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ADIMIZ ANCIMl'ZCls:l. 

Çocuk ilôvemiz 
Yazımızın çokluğundan ve Hatay'da. -
ki geçit resmine ait gelen resimleri 
derhal neşretmek arzumuzdan dolayı 
Çocuk llfı.vemizi tehir ettik. Küçük 
okuyucularımızdan özür dileriz. 

Tunceli emniyet ve huzur İçindedir 
Dahiliye Vekilimiz Mecliste mühim beyanatta bulundu 1 :••::::: .•.•••••••••.••••• 

: Antakya, 7 a.a. - Dün 
: gece ordumuzun Hataya • 
: girişinın yıldönümü mu -

B. Faik Oztrak basarllan 
: nasebetiyle burada ya • 

pı/an cece şenlikleri ve 
fener alayı pek muhte • 
şem olmuştur. Fener a • 
layı halkevi önünden ha
uket etmiş, askeri mu -
messilliğimiz, levkala -
de murahhaslığımız ön -
/erinde tezahürat yapıı • 
rak kışla caddesinden 
geçmiş, Dörtayak mev • 
kiine gelerek oradan 
tekrar hılkevıne dönmiış 
tür. Gece şenliklerine 
pek kalıba/ık bir halk 
kütlesi iştirak etmiştir. 
Bütün şenlik gece yan -
sından sonraya kadar 
aynt coşkunlukla ğevam 

i lere ait rakamlar verdi 

nahif iye Vekilimiz B. 
Faik Ô%tra.k 

Maarif 
Şurası 

N.A.KOÇOKA 

(Sonu 5 inci sayfada) 

TUNCELİ etmıştir. 

Hatay'a giden husu
si foto muhabirimi
zin gönderdiği diğer 
resimle1 6 ıncı ve 
1 nci :;ayf amızdadır • Cümhuriyelin ve adil bir idarenin 

nimetlerinden istifade ediyor 
••••••••••••••••••••••••• 

Mebuslarımız Dahiliye Vekilinin 
karşı I adı I ar izahlarını takdirle 

Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında Tunceli vilayetinin ida
resi hakkındaki 2884 sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun 
layihası dolayısiyle Dahiliye Vekilimiz B. Faik Ôztrak söz almış ve mec
lisin biiyük bir alaka ile dinliyerek sürekli alkışlarla tasvip ettiği aşağı -
daki miihim ve müjdeli beyanatta bulunmuşlardır : 

"- Arkadaşlarım: bugünkü Tun - , 
.:eli kanunu ile Tunceli viHlyeti adı -
nı verdiğimiz Dersim mıntakası Per
tek, Hozat, Çemişkezek, Mazkirt, Na
zımiye, Ovacık, Pülümür ve Mameki 
kazalarını ihtiva etmektedir. 

Dersim hadiseleri Türkiye tarihin-

i OC ÇOK ClCWu ın: Cl)_.u .. cıuıcıUUd lOret 

verici safhalar arzeder. Dersimin ne 
olduğunu, onun tarihini ve nihayet o-
radan çıkan bitmez tükenmez gaile
lerin türk milletine neye malolduğu
nu bilmiyen kim•e yoktur. Onun i

çin Dersim'in mazisinden bahsederek 
kıymetli vakitlerinizi almak istemem. 

Dersim'i nasıl bulduk? 

Yüksek heyetin malumu olduğu 
üzere cümhuriyet, Dersim'i seyitlerin 
ve ağaların tahakküm ve tegallübü al
tında, hükümet nüfuzundan uzak, 

(&mu 4 üncü sayfada) 

İki İtalyan filosu 

orta Akdenizde 

manevra yapacak 
Roma, 7 a.a. - ltalyan do

nanmasının iki filosunun i,tira -
kiyle 20 ile 30 temmuz arasındll 
orta Akdenizde büyük manev • 
ralar yapılacaktır. 

48 aaat sürecek olan bu ma
nevralara birkaç denizaltı filo
tillasiyle birçok deniz tayyare· 
leri ve bindirilmit tayyareler it
tirak edecektir. 

Hitler Leh hududund~ 
teftişte bulundu 

Berlin, 7 a.a. - Hitler, Berh • 
tesgaden' deki sayfiyesine gitmiş
tir. Führer, hareketinden önce 
Polonya hudcdu mıntakasında 
tayyare ile bir teftiıte bulun-
mu§tur. 

Dünkü Meclis müzakereleri 

Hatay layihaları 
kabul edi ldi 

Tunceli, Sümerbank sermayesine ilave, Belediye istimlak 
kanununda değiıiklik hakkındaki projeler de kabul edildi 

Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantıırnda BC!fvekilimiz 
ve vekillerimiz 

lspanya'nın yeni 
Ankara Sefiri l.o
pez Dorika dün 
saat 11.45 de Rei
sicümhur 1 s m e t 
lrıönü tarafından 
Çankaya köşkünde 
mutad merasimle 
kabul edilmiş ve i
timatnamesinı tak
dim eylemiştir. Ka
bul esnasında Ha -
riciye Genel Sek -
reteri Numan Me -
nt'merıciotlu hazır 
bulunmuştur. 

Yugoslavya'nın ye
ni Ankara Sefiri 
Doktor Sr.imenko -
viç dün saııt 11 de 
Cıınkaya köşkünde 
lnönü tarafındın 
mutad merasimle 
kabul edilmiş ve i
timatnamesini tak
dim eylemiştir. Ka
bul f'snasınds Ha -
riciye Vekileti Ge
nel Sekreteri Nu -
man Menemenci -
oflu da haur bu -
lunmuştur, 

Suriye Cümhurreisi 
dün istila elli 

Şam, 7 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor : 

Suriye Rei~icümhuru Haşim bey 
Atassi istifa etmi tir. Reisicümhu • 
run bu kararını '.:ıildiren mektup ya_ 

1 r~n sabah saat 9 da mebusan mecli. L tevdi olunacaktır. 

l<. 

lıpanya'nın Ankara ae/iri Lopez Dorika 

İzmir, 7 a.a. -
G e n e 1 Kurmay 
Başkanı Mareşal 

Çakmak, bugün 
de 1 z mi r' -
deki teftişlerine 
devam etmişler -
dir. 

.M.are.-ı•-•• 
sabahleyin, refa-

. . -· 

Yukarda: Hatay'a askerimizin gitişı
nin j•ıldönümünde Korgeneral Mu
zaffer Ergüder Beylan'da askeri tef
tiş ediyor, aşağıda: Hataylı genç· r 
geçit resmindeki askerlerimizi alk ı . -
lıyor. 

~ . 
Mare~al lzmir' de 
hava birliklerinin 

\ lalbikallnda bulundu 

katlerinde Orge
neral Altay ve 
Çalışlar, Korge -
neral Muğlalı, 

Tümgeneral Ak
tuğ, Albay Do -
ğan ve Albay 
Çakmak ile mai
yetleri erkanı ol-

( Sonu S incide ) 

Mare§al Fevzi Çakmak, lz.mir'de kendi•ini 
selamlıyan polis müfrez.esini tefti§ ederken 

-··~·.···~~···~~''''"'} 20 teftiş mıntakasına 

Kurultayı 

kararlar1n1n 
tatbikine 

20 parti müfettisi 
.:> 

tôyin edildi 
baılandı f M .. f tf 1 . . . 1 . . 

.............................. . u e ış enn ısım erını yazıyoruz 
C. H. Partisinin memleketin umumi hayatında takip ettiği yüksek 

maksat ve gayelerin tahakkukunu temin ve Parti ve Halkevi faaliyet· 
lerini tezyit emeliyle, Partinin bütün teşldl ve tesislerinin merkezin sıkı 
bir kontrolü ve de•ıamlı bir rehberliği altında bulunmasını temin esası· 
nı kabul eden beşinci Büyük Kurultay Parti nizamnamesine koyduğu 
hükümle Parti Müfettişlikleri ihdas eylemiş bulunmaktadır. 

Bu hükme göre memleket 20 teftiş mıntakasına ayrılmı~ ve her mın· 
takanın müfettiti tayin edilmiş, vazife ve salahiyetleri gösteren tali
matnamelerini almışlardır. 

Müfettişler, bugünlerde mıntakalarına hareket ederek vazifelerine 
başhyacaklardır. 

Tesbit edilen talimata göre, müfettişler senede en az altı ay mınta
kalarında bulunacaklar ve bütün teşkilat kademelerini gene senede en 
az iki defa tefti§ etmit olacaklardır. 

Müfetti§lerin isimleri ve mıntakalarının merkezleri aşağıdadır: 

1 .- Adnan Mt!nderes - Aydın mebusu Afyon 

2.- Esat Uras - Amasya mebusu - Ankara 

3.-Hasan Reıit Tankut - Maraş mebusu Adana 

4.- Salim Altuğ - Erzurum mebusu - Amasya 
5.-Cemal Karamuğla - Muğla mebusu Artvin 
6.- Dr. Mustafa Dengisu - lzmir mebusu Balıkesir 

7.- Zühtü Durukan - Samsun mebusu Bilecik 
8.- Osman Şahinb'lf - Edirne mebusu Burdur 
9.- Şerafettin Karacan - Kars Mebusu Bolu 

1 O.- Dr. Rız.a Levent - Mardin mebusu Deniz.ti 
11.- Muzaffer Akpınar - Balıkesir mebusu - Erz.İncan 

12.- Tevfik T arman - Seyhan mebusu - Giresun 
13.- Tevfik Fikret Sılay - Konya mebusu - /stanbul 
14.- Galip Bahtiyar Göker - lstanbul mebusu - iz.mir 
15.- Ragıp Akça - Kocaeli mebusu Kırklareli . 16.- Hilmi Çoruk - Kastamonu me. Kırşehir 

17.- Hikmet lıık - Sıvas mebusu Kastamonu 
18.- Dr. Gali,, Kahraman - Bursa mebusu Maraı 
19.- Şevket Ôdül - Kırklareli mebusu- Niğde 
20.- Zihni Orhun - K.ar• mebu•u Swcu 



Hadiseler, müıahedeler 

Kıymetli eserinin· 
bütünlüğü korunacakhr 

Anka.ra Orma~ Ç~ftliğindeki bi-ı - Orman Çiftliğine ve onu elin· 
ra . fabrı_k~sının ın~ısarıar umum de bulunduran Kuruma kir getir· 
m~durlug~e. devrı munasebetiyle mekte olan fabrika inhisarlara ge • 
J\ııllet Mcclısınde cereyan eden mü- çince Orman Çiftliği ne olacak? 
zakcreler aırasında Ebedi Şefin bü - - Şimdiye kadar iyi çalışıp iyi 
yuk namı bir kere daha hürmet ve neticeler elde etmiı olan Kurum 
minnetle anıldı. E&asen bu memle- bundan böyle de aynı §ekilde mesa: 
kette iyi, guzel ve doğru olan hangi isine devam edecek ve fabrikaya es
ileri ve medeni mevzu ,-ardır ki O'- kisinden fazla arpa ıatacak. 
nu hepimize her an hatırlatmasın? Kendi İ§tİgal mevzulariyle daha 

Lakin müzakereler esnasında çok uğraşarak ziraatçilerimize yeni 
{Öyle bir §Üphe izhar edildi: bira inkişaf imkanları hazırlıyacak ; 
fabrikasının ziraat iıletmeleri ku- - Ankara'nın yeşil ve neşeli kö-
rumundan alınıp inhisarlar idaresi- şesi kalacaktır. 

ne verilmesi acaba Orman Çiftliği ihtimal verilebilir mi ki cümhu
denilen ve bahçeleri, parkları, gazi- riyet hükümetleri Atatürk eserinin 
nolan, havuzlan ve diğer bütün te- bütünlüğünü korumakta üzerine dü
sisleriyle Ankara'nın başlıca dinlen- şen vazifeyi ihmal etsin? 
me ve eğlenme yeri olan kıymetli e- Nasuhi BAYDAR 
aerin bütünlüğüne halel getirmez 
mi? 

Ankara'yı sevenler ve Orman 
Çiftliğinin devlet merkezi için ifade 
ettiği manayı dÜ§Ünenler - §ayet 
Atatürk'ün bu çiftliği ve benzerleri
ni kurmakla İstihdaf etmiş olduğu 
gayeyi de unutmuyorlarsa - Dok -
tor Saydam hükümetinin bahis mev
zuu fabrikayı inhisarlar idaresine 
devretmek teklifini meclise getir
mekle ve meclisin de bu teklifi ka • 
bul etmekle bu gayeye tamamiyle 
uygun bir harekette bulunmuı ol
duklarını tereddütsüz tasdik etme
leri laZ"lm gelir. Şu birkaç satırı o
kuyunuz: malıim olduğu Üzere, zi
raat ve zirai iktısat sahasında fenni 
ve ameli tecrübeler yapmak maksa
diyle muhtelif ::ı.amanlarcla memle
ketin muhtelif mıntakalarında mü -
teacldit çiftlikler tesis etmiıtim ••• 
Bünyelerinin metanetini ve muvaf -
f akiyetlerinin temelini teşkil eden 
geniş çalııma ve ticari esaslar dahi
linde idare edildikleri ve memleke
tin diğer mıntakalarında da müma
silleri tesis edildiği takdirde tecrü-
belerini müabet it sahasından alan 
bu müesseselerin ziraat usullerini 
düzeltme, istihsalatı arttırma ve 
köyleri kalkındırma yolunda dev
letçe alınan ve lınacak olan ted
birlerin hüsnüintihap ve inkiıafma 
sok müaııit birer i.mil ve mesnet ola
caklanna kani bulunuyorum, ve bu 

Bartın elektrik 
tesisatı genişliyor 
Bartın (Hususi) - Elektrik tesisa

tımızın istikbalini ve imkan görüldü
ğü takdirde mahalli sanatların da ce -
reyandan istifadesini ve gündüzleri de 
cereyan verilebilmesini temin için, be
lediyenin, elektrik santralına ikinci 
bir makine koyması lüzumlu görül -
müş ve belediye meclisi: bu iş için is
tikraz yapılmasını kabul etmişti. 

Belediyemiz, 12.000 lira miktarında 
olan bu istikraz işi için, bir müddetten 
beri Belediyeler bankası ile temas ha
linde idi. 

Belediye, elektrik tesisatı ve ikinci 
makine için bir taahhüde giriştiği tak
dirde Belediyeler bankası bunu karşı· 
lıyacak ve faiz de, böyle bir teahhüt 
yapıldığından itibaren işliyecektir. 

Belediye, bankaya olan bu borcunu 
dört senede ödiyecektir. 

İkinci bir makine satın alınması i· 
çin teşebbüse geııilmek üzeredir. 

11-1 AVA 

~~ 
kanaatle, tasarrufum altındaki bu y d h f d 
çiftlikleri bütün tesisat, hayva- ur un er tara 1 n a 
nat ve demirbaılariyle beraber ha· 
zineye hediye ediyorum.,, . yağmur devam ediyor 

Ziraat ve zirai iktısat sahasında Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bu müesseselerin yapmış oldukları çok bulutlu geçmiş, rüzgar, garp is
fenni ve umumi tecrübelerden biri tikametinden saniyede 3 metre kadar 
bugün müsbet neticesini vermiş bu- hızla esmiştir. Günün en yüksek sı -
lunuyor: Anadolu yaylasında yük· caklığı 27 derece olarak kaydedilmiş
aelen bira fabrikası, memleketin is- tir. 
tihlak edebildiği bütün birayı istih- Yurdda hava Trakya bölgesiyle Ak-
sal ediyor. deniz kıyıları ve cenup doğusunda 

Fakat, ;ı:İraat işletmeleri kuru- bulutlu, diğer bölgelerde çok bulut
mu eli ile istihsale devam edilemez lu ve yer yer yağışlı geçmiştir. 24 
miydi? Ziraat, ve Gümrük ve lnhi- saatlik yağışların metremurabbaına 
sarlar Vekillerinin beyanatına dik - bıraktıkları su miktarı Sapancada 49, 
kat ettinizse "hayır!". Zira: Hopada 36, Ferme'de 29, Sinop'ta 23, 

- Bira iıtihsali bir varidat men- Zonguldak'ta 21, Kocaeli'de 15, Ar
baı telakki edilmemek lazımdı. Hal- dahanda 12, Bayburt'ta 10, Geyve'de 
buki ziraat İ§letmeleri kurumu ma- 8, Yozgat'ta 7, Bilecik ve Bolu'da 6, 
hiyeti itibariyle, bir ticari teıekkül- diğer yağış gören ~-erl~rde 1-5 kil?
dür. Bu sebepledir ki ucuz biradan gram arasındadır. Ruzgarlar Akdenız 
bahsedildikçe: "inhisar resmi azal-1 kıyılariyle doğu bölgelerinde cenup
dığı takdirde bu hedefe erişilir,, ce- •tan, ?i~er böl?elerde u~umiyetle ıi
vabını _ zaruri olarak _ veriyor- mal ıstıkametınden sanıyede en çok 
du. 8 metre kadar hızla esmiştir. . _ 

- Kurum, memleket ölçüsünde 
tevzi teşkilatı vücuda getirebildiği 
takdirde bu zararsız içkinin tami
mine muktedir olabilirdi. 

En yüksek aıcaklıklar Tekırdagı, 

İzmir ve Elazığ'da 30, Bodrum ve 
Islahiye'de 31, Nazilli, Mardin ve İs
kenderun'da 32, Diyarbakır ve Siirt-
te 34 derecedi~ • 

ULUS 

Meclis 
Hariciye ve Ticaret Vekillerimiz 

B. Rana Tarhan'm 

suallerine cevap verecekler 

Meclis'in 
yaz tôtili 
başhyor 

Büyük Millet Meclisi bugün top -
]anacaktır. Bugünkü ruznamenin hu
susiyeti, müstakil grup reis vekili B. 
Ali Rana Tarhan'ın harici ticareti -
mizde tatbik edilmekte olan usulle -
rin tadili için ne düşünüldüğüne ve 
hayat pahalılığı hakkındaki tetkikle
rin ne zaman tatbik sahasına intikal 
edeceğine dair olan şifahi sual tak -
ririne Ticaret Vekilimizin vereceği 
cevapla; beynelmilel münasebetler ve 
memleketimizin dış politikası hakkın
daki şifahi sual takririne Hariciye 
Vekilimizin vereceği cevaptır. 

Haber aldığımıza göre Meclis bu -
günkü toplantısında yaz tatili devre
sine girmek için karar alacak ve 11 
eylül pazartesi günü toplanmak üze
re içtimalara fasıla verecektir. 

Bugün ruznamede bulunan diğer 

maddeler şunlardır: 
Askeri ceza kanununun 148 inci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/114, askeri muhakeme usulü kanu
nunun 3 ve 30 uncu maddelerine bi
rer fıkra ilavesi ve askeri ceza kanu
nununun 47 inci maddesinin değişti -
rilmesi hakkında kanun layihaları ve 
Milli Müdafaa ve Adliye encümenle
ri mazbataları, 

2 - Türkiye - Estonya arasında im 
za edilen ticaret ve kliring anlaşma
larının tasdiki, Türkiye - Estonya ti
caret ve kliring anlaşmalarına müzey 
yel protokolün tasdiki, ve Türkiye 
- Estonya ticaret ve kliring anlaşma
larına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli 
protokole ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair teati olunan mek
tupların tasdiki hakkında kanun Hiyi
haları ve Hariciye ve İktısat encü
menleri mazbataları, 

3 - 1926 tarihh lleync:ınn.,_. _ ,_.. 

mukavelenamenin tasdiki hakkında -
ki 3542 sayılı kanuna ek kanun lciyi
hası ve H riciye ve Sıhat ve İçtimai 
muavenet encümenleri mazbataları, 

4 - Türkiye - Yugoslavya arasın
da imzalanan afyon anlaşması ile 
merbut mektupların tasdiki hakkın -
da kanun 13.yihası ve Hariciye ve İk· 
tısat encümenleri mazbataları. 

ı 

Kemalpaşa'da 

F1rhnanın verdiği 

zarar nisbeli kati 
olarak teshil edildi 
İzmir, 7 a.a. - Kemalpaşa kazasın

da 30 haziran cuma akşamı vuku bulan 
dolu ve kasırganın zararlarını mahal
linde tetkik eden komisyonun hazırla
dığı resmi rapora göre, zarar nisbeti 
Kemalpaşa merkezinde yüzde 70, Ar -
mutlu köyünde yüzde 80, Oren köyün
de yüzde 40, aşağı Kızılca köyünde 
yüzde 95, yukarı Kızılcada yüzde 85, 
Ansızcada yüzde 80, Yenmiş, Akalan, 
ve ekmeksiz köylerinde yüzde yüz -
dür. Bağ ve zeytinlerin gelecek eene • 
!erdeki verim ltablHyetlerl ôe millilm 
miktarda azalmıştır. Zarar gören hal
ka icabe'den azami yardımın yapılma -
sı için kaymakamlıkça tedbirler alın
maktadır. 

lzmir'de nüluı sayımına hazırlık 
İzmir, 7 a.a. - 940 yılında yapılacak 

nüfu:. sayımına ait hazırlıklara başlan 
mıştır. Alakadar belediye servisleri 
bu iş için şimdiden faliyete geçmişler 
dir. 

Üçokıpor'un kongresi 
İzmir, 7 a.a. - Üçok spor kulübü 

umumi kongresini yaparak yeni idare 
heyetini seçmiş ve nizamnemesinde 
kanuna uymak için yapılması iktiza e
den tadilatı yapmıştır. 

Fuar hatıraları 
İzmir, 7 a.a. - Fuar komitesi doku

zuncu İzmir fuarı hatırası olmak üze
re ipek üzerine işlemeli kadın ve er -
kek mendilleri hazırlamaktadır. Bun
lar, fuar zamanında hatıra olarak sa -
tılacaktır. 

Kurutulan Cellat gölü arazisi 
köylüye dağıhhyor 

Torbalı, (Hususi) - Son açılan ka
nalla kurutulan Cellat gölü toprakla -
rından tevzi edilmemiş bulunan bin 
dekarlık arazi de toprak almamış göç
menlere verilmiştir. Ayni zamanda 
topraksız 12 yerli aileye de toprak da
ğıtılmıştır. Bu mıntakalarda pamuk e
kimi yapılacaktır. Göçmen bulunmı -
yan mıntakalardaki milli emlak idare
sine ait arazi de tesbit edilerek top -
raksız r.erli halka ve ileride iskan edi-
n .. '-ca: ı;o5meu ... ____ ...... ----

M ahıul iyi 
Bu sene mahsul çok iyidir. Tütünler 

her senekinden daha nefistir, fakat e
kim az olmuştur. Hariçten tarlalarda 
çalışmak için dört bin kadar işçi gel
diği halde ihtiyacı tam olarak karşılı
yamamaktadır. Çiftçilerimiz, mahsul -
!erini toplamak için geceli gündüzlü 
çalışmaktadırlar. 

Ankara kadınlar Biçki ve Diki§ Yurdu, bu devreıini bitiren 27 
talebeıine dün diplomalarını dağıtmı§tır. Resmimiz A. K. Biçki 

ve Dikiı Yurdunun öğretmeniyle dün diploma alan 
talebelerini göıtermektedir. 
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Köy öğretmen okullariyle eğitmen 

kurslarına yapılan yardımlar 

Devlet bunlar İçin 
• • 

arazı ve sermaye verıyor 

Hazulanan ltanun Meclis umumi heyetinde 
Büyük Millte Meclisinin dün müzakere ettiği kanun projele .. 

ri arasında köylerde açılan eğitmen kurslarının ve köy öğret
men okullarının idaresi hakkında Maarif Vekilliğince hazırla
nan bir layiha da vardır. Köy çocuğunun tahsil ve terbiye işini, 
pratik bir tekilde ba§armak gayesiyle kurulmuş olan bu siste .. 
min tatbikatında gösterdiği bazı eksiklikleri tamamlamak ve 
bazı ihtiyaçlarını kar9ılamak gayesiyle ha:aırlanmıt olan bu ka
nun layihasının mucip sebepler layihasında gaye ezcümle şöyle 
izah edilmektedir: 

Köylerimizin eğitmen ve 
öğretmen ihtiyacı İtfaiye . meydanında/ 

· ... ,,.. RMyletimltde mecburi ilk tahsil ça .. 

Bir kundurauyı 
ğında olan çocukları okutabilmek için 
asgari 10.000 öğretmenle, 30.000 köy 
eğitmenine ihtiyaç vardır. Bu eleman-

! lan yetiştirmek maksadiyle bir kaç 

d .. k" d d 1 yıldan beri muhtelif vilayetlerdeki u anın a vur u ar köylerde öğretmen okullariyle eğit -

Evelki gece sabaha karşı şehrimizde 
feci bir cinayet işlenmiştir . . Faili şu 
dakikaya kadar bulunamamış olan ci -
nayetin kurbanı Halim isminde bir 
kuncluracıdır. Kayserili Halim, itfaiye 
meydanında Kurtuluş apartmanının 

altındaki dükkanlardan birinin müsta
ceridir. Evlidir, üç çocuğu vardır, fa
kat karısı Kayseride olduğu için ken
disi burada dükkanında yatmaktadır .• 

Evelki gece, İtfaiye meydanında 
Tevfikin kahvesinde bir müddet otur
duktan sonra saat 10.30 a dağru dükka
nına dö.nmüş ve kapısını kilidliyerek 
yatmıştır. 

Gece yarısından sonra dükkanın 
camı kırılarak içeriye girilmiş ve ken 
disi sert bir cisimle başına vurulmuş 
sonra da vücudünün muhtelif yerle -
rinden yaralanmak suretiyle dükka -
nın bodrumunda terkedilmiştir. Katil 
- veya katiller - Halimi "öldü" zanne
derek, mevcut parasını aldıktan sonra 
gene girdikleri gibi dükkandan ayrıl -
mışlardır. Fakat Halim, kendisinde bi 
"'A• ı..,,vat. hiı;,ı~.-tinM dü~n,tt\...n9ib' -ne çıKmış, oal>ı~m.,.a oaşıamı:iuı-. u -

renler polise haber vermişlerdir. Ağır 
yaralı derhal hastaneye kaldırılmış, 

fakat ölümden kurtulamamıştır. 

Ankara zabıtası ip uçları üzerinde 
israr lı bir takip halindedir. 

Hadiseye Ankara cümhuriyet müd
deiumumiliği muavinlerinden B. Fuad 
Börekci el koymuş ve dün sabahtan 
akşama kadar hadise yerinde ve Do -
ğanbey polis merkezinde bu cinayetin 
tahkikatiyle meşgul olmuştur. 

Geceki yangın 
Bu gece sabah saat ikiye doğru 

Karaoğlan'da Anafartalar caddesinde 

Kurşunlu camiin biraz ilerisinde 

Hanri Zara'ya ait hırdavat ve nalbur 

mağazasından yangın çıkmıştır. Ma -

ğazanın içinde fazla miktarda yağlı 

boya ve buna mümasil yanıcı madde 
bulunduğundan alevler şiddetle yük -
selmiştir. Vaktinde yetişen itfaiye 
canla başla çalışarak ateşi mevzii bir 
hale sokmuş ve yangını saat üçe doğ
ru söndürmüştür. 

Aynı mağazadan bundan üç ay eve! 
de yangın çıkmış ve sondürülmüştü ! 

men kursları açılmasına başlanmış. 

tır. Eğitmen kurslarından yetiştirile
rek köylerde çalıştırılmakta olan eğit
menlerin, vazifelerini başarı ile yap -
makta oldukları anlaşılmıştır. 

Bu müesseselerin tes,isindeki gaye 
ve maksatlara göre talebenin yetişti • 
rilebilmesi için bu müesseselerin ta .. 
mamiyle köy şartlarını ihtiva eden zi·· 
raate elverişli yerlerde açılmasına za
ruret vardır. Bu gaye iledir ki bugün 
faaliyette bulunan müesseseler şehir -
lere 15 • 80 kilometre uzak bulunan ve 
arazisi ziraate elverişli olan köylerde 
ve çiftliklerde açılmış bulunmaktadır-

Bu müesıeıelere verilecek arazr-
Öğretmen okullariyle eğitmen kurs

larındaki faaliyetin mühim bir kısmı 
zirai karakterde olduğu için köylü ço
cuklarından müteşekkil talebesini zi
raat işlerinde istenilen şekilde yetişti
rebilmek ve her türlü zirai faaliyet -
!erle talebenin bilfiil uğraşmasını te
min etmek üzere bu müesseselere as -
keri kıtanın talim ve terbiyesiyle pi -
yade ve topçu atışlarına, topçu yetiş -
tirme müesseselerine ve nafıa vekale-
haricinde kalan devlet emlakfnden 
tarla, bağ, bahçe ve çayır gibi arazi 
tahsisine lüzum vardır. Bundan başka 
bu müesseselerin kar getirici atelye 
işleri yapabilmeleri mütedavil serma
yeleri bulunmasını icap ettirdiğinden 
bunlardan her biri için 20.000 liraya 
kadar mütedavil sermaye ayrılmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

He.m fayda, hem kazanç 
Tahsis olunacak bu arazi bir taraf

tan okulun tesis gayesine uygun ola -
rak terbiyevi ve tedrisi maksatlar için 
kulJanılırken öte taraftan okulun iaşe 
maddelerinin istihsaline yarıyacaktır. 
Mütedavil sermaye ise bunun işletil -
mesi hakkında mevcut talimatname 
hükümleri dahilinde istihsaliittan o -
kul kadrosuna kifayet edecek bir mik
tarının kolaylıkla teminine, atelye ve· 
saitinin tedarikine yarıyacak ve atel
yelerde yapılacak eşyadan köylünün 
istifadesine imkan verecektir. Bu tah
sisten ayrıca hazineye de menfaat te
mini ümit edilmektedir. 

Kanunun hükümleri 
Hazırlanmış olan kanun layihası bu 

mucip sebeplere dayanarak şu hüküm
leri ihtiva etmektedir: 

imdi, inhisarlar bu maksatla teı
kilatlnnmı§ iken bira gibi bir inhi -
sar mevzuunu, mahza Kurumda bı· 
rakmak için, ayrı ve çok geni§ bir 
tevzi teşekkülü tasavvur dahi edil
memek iktrza etmez ıniydi? 
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Öğretmen yetiştirilmek üzere maa
rif vekilliğince köylerde açılmış ve a
çılacak öğretmen okulJariyle maarif 
ve ziraat vekilliklerince köy eğitmeni 
yetiştirilmek maksadiyle açılan eğit • 
men kursları ihtiyaçlarına kifayet e -
decek miktarda Maarif Vekilinin ta. 
lebi üzere tahsis edilecek devlete ait 
tarla, çiftlik, bağ ve bahçe ve saire gibi 
arazi İcra Vekilleri heyetince karar -
laştırılacak esaslar dairesince tefrik 
ve tespit olunacaktır. 

- Ucuz bira demek iıe, ilk önce, 
maliyeti düşüren fazla istihsal de -
mekti. Halbuki, herkes bilir, bir ka
zan ilavesiyle yüz bin, bugünkü ha
lıy le altmış bin hektolitre bira imal 
debilecek kabiliyette bulunan fab
rika otuz bin hektolitreden ileri ge
ç _miyordu. Çünkü birayı ucuz sata
mıyor, istediği gibi ve istediği mik
tarda dağıtamıyordu. 

- Buna mukabil, inhisar ida
resi maliyet fiyatına sadece inhisar 
resmini zammederek onu Türkiye' -
ri:ı her tarafındaki depolarında bu· 
1 1"ldurur ve ucuz satar. 

ihtilôl ve inkılôp 

kelimeleri 
Peyami Safa'nın bir makalesinin 

üstünde şu başlığı gördüm: "Fran -
sız ihtilali ve türk inkillıbı,,. 

Bu vesile ile bir defa daha hatırla

dım: Fransızca revolution kelimesi
ııin bizde iki tane karşılığı vardır. 

Kundakg_ı kızlar! 

Şimali laveç'te bazı kasabalar
da sık sık yangınlar çıkması naza· 
rıdikkati cclbetmi§; tahkikat yap
mışlar. Neticede bu yangmlann 
kundakçı kı;ı:lar tarafmdan çıka
rıldığı anlaıılmıf. 

gemisinin akıbetinden endite edil
mektedir. Bu gemiler, henüz yer
lerine gitmemiılerdir.,, 

Bu hadiseye de bakıp inaanm 
Danzig'in netameli bir yer oldu
ğuna hükmedeceği geliyor. 

f.ocuklar ve •ay/iyeleri 

Bir latanbul gazetesi soruyor: 

askerleri Çin'de harp edecekler

miı. 

Acaba, bu gidişle insanların 

harp ihtiraalarını yatıştırmak i· 

çin profesyonel ordular vücuda 
getirilecek mi? 

Rakı ve bira! 

Rakı derecelerinin indirilece

ği hakkındaki haberlerle sarsılan 

ehlikeyf, şimdi de biranın ucuzh· 
yacağı müjdesiyle seviniyorlar. 

Yemek sofrasından zararlı ra· 
kının kaldırılması için şimdi, çı

kar yola girilmiştir! 

Köy öğretmen okullariyle eğitmen 
kurslarının her biri için Maarif Veka
leti bütçesinden 20.000 liraya kadar 
mütedavil sermaye verilecektir. Bu ış
ler için icap eden vasıtalar da bu s:r
mayeden temin olunacaktır. . 

- Bundan baıka İnhisarlar Ve -
kilinin dediği gibi, ucuz bira fazla 
satışı temin etmekle başlıca zirai 
mahsullerimizden olan arpanın sü -
rümünü arttırdıktan baıka ispirto 
ıl--recesi düşük içkilere rağbeti cel
i --tmek suretiyle de umumi sıhatın 
korunması politikasını ayarlamada 
chenıiyetli bir rol oynıyabilir. 

Birisi "ihtilal., biri de "inkılap,. 

ur. Bana öyle geliyor ki revolution 

kelimesi, bizde bu hareketi kötüle -
mek için ilk önceleri "ihlal" madde
sinden gelen ihtila/Je tercüme edil
miştir. Ondan sonra inkılap kelime
si konulmuştur. 

Kız ve kundak! Acaba bu kız· 
cağızlar, anne olacakları zaman i

çin §İmdiden staj nu yapıyorlar· 

dr? 

"Sayfiye mevsiminde çocukları 

nereye götürmeli?,, 
Boyalar! 

Köy öğretmen okullariyle eğitmen 

kurslarından Ziraat Vekaletine ait ia
şe ve ibateye müteallik her türlü e ya 
ve malzeme ile ziraat işlerinde kuila
nılan hayvan, alet ve her türlü zir :lt 
vasıtaları Maarif vekaletine devreaı -
lecek ve mevcut kıymetleriyle mi.he -
davil sermayeye ilave olunacaktır. 

işte bu ve bu gibi sebepler bira 
fabrikasının ziraat işletmeleri ku
n•munda bırakılmayıp inhisarlar 

lhtil§I kelimesinin uydurma bir 
kelime olduğu, sal§hiyetli lügatler
de de bulunmamasından anlaşılır. 

Bizde istibdat idaresi kelimelere 
karşılık koyarken de bu türlü gay -
retkeşlikler göstermiştir. 

Bilmem, bilir misiniz, Sultan 
Hamid zamanrnda bir hendese kita
bını tetkik eden sansür heyeti, eser
deki bütün dılığ kelimelerini, haliğ 
kelimesine benziyor diye, kitaptan 

Netameli! 

Stokholm'den gelen bir telgra· 
f ı okuyalım: 

''Gotland adaaı civarında yedi 
temmuzda yapılacak olan yarıı
lara iıtirak etmek üzere cumarte
si günü Danzig'den hareket eden 
Avela - Russalka İsmindeki h 

Her halde etin, doatun rahat 

etmek, baılarını dinlemek için 

tuttukları yerlere değil l 

Kira ile aıker ! 

"Japonya ltalya'dan kiralık 
asker alıyor,, 

Bu ba.§lığı bir gazetede oku
dum. Verilen izahata Öre ls an· 

Fransızlar "renk üzerinde mü

nakata olmaz!,, derler ama, ls

tan bul binalannm toptan boyan

ması kararı hakkında ora gazete· 

lerinde yazılar çıkmıya batladr. 

Burhan Felek "hepimiz bir 

renge boyansak!,, diyor.Fakat ls· 

tanbul'un bütün gazetelerini aynı 

renge boyamak, acaba, mümkün 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu • 

hafaza tcşkiliitı, Suriye hududun~a: 
57 kaçakçı, 876 kilo gümrük e;wası i · 
le bir silah 16 mermi, 38 altın, 71 türk 
lirası ile 53 kaçakçı hayvanı, 

İran hududunda : 92 kilo gümrük 
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iSTANBUL Gazeteleri Sovyet • İngiliz 

görüşmeleri 

Sovyetlerin de aulh cephesine İş· 
tiraklerini temin etmek için üç ay· 
danberi Moakova'da yapılmakta o· 
lan görüşmeler etrafındaki esrar 
Pe_~eai yavaş yavaş açılmaktadır. 
Muza.kerelerin müsbct netice ver· 
lneaine engel olan vaziyetin, yalnız 
Baltık memleketlerini garanti me· 
•eleaine inhiaar etmediği anlaşılı· 
)or. londra ve Paria'ten verilen son 
haberlere bakılacak olursa, Mosko· 
".a. IÖrüşmelerinde tebellür eden ih· 
t~)i.f noktaları ıöyle hülasa edilebi • 
lır: 

1 - Evela Baltık devletlerinin 
la.rantileri meselesi gelir. Bu ihti· 
laf ki.fi derecede tavazzuh etmiştir: 
So"Yetler, üç Baltık memlekc?tinin 
- Finlandiya, Estonya ve Leton· 
)a. - garanti edilmesini ısrarla is • 
tenıitlerdir. lngiltere, bu devletlerin 
hrantiyi kabul etmediklerini baha· 
ile ederek önce buna yanaşmamıştı. 
~•kat aovyetlerin ısrarı karşısında 
--~•Yet, üç küçük devletin isimleri
bı zikretmiyerek bu mıntakanın ga• 
ta.nti altına alınması için bir formül 
l>ulunmuttu. Bu formülün sovyetler 
ta.rafından henüz kabul edildiği ma
lUın değildir. 

2 - ikinci bir ihtilaf noktası, te
Cllvüzün tarifi üzerindedir. lngilte· 
te, Fransa \<e Sovyetler, üç Baltık 
bıenıJeketini ve yahut da bu mem· 
leketlerin bulundukltırı mıntakayı 
tecavüze kartı garanti etmeği taah· 
1'üt etmi§lerdir. Fakat acaba bu 
devletler ne zaman tecavüze uğra -
~ıt addedileceklerdir? Doğrudan 
doğruya Almanya'nın bir tccavüzü
~e uğrarlarsa, vaziyet farihtir. An· 
tak nıeaela bu devletlerin herhangi· 
•inde bir f aşiat kıyamı çıkar ve hü • 
lcünıet darbesi neticesinde alman 
••kerleri hududu geçmeğe davet e
dilirae, o zaman da müdahaleyi İ· 
Cllp ettirecek bir "tecavüz,, vuku 
hulnıuı olacak mıdır? Sovyetler ge· 
.. ek böyle bir vaziyette ve gerek bu
lla nıümaail olan vaziyetlerde de 
81lltık memleketlerinin tecavüze 
t&iramıı aayılacaklarını iddia et
bıektedirler. 

., .. , . , • ,1 

kan bir ihtilaf d
0

a aviçt;r;i;;; H~
landa'nm garantileri meıelesidir. 
'Bilindiği gibi, Baltık memleketleri • 
llİıı garanti edilmeleri için bulunan 
aon formül, üç büyük devletin em -
llİyeti ile alakadar aahadan bahaet
llıektedir. Bu, yalnız aovyetlerin 
eınniyetleriyle alakadar olan Baltık 
•ahaımr değil, fngiltere'nin ve 
l='rarua'nın emniyetleriyle alakadar 
olan garbi Avrupa mıntakasını, ya
ıti Holanda'yr ve fsviçre'yi de içine 
alacak derecede geniştir. Verilen 
haberlere göre, lngiltere'nin Baltık 
llııntakasınr garanti etmesine kar§ı· 
lılc olnıak üzere, Sovyetler, garbi 
A\>J'upa'yı garanti etmeği pek iste • 
llıiyorlar. 

Görülüyor ki bir taraf tan lngil -
tere ve Fransa, diğer taraftan da 
~"Yeller arasında tebellür eden ih
tılaffar yalnız bir noktaya inhisar 
et-· lk" .. ... ıyor. Çemberleyn eve ı gun 
"""anı Kamaraaında bu mesele üze· 
tj 

ilde beyanatta bulunurken: 
- Mütkülat bir taraflı değildir. 
dediği zaman, ihtilafların şümul 

;• eheıniyetine itaret etmek istemit· 
1
•• Filhakika yapılmasına teşebbüs 

t•dılen itin mahiyeti göz önünde tu· 
1.ıla. '- t • ı . . d ca.- o ursa, geç.mı§ sene er ıçın ~ 
~~ biribirine itimadı olmıyan iki 
1.ınıre devlet adamının kolay kolay 

•tılaıabilmelerine imkiın olmadığı 
a.~taıılrr. Üç büyük devlet yeni bir 
tr\ılletl • • · le er cemıyetı organızaayonu 

Danzig'de 
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Yapılan askeri haz1rhklar 
faaliyetle devam ediyor 
Alman gençleri askere alınırken 

Sahil boyunca da istıhkam 
İnşaatı hararetle ilerliyor 

V ar§ova, 7 a.a. - Polonyalı menbalardan alınan malumat, 
Danzig' deki askeri hazırlık faaliyetinin devam etmekte olduğu 
merkezindedir. 

Danzig' den verilen haberlere göre, Almanya' dan gelen silah ve 
mühimmatın karaya çıkarılma yeri olan Schichau dokları civarın-

da bulunan evlere dün gece se. bildirmektedir. 

k.iz ~ğı_r makinel~ tüfek !erleşti,- Polonya'nın Danzig ıenatosuna 
rılmıttır. Daha hırçok agır makı- vereceği notanın eıaıları 
neli tüfekler ile toplar da Dan -
zig kı§lalarına nakledilmiştir. Bu ı Varşova, ? a.a. - Polony~'nın ya· 
kışlalarda halen asker toplama kında Danzıg senatosuna gondcrcce-

.. k k k l · f l' b ği notayı bahis mevzuu eden siyasi 
yu se onsey erı aa ıyette u- hf'll d p 1 h"k" · ·· ·· 
1 k d B k l 

. ma ı er e, o onya u umctı goru-
unma ta ır. u onsey erın va- .. ·· ~ d k. 3 · · t. at et 
· · d l I şunun aşagı a ı prcnsıpc ıs ın -

zıfesı, or uya a ınacak genç er mekte bulunduğu beyan edilmekte -
arasından iyilerini ve makineli dir: 
tüf ek ve top kullanmağa yarıya- ı. _ Danzig, Almanya'ya ilhak c
cakları ayırıp seçmektir. Bu kon- dilmemelidir. 
seyler huzurunda ispatı vücut et- 2. _ Danzig, Polonya'nın gümrük 
meğe davet edilen danzigliler- hudutları haricinde kalmamalıdır. 
den Polonya milliyetine mensup 3. - Danzig'de Polonyanın bütün 
olanlar, polonyalılıklarım ispat haklarına ve bilhassa limanlardan, 
eder etmez hemen derhal serbest doklardan, rıhtımlardan ve şimendi • 
bırakılmaktadır. {erlerden serbestçe istifade etmek ve 

"Gestapo" gizli devlet polisi ajan- Danzig ile Polonya arasındaki posta 
ları, Kalthof hadisesinden sonra Dan- muhaberatını kontrol etmek hakkına 
zig makamları tarafından geri çekil- tamamiyle riayet edilmelidir.,, 
mesi talep edilen Polonya gümrük baş 
müfettişinin evinde araştırmalarda 

bulunmuştur. Vazifesini icra için tay 
yare meydanına giden Polonya güm
rük müfettişleri, ilk defa olarak, tay· 
yare meydanına girmekten mencdil -
mi!ltir. 

Nihayet, Schichau doklarında çalı-
r-- " .. • , • .J,.. •• ,.. , • : t 

miştir. 

Bundan başka. gazeteler, Bichofs
bcrg'deki iatihkam işlerinin bitirilme
sini müteakip, amele ekiplerinin şim
di de sahil boyunca Glettkau cl .. rın· 
da iatihkim işlerine başladıklarını 

B. Çemberleyn'in beyanatı 
pazartesiye kaldı 

Londra, 7 a.a. - Royter ajansının 
siyasi muharriri, Çcmberlcyn'in Dan
zig hakkında bugün parlamentoda ya
pacağı beyanatın bazı parlamento u
sulleri icabı olarak pazartesiye hıra-
ı .. ı.;ı,ı .... ba.ı•~ .. 1r ... n; .. 

Kıral bu sabah İngiltere'nin Ber -
lin büyük elçisi Hcndcrson'u kabul 
etmiştir. 
Baıvekil Çemberleyn. hafta t•tUlnl 

••çi..-k tl•ere Bfrmfngham'a hare • 
ket etmiıtir. 

Dün çin harbinin ikinci 
yıldönümü kutlandı 

Tokyoda'ki 
önünde 

İngiliz Büyük Elçisi 
nümayiş yapıldı 

Paris, 7 a.a. - Çin hadisesi" nin ikinci yıldönümü münasebe. 
tiyle Deyli Meyi gazetesinin İngiltere'ye mahsus tabında intitar 
eden bir makalede §Öyle denilmektedir: 
"Kağıt üzerinde japonların kazancı büyük, fakat Çin' deki va

ziyetleri naziktir. Japonlar, Çin'in takriben üçte biri ile bütün sa
hilini ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Hakikatte ise yalnız demiryolları 
ile müstahkem limanları işgal ede· 
bilmişlerdir. Japonların uzun muva
sala hatlarına Çin çeteleri mütemadi· 
yen taarruz etmektedirler. 

Diğer cihetten japonların Çin ile 
mühim bir ticaret tesis etmek husu· 
sundaki ümitleri tahakkuk etmemiş
tir. 

Japonya ve Mançuko'da tören 
yapıldı 

hirden geçmek istiyen bir alayın geç· 
mesinc mani olmuşlardır. 100 kadar 
fransız deniz askeri karaya çıkmış ve 
mitralyözleri ateş vaziyetine koymuş· 
tur. 

Hadise 2ncak fransız ve japon as· 
keri makamları arasında müzakereler
den s~nra halledilmişsc de japon as -
kerlcrı fransız bölgesinin karşısında 
harp vaziyetinde yer almıılardır. ~llrtnak iatiyorlar. Tecavüzü önle-

0 ek nıakaadiyle kurulacak olan bu 
d~ra.nizaayon cenevre teşkilatı gibi, 
) ll~~~nın her tarafına şamil olmı
a ~alır. Fakat eğer istihdaf edilen 
d~· ala.rda tecavüz önlenebilirse, 
,::Yanın her tarafı tecavüzden ma· 
ltı ~ kalacaktır. Bu itibarladır ki 
d'U2:akereler çok yavaş ilerlemekte· 
~r. Alnıanya'nın ve halya'nın gö • 
ltı!lnel~ri güçle§tinnek ve hatta 
ç \lııtkunae ıuya düıürmek için her 
d~reye baı vurdukları görülmekte • 
li~;. Şimdi İtalyan gazeteleri, Sta
a, '" toklarla - lngiltere ve Fran• 
lt l değil, açlarla - Almanya ve 
l'tı~[~.-:- ile beraber olması lazım 
ltı 1 R•nı Yazmaktadırlar. Fakat her 
t )e r•g'" .. ·· 1 · ·· b t 

Tokyo, 7 a.a. - Domci ajansı bil· 
diriyor: İsvi~re' de yakalanan 

Alman casuslar1 

Q 1• "' men, goruşme erın mus e 
r n t" • ~ .. , e ıceye varması beklenır. Lon· 

i._;1~an. Verilen bir habere göre, 
~-~ lı; hariciye vekili Halifaka, mÜ· 
>.,

0 
~releri neticelendirmek üzere 

t. &go"a.' • • k . 
ıt, F· Ya gıtmıye arar vennı§ • 

Bu sabah, yüz kadar kişi, ellerinde 
İngiliz aleyhtarı cümleler yazılı bay
raklarla İngiliz büyük elçiliği önün
de toplanmış, hasmane bir surette ba
ğırmış ve tezahürat ya~~ıştır. T~z~ • 
hürciller, bilahare biiyilk .elçilığ.ın 
bahçesine girmeğe de tc~ebbüs etmış· 
lcrse de polis kuvetlerı tarafından 
püskürtülmüşlerdir. 

Şanghay'da bir hadiıe 

Şanghay, 7 a.a. - Domci ajansı bil· 
diriyor: 

Hankcu'daki fransız imtiyaz bölge 
si hududunda fransız makamları har
bin ikinci yılını tesit etmek üzere ne-

Bale, 7 a.a. - "Havas" Polis daire
sinin siyasi şubesinden tebliğ edilen 
bir notta gizli alman polisine mensup 
bir mr.murun geçenlerde Balc'de tev
kif edildiği bildirilmektedir. Biri İs· 
viçrc, diğeri Fransız olmak üzere iki 
pasaportu bulunan bu memur bir müd 
det evci alman askeri istihbarat ser. 
visi hesabına çalışmış ve müteakiben 
Gestapo kendisine Almanyada tevkif 
edilen Baleli bir memurun isticvabı 
vazifesini vermiştir. 

Berlin görüşmeleri bitti 

Berlin - Sofya 
arasında ekonomik 
anlaımalar yapllacak 

İki tar af aradaki münasebetleri 
inkişaf ettirmek niyetini besliyor 

Berlin, 7 a.a. - B. Köscivanof, bu 
sabah, Bcrlin civarını, genç kadınlar 

için iş servisi mekteplerini ve Schorf· 
hcide'de bir iş servisi kampını gez -
miştir. B. Köseivanof, saat 13 de marc 
şal Göring'in Karinhall'deki malikane 
sine giderek öğle yemeğini orada ye -
miştir. 

Görüşmeler sona erdi 

Bcrlin, 7 a.a. - B. Köscivanof, ha -
riciye nezaretinde yapılacak._bi_r .ka • 
bul resminden sonra, gece Munıh e ha 
rekct edecek ve oradaki nasyonal -
sosyalit teşekküllerini ziyaretten son
ra Salzburg'a geçerek oradan da Bul -
garistan'a dönecektir. 

Bulgar başvekilinin Berlin ziya:eti 
münasebetiyle bu akşam ncşredılcn 
resmi tebliğ "yapılan görüşmelerde 
umumi vaziyetin ve iki memleketi a · 
lakadar eden meselelerin bahis mevzuu 

AKŞAM 

Bütün yollar Roma'ya gitmez 

Va-Nü (Akıamdan akşama) sütununda 
bir türk - Mısır karıılıkh yardım fikrinin 
İtalyan matbuatını kuplere bindirdiğini 
ııöyliycrck ·İtalyanca gazetelerin Mısıra 
karşı savurdukları tehdidlere misal ola -
rak Stampa gazetesinin bir yazısını nak· 
!ediyor ve diyor ki: "Dimyata pirince K.i· 
derken evdeki bulgurdan olmak var, bu· 
tün yollar Romaya gitmez. Büyük Roma· 
yı yaratalım derken Cavour'dan evelki 
tavaifi mülüke düşmek ihtimali de mev
cut. Mazinin misalleri ille tekerrür ede· 
cekse bu daha yakındır. Hem de akla ya-
kın.,., 

SON TELGRAF 

Adam yeti;tirmek 
Burhan Cahit, (Sabahtan sabaha) sü • 

nunda barem kanunu münasebetiyle açı
lan di,plomalı, diplomasız meselesinin ar 
tık kapandığını, fakat bu fırsatla yeni bir 
mesele açıldıfını soyliyerek adam yetiş· 
tirmek hususundaki noksanımızı bahis 
mevzu ediyor ve dikkat edilirse bizde 
askeri vazifelerin iyi yetişmiş elemanlara 
tevdi edildiğini, bunun sebebi de, askeri 
mekteplerden baıJhyarak en yüksek ma
kamlara kadar muntazam bir yetişme pla· 
~ı tatbik edilmesi olduğunu izahtan son-
ra "Bu sistemi hariciyemizden başlıya -
rak bütün idare $Ubelerimizde tatbik et
meliyiz.,. diyor. 
Dimyata pirince giderken 
evlerindeki bulgurdan 
olabileceklere cevap 

"Siyaset lleminde" sütunu muharriri 

Selim Ragıp Emeç, Türkiye ile Mısır a
rasında bir yardım misakı akdi ihtimali
ni, mısırlılar üzerinde menfi propaganda 
neşriyatı ile önlemek istiyen İtalyan 
matbuatına cevap vererek, " Bu efendile
re, Dimyata pirince giderken evdeki bul
gurdan da olabileceklerini söylemek. ya
pılabilecek mukabil bir tavsiyedir.,, di • 
yor. 

Bulgarlar ve mihver devletleri 

Etem İzzet Benice, bu başmakalcsin -
de, İtalyan haricıye nazırı Kont Ciano • 
nun, İtalyanların hedefi Boğazlar oldu • 
ğunu ve Arnavutluktaki İtalyan ordusl.\ • 
nun bunun içın beklediğini ilan eden be
yanatını bahis mevzuu ederek, bu sözle -
ri bir maksatla İfl$a etmek bakımından 
mühim olduğunu yazmakta ve bundan do
layı Bulgaristanı ele geçirmek için al -
manlarla İtalyanların Köseivanofa bol 
vaidlerde bulunacaklarını, fakat maksa • 
dın Bulgaristanı müstemleke haline sok
mak olduğunu ve bulgar kıralının hülya. 
lara kapılmasına imkan tasavvur etmek 
müşkul bulunduğunu ilave etmektedir. 

HABER 

Deniz teslihatımızı birinci 
plana almalıyız 

İtalyan gazetelerinin sulh cephesi mil
letlerine karşı takındıgı tavurdan bahse
den muharrir, bu adamların bizi hiç ta • 
nrmadıklarını ve bizim şerefimiz bahiı 
mevzuu olunca bütun dunya milletlerin
den çok daha hassas olduğumuzu bile bil
mediklerini kaydettikten sonra, ortada te 
celli eden hakikatin deniz teslihatımızı 
birinci plana almak liızumu olduğlınu i -
!ive etmektedir. 

edildiğini "bildirmekte ve bu görüş - L d p • • b 
melcrde "iki me~lekcti_n gerek kendi l on ra ve arısın ceva 1 
aralarında gerek ıtalya ılc olan anane-

vi münasebetlere tekabül eden dost- M k ' b•ıd• •ıd• 
luk zihniyctin~n hakim olduğunu,, ila os ova ya ı ırı 1 
ve eylcmcktedır. 

Resmi tebliğ, Bulgaristanı "Avrupa 
nın cenubunda bir nizam unsuru olarak 
tavsif etmekte ve iki memleket arasın
daki münasebetleri inkişaf ettirmek 
niyetini,, de izhar eylemektedir. 

Resmi alman mahfillerinin beyana • 
tına göre, alman - bulgar görüşmeleri 
esnasında bilhassa ekonomik mesele -
ler bahis mevzuu edilmiştir. Bu mese
leler üzerinde bilahare müsbet anlaş -
malar yapılacaktır. 
Görüşmelerde her halde bütün dün

ya meseleleri gözden geçirilmiş ve 
bittabi Bulgaristan'ın siyasi arzuları 

da bahis mevzuu edilmiştir. Fakat yal 
nız sathi müşahedelere varılmıştır ki 
bu da. B. Köseivanof'un ziyaretinin 
derhal kendi•inl .ıaaeereceJr rnUhfm ve 
müsbct neticelere varmadan bittiğini 

gösterir gibidir. 

B. Eden 'e göre 

Yeni bir taarruz 
bütün Avrupa'yı 

harbe sürükliyecek 
Londra, 7 a.a. - Dün Leamingtonda 

bir nutuk ~öyliyen Eden, yeni bir ta
arzun bütün Avrupayı muhakkak bir 
harbe sürükliycccğini bütün hükümet 
}erce kanaat getirildiği müddetçe bey 
nelmilcl vaziyette selah hasıl olmıya
cağını beyan etmiş ve demiştir ki : 
"- İngiliz milleti, kararını vermiş -

tir. Şimdi beynelmilel nizamın tees -
süstinc yardım ctmiye hazırdır. Ku -
vet istimali tehdidi izale edildiği tak
dirde müzakereye girmeye de hazır -
dır. Fakat tehditler önünde tereddüt 
etmemiyc de azmetmiştir. Artık kuvct 
karşısında fedakarlık yapmıyacak -
tır.,, 

Abdülfettah 
Yahya Paşa 
Belgrad'da 

Sofya, 7 a.a. - Bulgar ajansı bil
diriyor: 

Görüşmeler yakında tekrar başlıyacak, 

Fransız gazeteleri müzakerenin 
uzadığı kanaatindedirler 

Londra, 7 a.a. - Gece Sced'e yeni ta ı iktifa suretiyle devam edeceklerdir.,, 
limat gönderilmiştir. Londradaki dip- Jk" I · d"kl · 
lomatik mahfiller görüşmelerin pek ı tara ın ııte ı erı 
yakında tekrar başlıyacağını ümid et- Jur gazetesinde Pietri yazıyor : 
mektedirlcr. "Sovyetlcıin İııvf~rc, Hollanda ve 

Gazeteler eiiniln en mühim meaele • Danzig hakkında hiç bir teahhüttc bu
ı ... • ....- .--Jröva müzakerelerinin Junmak istemedikleri ve Fransa ile 
tekrar başlaması ve Çembcrlcyn'in İngilterenin ise :Finlandiya körfezin
Danzig hakkındaki beyanatı mesele - den Çanakkaleye kadar 4900 kilomet • 
lcrinde intizar vaziyetini muhafaza relik bir sovyet hududunu garanti et• 
etmektedirler. 

meleri icap ettiği anlaşılmaktadır . ., 

Paris ve Londra uyuştular 
Paris, 7 a.a. - Son sovyet teklifle -

rine İngiltere ve Fransa hükümctleri 
tarafından verilecek cevap hakkında 
Londra ile Faris arasında derhal bir i
tilaf hasıl olmuştur. Lord Halifaks ile 
Bonnc, Londra ve Paristcki sovyct el
çilerine dün Moskovaya gönderilmiş 
olan bu cevabın metnini tevdi etmiş -
!erdir. 

Diplomatik mahfillerde söylendiği -
ne göre İngiliz ve fransız mümessil -
!erine umumi bir pakt akdi hususun • 
da mutabık kalmak için son bir teşeb
büste bulunmak imkanını vermek üze
re sovyct taleplerini isaf eden bir kaç 
formül bulunmuştur. 

Mczkür itilafın komşu memleketle
re teşmili için sarf edilen gayretler bo
şa gittiği takdirde İngiltere ile Fran
sanın ağlebi ihtimal üç· hükümetin 
müşterek beyannamesi şeklinde ifade 
edilebilecek olan mahdut bir anlaşma 
akdine çalışacakları aynı mahfillerde 
ilave edilmektedir. 

Moskova'da 

. Moskova, 7 a.a. - B.B. Seed ve Nag 
g~er, bugün öğleden sonra aralarında 
bırleşerek yeni ingiliz • fransız tali • 
matı üzerinde görüşmüşlerdir. İki bü
yük elçi, yarın veyahut öbür gün B. 
Molotof tarafından kabul edilmeleri • 
ni istiycceklcrdir. 

F ranıız gazeteleri görü1meleri 
uzun bulmağa baıladılar 

Paris, 7 a.a. - Moskova müzakere -
!erinden bahseden gazeteler, bu müza 
kcrcleri biraz uzun bulmaya başlıyor -
lar ve hatayı sovyctlerin çok ihtiyatlı 
davranmalarına yükletiyorlar. 

Pöti Parizycn gazetesinde Burg 
diyor ki : 

Ordr gazetesinde Bure yazıyor : 
"İtalyanın üniformalı matbuat rica

linden Soffici, Stalinin yerinin karnı 
doymuş olanlar safında değil, prolc -
terler safında olduğunu bildiriyor. Bu 
gün bu tezadı yalnız anti-komintcrn 
paktını imza etmiş olanların ••namus • 
karlığını,, ortaya koymak için bildiri· 
yoruz . ., 

Gayret yapmak ııraıı 
Sovyetlerde 

Pöpl gazetesinde Harmel yazıyor: 
"Şimdi sovyct hükümeti bitmez tü • 

kenmez müzakerelerin artık sona 
ermesi için bir gayrette bulunmalıdır. 
Barışın müdafaası, bütün ihtimalleri 
karşılamasına imkan olmıyan bir kaç 
formüle Lağlı olamaz ve bir obstrüksi· 
yon fazla sürdü diye bunu diğer bir 
obstrüksyonun takip etmesi icap et • 
mez.,, 

Lö Jurnal yazıyor : 
"Moskova ile müzakere fransız dip

lomasisinin tek endişe ve meşgalesi 
olmadığı gibi Danzig de tek nazik nok 
ta değildir. Almanların Slovakyaya 
nüfuz için son günlerde ehemiyctli bir 
şekilde artan faaliyetleri Polonya için 
fevkalade vahim bir tehlike te~kil et-
mcktedir.,, 

Bir İtalyan gazetecide 

Fransa'dan ~ikanhyor 

Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Yahya Paşa ve maiyetindeki zevat 
dün akşam Belgrad'a hareket etmiş. 
lcr ve istasyonda kıralın mümessil • 
leriyle hükümet azası, kordiplomatik 
ve yüksek memurlar tarafından ac. 
lamlanmışlardır. 

Yahya Paşa hareketinden evci mat
buata verdiği beyanatta Sofya'daki 
görüşmelerinin iki memleket arasın -
daki iktısadi münasebet ve mübadele
lerin gittikçe inki§af edeceği hakkın· 
daki kanaatini takviye eylemiş oldu
ğunu bildirmiştir. 

Faris, 7 a.a. - Roma'da bulunan 
Fransız gazetecilerinden Robcrt Gu -
yon'un Faşist makamları tarafından 
memleket haricine çıkarılması üzerine 
hariciye nezareti Paris'te oturan ve 
Fransa'da gösterdiği faaliyet dolayı -
siyle bir kaç kere ihtara maruz kalan 
bir italyan gazetecisinin hudut hari -
cine çıkarılmasını dahiliye nezaretin
den talep etmiştir. "İngiltere ve Fransa son bir defa 

olarak İngiliz - fransız - sovyet işbirli-
ğini ve tehdit altında bulunan mcm . J' '''""""""'"'"'"""""""'''-

Belgrad'da 

lcketlere garantiyi tazammun eden : : 
bir yardım sistemi vücuda gctirmiye : YARDIM EN BÜYÜK : 
tcşebüs edeceklerdir. Sovyct mahfillc- : VİCDAN ZEVKİDİR ! : 
rindcki akse göre, İngiltere ile Fransa : Yurd Yavruları, : 
şimdiye kadar kendisini müdafaa en - : Okuduğunuz mektep kitap-

l,tı ılhakika İngiliz devlet adam· 
dı.~•ulh meaelesi bahis mevzuu ol'lt zanıan, her külfete katlan· 
lt;d~•n çekinmediklerini göstermit· 

il'. Görülü or ki aulhun yolu, 

nih'te değil, kollektif banşta yani 
Moskova'dadır. Çemberleyn geçen 
sene Münih'e uçacağı yerde Moıko· 
va'ya uçaaymış, aulh hakikaten aağ
lamlaamıı olacakmıf. 

Bu tcvkiflc alakadar olarak, yakala
nan şahıstan rapor alması icabedcn bir 
Gestapo memuru da bir kaç gün cvel 
siyasi şubenin bir detektifi tarafından 
tevkif edilmiştir. 
Maksatlarına muvaffak olamamış o 

lan bu iki ph11 hakkında caauıluk 

Bclgrad, 7 a.a. - Mısır Hariciye 
Nazırı Yahya Paşa, Sofya'dan bura . 
ya gelmiş, istasyonda Hariciye Nazırı 
Markovi ve daha bir ok aevat tar -

dişesindc bulunan bütün Avrupa mem : larmı Çocuk Esirgeme Kuru -
lcket]erini toplamak hususunda azim· : muna verirseniz kitapalamıya
le takip ettikleri gayeye Sovyctlcr Bir : cak kcrdcşlerinize yardım et
liğini iştirak ettirmek fikrinde israr : miş ve küçüklükte bu zevki 
e?cccklcr ve yahut da ita Londra, pa- E tatm olursunuz. 
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TUNCEL/ 
Cümhuriyelin ve adil bir idarenin 

nimetlerinden istifade ediyor 

Dahiliye Vekilinin Mebuslanmız 
izahlarını takdirle karşıladılar 

(Başı ı inci sayfada) 
devlet kanuntarıııın tatbikatına silah
la mukavemet eder, civarına yağma 

ve talan ile mütemadiyen zarar verir, 
kendi içinde daimi bir asayişsizlikle 
mali'ıl bir halde buldu. Ve bu hal dört 
yüz senedenberi böyle devam edip 
gelmiş idi. 

Cümhuriyet idaresinin bu halin 
böyle devamına müsaade etmiyeceği
ni hisseden seyitlerle ağalar cahil 
halkı istedikleri gibi emirlerine ram
etmekten mahrum kalacaklarını anlı
yorlardı. Bunun için Koçuşağı aşire
ti Şeyh Sait isyanından sonra azgın
lık gösterdi. 1926 senesinde bu hare -
ket bastırıldı. 

İkide birde tekerrür eden isyanla
rın ve etrafa mütemadiyen vaki te -
cavüz ve tasallutların önüne geçmek 
ve Dersim'de esaslı ıslahata girişmek 
için oradan silahların toplanması la -
zım idi. 1933 senesi yazında yapılan 
silah arama hareketi beklenen neti -
ceyi vermedi ve anlaşıldı ki Dersim 
işinin kati ve devamlı bir surette hal
li için çok ciddi tetkikat yapmak ve 
esaslı surette işe başlayıp kati neti
ceyi alıncıya kadar ısrar ile çalışmak 
lazımdır. (Bravo sesleri). 

Bu lüzumu takdir eden o zama
nın Başvekili ve bugünkü Milli 
Şefimiz şark seyahatlerinde bu işi 
tetkik ve çarelerini de tesbit bu -
yurdular. O hayırlı seyahatin fe
yizli neticelerini bugün idrak edi
yoruz. 

Salah yaratan kanun .. · 
1936 senesinde yüksek meclisçe ka

bul buyurulan 2884 numaralı kanunun 
büyük bir dikkat ve basiretle tatbi
kine girişildi ve bunun derhal tesiri 
görülmeğe başladı. Dersim'in dahili 
manzarasında büyük bir salah görün
dü. Her sene civar vilayetlere yapıl
makta olan tecavüzler durdu ve Der
aim'in dahili asayişinde de hayli sa
lah hasıl oldu. DördUncn umum-Y Mn
fettişliğin bu isabetli icraatı Tunceli 
halkını huzura kavuşturdu. Hüküme
te itimada sevketti. Kısa bir zamanda 
hükümete (788) silah teslim ettiler. 
Mücrimlerin çoğu hükümcte teslim 
oldular. Hükümet otoritesi Tunceli
nin her tarafında yerleşmek ve devle
tin kanun ve nizamları her tarafta 
hakim olmak için muhtelif yerlerde 
Nahiye ve karakollar tesisine girişil
di. Ve bunlar biribirine telefonlarla, 
köprülerle bağlanmağa başlandı. (Al
kışlar). 

Ancak, hükümetin bu ciddi ve e -
sash tedbirleri ağalara ve seyitlere 
tegallüp ve tahakküm devrinin, çalış
madan halk sırtından geçinmenin. 
halka efendi olup onu esir gibi kul
lanmanın sona ermekte olduğunu an
lattığı için bu zümre bir tecrübeye 
daha girmek istedi ve Orman kanu -
nunun tatbikını halkı ifsat için vesi
le ittihaz eyledi. Filhakika bu ifsat
kar propaganda muvaffak oldu. 1937 
senesinin martı içinde şarki Dersim 
mıntakasında Yusufan ve Demenan 
asiretleri nahiyeler arasında köprü
leri ve telefon hatlarını tahrip ederek 

fili harekete başladılar. Bunlara Hay
daran aşiretiyle Seyit Rıza'nın aşire
ti olan Yukarı Abbasuşağı aşireti de 
katıldı. 

Temizlik bitmiştir 

31.12.937 tarihinde Kalan mıntaka -
sında Mansuluşağı köyünde jandar -
malarımıza ve Diztaş köyündeki jan
darma karakolumuza tecavüzler vaki 
oldu. Bunun üzerine üçüncü ordu kı
taatının da iştirakiyle 1938 senesinde 
kati bir tedip hareketine geçildi. Bu 
hareketin :>onunda Koç ve Kalan mın
takaları yasak bölge iJan edildi ve 
sakinleri garbe naklolundu. Bunların 
içinden isyanda temerrüt edenler 
sarp dağların arasında ve mağaralar -
da barınarak mukavemette ısrar etti
ler. Hükümet de tedbirlerinde devam 
etti. Yolları, hükümet konaklarhıı, 
mektepleri, karakolları, kışlaları mun 
tazam bir plan ve programla ikmal 
yolunu takip eyledi. 

Bu seneye kadar hal bu su
retle devam ederek nihayet 
Koç mıntakasında kalanların 
bir kısmı tenkil edilmiş ve bir 
kıımı son zamanlarda hükü -
mete teslim olmu§lardır. Bu -
gün Dersim' de Koç mıntakası 
haydutlardan tamamen temiz
lenmiş bir hale gelmiıtir ( Bra
vo sesleri, alkı§lar). 
Kalan yasak mıntakasına gelince; 

(Yusufan, Demenan, Haydaran, Kör
abbas, Keçel, Bal ve Yukarıabbas aşi
retleri) orada barınanlar da artık hü -
kümetin tazyikine mukavemetten Ü -

mitlerini kesmiş bir haldedirler, pey
derpey teslim oluyorlar. Yakın bir 
zamanda o bölgenin de tamamen te -
mizlenmiş olacağından eminiz. 

Dersim mıntakasından şimdiye ka
dar toplanan silahların adedi (14,593) 
dUr. Bu, silahların hepsi son ıiatem -
dir. 

lmar ve temdin devam 
etmektedir 

Tunceli'de bir taraftan tedip hare
keti devam ederken diğer taraftan da 
imar ve temdin işleri yürütülmekte -
dir. Bugüne kadar o mıntakada ya -
pılan işler şunlardır: 

A) Bina inşaatı: 
1 - Pülümür, Nazimiye, Mameki, 

Şin ve Ovacıkta (9) kışla, 
2 - Nazımiye, Mameki, Hozat, O

vacık ve Pertek'te (5) hükümet ko -
nağı, 

3 - Danzik, Hakis, Seyithan, Tül
lük, Karaoğlan ve Amutka'da (6) ka
rakol, 

4 - Nazımiye, Mazkirt, Sahsik, 
Türüşmek, Dervişcemal, İncik, Türk
tanır ve Ovacık'ta (8) mektep· 
yapılmıştır. 

B) Köprüler (betonarme) 
60 metre tulünde Alişan köprüsü, 

180 ,, ,. Külüşkür ,. , 
60 ,, ,. Cip ,, , 

106 ,, ,, Pertek .. , 
60 .. Süngeç ,, , 

ve Püliimür'de ayrıca dört beton köp
rü yapılmıştır. Ve 

~==============================================="' 

MAVi SU 
Yazan: Major WREN 

Tuhaf, hatta tezatlı bir haleti ru -
hiye içindeydim; kendimin yarısı t -
sobel'in ayrılığından mustaripti, hal -
buki öteki yarısı seyahatten, beni bek
liyen maceralardan ve Afrika hayatın
dan memnundu. 

Gümrükte vazifedar bir askeri gör
mek bana hakiki bir heyecan verdi. 
Ben de gerçekten böyle bir üniforma 
mı giyecektim? Bu, ingiliz üniforma
sından ne kadar daha uygun, daha ro
mantikti. İngiliz ordusunun her za -
manki kılığı Hayd Park'ı ve süt nine
leri hatıra getirir. Halbuki fransız as
kerlerinin güzel renkli elbisesi bana 
yeninin cazibesini arzediyordu. Her 
meçhul caziptir; insan daima kendin
de olmıyanı arzu eder. 
Şimal istasyonunda ,yalnızlık hissi 

bana Londra'dakinden daha müşkül 
göründü ve neşeli Paris'in parlak hay 
ve huyu içine sıkıntılı bir zihinıe gir
dim. 

Fransa'nın hizmetİ:\e girmek için 
ne gibi teşebbüsler yapmak tazım gel
diğini bilmiyordum, ve, kımıldanma
ma intizaren bir çatı ve bir yatak bul
maru lazımdı. 

-33-

Yeniden bir otel aramıya koyuldum. 
Paris'te yalnız Möris ve Kriyon otelle
rini biliyordum. Bunlar da keseme gö
re çok pahalı ve emniyetim bakımın -
dan tehlikeliydi; çünkü orada tanı -
dıklara rastlıyabilirdim. Firari bir 
mücrim gibi hareket etmekliğim icap 
etmez miydi? 
Diğer taraftan, pek aşağılık bir ote

le bağajsız olarak indiğim takdirde o
tel sahibi tarafından kendisine haber 
verilmiş pek meraklı bir polis memu -
runun isticvabına maruz kalabilir -
dim. 

Bu muhtemel müşkülleri önlemek i
çin, en iyisi bizzat kendim polise baş 
vurmalı değil miydim? Şimal istasyo
nu civarındaki gürültülü ve kalabalık 
yollar boyunca bir memur aradım. 

Bir röfüjün üzerinde, başı üstünde 
ağır mesuliyetler taşıyan bir adamın 

ciddiyetini haiz olarak, hareketsiz ve 
sessiz duran bir polis memuru gör -
düm. 

Otomobillerin gidiş gelişleri arasın
da, ona yakla~tım ve en iyi fransız şi
vemle (eski fransız mürebbiyem saye
sinde franıızcaıp fena de ildir 

ULUS 

Cümhuriyetin nimetlerine ve adil bir idareye kaVU§an Tunceli 

Dersimde cümhuriyet eserleri 

100 metre tulünde Mazkirt köprüsü, 
80 ,, ,. Türüşmek ,. , 

120 ,. ,. Mameki ,, , 
80 ,. ,. Seyithan ,, , 
80 ,. ,. Ovacık ,, ' 

yapılmaktadır. 

Ahşap köprüler; 
180 metre tulünde Dinar, 
120 ,, ,, Mameki, 
60 •• ,, Seyithan 

köprüleri de iki ıenedenberi kullanıl-

Yollar: 
Elazığ - Mameki (100 Km.) şosesi 

bitmiştir. 
Nazımiye - Mameki) 
Mameki - Sin ) yolları oto -
Sin - Ovacık ) mobil işleme-
Sin - Hozat ) ğe açılmıştır. 
Pertek - Çemişkezek yolu açılmak-

tadır. 

D) Memur ve subay evleri: 
Nazimiye'de ( 6) 
Mameki'de (48) yaptırılmış-
Sin'de ( 8) tır. 
Ovacık'ta (10) 

72 
(Bravo sesleri). 

Kanunun temdidini niçin 
i•tiyoruz? · 

Bu hayırlı neticeyi almış ol -
mamıza rağmen kanunun Üç 
ıene daha temdidini rica etme
mızın saiki. istihsal edilen ve 
kısa bir zamanda ikmal edile
cek olan neticenin yani Dersim
de sağlam bir hükümet nüfuzu
na dayanan geçici değil; müs
takar, daimi ve asla bozulmıya-

cak olan nizam ve asayişin ebe
diyen takriri ve başlanan imar 
ve temdin işinin artık oralarda 
hiç kimsenin yolunu şaşırmasına 
imkan vermiyecek derecede ge
nişleyip kökleşmesini temin ar
zusudur. Burada, geçici bir ida
re değil, müstakar ve medeni 
bir devlet teşkilatı vücuda ge
tirmek noktasından, Tunceli ka
nununun bugüne kadar verdiği 

-•-."-at """ 1:,. _: --! L-• 
ve geri ~önü1emez fikrini tam 
olarak verinciye kadar idame 
etmek lazımdır fikrindeyiz. 
Türk yurdunun bir parçasının i-

taatsi:dik ve şakavet yuvası halin • 
de kalmasına cümhuriyet idaresi 
müsaade edeme~di. Dersim'i, tıpkı 
Ankara gibi, Aydın gibi emniyet, 
ıükun ve huzura mazhar etmek için 
lazım olan tedbirlere teveaıül etti. 

Tedbirlerini ölçülü almak, fidde
te ancak zaruret halinde ve mem -
leketin yüksek menfaatleri emretti
ği zamanlarda müracaat etmek ve 
işe gİrİfİnce matlUp neticeyi kati ve 
emin surette almak şiarımızdır. (al
kıılar ). 

Tunceli kanunu vazifedarlara 
çok kuvet/İ selahiyctler vermiş ol
masına rağmen bu selfıhiyetlerin 
en büyük dikkat ve itidal ile ve 
daima yerinde kullanılmış olduğu
nu iftiharla huzurunuzda ar zede -
rim (Bravo sesleri). 
Herhangi bir memlekette olursa ol

sun mümasil hadiselerin bundan ~z 
fedakarlıkla ve bundan daha büyük 
bir basiret ve isabetle bertaraf edil -

uygun bir otel tavsiye etmesini rica ifade edecektim. 
ettim. Beni bastonsuz ve eldivensiz elleri 

Beni yukarıdan aşağı ve aşağıdan cebinde dolaşmaktan hoşlanan eksan-
yukarı bir tetkik ettikten sonra: trik bir yabancı zannetmelerini isti -

- Bay ingiliz midir? diye sordu. yordum. 
Doğru söylüyordu, fakat İsviçreli, Çikletli bayın ne söylediğini dinle-

danimarkalı veya norveçli değil d-. miştim, ve anahtarını aldıktan sonra o 
neden ingiliz demişti? holden gidince, genç kıza koşarak 

Tereddüt etmeden cevap verdi: memnun bir tavırla: 
- Eşel sokağında Normandi oteli. - Demek Baltimor'da büyüdünüz, 
- Oraya nasıl gidilir, bay memur? dedim, bu pek güzel bir şehirdir, de-
- Taksi. ğil mi? Neşeli Paris bizim küçük Nev-
Her şeyi gören göz bir lahza araba- york'la boy ölçüşemez sanırım. 

ların gidiş gelişlerini takip etti, sonra - Kabil mi? Siz Baltimor'u biliyor 
beyaz eldivenli bir el yukarı kalktı, bir musunuz? 
taksi durdu ve memur şoföre dedi ki: Aşikar bir memnuniyetle tebessüm 

- Eşel sokağında Normandi oteli. ediyordu. 
Memura teşekkür ettim ve otomobi- Hiç bir şey ilave etmeden: 

le bindim. - Baltimor'u biliyor muyum, ne 
Güneş batarken, parlak surette ay- diyorsunuz? dedim. Patronlar sizi ya

dınlatılmış sayısız mağazalar akşamın zihanede bulundurmak zeka ve talihi
son ışıkları içinde parıldarken Paris ne mazhar olduklarına göre burada 
sokaklarından bu geçişten çok zevk çok amerikalı ve ingiliz bulunmalıdır. 
duydum. Siz fransızcayı hakiki bir parisli ka -

Taksim görünüşte oldukça şık, ve dm gibi konuşursunuzdur her halde? 
benim en iyileri ve en bahalıları ara - - Evet fransızcayı da hemen ingi
sında tasnif edebileceğim bir otelin ö- lizce kadar iyi konuşurum. Filhakika 
nünde durunca neşem kaçtı. Fakat ne bir çok İngiliz ve aınerikalılar bizim o
ehemiyeti vardı? Mademki talihim tele inerler. 
beni buraya göndermişti, burada ka - - Hizmetcilerimizin hemen hepsi 
lacaktım. de ingilizce bilir. 

Kayıtsız bir tavırla hole girdim, a- - Mükemmel 1 Burada yalnız bir 
zametli bir kapıcı beni selamladı. veya iki gün kalmak ni.,etindeyim. 

Yazihanede çok gu:el b;r genç kız Çünkü evimcle her ı;ey alt iıst olmuş
hir amerikalı ile İngilizce konuşuyor· · ur. (ki doğruydu). Yalnız oda ve kah
du. Ne talih 1 Ukali franıızcamdan valtı. İstediğim bundan ibaret. Yeri-

mesine imkan olmadığını cesaretle i
fade edebilirim. 

Dersim emniyet ve huzura 
kavuşmuş tur 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu Büyük Meclis, hükümete, muh

taç olduğu selahiyet ve vasıtaları za
manında ve lüzumu derecesinde ver
mek hususunda her zaman nasıl isa
bet ediyorsa ona istin:ıt eden ve ondan 
kuvet alan hükümet de kendisine e
manet edilen selahiyet ve vasıtaları 
yerinde dikkatle ve ancak memleke -
tin hayrı için kullanmak hususunda 
elinden gelen itinayı sarfederek yük
sek heyetin itimadına layik olmağa 
çalışmaktadır. 

Düne kadar hükümet otoritesinin 
ve nizam kuvetlerinin nüfuz edeme -
diği bir mıntaka bugün küçük bir par 
çası müstesna olmak üzere, emniyet 
ve huzura kavuşmuş, seyitlerin ve a
ğt1ların zebunu ve esiri olmaktan kur
tularak meşru ve adil bir hükümet i
daresinin nimetlerinden istifade eder 
bir hale gelmiştir. Kalan o küçük par
çanın da aynı nimete yakında kavuşa
cağından eminim. 

n•i ... ır.d •• ı.;. =~ --& ı -
aından tiatka tiır şey oımıyan '6u 
bölgede tahakkuk ettirildiğini biraz 
evel arzettiğim eserler hiç de istih
faf edilecek kıymette değildir. Sun
duğumuz kanun layihasını kabul 
suretiyle büyük eserinizin ikmaH 
fırsatmı hükümete vermenizi rica e
diyoruz. 

Sözlerimi bitirirken asırlık 
şekavet ve itaatsizlik yuvası 
olan Dersim'i vatanın sakin ve 
nizama riayetli bir mıntakası 
haline getirmek için aziz can
larrnı feda etmiş olan kahra -
man türk çocuklarının hatıra
sını hürmet ve minnetle anma
yı vazife bilirim. Bize bu neti
ceyi temin eden ordumuzun 
ve jandarmamızın kahraman
ca fedakarlıklarını, kendileri
ne büyük selahiyetleri kullan
mak mesuliyetini tevdi ettiği
miz vazifedarların işlerinde 
gösterdikleri gayret ve basire
ti ve nihayet hepsinin yurda 
ve vazifeye be.ğlılıklarını tak -
dirinize arzederken büyük bir 

Kumral genç kız: 
- Elbette, dedi. Üçüncü katta: 90 

frank. Çıkabilirsiniz; Grum size reh • 
berlik edecektir. 

Cebimden küçük servetimi çıkara -
rak bedeli peşin ödemek istiyormu
şum gibi: 

- Bağajım yoktur, dedim. 
Genç kız: 
- Ehemiyeti yok, dedi. 
Hal ve tavrıma itibar ediliyordu. 
Seyyahlar defterine Smit diye imza 

attım; küçük adım olan Con'u muha
faza ettim, muvazenesiz hayatımda ba
ri bunu sabit olarak alıkoymak isti -
yordum. 

En iyi tebessümümle genç kızı se
lamladım, sonra asansöre girdim. 222 
numaraya geli!ı.ce kapımı kapadım ve 
derin bir nefes alarak: "Nihayet bura
dayım! Burada kalıyorum!., dedim. 

III 
Ertesi pazar gününü tamamiyle o -

damda ve salonda geçirdim. Pazartesi 
sabahı, fransız ordusuna yazılmanın 

usulünü araştırmakla geçirdim. Ge -
veze bir berber beni traş ederken ge -
vezelik etti. 

- Cezayir'i bilir misiniz? diye sor
dum. 

- Hayır. Her halde bay oraya gidi
yordur. Cezayir çok güzel bir sömür -
gedir. 

- Yabancılar lejyonu nedir? 
- Bir ipsiz sürüsü, fakat memleke-

te büyük hizmetlerde bulunur, 
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TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu -ANKARA Radyosu 

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

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

ANKARA 

CUMARTESİ - 8-7-1939 
13.30 Program 
13.35 TÜHK MOZtCt: 

ı - ----------- Rast peşrevı 
2 - Abdi Efendi - Rast şarkı - Senin 

aşkınla çak oldum 
3 - Faik Bey - Rast şarkı - Bir daıne 

düşürdu beni 
4 - ---------- Kanun taksimi 
5- Lütfi Bey - Hicaz kir şarkı - Sa • 

na noldu gönül 
6-Arif bey- Hicazkir şarkı- Ac;ıl 

ey goncai sadberk. 
7 -Arif bey - Hicazkar şarkı - Güldii 

açıldı yine glil ytlzlu yar 
14,00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo • 

roloji haberleri 
14.10-15.30 MÜZlK (Dans muziği - Pl.) 
18.30 Program 
18.35 MÜZİK (Sousa'nın marşları - Pl.) 
ı8.45 MÜZİK (Kiıçuk Orkestra - Şef : 

NECİP AŞKIN) : 
1 - Liemann - Vals Boston 
2 - Wilhelm Wacek - Marş 
3 - Carlo Thomsen - Dua 
4- Gustav Lindner - Şarap ilihı Ba• 

kiıs şerefine dans 
5 - J. Strauss - Yarasa operetinden 

(potpuri) 
19.15 TÜRK M üztCt ((İnce saz faslı) 
Z0.00 Memleket saat ayarı, ajans ve meteo 4 

roloji haberleri 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 TÜRK MOztcı : 

1 - ---------- Puselik peşrevi 
2- Itri - Puselik beste - Her gör .ı 

düğiı periye gönül. 
3 - Şakir aga - Puselik şarkı - Sün • 

biılistan etme etrafı 
4 - İshakın - Puselik 5arkı - Gönül 

verme bi vafaya 
S- 111. Selim - Puselik şarkı - Bir 

pür cefa hoş dilberdir. 
6 - ------- Puselik yurük semai 
7 - --------· Saz semaisi 
8 - Rahmi bey - Kürdilihicazkir şar· 

kı - Sana ey canımın canı 
9- Osman Nihat - Kurdilihicazkar 

şarkı - Akşam güneşi 
10 - Selihattin Pınar - Kürdilihicaz • 

kir şarkı - Aşkınla yanan gônlü • 
me. 

11 - Sadettin Kaynak - Muhayyer şar· 
kı - Ne zaman görsem onu. 

20.50 Konuşma (Dış politika hakkında) 
21.05 T E M S 1 L - - - - - - - - - - - - - - • 
22.00 Haftalık posta kutusu (Ecnebi diller• 

de) 
22.30 MÜZİK (Bale müzigi - Pi.) 
23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham, tah 

vilat, kambiyo - nukut borsası (fiyat) 
23.20 MÜZİK (Cazband - Pi.) 
23.SS-24 YaYrınki program ••• 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER; 18 Doyçland 
Zender - 19 Berlin - 20 Prag -
20.10 Budapeşte - 20.10 Prag 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN -
FONlK KONSERLER: 20.20 Droyt
viç - 20.30 Brüksel - 20.45 Straz • 

v.u,...,,,.o.u.n..""t~'l ~ 'J:ı ~iokholm - I&.Z 
Bohemya 

SOLO KONSERLER!: 17.5 Stokholm -
20 Varşova 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v.s.): 11 Brno 
- 12 Frankfurt - 16.30 Hamburg -
17 Prag - 18 Frankfurt 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
18.30 Hamburg, Viyana - 19 Laypziı 
- 20 Monte Ceneri - 22.20 Doyçland 
Zender 

HAFİF MÜZİK: 20.15 Berlin, Doyçland 
Zender, Frankfurt 

HALK M USİKlS!: 14.10 Ştütgart - 22.20 
Münih - 23,30 Budapeşte (Sigan Or
kestrası) 

DANS MOZlGt: 19 Ştütgart - 20.lS 
Laypzig, Viyana - 21 London - Rec· 
Yonal - 21.30 Tuluz - 21.40 Sof ya -
22,15 Bratislava, Belgrad, Floransa 
- 22.20 Stokholm - 22.40 Hamburı. 
K!'lonya, Brüksel, Droytviç - 22.45 
Lıyon - 23 Floransa, Milano, Paris. 
Roma, Straıburg - 23.10 London • 
Recyonal - 23.15 Varşova - 23.30 
London - Recyonal - 24 Roma ..• 

haz duymakta olduğuma inan· 
mamzı rica ederim. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo ses
leri). 
Dahiliye Vekilimizden sonra me • 

buslarımız söz alarak başarılan işle· 
rin üzerinde takdirle durmuşlar ve la· 
yiha kabul edilmistir. Bu husustaki 
izahat diğer sütu~larımızdadır. 

- Diğer gönüllüler gibi Sen Domi· 
nik sokağındaki asker alma merkezi 
bürosunda kaydolunurlar. Sonra onla· 
rı Cezayir'e sevkederler. 

O konuşa dursun ben zihnime ~en 
Dominik sokağını kaydetmiştim. 

Pek azalmış olan küçük servetiı:O 

Paris'te gecikmeme imkan vermiyor • 
du; onun içindir ki, berber dükkanın· 
dan çıkarken, derhal bir taksiye atla· 
dım. 

Sen Dominik sokağı başında araba' 
yı durdurdum. Bir asker alma büro • 
suna otomobille gelmenin münasi? 
düşmiyeceğini düşünmüştüm. Hetı1 

şoför nereye gittiğimi öğrenmemeli}" 
di. 

Sen Dominik sokağı bana dar, k• • 
ranlık ve hüzünlü göründü. 

Çok ge;meden mavi bir tabela ta"'' 
yan bir binanın önüne vardım. Bu ı.:ı· 

belada: Asker alma bürosu. Gönii 1 

kaydolunur, kelimeleri okunuyordu 
Kapıyı ittim, sonra fena bakılrıııf 

bir bahçeden geçerek karanlık bir kO

ridora girdim. 

Dıvarda asılmış bir afiş görere~ 
tekrar tekrar okudum. 18 le 40 yaş ar•· 
sındaki her erkeğin S sene müddetli 
yabancılar lejyonuna kaydolunabill' 

ceğini öğrendim. 
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Son at yarışındaki 
Doping meselesi SPOR 

111111111111111111111111111111 

Komiserler bu hususla Tenis bölge birincilikleri 

raporlarını verdiler 
Rapora göre doping 

yapılmamıştır Batırayın 

sahibi masum 

görülmüştür 
Yarış ve İslah Encümeninden 
25. VI. 939 günü Reisicümhur koşu

şunu ka~anan ve kendisine (doping) 
yapıldığına dair vaki olan şikayet Ü· 

zerine tahkikata girişilen Emir Salih 
Temelin (Batıray) adındaki atı hak • 
kında gazetelerde muhtelif tarzl~rda 
neşriyat yapılmış ve türlü teliikkılere 
vesile olmuştur. 

On günden beri yapılan gerek ida -
ri ve gerek fenni tahkikat bugün so -
na ermiş ve bütün vesaik bu davaya 
hükmetmek selahiyetini haiz olan en
cümen komiserlerinin tetkik ve karar
larına arzolunmuştur. 

Komiserlerin bu hususta verdikleri 
karar aynen a~ağıda yazılmıştır: 

y arıt ve Islah Encümeni 
riyasetine 

25. VI. 939 tarihinde Ankara'da ya
pılan (Reisicümhur) koşusunda birin
ciliği kazanan ata (Ankaranın maruf 
koşucusu Salih Temelin Batıray adın
daki atı) doping yapıldığı hakkında 
bu koşuya iştirak eden atlardan (Yıl. 
maz Kayanın) antrenörü Hacı tarafın
dan yapılan protesto davaya esas teş
kil etmiştir. Bu davanın hakikate tam 
uygun neticeye bağlanabilmesi için 
yardımcı ve aydınlatıcı sayılabilecek 
esaslı unsurlar aşağıda sıralanmıştır: 

ı - (Batıray( ın sahibi Emir Salih 
Temel'in birinci ve ikinci ifadeleri ile 
ikinci ifade için yazılı müracaatına 

bağlı reçete, 
2 - (Batıray) a koşü günü binen 

jokey (Paul) un ifadesi, 
3 - (Batıray) ın seyisi Ömer At -

bakının ifadesi, 
4 - Salih Temelin diğer seyisi E

min Şengezerin ifadesi, 
' 5 - Aynı ahırda bulunan başka bir 

• • • • • - · ·ı:"",.ı ... : 
6 - Yüksek Ziraat enstitüsü Far -

makoloji ve Fijyoloji enatitüsüs direk 
törlüğü tezkeresi ile tebliğ olunan ra
por, 

Bugün Ankara tenis bölgesi birin
cilikleri 19 Mayıs Stadyomu tenis sa
halarında başlıyacaktır. Bugün oy
nıyacak oyuncuların programı aşağı
da yazılıdır. Turnuvaya yarın da sa
bahtan başlanarak devam edilecek ve 
hafta içinde bitirilecektir. Müsaba • 
kaların neticelerini ve programları 
gelecek nüshalarımızda göreceksiniz. 
Tenis Bölge birincilikleri programı: 

Saat Saha Oynuyacaklar 

15 A 
.. B 

" 
c 

15,45 A 

" 
B. 

,. c. 
16,30 A. 

" 
B. 

" 
c. 

17,15 A. 
.. B. 

" 
c. 

18 A. 

" B. 
" c. 

18,45 A. 

B. 

" 
c. 

Orhan - A. Tunca 
A. Öngürer - S. Ulutürk 
C. Erk - B. 
Galip - D. Cigiltepe 
R. Ersever - Bahadır 

M. Berkun - A 
M. Özdeş - N. Alagaş 
K. Bükey - A. Sermet 
Alaettin - C. 
Mualla Eniş - Adalet 
M. Kayaalp - Parkan 
Stritzel - Cihat Renda 
1. H. Tekce - S. Öngen 
A. Tandoğan - A. Atasoy 

M. Enis ve M. Özdeş -
Adalet, K. Bükey 
J. Parkan ve Orhan -
M. Kayaalp ve diğeri 
D. Cigiltepe ve diğeri -
A. Atasoy ve C. Erk 

miserliğe verdiği şikayet kağıdı da o
kunarak üzerinde durulmuştur. Bü -
tün bunlarla beraber Yarış ve İslab 
encümeni nizamnamesinin yasak olan 
(doping) e temas eden maddesi ile 
(doping) esasları ve bunun subut şart 
lan hakkındaki beynelmilel usuller ü
zerinde durulmuştur. 

Bütün şikayet ihbar ve ifadelerin 
ve şahitlerin yekununda bu koşu mü
nasebetiyle (doping) tatbik edildiği -
ne kanaat verici katiyete yakın delil -
ler mevcut bulunamamıştır. 
Yukarıda bahsi geçen raporun fıkra 

larında at sahibi Salih Temelin aylar
ca evelden beri normal tedavi için baş
ka bir atına ve kısmen de (Batıray) a 
verdigi ilacın analizdeki alkaloit te -
zahürüne sebep olabileceğinin izah e
dilmesi de şikayet mevzuu olan (do -
nina'ı in vaoılmad•ğına delil say,ılmış
tır. 

Tedavi için kullanılan ilacın reçete
si 14. 11. 939 tarihinde Yüksek Ziraat 
enstitüsü Veteriner fakültesi kliniğin 

Bütün bu deliler incelenirken aynı de doçent Dr. Tevfik tarafı.-ıdan ya -
koşuda üçüncü gelen atın antrenörü zılmış ve Sakarya eczanesinde yapıl -
olup protestoyu ağızdan ifade ettik • mıştır. Bütün bu incelemeler ile hey -
ten sonra gaybubet eden Hacının bu etimizin vardığı netice (Batıray)ın ya 
hareketi de yakın alakasına rağmen i- rışı kazanmasında talile sebep olacak 
şi ciddi almamak gibi bir tesir yamış- bir halin bulunmadığı ve at sahibi Sa
tır. Bundan başka. koşu ~a§hı_madan e- lih Temel'in masum olduğu merkezin
v~l (Batıray) ın rıngtekı halınde (do- dedir. Bu raporu yazarken Yarış İs· 
pıng)e uzaktan ve yakından alamet lah encümeni umumi katibi Atıf Esen 
sayılabilecek bir §eyin görülmediği bel ile Ankara vilayet Veteriner işleri 
hakkında heyetimizde hazır bulunan "d" .. K 1 y 1 h b 1 ·1~ t b '"d'' .. K 1 y 

1 
mu uru ema a çın azır u unmuş 

vı aye aytar mu uru ema açın'- 1 d 
k d k. 'kt: ar ır. 

ın ve oşu an sonra ı şı cı.yet anında 
hayvanın halinde gayri tabii sayılabi-
lecek bir teheyyücün bulunmadıiın • 
dan ve hazır bulunan Veteriner arka -
daşlarça (doping) in tatbikine emare 
addolunacak iğne eserlerinin görülme 
diğine dair Yarış Islah Encümeni u-
mumr katibi Atıf Esenbel'in sözleri 
hakikatı görmek için yardımcı tesir 
yapmıştır. 

Aynı yarışta ikinci gelen (Karan -
fil) in sahibi Ahmet Ataman'ın başko-

Kütahya M ebusıı 
Başkomiser 

Recep Peker 
Ziraat Bankası 
Meclisi idare 

azasında.n 
Komiser 

/. Abidin Akıncı 
Ankara Vilayeti 
V tıteriner 1 şleri 

Müdürü yedek 
komiser 

Kemal Yalçın 

HULASA 
(Büyük harpten sonra ilk paıkalye gecesi, beş genç, Antu
van., kardeşi jilber, arkadaşı Dominik Heriyo, Mariyan ".'e 
Solanj Senkler isminde iki genç kızla beraber sıkıntılı bır 
ıuareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar içinde kaybolmuş bir 
otelde geçiriyorlar. Antuvan, Mariyan'la, Dominik de So -
lanj'la beraber eğleniyorlar. Jilber yalnızdır. Nihayet sa -
bah oluyor ve hepsi Pariae dönmek mecburiyetinde olduk
Jannr hi11~iyorlar, Antuvan simdi, öteki karde:ıleriyle be
raber babası Kannontel'lerin evindedir.) 

hiç bir fey söylemeden gözlerini elinde ördüğü kil· 
çük çocuk ceketine eğdi. 

B 

ULUS 

Mareşal Çakmak İzmirde 
teftişlerine devam ediyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

duğu halde, deniz tayyare alanını tef
tiş etmişler ve öğle yemeğini karar -
gfilıta yemişlerdir. 

Sayın mareşal şerefine bu akşam sa
at 20 de ticaret ve sanayi odası tara -
fından deniz gazinosunda mükellef 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette as -
keri rical ile vali, belediye reisi, vila
yet ve belediye rüesası, parti erkanı, 

ticaret alemi mensupları ve daha bazı 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Genel Kurmay Başkanımız yarın sa
bah şehrimizden ayrılacaklardır. 

Hava birliklerimizin tatbikah 

İzmir, 7 (Hususi muhabirimizden) 
- Mareşal Fevzi Çakmak ve refaka
tinde bulunanlar bugün hava birlikle
rini teftiş ettiler ve hava kuvetlerimi
zin tatbikatında bul1:1ndular. Mareşal 
hava kuvetlerimizin yüksek müdafaa 
kabiliyetinin müspet neticelerinden 
memnun kalmıştır. Genel Kurmay Baş 
kanımız şerefine gece ticaret odası bir 
ziyafet vermiştir. Mareşal ve refaka -
tinde bulunanlar yarın Selçuka ve o-
radan Muğla istikametine giderek tef 
tişe devam edeceklerdir . 

Mareşal 
Binlerce 

Fevzi Çakmak 
İzmirlinin önünde 

poligonunu actı 
.:> 

atış 

Belediye Reisi Dr. Behçet Uz bir nutuk verdi 
İzmir, 7 a.a. - Kültürpark'ta inşa edilen kapalı atış poligonu -

nun açılma merasimi dün kalabalık bir halk kütlesi huzurunda 
lzmir'in büyük misafiri sayın Mareşal Fevzi Çakmak tarafından 
bizzat kordele kesilmek suretiyle yapılmıştır. 

Belediye reisi doktor Behçet Uz, a-, ları ihata eden modren İzmir, bugün 
şağıdaki nutku söylemiştir: gördüğümüz varlığı ile meydana gel-

Kahraman türk ordusunun kudretli 1 mistir. 
mareşali, Kültürparkımızın çok mü - Her zerresinde Türkün asil ve şeref 
him sportif müesseselerinden biri o - li kanı ve İzmirlinin alın teri bulu -
lan atış poligonunu açmak lutfunu e- nan bu topraklar üstünde vücut bulan 
sirgemediğinizden dolayı şükranları • eserden, çocuklarımızın ve gelecek ne
mızı arzederim. Bugünkü açılma tö - sillerin duyacağı ferahlığı ve edinece
reni bize yine böyle yanğın yerleri ü- ği istifadeyi düşünerek bütün yor -
zerinde kurulmuş olan ilk İzmir fua - gunluklarımızı unutuyoruz. Türkiye
rını hatırlatmaktadır. O gün, yüksek nin Akdenize açılan en büyük bir li -
huzurunuzda bir ucu deniz kenarına manında meydana gelen bu varlık ve 

ıWaarif 
Şurası 

(Başı I inci sayfada ) 
durmak bilmiyen bir dinamizmin 
daimi faaliyetidir. 

Bundan istifade ederek gelecek 
türk nesil ve cemiyetini hangi ıart -
lar içinde vücuda getirmek büyük 
bir ihtıaas davasıdır. Bunu bizim 
memleketimizde yapılmasında en 
büyük rolü oynıyacak kendi ehliyet 
ve liyakati içinde maarif ıurasıdır. 
Bu müeaseaenin tetekkül tarzı bu a
ğır ve terefli vazifeyi ifa edebilecek 
tekildedir. Kendi talimatnamesine 
göre her sene toplanabilmesi müm
kün olan bu İçtima bizi realite ile 
karşıla11tıracak ve dimağımızda na• 
zari olarak dütündüğümüz yetiştir· 
me tarzının ve maarif ihtiyacnnızm 
hakiki çehresini tebarüz ettirecek • 
tir. Çünkü bu toplantıya üniversite 
profesöründen ilk okul öğretmenine 
kadar iştirak ettirilecektir. Bunla
rın gerek mektep ve gerek talebe 
bakımından tecrübelerinin devlet İl}
lerini idare edenler için büyük fay
daları vardır. Bu tecrübelerden da· 
imi istifade edilecek olursa maarif 
işlerinde atacağımız adımlann bü • 
yük bir kısmı daima hakikate isabet 
edecektir. Maarif aileainin içinde 
doğmuş ve yükaelmi.ş olan değerli 

Maarif VekiUmiz Hasan - Ali Yü
cel -şimdi cümhuriyet maarifinde ilk 
defa olarak derdin üstüne parmağı· 
nı koymuştur. 

Ömürlerini memleketin gençliği· 
ni yetiştirmeğe hasretmit kıymetli 
unsurların toplantısında, verecek· 
leri kararları ve vasıl oldukları ne-
ticeleri öğrendikten sonra mesul 
makamlarca bu iti her bakımdan 
bir sisteme bağlamak artık kolayla
~acaktır. Bu sistem bize talim ve 
terbiye istikametinde en doğru ve 
en hakiki yolu gösterecektir. 

N.A.KOÇOKA 

dayanan geniş yangın sahasının ve bu- umran hareketi ne kadar mütevazi o- ve edilmesi hususunun tetkikine 1Utuf 
radaki enkaz yığınlariyle bataklıkla - lursa olsun, askerlikteki fitri kabili - ve emirleriniz İzmirlileri çok sevin -
rın mümkün olan kısa bir zamanda or- yeti ve kahramanlığı ile tanılan türk direcektir. Kültürpark askeri müzesi
tadan kaldırılmasına çalışacağımıza milletinin aynı zamanda imarcı ve ya- ni İzmir gençJiği ve gelecek nesille -
söz vermiştik. Şimdi açılacak olan a- pıcı bir millet olduğuna da yeni bir rimiz, yüksek mareşalimizin ve kabra-
tış poligonu bu büyük yangın saha- delil teşkil edecektir. man ordumuzun kıymetli bir hatırası 

sının diğer ucuna tesadüf etmektedir. Kültürpark'ta da bir askeri olarak daima şükranla ve ehemiyetle 
imkansızlıklar içinde ba§arılan saklıyacaklarına şüphe yoktur. Söz -müze kurulma3ı i,.in.. İ büyük bir iş :r lerime son verirken zmird'e uzun se-

Gazi heykeli ile İzmir enternasyo- Aziz Mareşalimiz, atış poligonunun neler başarılamıyacağı iddia edilen 
nal fuarının ve atış poligonunun bu- kudretli ve uğurlu elinizle açılması, yangın sahası imar işlerinin yüksek 
lunduğu saha arasındaki enkaz yığın- Külttirpark tarihi için çok kıymetli himaye ve yakın alakalarından alınan 
ları gördüğünüz gibi artık tarihe ka- bir haıtra teşkil edecektir. Bu poli - kuvetle. art.a~ nih•yetJenmek üzere ol 
rışmış bulunmaktadır. eon, yiifit ıUrJc mfJJcdnfn ruhlu çocuk dugunu İzmirlilerin en derin tazimat 

Bir çok imldln•••hklar içinde !arının kahraman türk ordusuna atıcı- ve şükran duygulariyle aziz ve sevgi
bu azim işi başarmak ve bugün ar- lık sahasında da tecrübeli bir unsur o- 1i Milli Şefimize lütfen iblağ buyur_ 
tık meydana çıkmış olan İzmir'in bu larak iltihak etmesine yarıyacaktır. mamzı bilhassa yalvarırı, uğurlu eli • 
modr.en sahasını ve Kültürpark ile İz. İzmir'e bu değerli müesseseyi kazan- nizle Kültürpark atış poligonunu aç. 
mir enternasyonal fuarını yapabilmek dıran inhisarlar vekaletine ve mües - manızı rica ederim.,, 
için tam bir sene geceli gündüzlü bir sesenin tanziminde bize lütfen yar -
mesai sarfedildi. Bu mesainin muvaf- dım eden yüksek komutanlarımıza hu· 
fakiyetle neticelenmesi aziz milli Şe· zurunuzda da teşekkür etmeği bir va
fimizin hususi alaka, himaye ve yar - zife bilirim. Bu münasebetle siz muh
dımlariyle kabil olduğu gibi bunda terem Mareşalimizden bir istirhamda 
yangın yerlerinin ilk imar hamlesini bulunacağım: İstanbul askeri müzesin 
teşkil eden 1933 İzmir fuarnını siz bi- de miğfer, zırh mızrak, kılıç. kabut ve 
ricik mareşalimiz tarafından açılmış saire gibi aynı cinsten bir çok eşya 
bulunmasının bir uğur ve müjdecilik bulunmakta ve bunların fazlaları da 
teşkil ettiğini kemali haz ile zikretme- depolarda saklanmaktadır. Bu fazla eş 
liyim. yadan birer veya ikişer tanesi bir ara· 

Türk imarcrlığı Y~ getirilerek Kültürparkta da küçük 

F
. k mıkyasta bir askeri müze kurulması 
ılha ika yangın harebelerini, batak 

lıkları ortadan kaldırmak için vurdu - imkanı olacağını zannediyoruz. 

ğumuz her kazma, diktiğimiz her fi - /zmirlilerin Milli Şef'e tiizimleri 
dan türk inkılabının her sahadaki bü- Halkımızı, çocuklarımızı ve fıaa.r 
t~n eserlerind~ olduğu gibi feyyaz ne- ziyaretçilerini fevkalade alakadar ve 
tıceler vermiş ve Kültüruark ile bera- müstefit kılacak böyle bir müzen\n 
ber İzmir enternasyonal fuarı ve bun- Kültürpark müzeleri camiasına ila -

Marefal kurdelayı keıiyor 
Dr. Behçet Uz'un nutkunu mütea -

kip bir tepsi içindeki makası alan ma· 
reşal, İzmir belediyesinin gösterdiği 
bu muvaffakiyetten dolayı İzmirlile
ri tebrik ederim ve İzmirlilere saadet
ler diliyerek açılma törenini yapıya -
rum diyerek kurdeleyi kesmi~tir. 

Poligonun içerisi gezildikten sonra 
atış yerine gelen sayın mareşal ilk a
tışı yapmış ve müteakiben diğer gene
ralJer ve davetliler tarafından atışlar 
yapılmıştır. 

Bu açılış merasiminden sonra fuar
daki göl gazinosunda mareşal şerefine 
belediye tarafından bir ziyafet veril -
miş ve ziyafet samimi hasbihaller a
rasınd geç vakte kadar devam etmiş -
tir. 

-S-

Almanya' da 

Yahudiler İçin 
yeni bir karar 

Yahudilerin i~lerine bakan 
bir cemiyet kurulacak 

Berlin, 7 a.a. - Almanya hüküme
ti, yahudiler statüsü hakkında yeni 
bir kararname neşretmiştir. Bu ka -
rarnameye göre, yahudiler için bun
dan sonra bir "milli cemiyet" teşkil 
edilecektir. 

Hukuki selahiyetlere malik olacak 
olan bu cemiyet, yahudi muhacereti
ni kolaylaştıracak, genç yahudilerin 
tahsil ve terbiyesine itina edecek ve 
yahudiler arasında yardım işlerivle 
meşgul olacaktır. 

Bütün alman yahudileriyle vatan
sız yahudiler, bu cemiyete intisap e
deceklerdir. Ecnebi tebaası olan ya -
hudiler de bu cemiyete girebilecek -
!erdir. Cemiyet, Almanya Dahiliye 
Nezaretinin mürakabesi altına kon -
muştur. 

Fölkişer Beobahter gazetesi, yeni 
kararname sayesinde yahudilerin ec
nebi memleketlerine kolaylıkla yer -
leşebileceklerini ve yeni cemiyete 
mevcut umumi ve hususi yahudi mek
teplerini iade etmekle Almanyan'ın 

alicenabane bir harekette bulunduğu
nu ilave eylemektedir. 

Slovakya'dan ayrılan yahudiler 

Bratislava, 7 a.a. - Şimdiye kadar 
ıs.ooo yahudi, Slovakya'dan ayrılmış
tır. Yakında yeni muhacir kafileleri 
yola çıkacaktır. Hicret eden yahudi
lerin büyük bir kısmı serbest meslek 
sahibidir. 

İsvıçre 

bitaraf 

' 

daima 

kalacak 
Bern, 7 a.a. - Federal konsey bu -

gün hariciye nazırının beynelmilel va
ziyet ve bilhassa İsviçrenin bitaraflı• 
ğına temas eden beynelmilel müzake
reler hakkındaki beyanatını dinlemi~
tir. 

Nazır ezcümle demiştir ki : 
"- İsviçrenin bitaraflığı tamdır ve 

hiç bir halel kabul etmez. Buna bina
en her hangi t:Hr teşebbüste bulumıiak 
için sebep yoktur.,, 

BUGÜN 

Yenişehir ULUS sinemasında 
1 - ÇARIN Y AVERI 
2 - MIKI DECIRMENDE 

(Renkli) 

3 - YENi JURNAL 
Seanslar: 

2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da 

· Pazar günü 
Yalnız 

10 ve 12 matinelerinde 
1 - Çöl intikamı 

Kouboy filmi Buck J on es 
2 - Miki Değirmende 
3 - Jurnal. 

na çıkan soğuk tonlar vardı. Teni renkli ve oburdu~ 
daklı Paskal daha ziyade başka bir ırke benzerdi. 

y o K A ş K R o M A N 

Madam Karmontel hizmetçisini çağırdı. Ve ya• 
tağı hazırlamaamı söyledi. 

Raynıond: 

- Şimdiden mi? diye sordu. Yoruldunuz mu 
·~· '? z annecıgım. aten bu akşam renginiz biraz soluk. 

Madam Karmontel cevap vermedi. Ve Antu• 
van'a dönerek dedi ki: 

Jilber kırmızı Şam sateninden yapılmıt büyük 
koltuğun içine gömülmüıtü. Her zamanki tabii ha
linde olduğu gibi, bir elinin biribirine yapışmıt 

parmak uçlarını dudaklarına götürerek, soğuk ve 
garip bir sesle, kendisine Luken'in Burg aleyhine 
açtığı davanın ihtilaflı noktası hakkında sualler 
aoran Paakal'a izahat veriyordu. Her biri de diğe
rini hastalık derecesinde vesveseli, {akat hiç bir 
hakiki kıymeti olmayıp da şansının yardımiyle 
muvaffak bir adam telakki ediyordu: halbuki bir 
kardeıin ahlaki kıymetlerini tanıyarak insan ken· 
di kendisine, kendi kanına, kendi çıktığı nesle şe· 
ref kazandırır; ona budalalık isnat etmekse yalnız 
bir ferdi alakadar ederdi. 

Yazan: /rene Nemirovski -4- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK.. 
- Şu oğlan ••• Neydi ismi.? Senin arkadaşın Do· 

minik Heriyo'nun küçük Senkler'le evleneceiini 
söylüyorlar. Doinı mu? .. 

Bazan, bizzat kendi sözleri ve bu sözlerin o 
kadar keskin bir tonla söylenmit olması bile Jil
ber'i hayrette bırakıyordu. Kendisini bu kadar az 
alakadar eden bir şey için ne kadar dikkat, ne ka
d ?lr ihtimam gösteriyordu! Halbuki onu hiç bir 
ft:Y alakadar etmiyordu. Yalnız, Solanj. 

Onu çocukluktanberi tanıyordu; onu daima 
aevınitti. O, kendisiyle evlenmeği reddetmişti. Fa-
1r.+ n--: .. :1r ı..: •• ı.. ..... hi.. · 1 rken 

den sonra da kollarında ağlamıştı. Garip kızlar. 
İnsan bunlardan birisiyle yalnız kalmak felaketine 
uğrarsa vay haline! Çünkü laalettayin bir kadmla 
beraber bulunmaktan duyulan fizik ihtiraam ku
veti bir tarafa bırakılsa bile bu kızlara çabuk bağ
lanılır. Nitekim onda da böyle olmuştu. On beşle 
on yedi yaş arasında Isviçre'de geçen iki sene, 
hastalık, yalnızlık, tedavi esnasında düşüncelerle 
ve sükunla geçen saatler, bütün bunlar kalbine, 
asabına tesir etmişti. Halbuki Antuvan mesuttu. 
ister Nikol Dölaney, ister Mariyan Segre ister 
baıkasiyle olsun mesuttu. Onun aradığı 

1 

sadece 
zevkti, ve zevki bulduktan sonra da ötesini isteme
mek dirayetini gösterirdi. Antuvan'a biraz da kin
le baktı: iki kardel} biribirlerinin daima dütmanı 
olmuşlardı. Solanj bu aktam nerede idi? ..• Lamba· 
ya doğru eğildi, uzun uzun abajuru düzeltti, son
ra gözlerini sanki çok şiddetli ıtıktan korurmul} 
gibi eliyle kapadı. Albert Karmontel : 

- Almanlar, diyordu, mahsullerini bize sat-
ak1 bunun hesabi le bor larının k .. 

Antuvan bunu hararetle tasdik ettı' a· k 1. b' · ır e ı· 
me ıle duyn:ıam~ştı. Fakat babasını çok seviyordu. 

Od~da hıç hır şey değişmemişti. Hava ılık fa
kat bıra~. .boğ.ucu idi. Bütün aileden kendine 
mahsus muzıç bır sıkıntı yükseliyordu. 

Paskal adeti olduğu üzere: 

"- Bundan sonra, madraba:zlarm, mütevas· 
s~tlarm, muhtekirlerin devresi baılıyacak diye 
§ıddetle muhavereye atıldı. Antuvan ayağa kalktı 
~~ onlan bırakarak, k4çükken "Tom amcanın ku
·~~~~i,, İsm.indeki romanı okumak için saklandığı 
kuçuk kadıfe kanapeye gitti oturdu. Gözlerinden 
akan Yatları fark etmesinler diye duvardan tarafa 
bakıyordu. Hatırlıyordu: annesi onu bir defa bu -
rada yakalamış, soğuk bir nazarla süzdükten son
ra dem itti ki: 

- Bu çocuk da hiç yok yere hep hayali keder
ler için ağlıyor! 

Annesi daima büyiik oğullarını tercih ederdi. 
Şu kaba Paa.k~l~ı, şu lanet suratlı Jilber'i ••• Halbuki, 

- Bilmiyorum, Hem niçin bunu bana aoruyor• 
sunuzl 

- Hiç ...• 

Antuvan l}Öyle düşünüyordu: 

- Annem, Dominik Heriyo'nun, tabiatte, aüku· 
tilikte a§ağı Yllkan Jilber'e benzediğinin farkında.. 
Annelik hissi bu. Eğer ben bahis mevzuu olsaydım, 
bu kadar seri intikal sahibi olmazdı J 

Madam Karmontel bastonuna ağır ağır basarak 
çıktı. Biraz sonra üç çocuk da gittiler. Paskal bir 
suareye davetli idi. Antuvan metresine gidiyordu. 
Jilber de evine dönecekti. Tavanı olmıyan eski a -
sansör, sallana ·sallana, gıcırdayarak yavaı yavaf 
aıaiı katlara iniyordu. Eski biçim, geniş, lo§, sessiz 
merdiven, bir katedral kadar resmi idi. Çocuklar 
kendilerini büyük sokak kapısının dışında bulduk
lan zaman her ıeye rağmen bir sevinç hissediyor• 
lardı. 

Şimdi anneleriyle babaları yatağa gireceklerdi. 
İhtiyar Karmontel •tığı söndürdü, bir kitap alıp sa-
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Hatay halkı ellerinde bayraklarla a•kere tezahürat yapıyor Ordunun Hatay'a girifinin yıldönümünde Hatay halkının yaptığı tezahürla 

Kahraman cukerlerimiz geçiyorlar 

Büyük Millet Meclisi dün B. Refet Canıtez (Bursa) nın reisliğinde 
toplanmııtır. 

Avukatlık kanununun muvakkat birinci maddesinin B. fıkrasının tef
siri, Amasra dalga kıranının tamiri ve yeniden bir dalga kıran inşası için 
gelecek senelere geçici teahhüt icrasına dair layiha, lngiliz kredisinden 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum şu cevabı verdi : 
Müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemi - "-Sayın arkadaıım General Kazım
ler inpsı ve sair vesait, techizat, Karabekire esaslı bir meseleyi burada 
malzeme, alat vesaire satın alın _ konuşmuş olmasından dolayı teşekkür 

hak l edeceğim. Biz de hiç bir vakit Dersim 
ması kındaki ayiha, köylerde halkının türk olduğunu inkar etmedik 
açılan eğitmen kurslarının ve köy ve hiç bir zaman gözümüzden uzak 
öğretmen okullarının idaresi hak - tutmadık. lçlerinde pyed asıllarını 
kındaki layiha, nüfus denemesi ya- muhtelif aebeplerden dolayı unutmuı 
zım kanunu layihası, tapu e kr- r;;:ar'VlllTIJa on\ara da ne olduklarını 

da ··d·· ı·· v •• •• d anlatmak irin elimizden gelen her §e-stro umum mu ur ugunun a - J' 

liye Vekaletine devri hakkın _ yi yapıyoruz ve yapacağız (Bravo ses-

dak. 1~ "hala ·· ·· ··ı ' k ·· t leri, alkıılar) 
ı ıayı r goruşu ere mus a- B"' ··kı . . b 1 d kl kt 

1. k l . l k b l ed"ld"k uyu er ıçın u un u arı no a -
ce ıyet arar any ~ :1A u .. 1 • 1 • dan kendilerini hakikate irca sebeple -
ten. sonra, Tun.celı vılayctının ıda - rini hazırladığımız gibi bilhassa kü -
resı hakkındakı 2884 sayılı kanun çükler için daha esaslı tedbirler üze -
hükümlerinin uzatılmasına dair o - rinde durmaktayız. (Bravo sesleri) 
lan layihanın müzakeresine başlan- Bunun en emin yolunu ne olduğunu an 
mııtır. Jamı§ anaların yetişmesinde bulduğu -

Bu münasebetle söz alan Dahili _ muz için bilhassa küçük kız çocukları 

V k·ı· · B f "k ô t k ·· için düşündüğümüz tedbirler daha ye e ı ımız . aı z ra mu - . 
h. b tt b l t K müessır olacaktır. 
ım cyana a u unmuş ur. a -

mutay'ın sürekli alkışlarla tasvip .. ~-u arada Elazığ?a açtığımız ensti: 
ettiği bu beyanat diğer sütunlan • tutu burada kısa hır zamanda, hatta 

d d 
hayret edilecek kısa bir zamanda bun -

mız a ır. 1 .. k ı .. k ··- 1 •• . l . ··zt . arın mu emme tur çe ogrenme erını 
Hatıp erın •0 erı göstermiştir altı ay içinde dillerini bi-

Dahiliye vekilimizden sonra söz a- 1. 0 k ' 1 B lar yetı"şe 
1 B F h. Al D . . 1.. ıy r ve onuıuyor ar. un -
an • et ı tay, ersımın zu um ve ek k ki k k ndi 

- 11"" k 1 b"" .. k b. c , gere çocu arını, gere e 
taga upten urtarı masının uyu ır h"tl · · h k"k tl t · edecekler .. . . _ . mu ı erını a ı a e envır 

c~mhurıyet eserı oldug~n~ ışaret ~t • ve bundan sonra kendi ırkımız içinde 
tı. ~u eserle ne -~ada~ ıftıhar edılse böyle galat hallere tesadüf etmiyece • 
yerı olduğunu aoyledı. Bu bakımsız, - · (Alk 1 ) 
yoksul yerlerde yaratılmış olan azim gızB ·zahışlaarrdan a konan mad 

f 1. .. . d .. k 1 d d u ı sonr reye 
ve aa ıyet uzerın e şu ran a ur u. d 1 e ıt:. ·ha kab l d"ld" 
S.. · · .. ı b' · d" e er v csyı u e ı ı. 
ozlerını, §OY e ıtır ı : 
"- Arkadaılar, bugün yüksek hu -

zurunuza sunulan bu kanun o ime -
liyatın mabadını tamamlıyacak, yur -
dun bu köıesindeki iztiraplara da ar -
tık iltiyambahş olacaktır. Bu kanunla 
temdid edilecek salahiyetler, şimdi -
ye kadar gördüğümüz gibi gene en de
rin bir kıyasetle kullanılacaktır. Onu 
iyi kullanmasını bilen eller, bu liyaka
tı gene size isbat edeceklerdir. Teklif 
edilen kanunun kabul buyurulmasını 
bir vatandaş ve bir Elazığ mebusu sı • 
fatiyle yüksek lütuflarından rica ede
rim. (Alkışlar) 

Bu kanunun müddetinin uzatılma -
sındaki zarurete işaret eden B. Feri -
dun Fikri (Bingöl) kanları türk so -
yundan olan ve her nasılsa biraz ihmal 
yüzünden bugüne kadar atıl vaziyette 
l:alarak menfi bir vaziyet almış olan 
bu vatan köşesinin, diğer yurt parçala
rı gibi taassup ve cihaletten kurtarıl
mış olmasının saadet verici bir hadi • 
se olduğunu tebarüz ettirdi, dedi ki : 
·- Gerek memurların ve gerek sair 

elemanların gösterdikleri gayretten 
dolayı burada takdirlerimi arzetmeyi 
ve bu hadiseler esnasında şehit düşen 
askerlerimizin mübarek ruhlarına ta -
zim ve tebcillerimizi burada tekrar et
meyi kudsi bir vazife addederim. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

General Kazım Karabekir (lstan -
bul) bu havalinin türk olduğuna ipret 
ederek, bunlara türklüklerini hatırla • 
tacalc ve kendilerini aydınlatacak ted -
birler alınmasını istedi, burada bir fik
ri inkillp lüzumu üzerinde durdu. 

Bu tetl6irleri tle altlJı 

Kabul edilen layihalar 
Türk ceza kanununun 494 üncü mad 

desinin değiştirilmesi hakkındaki la • 
yiha görüıülürken, bunun zirai asayi • 
şimiz üzerindeki müsbet tesirlerine 
işaret eden B. Hüsnü Kitapçı. madde -
deki bağ ve tarla kayıtlarına bahçenin 
de ilavesini istedi ve teklifi kabul e -
dildi, 

Sümerbank sermayesine 58 milyon 
lira ilavesi hakkındaki layiha dolayı -
siyle söz alan Berç Türker, bankanın 
müsbet faaliyetine işaret ederek, ban
kanın iki kısma tefrik edileceği hak -
kındaki ıayialara işaret etti, bunu doğ
ru bulmadığını söyledi ve bankanın 
iki sene daha serbest bırakılmasını is -
tedi. 

Bundan sonra belediyelerce yapıla • 
cak istimlak hakkındaki 2497 sayılı 
kanuna bazı hükümler ilavesini ve bu 
kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine dair olan layihanın müzakere -
sine başlandı. 
İstimlak edilen bir gayri menkulün 

istiklakinden maksat olan inşaat; ye -
şil hasa, yol gibi tesisatı yapılmaksı -
zın uzun müddet boş bırakılması halin 
de 3 sene ile temdid edilen müddet ge
çince asıl sahibine iadesine dair olan 
madde görüşülürken söz alan Recep 
Peker (Kütahya); lstanbulda istim -
lak edilen ve kıymeti dört yüz bin li
rayı bulan gayri menkul sahiplerine, 
henüz hakları verilmediğine işaret e -
derek dedi ki : 

"- İstanbul ıehrinin imarı için 
istimlak itleri bundan ıonra esaslı ka
idelere baflanırken öte taraftan va -

Dünkü Meclis müzakereleri 

Hatay lôyihaları 
kabul edildi 

B. Tayfur Sökmen Halay'hlar1n minnet 
ve ıükran hislerini dün Meclise arıelli 

kümete karşı milletin sevgi ve bağlı -
lığını, manen olsun, pek az miktar da 
oslun, müteessir edecek bir vaziyet ar 
zeder. Bütün Türkiye, devletin ihti -
yacını tatmin edecek fedakarlığı yap
makta tereddüt etmez. Fakat bu feda
karlık hiç kimsenin yapamadığı ve ya
pamıyacağı bir şey ise herkese şamil 
olan kaidelerin tediyeye ait olan is -
tisnası kendilerine tatbik edilirse bu 
kısım halkın muztarip olmaları bedi -
hidir. Bu madde münasebetiyle muh -
terem hükümetimizden ve Dahiliye ve 
kilimizden ricam budur ki gerek bu 
mıntakada ve gerek diğer mıntakalar-

""'u"'~" L .. ~~~ 
da da 1stanbuldaki gibi vaziyetle't' or-
duğunu haber alıyorum • filen malı 
alınıp kal, edilmiş ve imar maksadiyle 
istimlak olunup da bedelleri ödenme -
miş olan - ki bunların yekunu beledi -
yeterin tediye kabiliyetlerini aşırı 

derecede olmadığını zannediyorum • 
emlakin bedellerini ödemek işinin kı
sa zamanda teminini ve haklı olan 
bu vatandaşların haklarının ihkakı i -
çin azami gayret sarfedilmesini ve 
bundan imtina edecek olan belediyeler 
üzerinde devlet otoritesi kuvetiyle bu 
vazifelerini ifaye sevk edilmelerini di 
lerim. (Alkışlar) 

Dahiliye Vekilimizin izahları 

Dahiliye vekilimiz şu izahlarda bu
lundu : 
"-Arkadaşlar; hükümetin istimlak 

işlerinde sizin koyduğunuz kanunla -
rın emriyle kendilerine meslek ihdas 
ettiği esas, hi.; kimsenin hakkını en kü 
çük bir derecede dahi ihlal etmemek 
eeasıdır. (Bravo sesleri) 

İstimlakler amme hizmetlerini gör
mek için. ammenin menfaatleri uğrun· 
da ihtiyar edilmiş fedakarlıklardır. 
Ammenin istifade edeceği şeylerin 

külfeti ancak ondan n:üstefit olacak 
olan ammeye mütesaviyen taksim e· 
dilir. Bunun haricinde muayyen bir 
vatandaıa amme menfaati külfetinin 
gayri mütenasip olarak veya tamamen 
tahmilini biz bir geri fikir olarak te -
lakki ediyoruz. Ve bu yola gitmemek 
azmindeyiz. Bu suretle geçmişte ya • 
pılmış olan muameleleri de tashih et
mek emelimizdir. Mümkün olduğu 
kadar kısa bir zamanda evelce hak -
sızlığa uğramış olan vatandaşların hak 
larını telafi etmiye çalışacağız. Ve 
bundan sonrakine de müsaade etmiye
ceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu izahlardan sonra layiha kabul e -
dildi. 

Hatay hakkındaki kanunlar 

Ruznamenin en son maddesi olarak 
Hatay halkının askerlik işlerine, Ha -
tayda vilayet kurulmasına, Hatay vi -
Hiyetinde adli kanunların tatbik şekli
ne ve ilamların infaz tarzına ve 1s -
kenderun limanının bütün tesisat ve 
vesait ile birlikte devlet limanları iş -
letme umum müdürlüğüne devrine da
ir kanun layihasının müzakeresine 
başlandı. Hatayın anavatana ilhakını 

bildiren birinci madde sürekli alkış • 
larla karıılandı . 

Nevzat Ayas (Bursa) nın Hatayda 
kültürün kuvetlenmeıi ve ilerlemesi 
için Maarif vekiletinin ne düşündüğü 
hakkındaki bir ıuale cevap olarak 

hı verdi : 
"- Antakyada fransızlardan satın 

aldığımız iki bina vardır. Bu binalar 
teferruatiyle ve levazamatiyle bize 
geçmiş bulunuyor. Birisi erkek lisesi, 
diğeri de kız lisesidir. Bunlarda pan -
siyon açmak yeni geceli, leyli talebe 
almak meselesi mevzuubahis oldu .. Bi
liyorsunuz bütçeye bağlı M cetvelinde 
mahallin rayicine göre leyli ücretleri 
tesbit ediliyor. Biz de Hataylı arka -
daşlardan sorduk. Oranın reyicine gö
re 145 lira tesbit ettik. Ve M cetveline 
koyduk. Buraya leyli talebe alınacak-
tır.,, 

..._._. --1.,... .minnet 11• •ili.•••• 
Bu projeler dolayısiyle söz alan sa

bık Hatay devlet reisi B. Tayfur Sök
men (Antalya) alkışlar arasında kür -
süye gelerek §Unları söyledi : 

"- Büyük türk milletinin özü ve 
büyük varlığın hakiki mümessili olan 
aziz arkadaşlarım; 
Hatayın 20 senelik milli mfü:adele 

tarihini şanla, şerefle, zaferle kapıyan 
anlaşmayı bir kaç gün eve] tasdik bu -
yurmuştunuz. Bugün de Hataym bir 
vilayet olarak idare edilmesini temin 
edecek teşkilat kanununu tasdik bu -
yurdunuz. Alınan tarihi kararlar do
layısiyle yüksek huzurunuza hatay -
lıların minnet ve şükran hislerini ar • 
zetmek için çıktım. Yaşayın, var olun 
(Alkışlar) 

Aziz arkadaşlar, . 

Teşekkülü anından bugüne kadar 
tarihini zaferle mesut ve cihan şümul 
kararlarla süsliyen büyük meclisi ve 
onun muhterem azalarını saygı ile 
kutlarım. (Alkışlar) Bu büyük var -
lık her zaman bahtiyardır ve daima 
bahtiyar kalacaktır. 

Hat ay bayram yapıyor 

Aziz arkadaşlarım , 
Mütarekenin acı ve karanlık günle -

rinin doğurduğu bazı zaruretlerle ay
rılmış olan bu yurt parçasının tekrar 
anavatana bağlanması her türkün kal- f 

binde büyük bir sevinç ve heyecan do 
ğurmuıtur. Hatayın aziz vatanımızın 
mukaddes sinesinden ne vakit ve ne 
suretle ayrıldığını, geçmiş olan yirmi 
senelik acı ve korkunç plançonun 
ve hadisatın ne gibi şartlar altında ce
reyan ettiğini anlatarak değerli vak -
tinizi alacak değilim. Bunlar hepini -
zin çok yakından malümudur. 

Aziz arkadaşlar, mazinin kara gün -
terinin biriktirdiği korkunç bulutlar, 
sıkıcı ve müziç kabuslar büyüklerimi
zin bükülmez ve nurlu elleriyle silin-

Motörlü kıtalarımız geçit re•minde 

Fransız aıherleri geçit töreninde 

Kahraman ns'zerlerim;z ıevgi tezahürleri ara•ında geçiyor 

di. Ve dağıtıldı. Ebedi bir sabah içi,... F k l · · l 
ran•ız a• er erı geçıyor ar 

de ve heyecanla Hatay bugün de bay -
ram yapmaktadır. ı rihini okusun. (Alkışlar) ı tatürk'ün manevi huzurunda eğilir • 

S k d 1 h t .. k "b" ha İşte aziz arkadaşlarım, bu inanış bu- ken bu mukaddes davayı tahakkuk et· 
ayı~ ar a aş arı~,. ~r ur ~1 1 

.. günkü mesut neticenin doğuşudur. tiren Milli Şef Kahraman İnönü'ne 
taylı turk kardeşlerınızın de hır gun Arkadaşlar, Hatay hiç bir kuvet ve layezal şükran ve tazimlerimi arzede· 
gelip müstevlilerin zulümünden esa - kudretin değiştirmiye muktedir ola - rim. Gene bu aziz davayı yılmaz bir 
retinden kurtulacağına inanmıştı.Çün- mıyacağı anavatan hudutlarının cenu- azim ile takip eden sayın Refik Say • 
kü türkle istiklal ve hüriyet mefhum- bunda vefakar, sadık bir bekçidir. A - dam kabinesine ve yılmaz çelik tiir"c 
lan daima beraber ve yanyanadır. ziz arkadaşlar; bu yüce meclisin bu ordusuna da saygı ve minnettarlıkları· 
(alkışlar) Diyebilirim ki, istiklal ve mukaddes dava uğrunda her zaman ve mı arzederim. Yaşasın ve var olsun 
hüriyet mefhumu türkle doğmuş, türk her vesile ile göstermiş olduğu hassa - türk milleti, Hatay mübarek olsurı 
le yaşıyacaktır. (Alkışlar) Bu büyük siyet ve yüksek alaka karşısında Ha - (ŞiddetJi ve sürekli alkışlar) 
millet bütün dünyaya büyük dersler taylıların sonsuz şükranlarını tekrar Hatay hakkındaki layihaların kabıı • 
vermiıtir. Eğer her hangi bir millet arzederim. bul ünden sonra riyaset makamı, bugiı" 
hüriyet ve istiklalini ~ybetmek bet - Sözlerime nihayet verirken bu milli saat onda toplanmak üzere celseye 111• 



törende Ulus oh jektifi 
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. · ·, Vilayetler . . 
'. '. · .. 

Göçmen evleri 

yaptırılacak 
Sıvas iskan Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Hafik kaza merkezinde yapıla

cak 100 göçmen evleri (Kerestele
ri hariç) bilumum malzeme müteah -
hide ait olmak üzere kapalı zarf usu -
liyle yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Fenni şartname 
B - İdari şartname 
4 - 12 Temmuz 939 çarşamba günü 

saat 15 te iskan müdürlüğü dairesin -
deki komisyonda yapılacaktır. 

5 - Teminatı muvakkate miktarı 

2683 lira 80 kuruştur. Teminatı mu • 
vakkate nakten veya tahvil olarak ko
misyonca alınamıyacağından bunun 
daha evel maliye veznesine yatırılmış 
olması ve makbuzunun zarfa konma -
sı. 

6 - İstekliler fenni ve idari şartna
melerle planı tatil günleri hariç her 
gün Ankaraoo İskan umum müdürlü
ğünde, İstanbul, Sivas, Samsun, Kay
seri iskan müdürlüklerinde görebilir
ler. 

7 - Teklif mektuplarını 4 üncü mad 
dede yazılı saatten bir saat evetine ka
dar makbuz mukabilinde komisyon 
başkanlığına vermeleri lazımdır. Pos· 
tada ve muayyen saatten sonra gecik
meler kabul edilmez. Kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmış ve mlihürlen • 
u.emiş olan zarflar kabul edilmez. 

(2504 12477 

Kapalı e~silfme ilam 
Çorumun lskilip kazasına bağlı 

Alagöz ( Bayat) nahiyesinde iskan 
evleri yapılacaktır. 

Çorum laki.n Müdürlüğünden : 

ULUS 

T. C. odasınca tesçil edilmiş bulun -
ması şarttır. 

ne kadar komisyon başkanlığına tevdi 
olunacaktır . 

Talip olanların ehliyet vesikalarını 
hamilen müracaatları. 12737 

Göçmen evleri yaplullacak 

4 - Taliplerin gönderecekleri tek -
lif mektuplariyle birlikte 3 üncü mad
de istenilen vesaiki ihale günü ihale 
saatinden önce komiıyona gelmiş bu • 
lunması ve vaktinde gelmiyen teklif 
mektuplarının nazarı dikkate alınını - lzmir lski.n Müdürlüğünden ı Satıhk : 
yarak sahiplerine reddedilecektir. 1 - Urla kazası merkezinde 100 göç -----

5 - .tstekli!,e:_in bu inşaata ~it proje men evi inşaatının kapalı zarfla yapı
ve keşıf ve bu tun şartnamelerıni İs· lan eksiltmesine talip zuhur etmedi • 
ta~b~l, .~nk~ra ve .. Kas.tamonu . na:ı~ ğinden 7. 7. 939 gününden itibaren 15 
mudurluklerınd~ .?or~bılecekleı:ı gı?ı gün müddetle pazarlığa konulmuştur. 
daha fazla tafsılat ısteyenlerın bır 2 - Bu evlerin beherinin muham -
mektupla Kastamonu nafıa müdürlü - men keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. 
ğünden sorabilecekleri ilan olunur. 3 _İhalesi 22. 7. 939 günü saat 10 

(4612/2642) 12617 da İzmir iskan dairesinde müteşekkil 

Hortum alınacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta şartname keşifna • 
me ve sair evrak her gün İzmir iskan 
müdürlüğünde görülebilir. Devrek Belediyesinden: 

Belediyemizce satın alınacak hor -
turna şartnameye uygun şekilde müra
caat vukubulmamasına binen pazarlık 
la alınmasına karar verilmiş ve bun -
dan bir netice elde edilememiş oldu • 
ğundan eski şartname mucibince ve 
kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Alınacak hortum mikta
rı 300 ila 400 metre olacaktır. 

5 - Taliplerin yüzde yedi buçuktan 
tutarı olan 3572 lira 25 kuruş temina • 
ta ait vesaikle iskan dairesine müra • 
caatları. (237 5/ 2832) 12821 

Sıvas şehrinin imar fatbikal 
plim yaphrllacak 

Muhammen bedel beher metre 140 
kuruştur. Sıvas Belediye Riyasetinden 

Muvakkat teminat 42 liradır. İşbu 1 - Sivas şehrinin 1/ 2000 mikyasın-
teminat ihaleden sonra % 15 şe iblağ daki hali hazır hartası üzerinde müte
edilecektir. hassısları marifetiyle tanzim ve Na -

Eksiltme 16. 7. 939 cumartesi günü fıa vekaletince tasdik edilmiş bulunan 
saat 12 de dairede encümen huzurun - imar planı avan projesi mucibince 
da yapılacaktır. Şartnamesini görmek 1/ 500 ve 1/ 1000 mikyasındaki bartala
isteyenlerin dairemize müracaat etme- lar üzerine tatbikat planı yaptırılacak 
leri ilan olunur. 12688 tır. 

2 - Tatbikat planları satha ait bü • 

Satılık Radyo - 1939 modeli 12 
lamba R. C. A. radyosu satılıktır. U
lus Basımevinde Avni Göymen'e mü-
racaat edilmesL 2474 

Acele satılık arsa -- Yenişehirde Ö
zenli sokak blok başı 11 cephe 16 de
rinlik bina çift daire inşaat arsa du
varlı 452 metre Tel. 2406 bayram C. 
No. 1 2363 

Acel_e satılık apartman - Atatürk 
bulvarı 7 daireli 480 lira iratlı kon -
forlu bahçeli arsa ve inşaat bedeline 
yolculuk dolayısiyle Tel: 2406 2364 

Satı1ık arsalar - Yapılacak anıt ka
bir civarında istasyon arkasında imar 
dahili inşaata hazır metresi 2 liradan 
Tel. 2406 bayram caddesi. No. 1 

2365 

Satılık arsa - Kınacı han arkası 
Ali Nazmi apartmanı bitişiği 270 met
re mağaza ve binaya müsait inşaata 

hazır Tel: 2406 bayram caddesi No. 1 
2366 

Satılık arsa - Atatürk bulvarı ha· 
kanlıklar karşısında parka nazır 18 
bina cephe ve 16 derinlik yüksek irat
lı binaya müsait acele Tel: 2406 

2367 
Hükumet konağı yaphnlacak tün ölçüleri ihtiva edeceği gibi müs -

takbel sokakların telaki noktalarında Acele satılık arsa - Cebecide Atil· 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: da irtifaa ait rakamları gösterecektir. la caddesinde 20 metre cepheli 452 

25. 7. 939 salı günü saat 15 de İstan- 3 _ 300 hektar sahasında bulunan i- metre arsa münferit inşaat Tel: 2406 
bul'da nafıa müdürlüğünde eksiltme mar sahasının avan projedeki ölçüle - Bayram caddesi No. 1 2382 
komisyonu odasında (37248.13) lira re tevfikan her smıf sokakların arza -

k - 1 Acele satılık ev - Keçiörende as. 
keşif bedelli Silivri hükümet onagı ni maktaları bina bloklarının taksima f 1 ,. • .. .. _ 
"k · · k 1 f 1. l k ' · a t uzerınde 7 odalı 12 donum baglı ı malı ınşaatı apa ı zar usu ıy e e tı meydanların veya parkların tafsı • tam k . . 
siltmeye konulmuştur. l't , .. 1 . rarşı _ onforlu ev ucuz fıyatla verılecek . . a mı, umumı muessese erın ve :r Tel. 1538 2386 

Mukavele, eksıltme, bayındırlık ış • ların vaziyetlerini velhasıl şehrin müs · 
ler~ gen~l, hu~usi.~e fe~ni şartnam'.: - takbel şekline ait bütün tafsilatı ihti- Acele satılık arsa - Jandarma oku
lerı, p_roı.: keşıf hulasasıyle buna mu - va edecektir. . . . lu yanında 645 - 550 M2 arsalar uygun 
teferrı dıger evrak (187) kuruş muka· 4 - Şimdiye kadar bu gıbı ışlerde fiyatla verilecek Tel: 1538 2387 
bilinde dairemizden verilecektir. çalışmış ihtisas erbabından talip olan 

Muvakkat teminat (2794) liradır. zevatın 15. 7. 939 tarihine kadar: Satılık arsa - Demirtepenin en gü· 
İstekHlerin teklif mektupları ve en A _ Yukarıdaki umumi şartlar da- zel yerinde 620 M2 Ma1tepede 535 M2 

az (35000) liralık bu işe benzer iş yap- hilinde yapacakları işin bir şartname- arsa ucuz f{yatla verilecek Tel: 1538 
tığına dair idarelerinden almış olduğu sini: 2388 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye · B - Bu iş için istedikleri ücreti. Satılık _ Fenerbahçe Kalamış koyu 
tinden eksiltme tarihinden (8) gün e· C - Ne kadar zamanda ikmal ve 
vel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait teslim edebileceklerini: Rüştü ye sokak No. 47 Miço'ya müra-

h · k l den 850 metreye kadar. Kızıltoprak 
Ticaret odası vesikalarını avı apa ı Sivas belediye riyasetine hitaben 

4 sahilinde müfrez arsalar. 450 metre -
zarflarını 25. 7. 939 salı gü~ü .. sa~: .. 1 taahhütlü bir mektupla bildirmeleri 

Satılık ev - Sıhhat Bakanlığı ar
kasında 5 odalı bahçeli kullanışlı bol 
güneş manzaralı ucuz Tel: 2406 bay-
ram caddesi No. 1 2471 

Acele satılık evler - Demirlibah
çede 3, 2, ve tek katlı 95,35; ve 20 lira 
icarlı uygun bedelle Tel: 2406 bay-
ram C. No. 1 2472 

Satılık ev - Yenişehir Yenikalık 

sokağı N o. -8- 1050 M. murabbaı 

arsa üzerine yapılmış (6) odalı güzel 
bahçeli, tam konforlu, villa. Tl: 1250 

2477 

8 - 7 - 1939 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fasr için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neııredilecclı: bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır. kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilhı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher ıeferine ayrıca on kuruıı alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme· 
meaı lizımdır. Bu miktarı geçen i
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir, 

Satılık motosiklet _ Pek az kulla - J Kiralık - Mamak civarında, kiraya 
!anılmış yeni olarak ehven fiyatla ace ı veril~cek büyük Parke taşı ocağı .. D. 
le satılıktır. !şıklar caddesi ıo uncu Demıryolları malzeme muhasebesın • 
yıl apartman son kata müracaat. de Şevki Fincancıoğluna müracaat. 

2501 2503 

Satılık - Az kullanılmış 937 model 
Fort otomobili acele satılıktır. Çocuk 
sarayı caddesi No: 48 tuhafiye mağa
zasına müracaat. 2512 

lstanbul'da satılık yeni villa -
Ankarada bir köşk veya apartman ile 
mübadele dahi yapılır. İzahat için M. 
M. v. Tercüme şubesi müdürüne mü-
racaat. 2519 

Kirallk : 
Kiralık - Atatürk bulvarı No: 

49/1 Foto Ap. 4 ve 2 odalı konforlu 
daireler. Kapıcıya veya apartman al
tındaki İzmir Bakkaliyesine müraca· 
at. Tl: 1235 2442 

Ucuz kiralık daire - Maltepede bir 
oda, bir hol, hamam ve mutbak müsta
kil bir daire kiralıktır. Maltepe bak 
kalı Ramiz'e müracaat. 2397 

Kiralık mobilyalz oda - Sıhiye ve -
kaleti karşısında tenvir, teshin, kah -
valtı, çamaşır, ütü dahil olmak üzere 
bir aile nezdinde. 3005 No. ya Tele · 
fon. 2405 

Kiralık -- Mükemmel konforlu ve 
kaloriferli Atatürk bulvarı Şurayı 

devlet bahçesi köşesinde. Zafer Ap. 
nına müracaat. 2423 

Kiralık mobilyalı oda - Havuzbaşı 

dördüncü Ragıp Soysal apartımanı 3. 

Devren kiralık - Birinci teşrina 

kadar Atatürk bulvarı Kalaç apartma
nında 3 oda banyo mutbah sıcak ve so• 
ğuk suyu mal sahibine ait 50 lira Tel; 
1477 2504 

Kiralık - Atatürk bulvarı üstünde 
2 oda, 1 hol, sıcak sulu duş güzel bir 
daire, Kalaç apartmanında kapıcıya 

müracaat. Tel: 1477 2505 

Kiralık oda - Aile yanında, mobil
yalı. Yenişehir Kızılay karşısı Paşa

kay apartmanı üçüncü kat on numa-
ra. 2509 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bu14 
varı Kalaç Ap. No: 12 de 2 oda hol 
banyo mutbak sıcak su kalorifer he • 
men devrolunacak. Kapıcıya müraca-
a~ 2510 

Kiralık oda - Tamarniyle müstakil 
Işıklar Cad. Necati Bey mektebi ya
nında Amaç Ap. Birinci katta 16 lira. 
Tel: 3381 2511 

Kiralık - 3 oda banyolu daire ve
ya odalar. Ayrı ayrı mutedil fiyatla. 
Postane caddesindedir. Ankara oteli 
katibine müracaat edilmesi. 2515 . 
Mobilyalı apartman - İsmet İnönü 

caddesi son durak 28 numaralı Sun -
el apartmanı dört oda bir hol kiler 
hizmetçi odası kalorifer daimi sıcak 
su, garaj, parke tam konforlu mobil-
yasiyle acele kiralıktır. 2521 

10-7-939 pazartesi günü saat on bir
de Çorum iskan müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında (17500) lira ke
şif bedelli İskilip'e bağlı Alagöz (Ba
yat) nahiyesinde inşa edilecek (50) 
çift iskan evi inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Bu in
şaata lazım olan kereste idarece veri
leceğinden keşif bedeline dahil değil
dir. Mukavle, eksiltme bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hulasa1ası ile buna mü
teferri diğer evrak Çorum iskan mü
düı:lüğü ve Ankara iskan u01.lllll ınü · 
dilrlüğü fen lieyetinde görüleoilir. 

de kadar İstanbul nafıa mudurlugune rica olunur. caat. 2389 
vermeleri. (4636/ 2644) 12689 5 - 1/ 200 mikyasındaki avan proje· Ucuz arslar - Polis mektebi yanın- ~t~~~~~ü~a~~~t. ~;i~"~432~~'-·-2432 

Kiralık - Yenişehir Kazım Özalp 
caddesi 19 numarada iki oda bir mut -
IaK oır noı Kıraııırıır. Kırası .ıı:ırk ıkı 

buçuk liradır. İçindekilere müracaat. 
Muvakkat teminat (1312) lira (50) 

kuruştur. . 

nin bir kopyesi isteklilere bedelsiz o- da Anıt sahasına yakın inşaata hazır 
Jarak fen işleri müdürlüğünden veri - çok güzel manzaralı. Koyunpazarı No. Kiralık oda - Otobiis durağı. Ko~-
rr Veya gösterecekleri adrese gönde- 8 Kavaf Mehmet Akalp'a müracaat. for. Kızılay yanında Özen muhallebı-

Kafd111m yaptırılacak 
İsteklilerin teklif mektupları ve bu 

işe benzer iş yaptığına dair idarelerin 
den almış olduğu vesikalar 939 yılına 
ait ticaTet odası vesikalarını 10-7-939 
pazartesi günü saat 10 a kadar Çorum 
iskan müdürlüğüne vermeleri lazım· 

lsta.nbul Belediyesinden : 
Atatürk köprüsünün iki yanındaki 

kaldırım ve trotuvarların inşaatı ka -
1ı zarf eksiltmesine konulmuştur. Mu
hammen bedeli (27767) lira 95 kuruş 

ve ilk teminatı 2082 lira 60 kuruştur. 
Proje ve şartname ile buna müteferri 
evrak 139 kuruş mukabilinde fen mü -
dürlüğünden alınabilir. İhale 18. 7. 
939 salı günü saat 15 de daimi encü -

r~lir. (2851) 12826 2412 cisin den veya Sıhhiye Vekaleti oto -
büs durağında tütüncü Mehmet'ten 

Mektep yaptırılacak 
Satılık arsa - Yüzü 10 metre de· 

rinliği 27 metre. Yenişehir Meşruti -

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: ye: Cad. Türke sokağı köşesi. Bakkal 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunce- Alı Tel: 3835 2413 

dır. 12520 

Elektrik tesisatı 
1i vilayeti Kalan kazasından mektep Satılık ev - Bahçeli evlerden D. 4. 
inşaatıdır. tipi 24 numaralı ev satılıktır. 3173 te-

Bu işin keşif bedeli 17229.24 lira - lefona müracaat. 2430 

Afyon Vilayetinden : dır. mende yapılacaktır. Taliplerin ihale - B · · k 
Afyon memleket hastanesinde yap - 2 - u ışe aıt evra ve şartname 

den 8 gün c:vel fen işleri müdürlüğün- d 
tırılacak 21622 lira 89 kuruş keşif be - şunlar ır: den bu işi yapabileceklerine dair ala- · 
delli elektrik tesisatından 12093 lira A) Eksiltme şartnamesı 

cakları fenni ehliyet vesikası ve diğer M k l · · 
85 kuruc:a tekabül eden kısmı 11 tem - B) u ave e proJcsı 

':$ vesaikle 2490 numaralı kanuna gijre B d ı k · ı · 1 t 
muz 939 salı günü saat 15 de Afyon C) ayın ır 1 ış en gene şar na-

hazırlıyacakları zarflarını ihale günü 
vilayeti daimi encümeninde ihale edil saat 14 de kadar daimi encümene ver . mesi. 
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt- D) Keşif hülasa cetveli meleri. (4666/ 2659) 12692 i 
meye konulmuştur. Keşifname, şart - E) Husus şartnme 
nameler, planlar 60 kuruş bedel ınuka- 80 fOO mOIOrİn ahnacak F) Yapı işleri umumi ve fenni şart-
bilinde Afyon nafıa müdürlüğünden namesi. 
alınabilir. Muvakkat teminat 907 lira lstanbul Mıntakası Sıtma Müca- G) Seridöpri 
4 kuruştur. İsteklilerin ticaret odası dele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme H) Proje 
kayıt vesikası, şimdiye kadar buna Komisyonundan : İsteyenler bu işe ait evrakı Tunce -
mümasil işleri müteahhit olarak yap - İhalesi gününde talip zuhur etme - li nafıa dairesinde bedelsiz olarak gö
tıklarına dair ellerindeki vesaiki ve diğinden mücadelemiz ihtiyacı için a· rebilirler. 
en az üçüncü sınıf enstelatörlük vesi- hnacak "80" ton motorinin 14. 7. 939 3 - Eksiltme 20. 7. 939 perşembe 
kasını bağlıyarak ihaleden sekiz gün da saat "15" de pazarlık suretiyle mü- günü saat 15 de Tunceli nafıa müdür
evel vilayet makamına istida ile mü - bayaasına karar verilmiştir. lüğü binasında kapalı zarf usuliyle 
racaatla alacakları vesika ve teklif Tahmin edilen tutarı "5600,. lira - yapılacaktır. 
mektuplarını 11 temmuz 939 tarihinde dır. Kanuni şartları haiz isteklilerin 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
snat 14 de kadar vilayet makamına ver vesikaları ve ilk teminat makbuz veya teklilerin 1292.20 lira muvakkat temi
meleri veya göndermeleri ilan olunur. mektuplariyle ihale günü vakti mu • nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 

12521 ayyende Kadıköy Moda ca~desi. "~l" iz olup göstermesi lazımdır. 
· d 1 asetı hına A) İhaleden en az 8 gün evel Tunce 

numaralı sıtma miıca e e rıy 
sındaki komisyonumuza gelmeleri i- li vilayetine müracaat ederek bu işe 
lan olunur. (4795/ 2754) 12723 girebilmek için alınmış ehliyet vesika-

Kastamonu Nafıa Direktörlüğün sı. 
Jen : Göçmen evleri yapflrtlacak B) Ticaret ve sanayi odası sicil ve-

1 - Kastamonu vilayet merkezinde sikası (939) senesi 
projesi mucibince yeniden inşa edil - Tekirdağ iskan Müdürlüğün- 5 - Teklifler 3 üncü maddede yazı-
mekte olan Adliye binasının 938 yılı den : lı saatten bir saat eveline kadar Tun -

inşaat münakasası 

Satılık arsa - Çankaya'da asfalt ü
zerinde 1800 metre arsa içindeki An -
kara taşı ile ve uygun fiyatla satılacak 
tır. Tel: 3173 2431 

Satılık arsa - 1200 metre maktuan 
2400 lira. Küçük evler yapı koopera
tifinin ortasına düşer. Telefon 3580 

2439 

Satılık Bağ - Balgat'ta 2 dönüm 
bağ satılıktır. Yeni hamam katibi Mu
rat Şen'e müracaat. Tl: 2768 2443 

Satılık eşya - Bir ecnebi aile hare· 
ket münasebetiyle bütün ev eşyasını 
satılığa çıkarmıştır: Kıymetli salon, 
yemek odası ve takımları, kütüpane. 
yazıhane, frijider ve saire. Yenişehir 
Kızılırmak sokak 4. Telefon 6046 
(Aynı zamanda bu apartman kiralık· 
tır). 2448 

Satılık Motosiklet - Zündapp 
DBK. 250 tipinde çok az kullanılmış 
ehven şeraitle. Mesai saatlerinde 
Tl: 3038 İhsan. 2458 

Satılık - Polis jandarma enstitü -
sü yanında vekaletlere 5 dakikada 5 
daire 4 der oda yeni nezaretli 225 li· 
ra varidatlı çok ucuz Koçak Ap. için-
dekilere müracaat. 2466 

rakiyle mukavelename ve şartnamele· 
rini görmek üzere nafıa müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

içinde yapılan teme] kısmından gayri ı - Çorlu kazası dahilinde Edir - celi nafıa dairesindeki eksiltme komis 
yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakiye ne. İstanbul asfalt yolunun (124) ün- yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
keşif bedelli kısmının ikmali için yir- ciı kilometresi civarında yalnız keres- teslim edilecektir. Posta ile gönderi • 
mi beş bin lirası 939 bütçesinden ve o- tesi hükümet tarafından verilmek şar- lecek mektupların nihayet 3 ilncü mad 
tuz dört bin dokuz yüz kırk lira yet · tiyle (200) göcmen evi inşası için 27. dede yazılı saate kadar gelmiş olm~sı 
miş bir kuruşu 940 bütçesinden veril- 6. 939 günü kapalı zarf usuliyle yapı- ve arttırma eksiltme ve ihale kanunu- 4 - İsteklilerin (1500) lira muvak· 
mek üzere kapalı zarf usuliyle ve bir lan eksiltmede teklif edilen bedeller na uygun olarak mühür mumu ile iyi- kat teminat vermiye ve bu işi yapabile 
ay müdJetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 'komisyonca haddi layik görülmediğin ce kapatılmış olması lazımdır. Posta - ceğine dair ehliyet vesikası almak ü-

2 - İhalesi 17. Temmuz 939 pazar den yeniden eksiltmeye konulmuştur. da olacak gecikmeler kabul edilmez. zere eksiltme gününden sekiz gün e. 
tesi günü saat 15 de Kastamonu nafıa Keşif bedeli 63024 liradır. (2856) 12828 vel ticaret odası vetıikasiyle bu mik . 
dairesinde toplanacak eksiltme komis- 2 - Şartname ve planlar vesair ev - • k tar iş yaptığını gösterir cvrakımüsbi-
yonu tarafından yapılacaktır. rak 315 kuruş bedel mukabilinde Te • inşaat müna asası telerini dilekçelerine bağlamak sure· 

3 - Eksiltmeye girebilmek için iha- kirdağ iskan müdürlüğünden alınabi- M .. d .. 1 ~ ~ ·· d tiyle vilayete müracaat etmeğe mec-
le gününden bir hafta önce taliplerin bilir. Seyhan Nafıa u ur ugun en: t .. 1 - Adana orta tecim okulu baki- burdur. stiyenler teklif mektupları -
bulundukları vilayete resmen müraca- 3 - Eksiltme 14. 7. 939 cuma günu nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
at ederek evelce nafıa vekaletinden al· saat 15 te Tekirdağ iskan müdürlüğün yei inşaatından yirmi bin liralık iş ka- saat eveline kadar makbuz mukabilin· 

sorulması. 2446 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı
sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
geniş 4 odalı tam konforlu fevkalade 
nezaretli mükemmel apartman. Tel: 
6046. 2449 

Kiralık daire - Yenişehir Düzen
li sokak No: 15 Güvenç apartmanı 

50-55 liralık ferah ve manzaralı dai· 
reler. Tl: 3063 2456 

Kiralık güzel oda - Bahçe içinde 
aile nezdinde geniş havadar yemek 
de verilir. Yenişehir Tuna cad. Öl· 
çerler aokak No. 2 birinci kata. 2459 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol, müşte
milat ve resmi: daireye ve hususiye el
verişlidir. Bankalar caddesinde Tel: 
1317 2460 

Kiralık oda - Sıhhat Bakanlığı 
karşısında Çağatay sokaktan arman 
sokak A/1 Mümtaz bey apartmanı bi-
rinci kat. 2461 

Kiralık - Dr. muayenehanesine ve· 
ya aile için elverişli kalöriferli 52 li
raya devren kiralıktır. Ankara posta 
Cad. Hanef Ap. No. 3 Tl: 3714 2470 

Kiralık mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarı Kutlu pasta salonu üstünde 
No: 15 e müracaat. 2480 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev • 
leri No. 30 da 2 büyük oda, sandık o . 
dası hol mutfak bahçe elektrik su ha-
vagazı. İçindekilere. 2483 

Kiralık - Ucuz daire ve oda Işık
lar cad. yüksek Ap. da. müracaat: Y. 
şehir Karanfil ve Bilge sokak Şinasi 
bey Ap. zemin kat No: 9. 2484 

Kiralık garaj - Yenişehir inkılap 
sokağı No. 4 apartımanındaki garaj 
kiraya verilecektir. Kapıcıya müraca-
at. 2488 

' 
Kiralık büyük bina - Ankara'nın 

merkezi bir yerinde manzaralı elli o. 
dası geniş salonu geniş ardiye ve de
poları olan bir bina kiralıktır. Resmi 
daire banka ve otel olarak kullanıl
mıya elverişlidir. Müracaat Tl: 1775 

2490 

2524 

Kiralık - Cebeci musiki muallim 
mektebi karşısında Bayındırkent so • 
kak N o: 34 üst kat 3 odalı hane. Elek
trik banyo hava gazı vardır. Alt kata 
müracaat 2527 

Kiralık - Banyolu, eşyalı veya eş -
yasız oda Taşhan civarında, apartman 
dairesinde. Müracaat saat 8, 9-6, 7 ara
sı Anafartalar caddesi No: 111 Halil 
Naci müessesesinde Adnan Özkan 

2529 

Devren kiralık - Tam konforlu 5 
büyük oda ve müştemilatlı daire, Sı
hiye Vekaleti karşısı Çağatay soka
ğı Eğriboz apartmanı. Telefon: 1301 

2530 

Kiralık - Yenişehir İzmir cadde
si N o. 35 (3) oda salon, banyo, ka -
palı balkon konforlu Ap. ikinci kat 
15 temmuzdan 15 eylüle kadar iki ay 
için 60 liradır. 2531 

Kiralık oda - Kalorifer sıcak su ve 
tam konforlu bir oda. Yenişehir Ata -
türk bulvarı Kalaç Ap. No: 8 ayın 15 
şinden itibaren verilecek. 2535 

Kiralık Oda - Mobleli banyolu ve 
kaloriferli bir oda kiralıktır. Yenişe -
hir Ada kale sokak N o: 2-A Kemal 
Gürol Ap. 2536 

iş verenler : 

Bir müceIJit aranıyor - 2. ci Ana· 
fartalar cad. Haraççı kardeşler karşl
sı Fethi Akyiğit kırtasiye ve cilt evi-
ne müracaat. 2478 

İş arayanlar: 

iş arıyor - Usulü muhasebeye va
kıf bir bankacı saat 18 den sonra iş 
arıyor. Ulus'ta M. A. Ü. rumuzuna 
mektupla müracaat. 2465 

Aranıyor : 

mi" oldukları müteahhitlik vesikası de müteşekkil komisyon huzurunda palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul- d -ı: e vermeleri lazımdır. Posta ile gön· 

Aranıyor - Bahçeli evlerde hisse
dar olupta hissesini satmak istiyenle
rin 1953 numaraya telefon etmeleri. 

2524 
ile bu inşaatı yapabileceklerine dair ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. muştur. derilen tekliflerin dış zarfı iyice ka _ Kiralık apartmanlar - Yenişehir, 
alacakları ehliyet vesikası muvakkat 4 - Muvakkat teminat, miktarı 2 - Eksiltme 24.7.939 tarihine mü· Yüksel cad. nihayeti No. 47. Her kat· Aranıyor - Cebecide ev veya apart-patılmış olacaktır. 
teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kas (4401) liradır. sadif pazartesi günü saat on birde na- ta 4 er oda, 1 er hol, odun ve gaz tesi- man veyahut arsası olup da satm?1· is-
tamonu maliyesi hesabına her hangi 5 - Teklif me~tupları. yukarıda Y_a· fıa dairesinde yapılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul e- satlı banyo ve kurna, alaturka, ala · ti yenlerin 1953 numaraya müraca:l':: .t-

~~~~.-...~~.._....._~~~ ...... ...ı.--~--.._..ı;ı.:ıw.ı..a.M.a..a.l5Aoiliıı:ı:ı.e.~L.3.ti..D.!Le.ı:ıL....tı.1.L.:&a.ilLt.J~:J..L:.L.....ilL.::::..lİ~s~ti~e~n~le~r:....Eb~u~i~e~a~i~t~k~e1i~f~e~v~-~d~i~lm~ez~.~(4~9~1~0~/2~8~5~5~)~..__ı.=-...:...-..;l.!.:.....:;..~f~r~~~n~~C~~~~n~t~r:c:~~"~r:_~~_l.h.ı:,..,:;~Ja:.Jr.i...:.:-:ft:1~A:~~: :-~=A:A'..:...J. - n_c_v_u_·~~~ 
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8 - 7 - 1939 ULUS 

Milh Müdafaa V. · 
Arpa kırdırılacak , 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

K 1 k.. ·· ·· 1 k Ankara garnizonu birlikleri hayva· 
ı rıp e omuru o ınaca natı ihtiyacı için800,000 kilo arpa kır· 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· dırılması açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
nıiayonundan : 

ı _ 1000 (bin) ton kriple kömürü muvakkat teminatı 300 liradır. 
3 - Eksiltmesi 10. 7. 1939 günü saat 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş -
t M h b d 1• b h 11 dedir. ur. u ammen e e ı e er tonun Ek .1 · kl · k .1 . . t 4 - sı tmeye gırece erın e sı t· 
20 Iıradan tutarı 20.000 lıradır. Ik te· •. .. 2490 a 1 k 2 3 ·· ·· 

· ·k lSOO 1• d me gunu s yı ı anunun , uncu 
blınat mı tarı ıra ır. . d · ·1 b · 1 

2 K 1 fl k 
.
1 

. 14 7 maddelerın e ıstenı en elgelerıy e 
- apa ı zar a e sı tmesı · · A k L · ı · • · 1 

•• •• A birlikte n ara v. amır ıgı satın a • 
g39 cuma gunu saat 15 te vekalet satın k . a gel ı · . ma omısyonun me erı. 
alma komısyonunda yapıl.~caktır.. (2511 ) 12484 

3 - Şartnameler her gun komısyon l 

da görülebilir. Et ı k 
4 - isteklilerin kanunun iki ve ü- a 1n0 C a 

çün maddelerinde yazılı vesaikle bir • 
likte ilk teminat ve teklif mek • Ankara Levazım Amirliği Satın 
tuplarının ihale saatinden bir saat e- Alma Komisyonundan : 
\'eline kadar makbuz mukabilinde ko- ı - Eskişehir garnizonunda bulu • 

lınacaktır. Tufan itimat, Yılmaz ve 
Okay markalarından birisi olabilir. 

İsteklilerin 10 Temmuz 939 pazarte
si günü sat 10 otuzda Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonuna gel-
meleri (2829) 12801 

Satıhk deriler 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

1 - Ankara Muhafız alayına ait al
tı adet ölmüş hayvan derisi pazarlıkla 
arttırma suretiyle Eatılacaktır. 

2 - Taliplerin 12 Temmuz 939 çar
şamba günü saat 10 da Ankara Lv. a • 
mirliği satın alma komisyonuna gel • 
meleri. (2842) 12822 

Sade yağı al ı nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komiıyonundan : 

n:ıisyona vermeleri. (2568) 12547 nan hava ve kara birlikleri ihtiyacı i • 1 _Eskişehir garizonunda kara ve 
çin 140000 kilo ıığır eti veya keçi eti hava birlikleri ihtiyacı 25000 kilo sade 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon · yağı kapalı zarfla eksiltmeye kon • 

1 

tın alma komisyonuna gelmeleri. 
Adet 

402 Büyük kazan 
10 Orta kazan 

Küçük kazan 
Karavana 
Saplı süzgeç 

108 
4090 

56 
29 Leğen 

Süzgeç 52 
470 

9080 
84 
50 

400 
132 

Şapkalı bakraç 
Yemek tabağı 
Kevgir 
Saplı 
Çorba tası 
Helvahane 

10 Lenger 
Tepsi 150 

28 Küçük tepsi 
Yağ tavası 132 

600 Bakır tükürük hokkası 
54 Saplı tas 

150 
700 
14 
84 

300 
20 

Kapaklı küçük tencere 
Bakır tas 
Küçük yemek tabağı 
Su maşrabası 

Kapaklı karavana 
Çay güğümü 

12 Saplı kevgir 
15 Kuşhane muhtelif 
80 Börek tepsisi 
20 Büyük yemek tevzi kepçesi 

12839 

Et ahnacak Paratöner muayene aleti 
ah nacak 

~uştur. muştur. 
2 - Evsaf ve şartnamesini görmek 2 _ Tahmin bedeli 25000 lira 

isteyenler Eskişehir, Ankara, İstan • 

Ankara Levaum Amirliği Satın 
olup Alma Komisyonundan : 

K muvakkat teminatı 1875 liradır. M. M . Vekaleti Satın Alma 0 • bul levazım amirliği satın alma komis 
m isyonundan : yonunda her gün görebilirler. 3 - Eksiltmesi 25. 7. 1939 salı günü 

1 _ Bir tane paratöner muayene a- 3 _ Eksiltme 14 Temmuz 939 cuma saat 16 dadır. Evsaf ve şeraitini gör· 
leti açık eksiltmeye konmuştur. günü saat 16 da Eskişehir Lv. amirli. mek isteyenler Eskişehir, Ankara, İs-

2 _ Tahmin edilen fiyatı 557 lira O· ği satın alma komisyonunda yapılacak tanbul Lv. A. Sa. Ko. nında görebilir • 
Jup ilk teminatı 41 lira 78 kuruştur. tır. ler. 
Şartname komisyonda görülür. 4 _ Tahmin bedeli 38500 liradır. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

3 - Eksiltmesi 12. 7. 939 çarşamba Muvakkat teminatı 2887 lira 50 kuruş- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün -
g ünü saat 11 dedir. tur. cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin ilk te- 5 _ İstekliler ticaret odasında ka- birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. mad yıtlı olduklarına dair vesikalariyle bir saat eveline kadar teminat ve tek -
c elerinde yazılı belgeleriyle birlikte teklif mektuplarını mezkur günde sa- lif mektuplarını Eskişehir Lv. arnirli
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa - at ıs e kadar Eskişehir Lv. A. Sa. ği satın alma komisyonuna vermeleri. 
tın alına komisyonunda bulunmaları. Ko. na vermeleri. (2628) 12603 (2843) 12823 

(2572) 12551 

Meşin eldiven a lınaca k Hastane yaptmlacak Pati ıcan olanacak 
M. M. Vekaleti Satın Alm a Ko- Ankar a Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Satm 

m uyonun dan : Alma Komisyonundım : Alma Komisyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı ı _ Vanda inşa ettirilecek 100 ya. 1 _Garnizon birlik ve müessesele -
265 lira olan 100 çift meşin eldiven taklı hastane binası Diyarbakır Lv. a- ri ihtiyacı için 65000 kilo patlıcan K. 
pazarlıkla satın alınacaktır. mirliği satın alma komisyonunca ka • zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 
95000 kilo sığır eti ve keçi eti veya ko 
yun eti 27. Temmuz 939 perşembe gü
nü saat 11 de kapalı :zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Alınacak sığır veya keçi 
veya koyun etlerinin hangisine teklif 
edilen fiyat en aşağı olursa ihale ka • 
nununa göre ona yapılacaktır. 

Sığır etinin muhammen bedeli 20900 
keçi etinin 22800 koyun etinin 28500 

1 
liradır. İlk teminatı sığır etinin 1567 
lira 50 kuruş. Keçinin 1710 lira koyu· 
nun 2137 lira 50 kuruştur. Şartnameyi 

görmek isteyenler iş saatlerinde her 
gün eksiltmeye gireceklerin 2490 sa • 
yılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde
ki belgeleriyle birlikte saat 10 a ka -
dar teklif mektuplarını Siirt tüm. sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2872) 12841 

Sığır eti ahnacak 
2 - Puarlıfı 12. 7. 939 çarpmba gü palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 - Tahmin bedeli 5200 lira olup 

nü saat 11 .dedi~. • 2 - Yapılacak inşaatın birinci keşif muvakkat teminatı 390 liradır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

-9-

Muhtelif isciler a lınacak 
...:> ...:> 

M. M. v. Eskişehi r tayya re fabrikası 

D i rektörlüğünden : 
Eskişehir Tayyare Fabrikasına imtihanla aşağıda sanat şubeleri yazılı 

43 Birinci sınıf i şçi alınacaktır. 
25 Birinci Sınıf Tesviyeci 

8 Birinci Sınıf Tornacı 
8 Brinci Sınıf Elektrikçi 
2 Birinci Sınıf Telsizci 

İmtihanda en iyi derecede muvaffak olanlara (5) liraya kadar yevmiye 

verilecektir. 
Fabrikaya girebilmek için San'at Okulu mezunu olmak veya Askeri Fab

rikalarla Devlet Demiryolları Fabrikalarında kadro fazlası olarak ayrılmış 
bulunmak ve bu vaziyeti resmi vesaikle ispat etmek lı1zımdır. Bu şartlar 

dahilinde olan San'at okulu mezunları tercih edilecektir. 
San'at Okulu mezunu olmıyanlar için _yaş haddi 25 ila 40 dır. San'at O

kulu mezunları için bu had nazarı itibare alınmıyacaktır. Şu kadar ki 45 
yaşından yukarı olanlar ancak sanatlarında mütehassıs olmak şartiyle ka

bul edilebilirler. 
Aynı şartları haiz olan Elektrikçilerden hariçte staj görmüş olanlar ter

cih edilecektir. Telsizcilerden birinin muhabereye aşina olması ve telsiz 
postalarında çalışmış bulunması şarttır. 

Fabrikaya girebilmek için türk olmak ve ecnebi kadınla evli bulunma • 

mak şarttır. 

Yukarda yaıı;ılı şartları haiz olanların, hiç bir teahhüdü tazammun etme
mek şartiyle imtihan için Eskişehir Tayyare fabrikasına bizzat gelmeleri 
ve beraberlerinde aşağıda yazılı evrak ve vesaiki getirmeleri lazımdır. 

A - Nüfus Tezkeresi 
B - Varsa mektep şehadetnamesi 
C - F.velce çalışmış olduğu yerlerden aldığı bon-:ervisler. 
D - Askerlik terhis vesikası (San·at okullarının yeni mezunları 

için istenmez) 
E - Hüsnü hal varakası (Emni yet Direktörlüğünden) 
F - 2 adet fotoğraf 4 X 6 el:ı'adında 
G - Aşı şehadetnamesi. 

Taliplerin ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında bir mektupla veya 
bizzat Esk; şehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğüne müracaat etmeleri ve 

vaziyetlerini bôldirmeleri lazımdır. 12608 

Bir mimar ve bir memur ahnacak 
Başvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden : 

1 - s~ha ve Tesisler Dairesi için bir mimar ve lise mezunu bir 
memur alınacaktır. 

2 - Taliplerin memurin kanununda yazılı şartları lazımdır. 
3 - İstekl i lerin her türlü vesikalariyle birlikte 17. 7. 1939 ak· 

şamına kadar Genel Direktörlüğe müracaatları. (Mimarlardan 
fazla talip zuhur ettiğinde içlerinde bilfiil spor yapmış, spor sa -
hası planları üzerinde büroda ve inşaat başında çalışmış bulu· 
nanlar tercih olunacaktır) . 12736 

3 - Katı temınatı 39 lıra 75 kuruş bedeli tutarı 253427 lira 44 Kr. olup Alma Komisyonundan : 
•lup rrtncımo vo nümunoııi lco miayon - kk t t [ t l '"'.87 li 10 k 3 - Eksiltmesi 24. 7. 1939 pazarte - 1 - . K fi k ·ı k ' K 1 k 
d .. "T" mu va a em na ı .,., ra uruş si günü saat 15 dedir. 1 - :Elazığ merkezi ihtiyacı için o sıgır etı . zar a e sı tmeye on • Uf U Ot Q 1 n Q CQ 

a goru ur. ğ . k • k tur. 4 Ek 'it · ki · k 'it 200.000 kilo sığır eti K. zarfla eksilt - muıtur. • •w• 
4 - Pazarlı a gırece lerın ati te • 3 İh 1 • 20 T 939 - sı meye gırece erın e sı • e ko t 2 - T......., bedeli .24000 lira olup Ankara Levazım Amırlıgı Satm . 

1 
• 

1 
b. l'k . - a esı emmuz perııem- .. .. 2490 1 k 2 3 .. mey nmuı ur. . . 

nıınat arıy e ır ı tc muayyen glin ve b .. .. 11 d D. b k L me gunu sayı ı anunun • un· • _ Tahmin bedeJI 36000 lira olup muvakkat temınatı 1800 lıradır. Alma Komisyonundan : 
. e gunu saat e ıyar a ır v. a - c .. maddelerinde istenilen ı-ı.eıeriyl• 

vakıtta M. M. V. satın alma komısyo- mirliği satın alma komisyonuncda ya- .,!'rlikt• i h a l e gön ve -•tinden en geç muvakkat teminatı 2700 liradır. 3 - Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü- 1 - Bursa garnizonu için 460.000 
nunda bulunmaları. <2865) 12834 pıJacaktır. bir saat eveline kadar teminat ve tek· 3 _ Eksiltmesi 28. 7. 1939 cuma gü- n~ saat l~,30 dadır. Şartnamesi Ela • k ilo ve. Mudanya garni~onu ıçın 

Matra kıhlı ahnacak 
4 - Bu in§aata ait ptıin, hüJa.ıai ke- lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği nü saat 10 dadır. Şartnamesi Elazığda- zıg asken satın alma Ko. da pazarte - 54.000 kılo ceman 514.000 kılo kuru ot 

şif, fenni ve huıusi şartname Dıyarba· satın alma komisyonuna vermeleri. ki askeri Sa. Al. Ko. da pazartesi, çar- si, çarşamba ve cuma günleri öğleden Bursa tümen satın alma komisyonun-
kır levazım amirliği satın alma komis· (2869) 12838 şamba ve cuma günleri öğleden son _ sonra görülebilecek. da 31. 7. 93~ pazartesi saat 11 de kapa-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- yonunda, Vanda hudut komutanlığın· ı f 1 1 t ı ak ra görüJebilecektir. 4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- 1 zar usu ı'! e sa ın a ınac · 
da, Ankara'da Milli Müdafaa vekaleti K 1 • ı • 2 G la ayrı ayrı ve top misyonundan : 

1 - 2000 adet Matra kılıfı pazarlık 
suretiyle satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 700 lira ilk teminat miktarı 52 
lira 50 kuruıtur. 

2 - Pazarlığı 12. 7. 939 çarşamba 
günü saat 11 de vekalet satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune evsaf ve şartname her 
gün komisyonda görlülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesikalariy· 
le ilk teminat mektup veya makbuz • 
lariyle komisyona muayyen saatte bu· 
lunmaları. (2866) 12835 

5000 adet yüı havlusu ahnacak 

4 - Eksiltmeye girecekler· k ·1t- me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün. - arnı:ı:on r • 
inşaat şubesinde görülebilir. İstekliler O Q y 1 Ş e rı ın e sı ·h 1 dT me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün . cü maddelerinde istenilen belgeleriyle tan ı a e e ı ır. . . . "Ik . 
12 lira 67 kuruş bedel mukabilinde cü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinden en geç 3 - Bu~sa garnızonu ıçın ı ~emı • 
Ankarada Milli Müdafaa vekaleti in • L A . • S birlikte ı·hal .. . d bı"r saat eveıı·ne kadar temı'nat ve tek. natı 1208 lıra ve Mudanya garnızonu-Ankara evazım mırlıği atın e gun ve saatın en en geç . . 1. d V h 
şaat şubesinden ve Diyarbakır'da Kor. . d bir saat evel· k d t . k lif mektuıJlarını Elazığ askeri satın nun ılk temınatı 142 ıra ır. e ep -Alma Komısyonun an : ıne a ar emınat ve te · . • . • 1. d 
inşaat şubesinden alabilirler. l'f mekt 1 El • k • alma komisyonuna vermeleri. İstekli- sının ılk temınatı 1350 ıra ır. 

5 t k1·1 · 0 h 1 · d • ılma koup. arını "azıg als e. rıİ saktıı·n 4 - Evsaf ve şera·ıt'ı İstanbul ve An - ste ı erın ı a e saatın en nı- 1 - Aşagw ıda yazılı bakır kapların ı ·· · · ı · 1.. h 1 l a mısyonuna verme erı. ste 1• er goru mesıne uzum ası o an ve • . . . . 
hayet bir saat eveline kadar teminat • kalaylanması açık eksiltmeye konul. ler görülmesine lüzum hasıl olan ve • saiki resmiyeıini muvakkat teminatı • kara Lv. amırlıklerı satın alma komıs 
lariyle teklif mektuplarını ve kanu • muştur. saiki resmiyelerini muvakkat temina· nın konulduğu zarf içerisine konul • yonları ve Bursa tümen satın alma ko· 
nen icap eden bütün vesaiki Diyarba· 2 - Muhammen bedeli 3960 lira 60 tının konulduğu zarf içerisine konul - muş olacaktır. (2874) 12743 misyonunda her gün parasız görüle -
kır'da levazım amirliği satın alma ko kuruş olup ilk teminatı 297 lira 15 ku 1 k bilir. 

· l" ı · muş 0 aca tır. <2873) 12842 5 - İsteklı.lerı·n bellı· saatten bı·r sa-muyonuna tes ım etme erı şarttır. ruştur· Sade yağı alınacak 
(2630) 12610 3-Eksiltmesi24-7-939 pazartesi Sıg~ ır eti ahnacak 

Sade yağı alınacak 
günü saat 16 dadır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

at evetine kadar kanuni şekildeki mek 
tuplarını komisyona vermiş olmaları 

şarttır. (2877) 12846 

M. M. Vekaleti Satın A lma Ko· Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komisyonundan : 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
cü maddelerinde istenilen belgeleri 
ile birlikte Ankara Lv. Amirliği sa· 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonund an : 

1 - Hozat ihtiyacı için 120.000 ki · 
1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i- Muhtem maheme ahnacak 

çin 18000 kilo sadeyağı K. zarfla ek . Ankara Levazım Amirliği Satın 
miııyonundan : 

1 - 5000 adet yüz havlusu açık ek
ıiltme suretiyle satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 2250 lira olup ilk te -
rninat miktarı 168 lira 75 kuruştur. 

2 - Açık eksiltmesi 25. 7. 939 salı 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikle bir 
tikte ilk teminat mektup veya makbuz
lariyle muayyen saatte komisyona gel 
rneleri. {2867) 12836 

.. 
Levazım Amirliği 

Taze fasulye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü · 

csseseleri ihtiyacı için 55.000 kilo taze 
fasulya K. zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Tahmin bedeli 7150 lira olup 
muvakkat teminatı 536 lira 25 Kr. 

3 - Eksiltmesi 10. 7. 939 pazartesi 
tünü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 üncü 
tnaddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale glin ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek • 
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 

tua alma kemiıyoıusaa vermeleri. 

ı _ İkinci kanun 940 başından Tem
muz 940 sonuna kadar Erzurum garni
zonunun ihtiyacı olan 20.000 kilo sa -
deyağı K. Zarzla eksiltmeye konmuş-

tur. 
2 _ Tahmin bedeli 17.000 lira olup 

muvakkat teminatı 1275 liradır. 
3 - Eksiltmesi 17. 7. 1939 pazarteai 

günü saat 15 dedir. . . 
4 - Eksiltmeye gireceklerın e~ııt~: 

me günü 2490 sayıl kanunun 2, 3 u:ıcu 
maddelerinde istenilen belgelerıyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Erzurum'da aı~eri sa
tın alma komisyonuna vermelerı. Şart· 
name ve evsafı kolordunun tekmil gar 
nizonlarında mevcut ve aynıdır. Her 
gün ve her yerde görülebilir. 

(2647) 12619 

Bulgur ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundo.n : . 
ı _ Garnizon birlikleri için 5000 kı 

lo bulgur pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 11 Tcm~uz 93.9 ~alı 

günü saat 11 de teminatlarıyle bırlık • 
te Ankara Lv. amirliği satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (2771) 

12748 

Yang1n söndürme ileti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonund- ı 

Muhtelif yiyecek alınacek 
A nkara Levazım Amirliği Satm A lma Komisyonundan : 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları, muhammen bedelleri, ilk teminatı, iha
le gün ve saati gösterilen mevad açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3. 
üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte Ankara Lv. amirliği sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. (2868) 
Cinsi Miktarı Tah. Bedeli İlk tem. İhalesi Saati Şekli 

Bulgur 
Tomates 
Vişne reçeli 
Kaysı reçeli 
Ayva reçeli 
Kuru fasulya 

30.000 Kg. 3000 00 
2450 00 
3800 00 
4275 00 
2100 00 
4500 00 

225 00 24-7-939 10 açık eksiltme 

35000 " 
9500 " 
9500 .. 
6000 .. 

183 75 ,, ,, " 10,30 " " 
285 00 " ,, " 11 .. " 

30000 " 

320 63 .. .. " 
147 50 .. .. .. 
337 50 .. ,, " 

11 
11 
14 

12837 

Sade yağı ve yulaf ahnacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

,, 
.. 
,, 

Cinsi 
Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı İhale gün saati şekli 

Kilo Lira kuruş Lira kuruş 

,, .. .. 

Sade yağı 14400 14400 00 1080 00 28-7-939 15 cuma K. zarf 
Yulaf 460000 18400 00 1380 00 28-7-939 16 cuma 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarda cins ~ik;~rı 
muhammen bedel ve muvakkat teminatiyle eksiltme gün ve saatleri yazılı 
iaşe ve yem maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubeıi üst katında askeri mahfelde as . 
keri satınalma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı günde açılıı saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. 

4 - Futa bilgi edinmek latiyen istekliler askerf aatınalma komiayo · 

siltmeye konmuştur. Alma Komisyonundan : 
2 - Tahmin bedeli 15300 lira olup Aşağıda yazılı maddeler pazarlıkla 

muvakkat teminatı 1147 lira 50 kuruş- satın alınacaktır. 
tur. İsteklilerin 10. 7. 939 pazartesi gü • 

3 - Eksiltmesi 26. 7. 1939 perşem • nü saat 14 de Ankara levazım amirli .. 
be günü saat ıı dedir. ği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

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

(2875) 12844 

Koyun et i a l ınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 

1 - Bursa garnizonunun senelik ih 
tiyacı için 50.000 kilo koyun eti K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Adet 

3 Kutu sıcak kaynak 
3 Kutu soğuk yama 
1 Adet portatif kaynak makinesi 
1 Güderi 
1 Cam bezi 

24 Kilo ga:ı:yağı 

24 Kilo üstüpü 
(2878) 12S47 

Devlet Şu rosı 

Sömikok kömürü ahnacak 
2 - Tahmin bedeli - lira olup mu· Devlet Şurası Mübayaa Komia· 

vakkat teminatı 1688 liradır. yonundan : 
3 - Eksiltmesi 29. 7. 1939 cumarte· Devlet şfırası dairesine muktaıı; i 60 

si günü saat 11 dedir. ton yerli sömikok kömürü açık eksilt· 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- me sureti yle alınacaktır. Muhammen 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün· bedeli 1500 liradır. 
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle İhale 10 Temmuz 939 pazartesi gU • 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç nü saat 14 de Devlet Şurası mübava -
bir saat evetine kadar teminat ve tek · a komisyonunda yapılacaktır. 
lif mektuplarını Bursada tümen satın Eksiltmeye g irmek için yüz de ıs 
alma komisyonuna vermeleri. Evsaf hesabiyle 225 lira teminat itası lazım 
ve §eraiti İstanbul ve Ankara Lv. amir dır 
likleri aatın komisyonunda ve Bursa İsteklilerin ve şartnameyi görmek 
tümen satın alma komisyonunda her isteyenlerin her gün saat 11 de Devlet 
&iln parasız ıorlllebilir. §Qraaı mübayu lcomiayonuna müraca-
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. !it·'""". . ' 
~f .. Nafici ··vekôleti Askeri Fabrikalar 

Kan11I hafriyah ve sınai imalat 1 adet marangoz kahnhk 

işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair ticaret odası vesikasiyle mezkllr 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
lan. (2811) 12785 

15 fon üstüpü ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: rende fezgihl Askeri Fabrikalar Umum Mü-

· D. Demiryolları 

Hareket memur namzedi 
ah nacak 

ı - Büyük Menderes tabilerinden dürlüğü Merkez Satm Alma Ko-
Çürüksu üzerinde yapılacak regüla. 1 adef marangoz ıerİf misyonundan : Devlet Demiryolları lfletme U· 
törle Sarayköy ovasını sulamak üzere Tahmin edilen bedeli ( 4500) lira o- mum Müdürlüğünden : 
açılacak kanal hafriyat ve sınai ima - desfere tezgahı lan 15 ton üstüpü Askeri Fabrikalar ı - Devlet demiryolları istasyon 
latı keşif bedeli (470.004) lira (70) ku- umum müdürlüğü merkeze satın alma sınıfında istihdam edilmek üzere mü-
ruştur. Askeri Fabrikalar Umunı Mü- komisyonunca 28. 7. 1939 cuma günü sabaka ile hareket memur namzedi a-

2 _ Eksiltme 24. 7. 939 tarihine rast dürlüğü Merkez Satın Alına Ko· saat 15 te pazarlıkla ihale edilecek - lınacaktır. 
lıyan pazartesi günü saat 15 de nafıa misyonundan: tir. Şartname parasız olarak komis - A - Türk olmak; 
vekaleti su işleri reisliği su eksiltme yondan verilir. Taliplerin muvakkat B - Müsabakaya iştirak edebilmek 
komisyonu odasında kapalı zarf usu _ Tahmin edilen bedeli (1500) lira o- teminat olan (337) lira (50) kuruş ve için orta tahsili bitirmiş olmak; 
liyle yapılacaktır. lan yukarıda yazılı iki adet marangoz 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan 

3 t k] .1 k ·lt t · tezgahı. Askeri Fabrikalar umum mü- }erindeki vesaikle komisyoncu olma - (dahil) yukarı olmamak; - ste ı er e sı me şar namesı, d"" 1..• .. k 1 k · 
k 1 · · b d 1 k · 1 · ur ugu mer ez satın ama omısyo - dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - D - Asgari bir sene için askerlik-mu -ave e proıesı, ayın ır ı ış erı .. .. 

1 . f • t nunca 20. 7. 1939 perşembe gunu saat dan olduklarına dair Ticaret odası ve- ten muaf olmak, gene şartnamesı, ennı şar name ve . . . 
. 1 . 23 1. 50 k k b'l" d 16 da pazarlıkla ıhale edılecektır. Şart sikasiyle mezkur gün ve saatte komis- E - İdaremiz hekimleri tarafından 

proıe erı ıra uruş mu a ı ın e . 
. 1 . . 1.•. d 1 b·ı· name parasız olarak komısyondan ve - yona müracaatları {2812) 12786 yapılacak sıhi muayenelerinde faal su ış erı reıs ıgın en a ına ı ır. . . . . . · 

Ek .
1 . b'l k . . . rılır. Talıplerın muvakkat temınat o- servisde çalışmağa mani bir arıza ve 

4 - sı tmeye gıre ı me ıçın ıs - . 
kl ·ı . 22 550 r 19 k 1 k lan (112) lıra (50) kuruş ve 2490 sayı- s fon anfı"mon alınacak hastalığı olmamak; 

te ı erın . · ıra . uru~ u m~- lı kanununun 2 ve 3. maddelerindeki 2 - Müsabakada kazananlar 61 lira 
vakkat temınat vermesı ve eksıltmenın ·kı k . 1 d kl 

_ .. d k' .. vesaı e omısyoncu oma ı arına Askeri Fabrı'kalar Umum Mü· ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan-
yapılacagı gun en en az se ız gun e - b · 1 IAk d ·· d ld kl !arından birine vakıf olanlar 67 lira 
vel ellerinde bulunan vesikalarla bir - ve u ı~ e ~ a a ar tuccar. an ? u a- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-

ı'k b' d'l k .1 f k . l t" rına daır Tıcaret odası vesıkasıyle mez . d ücretle alınacaklardır. 
ı te ır ı e çe ı e na ıa ve a e ıne kA k . .. mısyonun an : 3 A k 1. - . . b. . . 1. 

.. d k b . h 1 k ur gün ve saatte omısyona muraca- T h . d.l b d r (3250) r - s er ıgını ıtırmış ıse me-
muracaat e ere u ışe ma sus o ma tl (2757) 12725 a mın e ı en e e ı . ı_ra o - zunları imtihansız olarak ayni şartlar 
·· 'k 1 1 b 'k a arı. l 5 A . A k - F b k 1 uzere vesı a ama arı ve u vesı ayı an ton ntımon s erı a rı a ar d h·ı· d 1 k B ·b'l · d' a ı ın e a ınaca tır. u gı ı erın ı-

ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i - 1975 adet boc benzin fenekeSİ umum müdürlüğü merkez satın a_lma lekçelerini doğrudan doğruya umu
çinde vesika talebinde bulunmıyanlar f komisyonunca 28. 7. 939 cuma gıinü • ··a·· 1 .. - .. d 1 . 1~ d r . mı mu ur uge gon erme erı azım ı . 
eksiltmeye iştirak edemezler. s~t 15,30 da pazarlıkla ihale edıl~cek - 4 _ Müsabaka imtihanı 15 temmuz 

5 - İsteklilerin teklif mektupları - Sahlacak tır. Şart:ı~e p~rası~ olarak komısyon 939 cumartesi günü saat 14 de Hay _ 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa d~n verılır. Talıpl~rın muvakkat te - darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, 
at eveline kadar su işleri reisliğine Askeri Fabrikalar Umum Mü- mınat olan (243) lıra (75) kuruş ve Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, tz-
makbuz mukabilinde vermeleri lazım dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- mir ve Erzurum işletme merkezlerin-
dır. misyonundan: ferindeki vesaikle komisyoncu olma - de yapılacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil Beherine 10 kuruş bedel tahmin edi- dıklarına ve bu işle alakadar tüccar - 5 _ En son müracaat ıo temmuz 939 
mcz. {2552) 12593 len 1975 adet benzin tenekesi Askeri dan olduklarına dair ticaret odası ve -

Ç k 1 1 k Fabrikalar umum müdürlüğü merkez sikasiyle bezkıir gün ve saatte komis-
a m o ası a ınoco satın alma komisyonunca 22. 7. 1939 yona müracaatları. 

Nafıa Vekaletinden : cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla <2813) 12787 

17. 7. 939 pazartesi günü saat 16 da ihale edilecektir. 
53 kalem bilyah yalak Ankarada nafıa vekaleti binası içinde Şartname parasız olarak komisyon -

malzeme müdürlüğü odasında topla· dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nan malzeme eksiltme komisyonunda nat olan (14) lira (82) kuruş ve 2490 
5300 lira muhammen bedelli 1,5X0,30 sayılı kanununun 2 ve 3. maddelerin -

SKF marka veya ayarmda 
X0,05 ebadında 4700 adet çıralı çam deki vesaikle mezkur gün ve saatte Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
imlasının Derince de vagonda teslim komisyona müracaatları. dürlüğü Merkez Satın Alına Ko-
şartiyle ve kapalı zarf usulü ile eksil~- (2758) 12726 misyonundan : 
mesi yapılacaktır. Tahmin edilen bedeli (2750) lira o-

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 4000 Kg. Neft yağı ahnacak lan 53 kalem bilyalı yatak Askeri Fab 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün- rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
den alınabilir. Askeri Fabrikalar Umum Mü- tın alma komisyonunca 26. 7. 1939 çar-

Muvakkat teminat 397 lira 50 kuruş dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· şamba günü sat 16 da pazarlıkla ihale 
tur· . . . misyonundan: edilecektir. Şartname parasız olarak 

İsteklıler~n teklıf mektupl~rını mu- Tahmin edilen bedeli (1800) lira 0 _ komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat temınat ve şartnamesınde yazı lan 4000 Kğ Neft yağı Askeri Fahri _ vakkat teminat olan (206) lira {25) 
1ı vesaik ile birlikte a~nı gün saat 16 kalar umu ~üdürlüğü merkez satınal- kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
ya kad.a: mezkur ko~ıs~ona makbuz ma komisyonunca 17. 7. 939 pazartesi 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
mukabılınde vermelerı lazımdır. günü sat 15,30 da pazarlıkla ihale edi- cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 

(2650) 1?.662 ıecektir. Şartname parasız olarak ko • tüccardan olduklanna dai..- tic:.ar .. t ~ -
• ( • 'I" misyondan verilir. Taliplerin muvak - dası. vesikasir.le mezkfir gün ve saatte 

Yapı IJ erı r anı kat teminat olan (1 35) lira ve 2490 nu- komısyona muracaatları. 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde- (2814) 12788 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka -

ra devlet şurası binasına yapılacak i -
Javei inşaattır. 

Keşif bedeli 7465 lira 1 kuruştur. 
2 - Eksiltme 21. 7. 939 cuma günü 

saat 11 de Nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme odasında açık 
eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 37 kuruş bedeli muka 
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 559 lira 88 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri lazımdır. 

(2755) 12776 

ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alkadar tüccardan oldukla • 7 s kalem imal af ~eliği ah nacak 
rına dair Ticaret odası vesikasiyle 
mezkur gün ve saatte komisyona müra 
caatları. (2759) 12727 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

149 kalem muhtelif eğe ah nacak Tahmin edilen bedeli ( 42.000) lira 
olan 75 kalem imalat çeliği Askeri Fab 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
dürlüğü Merkez Satın Alına Ko- tın alma komisyonunca 24 7. 1939 pa -
misyonundan: zartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha-

Tahmin edilen bedeli (12.000) lira le edilecektir. Şartname (2) lira (10) 
olan 149 kalem muhtelif Eğe Askeri kuruş mukabilinde komisyondan veri
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
satın alma komisyonunca 20.7.939 per- (3150) lira ve ~490 s.ayılı _kanunu~ 2 

b ·· ·· t 15 30 da pazarlıkla i- ve 3. maddelerındekı vesaıkle komıs -
şem e gunu saa • b · 1 lAk 
hale edilecektir. Şartname parasız ola yoncu olmadıklarına ve u ış .e a ~ a -

cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler işletmelere 

yonlara istida ile müracaat 
!erdir. 

ve istas 
edecek · 

7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında 
daha fazla mallımat almak istiyenler 
işletme merkezlerine ve istasyonlara 
müracaat edebilirler. (2308) 12307 

Elbise ve palto yaphnlatak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Birinci ve dokuzuncu işletme me -
murin ve müstahdemini için bir sene 
zarfında 2546 takım elbise ve 528 adet 
palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka
sa yaptırılacaktır. Elbise ve paltonun 
kumaşları idarece verilecek harç ve i
maliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu 
işin muhammen bedeli 23536 ve mu -
vakkat teminatı 1765,20 liradır. 

Mün•lcası.a 24.. 7 03.0 P"'-•"r~ ..... • ___.. 
saat 16 da Sirkecide 9 işletme binasın-
da A. E. komisyonu tarafından yapı -
lacaktır. 

İsteklilerin t eminat ve kanuni vesi
larını ihtiva edecek olan kapalı zarf -
larını aynı gün saat 15 e kadar komis
yona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmek
te ve harç nümuneleri de aynı yerde 
gösterilmektedir. 

(4878/ 2831) 12820 

S kalem malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 14400 lira olan a
şağıdaki isim ve miktarı yazılı 5 ka -
lem malzeme 24. 7. 939 pazartesi günü 
saat 15 de taahhüdünü ifa edemiyen 

8 - 7 - 1939 

Kömür ve tuz alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyon~dan: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve miktarları tah
min edilen bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu ve ko k 
kömürü ihtiyacı on beş gün müddetle hizalarında gösterilen usul ile ayıı 
ayrı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merk~z Hıhıssıhha Müessesesi katipliğinde 
tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 24-7-939 pazartesi saat 11 de satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 na kadar komisyona ve
rilmiş olmalı mektup mühür mumu ile rr.ühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez muhasebesine yatırılması için taliplerin bir gün 
evel komisyon katipliğine müracaatla birer irsaliye almaları Iazımdır. 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen İlk teminat Şekli 

Kok kömürü 
Göl tuzu 

1580 Ton 
36 Ton 

17 680 "' 
1 880 00 

(2770) 

1326 00 kapalı zarf 
148 50 açık eks. 

12747 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Erzakın cinsi 

Birinci nevi 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Miktarı 

Kilo 

ekmek 40000 
10000 
1500 

Sığır eti (kemiksiz) 1000 
Sadeyağı . 4000 
Süt 4000 
Yoğurt 2000 

Beherinin 
muhammen 

bedeli 
Li. Krş S. 

10 25 
40) 
33) 
40) 

1 05) 
15) 
20) 

% 7,5 
teminatı Münakasa 
Lr. Krş. tarihi gün il ıııaait 

----
307 50 12-7-939 çarşamba 14 

267 13 13-7-939 perşembe 14 
315) 

) 14-7-939 cuma 14 
75) 

1 - Ankara Polis Enstitüsünün 939 mali yılı ihtiyacı için cins, miktar, 
muhammen bedelleriyle ilk teminatları ve ihale gün ve saatleri yukarda 
yazılı erzak partileri ayrı ayrı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işlere ait şartnameler polis Enstitüsü binasındaki satın alma 
komisyonunca parasız verilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya Banka mektup· 
bu ile 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2532) 12499 

Divanı Muhasebat 

··Karar tebliği 

300 ton Sömikok ahnacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı 
için kapalı zarf usuliyle 300 ton aö -
mi kok alınacaktır. Beher tonuna tah· 
min edilen bedel 26 liradır. İhale 15. 7. 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 939 cumartesi günü saat 11 de polis 

B .. b 1 .. d .. 1 .. w·· d enstitüsü binasında müteşekkil satın 
eytuşşe ap ma mu ur ugun en . k ş 

934 1 "d h b k.k alma komısyonunca yapılaca tır. art 
yı ı ı are esa ının tet ı ve mu - . . ·ı· 

h k 
· . . d . d 

1 
namesı komısyondan parasız verı ır. 

a emesı netısesın e ıs ar o unan 
(M5) sayııı ııam ııe ceman (301) Iıra 2 - l!;ksııtmeye gırmek ısteyenıerın 

(70) kuruşun mal müdürü Şevket Ken 510 liralık teminat makbuz veya ban • 
dirlioğlundan münferiden tazminen ka mektubunu muhtevi teklif mek -
tahsiline hükmolunmuştur. tuplarının ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 

Mezkur ilamın tebliği zımnında ge _ c.ü madd~lerinde .!a~ılı b~lgelerle bir
rek idari makamlar ve ger k polı' a- lıkte eksıltme gunu sat O na kadar e sv . r 1 . 
sıtasiyle yaptırılan araştırmalara rağ- komısyona tes ım etme erı. 
men adı geçenin adresi tesbit edileme (2533) 12502 

diği cihetle ilamın tebliği mümkün o- Talebe alınacak 
lamadığından tebliğ makamına kaim 
olmak üzere hukuk usulü muhakeme -
leri kanununun (141) inci maddesi ge
reğince keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 7 temmuz 1939 tarihinden 
itibaren daire dahilindeki levhaya a • 
sılmıştır. {2860) 12830 

Karar tebliği 
Divanı Muhasebat Reisliğinden: 

Ankara Polis Kolleji Müdürlü
ğünden : 

Liselere muadeleti maarif vekale • 

tince kabul ve tasdik edilen polis ko-

lejinin birinci sınıfına orta mektr ') 
mezunlarından müsabaka ile le} i 
meccani elli talebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih, coğrafya, Türkçe 

r Maarif Vekaleti ~ 
k k · dan verilir. Taliplerin dar tüccardan olduklarına daır Tıca • 

ra omısyon d 'k · 1 kıl ·· ve 
muvakkat teminat olan (900) lira ve ret o ası v:esı asıy ~ mez r gun 

2490 -ı k 2 e 3 madde saatte komısyona muracaatları. numara ı anunun v · -
6 1278

9 
!erindeki vesaikle komisyoncu olma - (281 ) 

müteahhidi namına açık eksiltme u- Beytüşşebap malmüdürlüğünden 
suliyle Ankarada idare binasında sa - 933 yılı idare hesabının iadei muha. 
tın alınacaktır. kemesi üzerine tanzim olunan · (740) 

ve Riyaziye derslerinden tahriri ve şi
fahi olarak yapılacaktır. Talip olan -
lar, müsabakanın ne suretle yapılaca
ğını ve diğer kayıt ve kabul şartlarını 
vilayetlerde emniyet müdürlüklerin • 
den ve kazalarda emniyet komiserlik
lerinden öğrenebilirler. (2696) 12714 Sömikok ahnacak 

Maarif Vekaletinden : 
Vekalet merkez ihtiyacı için 70 ton 

yerli sömikök kömürü alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1750 liradır. 
Vermek isteyenlerin 17. 7. 939 tari

hine tesadüf eden pazartesi saat 15 de 
vekalet levazım dairesinde eksiltme 
komisyonuna, bu işe ait şartnameyi 

görmek isteyenlerin levazım dairesine 
müracaatları. (2731) 12699 

Demir tel ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1) Telgraf ve telefon hatları ihtiya

cı için (150) ton 4 m/ m. (50) ton 5 
mim. ceman (200) ton demir tel, kapa 
lı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (40.000), mu
vakkat teminat (3000) lira olup eksilt
mesi 25 Ağustos 939 cuma günü saat 

dıklarına ve bu işle alakadar tüccar -
dan olduklarına dair Ticaret odası ve 1124 fon teshin kOkU alınacak 
sikasiyle mezkfir gün ve saatte komis 
yona müracaatları. (2760) 12728 

94 ton meıe kömürü ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mii· 

dürlüğü Merkez Satın Alına Ko· 
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli {5170) lira o
lan 94 ton meşe kömürü Askeri Fab • 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 28. 7. 1939 cu
ma günü saat 14 te pazarlıkla ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (387) lira (75) 
kurus ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. m~ddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle alakadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret o • 
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(2910) 12784 

6 ton zeytin yağı ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (28.100) lira 
olan 1124 ton Teshin koku Askeri Fab 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa • 
tın alma komisyonunca 24. 7. 1939 pa
zartesi günü saat 14,30 da kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname (1) lira 
(41) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2107) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
13,30 za kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 
alakadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2789) 12818 

·· 1 ktisat Vekôleti-

Bu işe girmek isteyenlerin lOSO Ii. ve 764) sayı~ı . i~amlarla malmüdürü 
ralık muvakkat teminat ile kanunun Şevket Kendırlıoglu namına; {563) sa 
tayin ettiği vesikaları hamilen ek,Ht - yılı ilamla tazmin hükmolunan zim -
me saatine kadar komisyonda ispatı metten (11 7.20 + 900 = 126.20) kuru- ---------------
vücut etmeleri lazımdır. şun ~efine karar verilmiştir. Mezkfü 

İsmi 

Şartnameler parasız olarak Ankara- ilamların tebliği zımnında gerek ida -

d 1 d · · d H d aşa ri makamlar ve gerek polis vasıtasiy - ı a ma zeme aıresın en, :ıy arp • • 
d t 11.. k fl' ~ · ı • - le yaptırılan arastırmalara ragmen adı a ese um ve sev şe ıgıncı en aug1 - . ~ . . . w• 
t 1 kt (28 , 4) geçenin adresı tesbıt edılemedıgı ci. 
ıaca ır. -; • 1 hı· · · ·· k ' betle ilam arın te ıgı mum un olama 

Mıktarı Kg. dığından tebliğ makamına kaim olmak 

. 
. · vakıflar U." Md. . 

Kirahk arsa 
--- üzere hukuk usulü muhakemeleri ka -

Kanarya sarısı toz boya 
İngiliz kırmızısı aşı toz boya 
İngiliz yeşili aşı toz boya 
Verminyum toz boya 

1000 nununun (141) inci maddesi gereğin- Vakıflar Umum Müdürlüğün• 
1000 ce keyfiyet ilan olunur. den : 

Oksit dö fer 

3000 
2000 İşbu ilan. 7 Temmuz 1939 tarihinden Arslanhane mahallesinde at pazarı 

itibaren daıre dahilindeki lavhaya a -
8000 sılmıştır. (2861 ) 12831 caddesinde 252/ 253 vakıf sayılı arsa· 

12824 nın senelik kirası açık arttırmaya ko· 

nulmuştur. Senelik muhammen kira 

Gü.mrük Muhafaza 
bedeli 50 lira olup muvakat teminatı 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: üç liradır. İhalesi 14. 7. 939 cuma günü 
saat 16 da vakıflar umum müdürlüğü 

Bahçe malmüdürlüğünün 935 yılı varidat müdürlüğünde yapılacaktır. 
i~are ~es~bının. tetkik ve muhakeme - Tutmak ve şartnamesini öğrenmek is 
sı netıcesınde ısdar olunan {365) sa - teyenlerin adı geçen müdürlüğe müra· 

Karar tebliği 

Benzin alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko· 

mutanlık Satın Alma Komisyonun
dan : 

yılı ilamla ceman (89) lira (31) kuru- caatları. ·(2745) 12745 
şun malmüdürü Şevket Kendirlioğlun 
dan münferiden tazminen tahsiline 
hükmolunmuştur. 

16 da Ankara'da P. T. T. umum mü - Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlük binasındaki satın alma komis- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko-
yonunda yapılacaktır. misyonundan : 

3'\ İstekliler muvakkat teminat mak Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
hu; veya bank~ mektubiyle kanuni ve- lan 6 ton zeytinyağı Askeri Fabrika -
saiki muhtevi kapalı zarflarını o gün lar umu müdürlüğü merkez satın alma 
saat 15 e kadar mezkur komisyona ve- komisyonunca 28. 7. 1939 cuma günü 
receklerdir. saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecek 

Daktilo alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

1 - Komutanlık hizmet otomobili i
çin 1500 kilo benzin alınacaktır. Mu - M~zk~r ilamın tebliği zımnın~a ge
hammen bedeli 397 lira 50 kuruş olup rek •.darı makamlar ve gerek polıs v~
açık eksiltme suretiyle ihaleye konul- sıtasıyle yaptırılan araştırmalara rag
muştur. ~C:,~ a?ı geç~n~in adresi .:~sbi~- ed~~eme 

2 _İhale 14 Temmuz 939 cuma gü _ dıgı cı~etle ılamı~wteblıgı mumkun _o-

İcra ve ·iflôs · 
Keskin İcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve açıl< 

artırma ile satışı mukarrer ayakh sin· 

ger makinesinin 15. 7. 939 cumartesi 

günü saat 14 den 16 ya kadar Kırıkka· 

lede pazar yerinde satılacaktır. İstelc· 

lilerin mahallinde bulunacak memu • 

4) Şartnameler. Ankara'da P. T . T. tir. Şartname parasız olarak komisyon 
levazım, İstanbul'da Kınacı yan hanın- dan verilir. Taliplerin muvakkat temi· 
da P. T. T. ayniyat şubesi müdürlük- nat olan (225) lira ve 2490 numaralı 
}erinden (200) kuruş mukabilinde ve • kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
rilcccktir. (2724) 12817 ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

Umum evrak müdürlüğü ıçın bil -
imtihan aylık 65 lira ücretle daktilo 
alınacaktır. İsteklilerin aşağıdaki ve
saikle 19-7-939 akşamına kadar müra
caatları. (2850) 

Mektep şehadetnamesi veya sureti 
Hüsnühal kaadı 
Sıhhat raporu. 12825 

ün saat 15 te yapılacaktır. lamadı~ından teblıg ma~amına kaım 
3 - İlk teminat 30 liradır. Ve güm - o:mak uzere hukuk ~su~u muha~emele 

rük ve İnhisarlar vekaleti muhasebe rı kanununun (141) ıncı maddesı ge -

müdürlüğü veznesine makbuz mukabi
li yatırılması ve belli saatten evel ko -
misyona müracaat edilmesi. 

(2638) 12613 

reğince keyfiyet ilan olunur. 

İşbu ilan 7 Temmuz 1939 tarihinden 
itibaren daire dahilindeki levhaya asıl 
mıştır. (2862) l?.R~1 

ra miiracaatları ilan olurnır. 2532 



8. 7. 193S 

· Ankara Valiliği 

Benzin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - 939 mali yılı sonuna kadar vila
yet hizmet otomobilinde kullanılacak 
690 teneke benzin açık eksiltme ile sa 
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2190 lira ve 
teminatı muvakkatesi 164 lira 25 ku -
ruştur. 

3 - İhalesi 10. 7. 939 günü saat ıs 
de viHiyet daimi encümeninde yapıla
caktır. Taliplerin ihale günü tcminat
lariylc birlikte vilayet daimi encüme
nine ve şartnameyi görmek isteyen • 
}erin de encümen kalemine müracaat-
ları ilan olunur. (2S76) 12SS5 

Hükumet konağı yaptmlacak 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (21343) lira (33) kuruş 

tan ibaret bulunan Polatlı kasabasın
da yapılacak hükümet konağı inşaatı 

24. 7. 939 pazartesi günü saat 15 de vi
layet nafıa müdürlüğü odasında top 
}anacak nafıa eksiltme komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu inşaatın (11343) lira (33) kuruş 
luk bir kısmı 939 mali yılı bütçesin 
den ve geriye kalan 10 bin liralık kıs -
mının da 940 yılı bütçesinden ödene 
ceği; muvakkat teminatı 1600 lira 75 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
teminat mektup veya makbuzu ile ti 
carct odası vesikası ve eksiltmenin ya
pılacağı günden en az 8 gün evci refe 
rans ve diğer vesikalarını raptetmek 
suretiyle Ankara vilayetine istida ile 
müracaat ederek bu i§c ait alacakları 

ehliyet vesikalariyle birlikte yukarda 
adı geçen günde saat 14 de kadar ek -
siltme komisyonu reisliğine vermele
ri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa Müd. görebilirler. 

(272S) 12684 

Ankara Belediyesi 

3 adet ~öp kamyonu ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Temizlik işleri için alınacak o -
lan (30,000) lira kıymeti muhammi -
neli ui cıdçt s ö p hcımyonu <On bcıı ~n 

müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 14. 7. 939 cuma günü sa
at 11 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (2250) lira -
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek isteyen 
lerin her gün encümen kalemine mü • 
racaatları ve isteklilerin de 14 Tem· 
muz 939 cuma günü saat ona kadar 
teklif mektuplarını encümene verme-
leri ilan olunur. (2579) 12S94 

Yol fazlası sahhyor 
Ankara Belediyesinden < 

1 - Çankırı caddesinde imarın 716 a 
dasının 40 parselinde bulunan 26 ve 41 
parselinde 12 metre murabbaı ki cem
an 38 metre murabbaı yol fazlası satıl
mak üzere on beş gün müddetle açık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 950 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 71,25 lira· 

dır . 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin 14. 7. 939 cuma gü • 
nü saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (2669) 12632 

Fakülteler 

Ekmek ve et alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Hukuk fakültesi ıçın alınacak 
4SOOO • 50000 kilo ekmek ile 25000 • 
30000 kilo koyun etinin pazarlıkla a -
hnması takarrür etmiştir. Ekmeğin 
kilosunun muhammen fiyatı 10,25 ku
ruş ve muvakkat teminatı 384,5 lira ve 
koyun etinin kilosunun muhammen 
fiyatı 40 kuruş ve muvakkat teminatı 
900 liradır. 

15 Temmuz 939 cumartesi günü saat 
l ı de pazarlıkla ihalesi yapılacağın -
dan isteklilerin ihale saatinden bir 
saat evel fakülteye müracaatları. 

(2707) 12654 

Sade yağı alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Hukuk fakültesi için alınacak 4500-
5000 kilo sadeyağın kilosunun tahmi -
ni fiyatı 115 ve muvakkat teminatı 
431 ,SO liradır. 15 Temmuz 939 cumar -
tesi günü sat 11,S da kapalı zarf usu -
liyle ihalesi yapılacağından isteklile
rin ihale saatinden bir saat evci fakül 
teye müracaatları. (2708) 

, Sihat ve içtimai M. V. 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Ve

kaletinden : 

Vekalet kaloriferleri için açık ek -
siltme ile (12S) ton yerli kok kömürü 
alınacaktır. Muvakkat teminat (244) 
liradır. Açık eksiltme 19. 7. 939 çar -
şamba günü saat 11 de vekalctteki hu· 
susi komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin 
mezkur komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2746) 12i10 

Bir daktilo aranıyor 
Merkez Hıfzıssıhha Müessese

ı;inden : 
ı - Ankara merkez Hıfzıssıha mü

essesesinde münhal daktiloluğa müsa
baka ile lisan bilir bir daktilo alına -
caktır. Talibin İngilizce veya Alman
ca, Fransızca lisanlardan birini iyi bil 
mcsi şarttır. 

2 - 20. 7. 939 perşembe günü saat 
11 de müessesede yapılacaktır. Talip
ler c1lcrindeki belgeler ile Sıhat ve iç
timai muavenet vekaleti sicil ve me -
murlar müdiriyetine müracaat etme -
leri ve müsabakaya gireceklerine da -
ir vesika almaları lazımdır. 

(2864) 12833 

/ . 1 Kaza ar -

Elektrik lesisah 
1 1 

ıçm 

müf aahhit aram yor 
Bodrum Belediyesinden : 

1 - Bodrum belediyesinin nafıa ve· 
kaletinden musaddak 30014 lira 10 ku
ruş keşif bedelli elektrik tesisatı 28. 
6. 939 tarihinden itibaren bir ay müd
detle ve kapalı zarf usuliyle münaka -
saya çıkarılmıştır. 

2 - Umumi inşaat ihale tarihinden 
itibaren on ay zarfında proje şartna -
me ve kcşifnamesi mucibince ikmal e
dilmiş olacaktır. 

3 - Bu işe ait teminatı muvakkate 
bedeli 2251 lira OS kuruştur. 

4 - İsteklilerin asgari 30000 lira 
lık elektrik tesisatı yaptıklarına da -
ir ehliyeti fenniye vesikası ibraz et -
melcri §:trttır. 

5 - İhale temmuzun 28 ci cuma gü
nü saat 15 tedir. Bodrum belediye da
iresinde yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı arttırma 
ve eksiltme kanununda yazıla gcrait 

dairesinde teklif mektuplarını tan -
zim ile ihale komisyonuna vermeleri 
şarttır. 

7 - Bu ige ait evrakı fenniye 150 
kuruş mukabilinde Bodrum belediye -
sinden ve Muğla nafıa müdürlüğün • 
den alınabilir. Bu hususta fazla mah1-
mat isteyenlerin Muğla nafıa müdür
lüğüne ve Bodrum belediyesine müra
caat ederler. 

8 - Münakasaya taahhütlü posta 
mektubiyle de iştirak edebilirler. Bu 
hususta vuku bulacak tcahhürden mes 
uliyet kabul edilmez. 

(4840/ 2807) 12819 

Su saati alınacak 
Bergama Belediyesinden : 

1 - Bergama içme suyu tesisatı i -
çin "250'' adet 13/ 15 mm; ve 10 adet 
20 mm. lik su saati fenni ve hususi 
şartnamelerine tevfikan satın almaca -
ğından açık eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Saatlerin muhammen bedeli 
.. 3720,, lira muvakkat teminatı mik -
tarı "279" liradır. 

3 _ Şartnameler beledi~e. fen daire 
sinden bedelsiz olarak verılır. 

4 _İhale 12 temmuz 1939 çarşamba 
günü saat 15 de belediye dairesin -
de yapılacaktır. Taliplerin 2~90 sayılı 
kanunun 2 3 üncü maddelerınde ya -
zıh vesikaları hamilen mezkur gün ve 
saatte belediye encümenine müraca -
atları ilan olunur. 12848 

Bir hekim ve bir baytar aramyor 
Salihli Belediyesinden : 

Belediyemizin ayda (90) lira üc • 
retli belediye hekimliği ile ay~a (50) 
lira ücretli ve ayrıca da on lıra ve
saiti nakliye ücreti tediye edilmek 
şartiyle mezbaha baytarlı.ğı açıktı~. 

İsteklilerin ellerinde dıplomalarıy
le birlikte belediyeye müracaatları i-
lan olunur. 12849 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, saç ve zühreviye 

mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BERLİN kliniğinden mezun 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

ULUS 

.. 
Olen ve môlül düşen Türkiye 

Cümhuriyeti Ziraat Bankası memur ve 
ve müstahdemlerine yardım birliği 

nizamnamesidir 
Cemiyetin adı 

Ölen ve malül düşen Türkiye cümhuriyeti Ziraat 
Bankası memur ve müstahdemlerine yardım birliği 

Maksadı teşekkülü: 
Banka memur ve müstahdemlerinden ölen ve malCıl 
düşenlere yardım etmek 

Müessis veya idare: 
heyetinin isimleri: 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürü Nusret Meray, 
Umum Müdür Muavini Mithat Dülge, Vefa Cemal 
Sezer ve Hukuk 1şleri ikinci müdürü Hüseyin 
İzdemir 

Tesis tarihi 13/ 6/ 1939 

Merkezi idaresi Ankara Ziraat Bankası binası 

Umumi merkezi 
veya şubeleri 

Merkezi Ziraat Bankası şubeleri yoktur. 

Yukarda adı yazılı cemiyetin Ankara'da kurulduğuna dair vilayete ve
rilen beyannameye mukabil cemiyetler kanununun (4) üncü maddesine 
tevfikan bu ilmühaber verilmiştir. 

VALİ 

Birliğin mevzuu: 

1 - a) Birli ğe mensup memur ve müstahclemlcrden vefat edenlerin tec
hiz ve tekfinlerine, 

b) Aile reisinin ebedi gaybubetinden hasıl olması tabii bulunan büyük 
bütçe tehavvülünün ilk sarsıntılarını hafifletmek veya yeni vaziyete inti
baklarını kolaylaştırmak üzere hali hayatta iken irae edecekleri kimselere, 

c) Daimi malCıliyet sebebiyle tekaüde sevkolunanların devamlı hastalık 
dolayısiyle müşkülat kesb~decek olan hayat şartlarını imkanın müsaadesi 
nisbetinde korumak üzere kendilerine aşağıdaki maddeler mucibince yar
dım yapılabilmek üzere bir yardım birliği teşkil olunmuştur. 

Birliğin şubeleri olmıyacaktır. 

Birliğin adı ve merkezi: 

2 - Birliğin adı (Ölen ve malul düşen Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası memur ve müstahdemlerine yardım birliği) dir. Merkezi: Ankara
da Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasındaki hususf dairedir. 

Birliğin müessisleri: 

3 - Birlik, Türkiye Cümhuriycti Ziraat Bankası Umum Müdürü Nus
ret M. Meray Umum Müdür muavini Mitat Dülge, Personel İşleri Müdü
rü Vefa Cemal Sezer, Hukuk İşleri ikinci müdürü Hüseyin İzdemir'dcn 
mürekkep müessisler arasında kurulmuştur. 

Birliğin organlcırı ve idaresi: 

4 - Birliğin organları umumi heyetle, idare ve mürakabe hey'etlerin -
den ibarettir. 

a) Umu mi heyet: 

Umumi hey'et, idare hey'etinin talebi ve birliğe intisap eden azaların 
bizzat veya berveçhizir surette intihap edecekleri naiplerin i•tir.ikiyJc bcf 

senede bir toplanır. 
ı - Ajanslardaki memur ve müstahdemler ajans amirinin riyaseti al -

tında toplanıp merbut oldukları şubeden kendi reylerini istimale selahi -
yetli naibi intihap ederek şubelerine bildirirler. 

2 - Şubelerdeki azalar şube müdürünün riyaseti altında toplanarak u. 
mum Müdürlük memurları arasından reylerini istimale selahiyetli bir naip 
intihap ve keyfiyeti alelusul tesbit ederek birlik idare hcy'etinc bildirir
ler. Memur ve müstahdem adedine bakılmaksızın her şube yalnız bir naip 
intihap eder. 

3 - Mevcut banın beşte birinin talebiyle veya idare hey'eti karariyle 
fevkaladeden de fi.zaların reyine müracaat edilebilir. 

4 - İçtimada hazır bulunan aza ve naibin bir reyi vardır. 
S - Kararlar mevcut azanın ekseriyetiyle verilir. Fesih kararları için 

ekseriyet kararının üçte iki nispetinde olması şarttır. 
6 - Umumi heyet, idare heyeti reisi tarafından açılacak içtima nisabı

na ait yoklama yapıldıktan sonra mevcut aza arasından bir reis ve iki ka
tip seçilir. İçtimaın müteakip safahatı bu reis tarafından idare olunur. 

Umumi heyetin müzakere zabıtlariyle ittihaz olunan mukarrerata ait 
yazılar reis ve iki katip tarafından imzalanarak saklanmak üzere idare he
yetine tevdi olunur. 

b) idare hey'eti: 

3202 numaralı T. C. Ziraat Bankası kanununun 70 inci maddesiyle mü -
esses bulunan sağlık yardım sandığının idare heyeti aynı zamanda bu bir
liğin idare heyetidir. 

c) M ürakabe hey' eti: 

Birliğin mürakabesi T. C. Ziraat Bankası saelık yardım sandığının mii
rakabe esasına göre cereyan eder. 

Umumi Hey'etin vazifeleri: 

5 - Umumi Hey' etin vazifeleri şunlardır: 
1 - Ana nizamnamenin tadili, 
2 - Hesapların ve mürakip ı:cıporlarının tetkiki ve bilançonun 

tasdiki, 
3 - Birliğin feshi 

idare Hey'etinin vazifeleri: 

6 - İdare hey'etinin vazifel~ri şunlardır: 
1 - Birlik işlerini nizamnameye tevfikan idare etmek, 
2 - O yıl içindeki hesapları ve muameleleri ve gelecek yıla ait 

biHinçoyu umumi hey'etin tasdikine arzetmck, 

Birliğin temsili: 

7 - Birliği, kendisinin de idare hey'eti olan sağlık yardım sandığı İda
re heyeti temsil eder. İdare heyeti fahriyen çalışır. 

Birliğe girmek ve birlikten çıkmak §artları: 

8 - n) T. C. Ziraat Bankası memur ve müstahdemleri birliğin azasın. 
dandır. 

Birliğe, duhul, bu sıfatın tckevvünüyle - aşağıda (C) fıkrasında müs -
tahdemlere ait kayıt hariç olmak üzere - tekemmül ettiğinden keyfiyet baş 
kaca hiç bir merasime tabi değildir. 

b) (Tahsil aidtıtı), (Buğday yardım kredisi) gibi Bankanın esas kadro 
ve tahsisleri haricinde ücret alarak muvakkat bir devr için istihdam edi -
lenlerlc yevmiyeleri ve mukaveleye bağlı muvakkat memur, mUtchassıs ve 
müstahdemler ve 18 yaşını doldurmamış olanlar bu birliğe giremezler. 

dcmlcrcl ktaa ukarı 
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Rö11igen fii :ef vesaire a ~ ınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Bathekimliğinden: 

Cinsi Miktarı 

Filim 160. Düzine 

" 
il .. 

Diş filimi 
(küçük) 

Diş filimi 

240. 
325. 
450. 

40. 

20. (büyük) 
Fotoğraf kağıdı 
(Niko) ve paketi, 

" 
" 
" 

.. 
" 

10 adetlik 25. Paket 
Cam 35. Düzine 

Izhar banyosu 
(bir kutu 9. kilo
suyu hazırlıyacak) 30. 
Tesbit Ban. ,. ıs. 

kutu. 
.. 

Muhammen Muvakkat İhale 
Eb'adı Evsafı Fiyatı teminatı tarihi 
----------------

13X18 Torpi- ( ) ( ) 
18 X 24 kalam- ( ) ( ) 
24 X 30 balajlı ( ) ( ) 
30X 40 ,, ( ) ( ) 

30 X 40 

10>< 1
" 

.. ( ) ( ) 

" ( ) ( ) 
(6810. lira) (510. lira) 15·7-939 

( ) ( ) 
( ) (7S. kuruş) Cumar-
( ) ( ) tesi 
( ) ( ) saat: 
( ) ( ) 11. 30 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 
( ) ( ) 

1 - Ankara Nümune Haatancsinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan Rontgen 
filimleri ve fotoğraf camı ve kağıtlariyle Banyo, eczası, kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İşbu malzeme Kodak, İlfort, Ağfa marka olacaktır. 

3 - Talipler işbu malzemeyi şartnamesinde yazılı şerait dairesinde ver
mek için teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile ihzar ile 
ihalesinden bir saat evveline kadar Ankara Nümune Hastanesinde mütc • 
şekki! komisyona vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnameler Ankara Nümune Hastanesinde görülebilir. 
(2634) 12612 

olanların ve sıhhi tamlığını bir raporla tevsik ctmiycnlerin birliğe dahil 
olmaları caiz değildir. 

d) Memur ve müstahdeminin Bankadan istif ası veya hizmetine banka
ca nihayet verilmesi halinde birlikle alakası kendiliğinden kesilmiş olur. 

Azanın her hangi bir suretle birlikten çıkması halinde bilcii.mle huku· 
ku sakıt olur ve mevcut aidatı birliğe irat kaydedilir. 

Bankadan ayrılcınların birlikle olan münasebetleri: 

9 - Tekaüt olmuş memurlar, birlikte olan irtibatlarını kesmeyi arzu 
etmedikçe ve nizamnameye tevfikan mükellefiyetlerini ifa ettikleri müd -
detçe birlikle olan alakaları baki kalır. Tekaüde tabi olmıyan müstahdem
lerin kendi sunuları olmaksızın sadece yaşlarının ilerlemiş olmasından do
layı bankaca işten çıkarıldıkları takdirde tekaüde sevkolunan memurlara 
kiyasen ve mükellefiyetlerini fasılasız eda etmek şartiyle birlikteki ataka
ları mahfuz tutulur. 

Bu iki katagori haricinde istifa, azil ve sair suretlerle bankadan kat'l 
alaka etmiş olanlar birlikteki her türlü haklarını tamamen kaybederler. 

Birliğin geliri: 

10 - Birliğin geliri şunlardır: 

a) Birliğe dahil olurken memur ve mustahdemlerden aylıkları iki yüz 
veya o miktardan dun ise birer lira iki yüz liradan yukarı ise iki lira üze· 
rinden bir defaya mahsus olmak üzere kesilecek mebaliğ: 

b) Memur ve müstahdemlerden her ay aşağıdaki şekilde kesilecek ai • 

dat: memurlardan maktuan elli kuruş, 
Mü•tahdemJerden ınaktuan yirmi be§ kuru§. 
c) lkramiye tediyesi halinde miktarı iki yüz liradan aşağı olanlardan 

kesilecek birer lira ile iki yüz liradan yukarı olanlardan kesilecek ikişer 
lira, · 

ç) Hakiki ve hükmi şahısların yapacakları teberrüler, 

d) Mevcut paraların tcnmiyesinden mütevellit gelirler, 

Bu tediyat; sahipleri lehine nizamnameye tevfikan yapılması icabcden 
yardımdan ve fesih halinde tasfiyeye iştidk hakkından başka hiç bir ala -
cak hakkı doğurmaz. Azalar, birlikteki menfaatlerini ahara temlik veya ter• 
hin hakkından şimdiden feragat ederler. 

Birliğin mali idareıi: 

11 - Her iki senede bir, Banka Umum Müdürlüğü birliğin malt vazi • 
yetini tetkik ettirerek idare heyetiyle bilistişarc duhuliye ; aylık aidat ve 
yardım hadleri Uzcrinde tezyit veya tenkis kararı almağa ihtiyaç görürse 
umumi heyetçe nizamnamede icabeden tadilat icra olunur. 

12 - Birliğin mali idaresini, idare heyetinin nezareti altında (T. C. Zi· 
raat Bankası sağlık yardım sandığı) yapar. Azalarıg'aidat ve sair mükel -
lefiyetleri maaşlarından bankaca tevkif ile sağlık yardım 'Sandığına tevdi 
edilir. 

Bu hususta vazife alan sağlık yardım sandığı a.:a ve memurlarına hiç 
bir ücret verilmez. 

Yardım miktarı: 

13 - Birlik azalarının ölümü halinde beyannamelerinde gösterdikleri 
kimselere, daimt mal\ıliyet halinde ise kendilerine yapılacak yardım mik· 
tarı istisnasız olarak hiç bir güna tevkifata tabi olmaksızın beş yüz liradır. 

Yardım ölüme ıttıla husulünde ve maluliyete ait vesaik ibrazında der -
hal tesviye olunur. 

Mal\ıliyct memurlar hakkında Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Tekaüt sandığı Nizamnamesine göre gerekli formalitenin tekemmülü ile 
tayin, müstahdemler hakkında ise kıyas tarikiyle muamele ifa olunur. 

14 - Azanın birlikteki menfaatleri cari kanunlara göre bir guna tev • 
kifata tabi olmadığı gibi kabili haciz ve temlik dahi değildir. 

15 - Azalar birliğe dahil oldukları tarihte, Ölüm halinde işbu yardı· 
mın kime yapılacağını beyannamelerinde tasrih etmeğe mecburdurlar. 
Azanın beyannamelerinde gösterdikleri müstahikleri biliihare başka bir be
yanname ile değiştirmeğe hakları vardır. Beyannamesini tanzime muvaf -
fak olmadan vefat edenlerin hakları bir ilamla tcayyün edecek meşru va· 
rislerine ödenir. Beyanname ile tayin olunan şahsın vefatını müteakip ye
ni bir müteneffiin gösterilmemiş olması halinde de hüküm böyledir. 

Beyannameler, sahibi tarafından bir zarf içine konularak kapalı bir hal
de arkası mumla ve kendi zati mühür veya imzasiyle mühürlendikten ve 
mafevk amirce de resmi mühürle ayrıca temhir olunduktan ve üzerine adı, 
soyadı, memuriyeti hal ve sıfatı ve - memur olduğuna göre • sicil numara
sı kendi eliyle yazıldıktan sonra makbuz mukabilinde mafevk funirc teslim 
edilir. Böylece merkeze scvkolunacak zarflar idare heyetinin kasasında ve
ya o heyetin tensip edeceği bir mahalde muhafaza olunur. 

16 - Birlik sermayesinin bir senelik takribi vukuat tediyatına tekabül 
edecek kısmı Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasına faizli ve hesabı cari 
şeklinde tevdi edilecektir. Mütebaki kısmın· , ileri senelerin muhtemel taz
minatını derhal tediye edebilecek seyyaliycti muhafaza etmek şartiyle ten
miye şekli idare heyetinin kararına bağlıdır. 

Birliğin le.Jıi halinde tculiye: 
17 - Umuml heyetçe birliğin feshine karar verilmesi halinde birliğin 

mevcudu, azalara birliğe tevdi ettikleri mebaliğ ile mutenasiben taksim 
cdilu. 
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=il = ~ ULUS" gazetesinin ~ 
§ İstanbul ilônat acenteliği ~ - -- -: Müe11eıemiz, 1Temmuz1939 tarihinden itibaren latan· := 
5 bul' da bir ilinat acenteliği açmıt ve acenteliği 1. Ziya § 
: Beniı'e tevdi etmiıtir = - -- -= ADRESi: = 
§ Galata'da, Fermeneciler'de, Kenber hanında 8-10-11-12 §5 
: numaralı dairedir. Telefon 49442 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

CiLDiNE KIYMAYAN 

KULLANIR 

Her yerde Pohr lrıı ••ıranı •ıyıılz 
M. Nedim 1 rengün Yeni hal No. 1 - 59 

Kum lhraı ve nakil münakasası 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalar1 

Müdürlüğünden : 

Karabük civarında kim Karadilik mevkiinden 1900 ton 
Zorban mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900' 
ton yani ceman 6900 ton kumun, tarafımızdan verilecek 
nümuneler evsafına uygun olmak üzere ıöıterilecek yer
lerden ihraç ve Fabrikamızda irae edilecek mahallere na
kil iti bir müteahhide verilecektir. lhale 12 temmuz 939 
ÇAl'f&lllba pnü saat 15 te Karabük'te Müeue1e Müdürlü
jünde yapılacaktır. Talip olanlarm teklif mektuplannı 
1!00 liralık muvakkat teminat akçeei ile birlikte ihale tü· 
nü saat 14 e kadar mubabenıt serviaimiae tealim etmeleri 
il&n olunur. 

Bu huauatald prtname bet lira mablrilinde .aıM11ı-. .... 
mbden temin olunahllir. 

Müeaeae bu iti dilediği talibe vermeğe ıerbeıttİr· 2436 

DUYDUNUZMU 
Geçen ay Ankara'ya isabet eden bütün büyük ikramiyeleri; bi -

Jetlerini ANKARA PİY ANGO'dan alanlar kazandı. 
12000 lirayı Devlet Demiryolları haıılit müfettitlerinden Bay 

SIRRISAN ve ortakları, 10000 lirayı lunet İnönü ilk okulu karp
• No: 7 Bayan Emine, 10000 lirayı Bay Mehmet Ali ve yine 10000 
lirayı Nafıa Veklleti iıtimlik bür01u merkez fen memuru Bay 
MUSTAFA ŞENDlNÇ kuandılar-

Puar pil giıelerimiz açıktır. Arzu eden müıterilerimize bu 
çeldliıten itibaren devamlı bilet verilir. 

nı 

ANKARA PİYANGO 
llerkesi : Baalralar caddesi No: 40 
Şubeleri: Yeaitehir Atatürk bulvarı Kızılay karpıı Güven apart· 

manı altında ve Samanpuarı ~eydanı esnaflar cemiyeti altındadır. 

T eınrin malzemeıi alınacak 
fataat Uıta Okulu Direktörliiü ada ı 

Muvakkat 
Muhammen fi. Tutarı teminatı 

.P:utl Alınacak malzemenin Kuruı L. K. Lira kuruı 
N. adı ve evsafı Miktarı 

2 Tulla 120 bin a 1300 

2640 L. 198 1) 
) 
) 

564.. 42 30) 
-----) 

240 30) 

1560 .. 117 

1. - Yukarda adlan, milrtarlan, muhammen fiyatları ve muvakkat te
ml'1at akçeleri yazılı temrin malzemeıl açık ekıiltme ıuretiyle ve parti da· 
bilinde taliplerine ihale edilecektir. 

2. - İhale 10 Temmuz 939 puarteıi gUnU saat 15 de Ankara'dı okullaı 
satıpnanhğında toplanan komiıyon tarafından yapılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evel teminat akçelerlnl ismi ıeçen mu· 
baıebe ftSnetine yatırmalan lbımdır. 

4. - ihale edilecek temrin malzemesine alt prtnameleri okumak lıtl · 
yenler her alin inpat uata okuluna ı.purabilirler. (2506) 12479 

ULUS 8 - 7 - 193~ 

O. Hava Yollan 

Kok kömürü ahnacu 
Devlet Hava :rollan Umum Mü· 

dürlüğünden : 
1 - İdaremizin kışlık ihtiyacı olan 

100 ton kok kömürü açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli meydan tes
lim (2475) lira olup muvakkat temi 
natı 185 lira 63 kuruttur. 

3 - Ekıiltme 26. 7. 939 çarpmba gü 
nü saat 11 de Ankara'da Devlet hava 
yolları umum müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

4 - Bu hususta mukavele ve tart -
nameler Devlet Hava yolları umum 
müdürlüğünden parasız alınabilir. 

5 - isteklilerin ekıiltme pün ve sa
atinde tayyare meydanındaki Devlet 
Hava yolları umum müdürlüğüne gel
meleri ilan olunur. (2859) 12829 

Matbaacılara 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüiü Miiba:raa Komisyonundan: 
2000 cüzdan, 100 meydan defteri ve 

2000 hedef kiğıdı tab ettirilecektir. 
Talip olanların müracaatları. 12850 

Dosya kutusu yapllrllacak 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüiü Mübayaa Komisyonundan: 
Nümunesine göre (200) adet dos· 

ya kutusu yapılacaktır. Yapmağa ta-
lip olanların müracaatları. 12851 

• 

.._ •~•au ltıetlr 
................. v ...... 

EV/N])E ÇENIR CEREYAN/ OJ.MAYANJ.APA 
fif1 eAKİPSİ~ 2 İPEAL. 
~ RADYO 

SPARTON M~n9t 
e ıemı.elı 18 den 2000 ... d•l .. lı 

Yelnıa t voltluk lllr ellO•Ol....-e ..,_ 

(İSTEVENLEll6 KATAl.OG,11111 PllRA$1ZJ 
GIJN~l 111'111. ~ 

MARKOı.I 1400Tİ ... 
~ ı.-o• • ean ~uvv m dalplı 

• .....,...~n...,..Ull eırertıertlltftverdlr 
............... 2 ...................... . 

Veresiye sahş 
SAHİBİNİN 

ANKARA 
SESİ 

İSTANBUL 
Koe Ticaret Türk A,.o-•m $irketi Ulus mey~ıı Beyoğlu İstiklil caddesi No. 302 

..111111111111111111111111111111111111111~ 

Spor tüfeği ahnacak ~Viyana şapka salonu ~ 
ELEKTRİK TESİSATI - -Beden Terbiyesi Genel Direktör- ~ - H E L L y - 5 

lüiü Mübayaa Komisyonundan : : 5 
50 adet 22 çap arma, doyçe ıpor ve E """"":"""'"":'"" 5 

yahut buna benzer Mavriçi spor tü- 5 .. Yenı Adresı: - Zonguldak, Ereğli kömür işletmesinden: 
fengi satın alınacaktır. 5 Ataturk Bulvarı No: 57 

Fiyatlariyle tekliflerin 20 temmuz : Ali Nazmi Apt. 3 2429 5 lıletmemiz tarafından Zonauldak'ta Karadon, Aıma ve 
Çaydamar mevkilerinde inıa ettirilmekte bulunan itçi ya
takhane, yemekhane ve yıkanma yerlerinin elektrik teıiaa
tı bir müteahhide verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 

akpmına kadar Bedeıt Terbiyesi Ge- ;11111111111111111111111111111111111111;::' 
nel Direktörlüğü mübayaa komisyo-
nuna bildirilmesi. 12852 

DİKKAT 
Fennt gözlük, tıbbi ve tuvalet kor

ularınızı rekabet kabul etmez fiat
le yalnız Adliye caddesi kuyumcular 
kartııında M. H A L K A C I da 
yaptırabilirıinia. Telefon: No. 2978. 

Zayi 
lçinde ikametıib vesikam o· 

lan cüzdanımı kaybettim. Bulup 
ıetirene mükafat verilecektir. 
Adres: Yükıek Ziraat Enstitü. 
ıünde anatomi profesörü Richter 

2528 

Hesabı zayıf olanlar 
Yeni bir usulle en çok 45 günde 

kuvetli olarak yetiıtirilir. Uluıta (H) 
rumuzuna yuılmaıı. 

Zoyiler 

Zayi - 4-7-939 t!lrih sah günü An· 
karanın Samanpazar ıemti taksi dura -
ğında caketimle birlikte terhiı tezke
rem ve nüfuı kiğıdım ve toför ehliyeti 
almak için tekamül eden evrakımı kay
bettim. Yenilerini alacağımdan eskile-

guncan 

Zayi - İzmir idadi mektebi betinci 
sınıfından aldığım tasdiknamem ile, 
rütti ve iptidai şahadetnamelerimi 
zayi ettim. Yeniıini alacağımdan eı · 
h.ismjn biıkmu olmadığı il:in \Jnur. 
1: :n ı Cedid ı .. ı 1allesinde 304 doğum
lu Etem oğlu Ahmet Heper ~20· 

1 - Tesisatın muhammen bedeli 13.812,33 liradır. 
2 - Teıisata ait proje, ketif ve prtname iıletmemizden 

alınabilir. 
:f- Teklifle birlikte o/o 7,5 muvakkat teminat tevdi edi

lecektir. 
4 -Tekliflerin 10 Temmuz 939 pazartesi tünü saat 15 e 

kadar iıletme umum müdürlüğüne tevdi edilmit bulunması 
meıruttur. 2347 
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- -- -- -5 Türk Hava Kurumu ~ 
- -- -- -
~ Büyük Piyangosu ~ 
- -..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı11L. :: :: 

~Dr. A. RIZA TARLAN~ ~ Üçüncü keşide: 11 temmuz 939 dadır ~ 
- - - -
:: Cebeci Hastanesi : : B.. .. k lk 1 50 000 il d :: E Sabık Bulaşık ve intani haıtahk- E E uyu ram ye • rı ır § 
5 ları mütehanııı. : 5 5 

•••••••••••-: Adliye yanı Genç Apt. No: 7 5 : Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- i 
E Muayene saati 10-19 Ti: 1323 5 : :: 

Pastörize süt içenlere 
10 Temmuz 939 dan itibaren 
bot ıüt titelerinden depozito 
olarak·. 

Kiloluk 17,5 kuru' 
1/ 2 .. 
1/ 4 .. 

12,5 " 
12,5 " alınacaktır 

Orman Çiftliği 

DİKKAT 
Sadeyafı meraklılanna müjdf 

Hakiki Urfa yağı toptan ve pe· 
rakende Yenihal No: 47 URFA 
bakkaliyesinde satılır. 

Bir def ı deneyiniz 1 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6440 
lmtlyu aahibi 
llkender Artun 

Umumi ne,riyatı idare eden 
Yuı itleri MUdUrO 

Mümtaz faik FENiK 

ULUS 8.....-ri ANKARA 

- - : lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet müklfal vardır... :: = 2416 = = -
;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' ;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

·----------· , 2 ' ·--DIŞ TAsıBı Dr. SITKI Fi RAT ..- Satıhk 
Döşeme parkesi M. AZIZ TUNÇ 

Pazardan maada her sün ha• 
talarmı kabul •• tedaV'ı eder. 
Adliye Sara71 yanmda Sarraf 

Hakkı Aparhmanı No. 1 

•• 
birinci G Q Z hastalıkları 
ıınıf mütehuau. 

lıtınbul Ha1darpa'8 Haataneai ubdı 
ıoa müteha11111 ve Giilhane Haatanesi 
sebık ıoz bat muavini. Muayene: U · 
bah: 9 dan 19 • !radar. Belediye aıraaı 
rııas AP kit: l 1573 

TJ:3592 __ _, 

Ankarada on senedir lıcurumut 
Karaağaç ve ditbuc:laktan ma · 
mi\l 1450 m2 parke, toptan veya 
perakende, satılıktır. Yenitehir 
posta kutuıu 1029 a müracaat. · 

1493 

~------~ 

YENi 
BU GECE 

SiNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Hint intikamı FENA YOL 
Danielle Darrieux 

Gündüz iki film 

1 - Fena yol 
2 - Yarah Kartal 

Seanslar: 
10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden ıonra 

14,45 • 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BUGUN BU GECE 

lki Büyük film birden 

1 - Mr• MOTO Katiller 
kulübünde 

2 - KAÇAKÇILAR 

~canılar: 

10 ve 12 de ucuz matine 

öğleden ıonra 

14,30 - 16,30 • 18,30 - Gece 21 de 

Gündüz iki film 

1 - Hint intikamı 
2 - Atk Kanatlan 

Seanılar: 14 - 16 • 18 Gece 20.30 da 
10 ve 12 de ucuz matinelerinde 

iki film 

1 · lstiklôl savaşı 
2 - Korkusuz adam 

BU AKŞAM AÇIK HAVA SIN EMASINDA OÇ AHBAP ÇAVUŞ ECLENIYOR T'!;,~f~ 

939 modeli muhtelif marka buz· dolaplarımızın 


