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-

'' Mevzuu bahsolan hediye yüksek türk mil!~ 
tine benim asıl vermeği diiJü~~~Jü'!'_~_ed~~ 
karşısında hiç bir ehemmiy~ti __ ha.~~-~eğil~i~-'~ 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--• • 
'At t·· kd·· ' i a ur un! 
• • • • • 

i lstanbula 1 
i Şeref verdi 1 
! latanbul, 13 (A.A.) Reis.icum- ! 
! hur Atatürk, bugün aaat 19.40 da ! 
! İzmir vapuriyJe, refakatlerinde f 
! Dahiliye Vekili ve Parti Genel İ 
! Sekreteri Şükrü Kaya ve bazı i 
! mebuslar bulunduğa halde, Ka- ! 
! radeniz seyahatinden -hrimize t 
• :r- • 
• avdet buyunnu•lardır e • :r • • 

• Reiaicumhur, Dolmabahçe nh· ! ! tnnında lstanbul Valisi, lstanbul ! 
• Komutan vekili, Merkez Komu- ! ! tanı ve Emniyet Direktörü tara- ! 
i fmdan karıılanmıılardır. ! .................................................. , 

Gündelik 

Büyük jest 

Ankara 13 ( A.A ) _ Rei6icam/ıar Atatürk, taMırrullarında bulundur· 
dukları çiltİilıleri h~eye ihda bu;yvrmalan dolayuiyle B. M. Mecli.i Rem 
Abdülhalik Renda taralından gönderilen ue B. M. Mecli.inin minnetle dolu •a· 
mimi hi•lerini ve derin fiilıranlarını bildiren telgrala fU karıılığı "rmiılerdir: 

Mustafa Abdülhalik Renda, B. M. Meclisi Reiııi 
Yapılan bir vazifedir. K. ATATÜRK 
Rei.icumhur Atatürk BQf&ıelıil lmıet lnönü taralından Böntlerilen telgra

la lıarfl da Ofaiıdalıi cevabı uermiflerdir: 

Baıvekil lamet lnönü'ne 

llatırlar~ınız, türk köylüsü türkün efendisi olduğunu söyle
diğim zamanı. Ben 0 efendinin arzu ve iradesi albnda seneler
den heri çalışmış olan bir hadim :m. Şimdi beni çok ~eyec:ına ge
tiren hadise, türk köylüsüne naç ızane olsa da ufak hır vazıf e yap
mış olduğumdur. Mille&in yübek.m~~essiUer heyeti b~nu iyi 
görmiiş ve kabul etmişler ise be nun ıçm ne unutu~az hır saadet 
lıaıırasmı bana vermişlerdir. Bundan tlolayı çok yuksek zevkle 
millet~ nıcml~ket ve cümhurf yet hükümerine yapmağa mecbur 
oltluğunı ,·azifelerden en basiti kartmmda ~sterilmft olan le
VC<'<'iilııen takdirden ne kadar müteha88is olduğumu ifadeye 
mukted" d' -·ı· Mevzuu bahsolan hediye yüksek türk milletine 

ır egı ım. d hi b" lu 
benim asıl vermeği düşündüğüm hediye karş.~s~ a Ç. ır y-
meti haiz değildir. Ben icabettiği zama~ en buyuk hediyem ol-

mak üzere ıürk milletine caDIIDI vertteifm· KEMAL ATA TVRK 

Kamutay Başkam ile Başbakan 
ismet lnönünün telgraflan 

Büyük Önderimizin Kamutay baıkanı B. Abdülhalik Renda ve Baka. 
lanmız tarafından karıılandıkları 11raJa alınmıı bir re.imleri 

Atatürk ün Şark 
vilayetleri halkına 
yüksek iltifatları 

Bütün Sark sevinç içinde 
Trabzon, 13 (Hu-...1 muhabirimizden) - Atatürkün Trabzon_,.. 

bati bu diyarlara taze lrun-et ve yeni bir Jııs Yennİftir. Bu hız n ku .. 
vet, Büyük Şefin Trabzondaki ikametlerinden feykaJide memaua 
kalmaları, feD ve tibr olarak aynlmalan ile bir kat daha zi111del91 
mittir. 

Şark Yiliyetleri haUmım bii
)'iilder büyülü Atatürke ol&Ja an
•i bağlılıimm derece.i Ye fÜIDa)I 
aomuzdur. Büyük Şef Oçüncü U
mumi Müfettit .B. Tahsin u._ wa
ııtaaiyle prk viliyetJeri halln na 
iltifatlarını bildirmiılerdir. .. ~tatür~'ün yüce armağanı ile, 

Buyuk MılJet Meclisi, yüksek ve 
asil heyecanlarla dolu bir inkdib 
günü daha yatadı. Dündenberi bü
tün yurd, büyük jestin minnet ve 
~~~uni~c:t uyandıran genit ve 
ıihırlı tesın altında, yeni ve muh
te,em bir devre giritin derin zev
kini tatmaktadır· 

Atatürk tarafından taUrruflarında I 
bulunan çiftliklerin hazineye ibda bu
yurulmaaı münuebetiyk, B. M. Mec
lisi Reisi Mustafa Abdillhalık Rencla 

ile Bapekfl !.met İnönü tarafmdan 
BOyOk Oadere apfldald telgraflar çe.. 
lıiJmittir: 

(Soaa S lacl aylada) 

Bugün Halkevinde büyillı: bir ~ 
Jantı yapılacak ve Atatilrkün bu y8bek 
iltifatları Umumi Mlifettit B. Tabsia 
Uzer tarafından prk halkına bildirile
cektir. 

Halkın sevinci devam etmektıedlr. 

Türk milleti "13 aene devam e
den çetin çaJıımaJann,, eserlerine 
kavuıurken, büyük bağıılayıcıdan 
muvaff akiyet sırlarını da öğren
mit bulunuyor: "bünyelerinin me
taneti ve muvaff akiyetlerinin te
melini genit çalııma ve ticari e
saslar dahilinde idare,, tetkil e
den, "tecrübelerini müsbet İf saha
sından alan müesseseler"; hükü
met kadrosunda da, gene bu anava
ııflar içinde, büyük kalkınmanın 
tükenmez birer kuvvet kaynağı o
lacaklardır. 

Büyük dehanın emrinde müs
takil bir yurda kavuşan ve ileri bir 
cemiyet olmanm yüce ıeref ini ka
zanan türk milleti; onun yolunda 
refahın yüksek seviyesine de eri
tecektir. 

Atatürk; son emirlerinde, mil
letine bu yolun yakın hedeflerini 
de vermitlerdir: 

Ziraat usullerini düzeltme, 
İstihsali artbrma, 
Köyleri kalkındırma. 
Kemalizmin hızla baprdıit 

türk endüstrisi daha çok, toprak 
halkının vereceği ham maddelere 
dayaınıyor. Bu maddelerin -iyi ve 
boJ olması gerektir. Buna ancak 

(Sonu S inci sayfada) 

Hafayın isfik~i 
Kanun projesi bugün 
kamutayda görüşülecek 

Güzel Antalıyamn An nelarinden görüniifü 
(Y azıaı 5. inci aayJamızdadır) 

Valiler ve belediye reialeri ve halk ta

rafından Atatürke tazim ve tükraa tel
grafları çekilmektedir. AtatilrJdlD yük
ıek iltifatları dolayıaiyle Uçllncll Umu
mi Milfettif B. Tahsin Uzeria balb 
bildiriği fUdur: 

Trabzon, Karadeniz ve doğu diyarı 
civan mert evlatlarına: 

Üçüncü Umumi Müfettiş B. Tahsin Uzer 
Reiaicumhur Atatürk Trabzona te .. 

rifinden ve temiz yürekli halkın g09o
terdigi samimi kalbi sevgi ve muhab
betten ve coşkun tahassuılerinden pek 
ısok memnun oldular, muteşekkir kal
dılar. Bu yuksek duygularını aiz evlit.. 
Jarına birer birer soylemekliğimı se
lamlariyle bildirmekliğımi bana defada 
emir buyurdular. Trabzonda geçirdik. 
!eri tatlı ve neıeli zamanın hatıraların. 
da unutulmaz iz ve eser bıraktığını 

tekrarladılar. 

Ziraat hankası 
Umumi heyeti 
Bugün toplanıyor 

Büyük Millet Meclisi, Büdce, İkti-
11t, Maliye, Ziraat, Divanı Muhasebat 
encümenlerinden mürekkeb Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umumi he. 
yeti bugün (parzarteai) saat bir buçuk.. 
ta bUdce encümeninde toplanacaktır. 
Mensub banın gelmeleri. 

D ü nkü m a çla r 
Dün profeayonel Rapit takımı De

miraporla kartıl&fb ve Demiraporu 5-2 
yendi. latanbulda Fenerbahçe Ankara 
Gücünü 2-0, Calataaaray Doianaporil 
5-0 yenmiıtir. Tafıilit a!tma aayfamız
dadır. 

Yukarıya yazdığım iradeleri bana 
'ifahen aöylediklerini gösteriyor. Res
mi dairelerde Belediye Halkevinde gf>ı\ 
dükleri intizamdan ayrı ayrı hofııut 
kaldıklarını bildirdiler. Mekteb yay. 
rularının kendilerini istikbalde göster. 
dikleri intizam, mükenmıeliyet •e bil
hassa ciı,uhuruş halindeki aevgileria. 
den pek ziyade sevindiklerini. bunları 
yetiştiren kıymetli kültiir elemanlara. 
na, öğretmenlere ayrıca sellmlannın 

tebliğini, hepsinin ayrı ayrı gözlerin-

(Sonu S inci sayfada) 
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Kitap/ar arasında Ege bölgesinde 

Ankara - Bükreş 
Sadri Ertemin ha pzel kitabı, içine kaba tahta köprülerle siri

le. .,.,_ da keçi ,.Dari7le br-tend•n aiır betlı orta Pi ptolarma 
benziyor. · ıo:.:L 

Çocukhliamuzun hayalindeki Romanya vapunı, vapurun J80 ı-a 
tahlili, iki hayalet, nİallllı laoraltu, Wr tramqy ~tıp, . ~ 
bdmlar, ..taTauıtlar, '-yat debnı içimle ~""!» ocla laızmelıçılllUD 
s.driye e=•ettığı WiJiik politib .... eleleri. milli tiyatro ~ 
eski nıa arabacıları, 

Ve IOlll'A; d s ::L-.. ..a.!I __ 
Müzelerde dolqırken, Yitrinlerin -_.kum a .. W:-~' panucs-~-

•• Tuna bo,., cbt politika taballülleri. romm kö~ romeıa köy~, 
ikonlarm alla-inde, iki ubm •İtMİ. ~~ ~ wa ......_ 
ler araama yeryer ......affakiyetle yerleıtirilen nnai, Zirai Romanya, 
llomanyanm IOIJal yapısı. 

Tahta kaba köprüler, dik sert yamaçlar, yarı aydınlık dar geçiciler, 
mezara bemiym plak odaları, 

v ....... ; . 
Portreler, baynldar, armalar· taçlar, tarihi eıyalar, mükellef o

ceklerla IÜllü büyük tarihi salonlar •.• 

.. - --L..:. L.!! - .. • • -~=-Tarihin, ~--........ auyaa,oacı-mm, ~ ._ 
._. nülletleft aravw'Mi .__ik, ldiltiirel ~ ajb ...... 
teı 1 LalLr ..... Mi hii)iill wa d..U. b,.......ıum .. ljtahda of. 
dula ..... ~ nletılclıiı .............. _ ...... nadirdir. 

Bugünkü 
kamutay 

1Cmaata7 ..... toplawaktır ..... 
nameflldar: 

ltind ......... JllP'lacak .... 
deler: 

1 - Rumeli demiryoDan ifletme 
•i .......... ay., ....... ıa-1. 
natma mGtullik biriad .... 29, S7, G w 
ikinci blb 20 inci maddelerindeki bad. 

lerin t.dillne dair -- liyihllt w 
Nafia encümeni mubataaı. 

11.B.ArAY 

lstanb11lda benzin 
ilıtilcô.rı meselesi 

............ 1J (Telef-*) - Ltaa.. 
balda - atmıerM ileri drl1m bemin 
ildDılrı mmelalM aW nrü ft1lyet 
l1atA:lr ..... , •• ndaıdll'. ltamiajOD bu 
.... tetld1dlll ... bir llal pre9ine bal
ı mı alllııi,eti d'l'ftda &kmekte
dir. Bel.U,. i1rti8at direktkltlll tara· 
fmdan bu hususta huırlanan raporu 
aJi buı aolıranlan dolaymiyle iade 
emdttfr. Paarteei glntl rapor iiRrinde 
tekrar tetkikler yapılacaktır. 

War,a lba iade 7&111lan lröprü 
Sakarya nehri ilzerinde yapılmakta 

olan bO,ek betoıı kapriiıdbı iııfaaı bit. 

Hidro elektrik 
santralı 

~ yı1hk endhtri bllnnma plhı
• g&e mahtellf yerlerde ,.,. •• 1r 
büyük elektrik aantrallarmdan birinin 
de Eee böJceeinde kurulması brarlaf
mı,tı Yapılacak U11tral Jaidror elektrik 
santralı o111Caktır. 

Bu milhlm i' için mUteaddid fen 
heyetleri Gediz, Kücjük ve Büyük Men· 
derea. Akçay mmtakalarmda tetınle. 
re batlam ıttrr. Fen heyetlerinin tetkik· 
1erl NHilli ve Çal baftliııine adar-. 
atıl11Uf ve Çal civarmda bir dalda 
bilyiik bir tetaleden istifade çareleri 
düşilnUlmektedir. Bu ~ suyu 
boldur. Elektrik UDtralmıD ku.rulmuı 
iÇU, aynca •raj yapdnaana 16sam 
kalmadan telllenin yanıbat nda elektrllr 
antnb kamlduğu takdirde t.na; ~in 
gereken büvük masraf tasarruf edilmit 
olacakttr. Ancak tel&'enfn JU mevaL 
mindeki au mUrdttn .. 1ftm değildir. 
Şimdi fen heyeti bunu ela tesbit edecek 
ve netice irf çrtrtıtı takclirde 1aııtral t. 
şel111enm yarımda yaprlaealrtll'. Bkonoml 
Balnnhğınca memur edilen başka bir 
heyet Bae böl~ıinin elektrik olan te'" 
hir1eriftde baglnkl elektrik 1arftyata 
ile yarınki muhtemel elektn"k sarfiya
tım tetkik etmektedir. 

Heyetin lzmirde yaptığı ~tkiklere 
~öre f zmirin fiındiki vaziyette senelik 
elektrik •rfiyatl 4 milyon ldlıonttır. 
Beş on sene sonra bu mikdarın birkaç 
miaJi artacağı umulanktad•r. Çlakü e
lektrik k&ylen varıncaya kaciar 
girecek .,. büyük fabrllraJar kendi .._ 
liutJan ile elde ettikleri elektrik ki
lovatını hariçten d-.ha ucuza bulabile. 
cekler ve tabiatiyle elektrik cereyanL 
nı haric;ten alacaklarclll'. 

Hidro • elektrik santralı kuruldak
tan eonn elektrik ldlovatın•n yilz pa
nya kadar ineceği tahmin olunmakta. 
dır. 

Birinci milzakerai yapılacak macl
deler: 

1 - 1871 aayılı kanuoun 2 inci mad. 
desinin tadili bakkmdald 2442 • sqılı 
kanuna ml1seyJel 1amaa 11Jibaaı " lk. 
ai1at ve Büdce encUmenleri mazbata.. 
lan. 

mfJdr. Dprtt, 108 metre annlulunda· Nazı.Ilı· Lom·binasmda 
dır ve Uç gCSzlüd&r. I\! 

~ - TiJddı• ve llsw bU•• ıetJerl 

-· ıla ' ... 19S7 tlıllal.se ..... 
ı-a .dostluk ve ikamet muabede~eri 
lle tabiiyet mabTelesfniıı tudlki blk
kmda kanun Jayilmel ft Hariciye encl
menl mubatMı. 

•-Diynhe1dr ~Irak 
" lran hududlanna kadar yapılac:U 
~ ~-.... llJıiı.. 
u w Nafta w Btlcke enclmmlerl --. 
1lataJan. 

4 - n.ıım iıtihllk vergisi bna
mma mheyyel 2448 saydı lranunda de. 
fltlklik yapılnwma c1air lrmwn 1lylha.. 
11 ..: GGmrlllr ve lnhiarlar ve Btldce 
eadlmenleri mubatalan. 

5 - Otlmrtlk tarife manana delft
tlren 2255 ayılı kanana batlı cet.elin 
895 B, C poziayonlarmda yanh resim. 
lerin indirilmesi hakkmda lııunm Jlyl
bnı ve OUmtBk ve inhisarlar~ Btktc:e 
enctlmenleri mnbatalan. 

G - Sancafm miilkt tamamiyethd te
keffllle, Ttırkfye • Suriye hududunun 
teminine dair muahede ve anlaşmanın 
ve bunlar ile benber imza ve teati olu.. 
nan beyanname, mektub ve protokolla. 
nn mdilri hakkında kanun ltyihası ve 
Hariciye encümeni mubatau. 

lzmitte sıtma mücadelesi 
l...ttte Sıtma mlca41ele 1,ıer1 mlL 

.td tmtlH ~ ytirOmektedir. Snma 
mlcadeh heyeti bOytlk bir gayretle ~ 
hımaktadır. !.mit mıntabamda bra
talan a.ta1rbklardan sonra ftaralaTda
ld batakl idama da lmnıtlllauma bq
ı..cütır. , .............................................. ·: 

ı HAVA 1 ............................................... 
Hava hafif rüzgarlı geçti 

Din tebrimiade hava balutlu ve ha
fif rlzclrlı pçmlf. .. 24 dereceye ka -

- pbajtn. lleteoroloji itleri reaeı 
direkt&fllllnden verilen mal6mata -
re din ymdan Bce mta1rMmda hna 

•• diğer mmtab1annda - balutla 
~· Din en p ,aA 8wanda 
olmUf •e brmletre)"e 12 ldlognm sa 
bli'alamftrl'· Dh en dfll8k • 8ha " 
Ululatlad• 5, en yWaıelr • & lmr'de '°• Diyarbeiirde sı. E4fme•c1e sı .dere
ce olarak lraydedilmiftir. 

----
Demli epoıalan Aydında iplik makina 1an 
Deabll epor kultilııli Aydına ıelmit 

ve Aydm sporla yaptıit maçı 4 - o kay- işl~meğe başladı 
betmiftir. Mas çok aamimt ve heyecan. NullH (Hutnnt) - Nazilli dob-

~~ij .1 ::l~ !:: •f'<itttaırııııP•hni_yle_clnam __ etmektedir. ~ 
vinleri de Aydına gelmitlerdir. tes,-Ablan klmilen yerlerine aJmın'f 

AJdm ffaya Kunm.mua etJ& tır. Bunlar 'imdi mahallerinde ayar e-
piJaaaom diknektedir. Kombinanın iplik maki· 

Aydm baft lmramunca tertib edil- nalan fntlyete batlamıtur. Santn1 
mit olu etya piyangosu çekilmif. 582 1cuan kımn. elektrl1r ana tablom, trans. 
numaralı bilet bir motosiklet kazan- fonnadrler buırdır. Bmam, ttbtmda 
mıttır· diler mmmaJaıa da kıymetli çahtmuını beklemektedirler. BiriDCl 
Wi.Jeler sümlfbr. tll1'mlln pnwaıı bu ., wıunda yapıla. 

VANK 
Cmnartesiden paartesiye 

'l'atD ,..,., ........ Jıdtiyle ls
tllad• .ıe6111-yor ~, 

•• mJI, ,_. CWl'ı.f ft - pa· 
...,.. •Wı hatll hııdimiadea 

....ır,ı.: Wr bllfd ıtalü Wta 
tatillmfd ,..., feFeeefimisl Ye 
,.., .. rmlf oldu,...._ dlpla
me.t ipa... 

Zira, ,,.,. tatilleri, 7U mtllle
ri, bayruı tatilleri, Aayatıa .ı.y 

olmadığı çağımızda ve plıirleria bia 
bir fllriiltüd ipade çalı.pa ;,,.,. 
iv içia dbıleıımek. IMfe}eamd ve 
tekrar m/lcadeleye atılma Jcudretiai 
Jcaanmai lmkfnlarını -,erea lwnr 

merbaleleridir. 
- Ba c111Drtesi Pe ba paar ile 

yapaoağızl 

- Ba eııımrtesi Pe bu pazar ae 
yaptılıl 

ICırlarda, ormaaluda, .su amr. 
larıada. yaııi tabiatia lıuvveılendirici 
dkOmı ipade t#Jrlcller çağırarak. 

kaprak. oyıuyaralı "" yalıat tirli 
eflence .,.rleriade, biaNip dlqllJL 
relc ya.pmalUll deri11 ..,kiıı4 aacü. 
h miler• sibinlerimisi altfUımU
la tMlaealc •• 116yleoe bizde de tatil 
amaesiai bncajıa. 

Cumart..ıdea puartaiye ada 
m yaptım.I - N. B. 

""4ılıö7 - firlıeti 
Kadıköy - tirketinin .............. 

- itim ~ -- fialwdııııı 

laik&ı.ıte 4"1..tiluıii 1 • ... 
ıma kadar ...W idare etmek ._. 
.... kkat -ette ......... . daYet 
ettiiW ve llö71elilde ele 7inDi bet 
memura ikremi,ect.n maJman etmek 
isteditini latanbal paet.lwl ~
,arlar. 

Vakti,Je üzerine ..... oW• bir 
amme hizmetini aahibine iade eclece
ii ......... 87181 ancak :rinai IMti .... 
lan memurlarmı nbrah içiade haM
maktan çe1dnmiyen hir firket, hizde 
J'&Mna firketl• heklnnda hesJenea 
fldrı.rin ... hat-. bir ......... 
isbat ebnittir. Onümüsdeki tenamn 
.,. Kadıköy .. - kwtalat..,. .... 
caldlr. 

B• il •. 
ır ••• " Cll'l)W 

c-ıam,.t afta-.-.. J'&t11791'1 

''11,. ....... 17 kUo aiırbimd• ft 

Anbra, a.... w Konpda tamPiJ'aB 
olaa Farak admda bir l'9Ç Wr rala 
, ............. 100 ....... ... ..... . 
çalqmakta ft ndl ldfih"k .. .. 
ballmaktad .... Ba ............. .... 
b Wr it Wısn·mn w?" 

ç. ................. ... 
ol ........ fe-'a-ıbu-·--. 
.. .....,.._ ...... ,.... AMü, 
h ....... Wır .......... - ..... . ........ 71.....,. ........... ,,.. ..,. ....,.., 
s.,..;,. ,..,.,,,,,. ilafUtlr 

Bir titeı 7alllİ it ltaçuk Btre t.e. 
... fiab .................... ,.... 

Kömür havzasmda yenilikler 

Taşın işleri bir eld n 
nasıl i re edilecek 

Kömlr bavamızdaki istihali utnmek ve çalııma iflerlni dlae.ı.. 
mek yolanda dnletin aldığı tedbirlerin m m.ahimlerinclea biri olea 
Eretli fiıketiaden alman Hmen. demirJolg ve madenlerin, Kozlu ft 
Kilimli demiryollarınm itletilmesi Ye Havzadeki deniz itlerinin inhi
sar altına almmaıı lıaklandaki kanun projesi yürilrlüğe girmek üzere
dir. 

Ege bölgesinde 
tütün rekoltesi 
bmir (Bımud) - Bu 811le Ege 

bile-inde eldleta tütün ankduı PÇID 

aeııeye AUUaa yüzde 25 f&zladır. Bu 
f a.zlalığa dayaıarak yapılan ilk rekol.. 

tıe talwnlnlui bu sene ele hf>lceıla .. 
40 milyon kilo tütün yetiteceği mer· 

kezinde idL Fakat havalar kurak gitti. 

li lçia ttltlnler Jlk•lememit, 'bodar 
Jralmlf mehwJ. u oJmuftur. Bu itibar. • 
la rekoltenia bu&ünlrli vaziyetine göıe 1 
tahmini 30 mllyvn kilodm. Zlı.atıa .. 
Wr.alı ve tıecriibeli tütüncülerin aöyle

dilderiae bü:dına rüollıl bu ltM 1Ma 
mikdarından daha u olacak ve ancak 

pçea amekl ıntw.n bulabilecektir ki 
bu da 22 milyon kilodur. Son hafta 

içmde fuıl&ua nen paaı ıiiqjrı til· 

tin mallluMld ... iclnk ettinoeL 
th'. 

Amç-KMe-.u,... 
Anç • C-•w-ı JOla. 9lwlf10r ta· 

Dlin ilatipç &i•• ımiyec:ek kadar iyf
cliı'. Ancak bu plda köpriiler 5Qktur 

ve ekserili abfabtır. Bu alı'8b köprüle
rin beton ftY8 tat olarak ba tene ya• 
, ....... br•kp>ı;ır. 

lamarl11111111 vapanın maefi 
1atanbu1, 13 (Telefonla) - Deniz 

yollan idaresi namına Almanyaya a. 
mart.nan Dk w.panm ı metre bomda
ki .abd aeJ& .. ilk ...... Ha.. 
.... ~Uıllıllr. 

cakbr. Pabrilıanm iplik kımuDda ıenç 
kıslar i'in bir kura açıımı,tır. Kunta 
muvaffak olanlar fabrikada muhtelif 
ftdfelere tayla ecBteceklenftr. l'lıbri· 
..,. .. ,..... .... ... ... dlS.. 
.,_leli llaıar1ap11ifbl. K..WMDm 
ilk ...._., ........ on betimle sıJr&. 
c:aktır. 

............................. 1 
Wr .. ltee.W, lark .... il.., faala .... _,,, __ ··=•lr. .... ,.ıa.n 
oba kilametrelik hir meafede, oto-
mobille •J'ahat ....... fmm kırk het 
brat , ........... demektir • 

.. &at ~fftinin ..bebini öi· 
rıımek ieti1..ı• ..-ikan tr&tleri
nin tarihini okumalıdır; 'benzini eli• 
rinde Wmıdmaa "-paayalar ia~ 
....... - fiabm ....... k.,.. ... 
clirebilirl• de. 

Füat, lawacle, ltir atici 4ikk&. 
...... ,. ........... ilatikln cinDI 
methaclana anlıyahildiniz mi? 

~ • Mldw :ratmela .... ~1-
dm olaa ft o nmendattm IMfana 
.,,._ ......... tlinl ... -. ... 
.................. pl&tiMtaÇlr 
Ho&v• ............ pa ka.._dı. ............................ 
..................... 1ar1ı,.ı. 
.. :rapı .,,.,...... ...... _ ... . 

p;k .................. ..... 

w ıh! O... J'&P I• W ~ -.................. .,.. . 
y ...................... . 

......_..__..,. ..... Viı-

pm Pnl ... filaıe İftİrak eder mi, 

dwsinisf 

Ruyonel bir tarzda i~ai i
p. kfiaür hana1P>& ,.rilec*c i .. 
tihmetia ilk ....._ tetkil eyi• 
mek üzere Ereğli tirketi ile yap., 
Jua anlqma mucibince hükümete 
pgen clemir,.ı. limua Ye -den. 
len aid haklar, meafaatl•, aülk
ler ve teaisler Eti Bankın kuracalr 
mtie11e1e-,e dnredilmq bahm
maktadsr. 

IJmdf>'e kadar htlklmtt tarlfmdan 
lt1etilme.kte olan Kozlu 'fe XiltnıU de
miryollarmm IDCffUI ol...Cı mevzular 

anamda, BıefJI flrbtlnden denen w
rUen Zonguldak - U.dUmez ve Çatalal· 
sı - Gelik hatları da kurulan bu müea

...,e ~ üzere Eti banka 
wriı-i k&aür amidi vaaıtalarmm ve 

•Watmm lllr elde toplattınlmıaaı ba

Jummduı it bömmll kaidelerine uygun 

om.k itiöad7le faydalı görülmü,tür. 

Gerek ltrelll tlrke'tinden satın alı

nan ve gerek bu kanun ile Eti bankm 

kuracap mileueseye devri dilfiinüllll 

itlerin JiiriitWel>ilmesi ve lrayıklarlll 

Aba ...._I itin WtDaJ• ihtiyaç 
olduiundan, bu para, Eti Bank serma
yesine mümubea .... .- ._. Mali· 
ye bakanlıl't blckatne kamılnnı,mr. 

KtınaniUI --'an: 
Kmauauıa etaa1arma göre Kd Baa

km kuracaiı miiewscain Ekonomi ba

kaalıimca telbit edilecek fonnf.Ue ur

gu olmdk tamim edeceji eeaallk 111-

laDgo. kar w arar ı.ablan ...... •· 
mmnt heyetlaee wm w taadlk edil

dikten sonra neıfr '" mn edilecektir. 
10 nlauı 329 tarihli nimnnwne De h• 
dum tA71n ..,,.., olaa Zonptak 1-
manmdıki biltüa tapna. doldurma te 

bopltım itleri. Gmis sayı ile PUyos 
çayı anvndaki mmtabda ;rapıı.cak 

bütiln kömOr nakil. bofmltma '" tlolclar
ma ifleri lnhiur altına almmıttır. Bu 
iabiur. Eti bankua kuracair müeueae 
tarafından idare edilecektir. 

Bu müessese kömür ba"Mrndekf 
bo,altma tefkilltma saJıttırılaa w it

çi birlilbMle byıdh bahumı lraJ!kları 

•tm alacaktır. 

KqıkJarmı satmak iatiyonler, bu 

--Jilriltlll• airclitt tarilata • 
ıGa tpade iltkla ile ZOGpidllk ft1Di. 
tine ... ....ar bu illteldertni biJ41ln. 
ceklenllr. Bi*k pJmlar maf111aa 
taurnıf edilen kayık için VtTllecek S. 
tidamıa bilt&n bl11e sahipleri ftya ve
ldlleri taraf mdan im•l•n•uı ,abwl 
ber llille eabibinhı aynca arzuba1 •er

..ı lhım gelmektedir. 

Bir hn.ıqon lııınılaealı: 
Zoquldak villyetinde '181lntn reıa

liil altmda biri k&ailr havzası fen he

yetine dahil mühendisler arumda Hav· 
a clitektı6rlüp tarafmdan aeçilecek 

bir mUheGClla ve Zonguldlk belediye • 

lhmdan olmak tkere belediye enc8me

nl tarafmdan leÇilecek iki nt ile Zon

euldak liman reisinden miirekkeb ol
mak üzere bir komisyon kutulacaktır. 

~ ftrilecek karara razı 

olmaya taraf leblil tarihiadell ldba
ren onbet lln ~e Zonguldak .. u,. 
mahkemeelne bq wrabflecettlr. ilah· 
keme kararı kıymet bakunmdu wtldk 

ecleoek •• it., ipade lrarannı wıncek· 
tir ............. .wecell bnrm .... 

ylzi kabil olmıyac:Utır • 

tfÇl blrlllhlde .tlcuda ıetlrllmlt o
lan ve bugilıı elde bulunan tapm. dol
durma ve bopltma itleriyle aWrab te

alaler ve 919Italan Eti Banlcm kuraca

lı m6ı••• atla alacaktır. llÜHHM 

ba aaretle kı)meti takdir qluMA t•i .. 

let ft 'fMltlmın bedeUDl İffl blrlilinı 

ödlyecektit. 
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f'Aareşal Voroşilof' un bir tebliği rtJD11JnlilJ 
Amerika'nın ıstırabı 

f!fiintl'liilhl/J 
A merika endüstrisi bir müddetten -

beri büyük utırab içindedir. 
D o k ameleıi arasında baflıyan 
arev aylarca devam ettikten son
ra otomobil aanayüne intikal etti. 
Şimdi de Amerika sanayunın en 
ehemiyetlisi olan çelik iıçilerine sirayet 
etmiıtir. Bu grevlerin amerikalılara 
mahsus garabetlerini her gün gazete 
ıayıfalarında okumaktayız: iılerinin ha· 
ıından haftalarca ayr.ı.!mıyan işçiler. Po
Jiı ve İfçiler arasında gÖzyaşı akıtan, 
ak11rtan, öksürten &'&Z bombalariyle mü
caddeJer. Gülünç safhaları olan bu mÜ· 
cadelenin arkasında.ki mesele, Amerika
nın ıiyasi iktısadi ve içtimai hayatında 
çok ıümullü bir inkılab davasıdır. Ame
rika çok ileri bir sanayi memJeketi ol
duğu halde her modem devleti karııla -
yan ehemiyetli meseleyi, say ile aenna
ye arasındaki münasebet meseleı.ini, hal 

Sovyet Rusyada kurşuna dizilen 
şahısların suçlarının mahiyeti 

Hava müdafaası ve 
yeni kanun 

KURUN' da Asun Us, bu mnzaa da.o 
ir yazdığı bir batrnakalede diyor lô: 

" Bu defa K.amutayca mümkere e • 
dilmekte olan hava müdafaa11 genel kOo 
mutanlrğı teşkili haklandaki kanun p... 
diye kadar bo1ediyelere ve umumiyetle 
Dahiliye Vekaletine verilmiı olan La,,.. 
sif müdafaa itinin aktif müdafaa 9 bir 
elden idaresini İstihdaf etmektedir. U.. 
nun için hava müdafaasının hem aktif. 
hem pasif kmm1annı idare edeca oı.. 
genel komutanlık sulh zamanında genel 
kurmay baıkanlığına, harb zamanmcla 
iıe bat komutanlığa bağlanacaktır. 

-
iSPANYADA 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: 
Tukaçevski, Yakir, Ubereviç, Kork, Eideman, Feldman, Primaksof, 

Putna hakkında Sovyetler birliği temyiz mahkemesinin hususi heyeti 
tarafından verilen kurfuna dizilmek suretiyle idam kararı 12 haziran
da infaz edilmİ§tİr. 

ebnif değildir. 

Asiler Biskayada 
ilerlediklerini 
bildiriyorlar 

Londra, 13 (Hususi) - Hükümet
çi kaynaklardan biJdiriliyor: Bask cep
hesinde Pennaroya bölgesindeki hükü
metçi kuvvetler bugün Navalkarar te.. 
pesini işgal etmişler, düşmana mühim 
zayiat verdirerek birçok harb malze· 
mesj elde etmişlerdir. 

Madrid polisi rejim düşmanlarının 
kasalarını açıp servetlerini zaptetmek.. 
tedir. Şimdiye kadar toplanılan para, 
mücevher ve esham sekiz milyon peze
tayı bulmuştur. 

Valensiyadan bildirildiğine göre 
iki asi tayyare Sagont üzerine otuz 
bomba atmışsa da kimse ölmemiştir. 

Bundan sonra Valensiya üzerine uçan 
tayyareler, hava bataryalarının ateşi 

karşısında gerileyip bir harb gemisinin 
üzerine konmuşlardır. 

A.üere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Dün 

saat 14 de hükümctçilerin kurdukları 

engelleri aşıp ilerliyen Franko kuvvet

leri, milislere geriden hücum etmişler

dir. Franko kuvvetleri Bilbao'ya 3 ki
lometreden eksik bir mesafede bultı-

Uzak doğudan, Kafkasya, Or-
ta Asya, Uzak timalden, Kutup 
istasyonlarından ve denizdeki ge
milerin tayf alarmdan, temyiz 
mahkemesinin fatiıt casuslar hak-
kındaki hükmünü tasvih eden yüz
lerce işçi karar suretleri gelmekte
dir. 

Müdafaa komi•erinin tebliği 
Moskova, 13 (A.A.) - Tas ajansr 

bildiriyor: 
Müdafaa komis~ri B. Voroşilof a

şağıdaki tebliği çıkarmıştır: 

''Müdafaa komiserliği nezdindeki 
askeri konsey 1 hazirandan 4 hazirana 
kadar hükümet azası huzuriyle toplan
mış ve iç işleri komiserliği tarafından 
keşfedilen askeri faşist hain mukabil 
ihtilal kurumu hakkındaki raporunu 
gözden geçirmiştir. Tamamen fesatçı 

olarak uzun müddet devam etmiş olan bu 
kurum Kızıl ordu içinde menfur sabo
taj, casusluk ve bozgunculuk hareket.. 
)eri, yapıyordu. Bütün Kızıl ordu, ha.. 
inlerin layık olduğu mahkeme kararını 
ve adil hükmün infazını öğrenerek müs
terih olacaktır. Sovyet mahkemesi da
ha önce de birçok defalar, Troçki - Zi
novyef çeteleri içinde yabancı casus
luk hizmeti hesabına haince hareketler
de bulunan tethişçileri iftirakçıları, ca
susları ve katilleri cezalandırmıştır. 

ınaıılanna devletimizin askeri esrannı 

catryorlar, kızıl ordunun şerefli kuvveti
ni baltalıyorlar ve umumi olarak dışar· 
daki düşmanın Sovyetler Birliğine karşı 
taarruzunu hızlandırmak için her şeyi 

yapırorlardı. Bunlar, haince hareketleri 
ile, cephenin ia esi ve askeri harekatın 
idaresi sahasında doğrudan doğruya 

ihanet ve sabotaj hareketleri ile, bir harb 
halinde kızıl ordunun cephelerde boz -
gunlugunu ve Sovyet hükümetinin dev
rilmesini temin edeceklerine güveniyor-

' lardı. 
Eefendilerinin ve yabancı bir dev

letin faşist askeri mahfillerinin yardı
mını bekliyorlar ve bu yardım kar ılığı 
olarak Sovyet ukranyasını vermeğe ve 
memleketi parçalamağa hazır bulunu. 
yorlardı. Bu hainler işçi, köylü ve kı. 
zıl ordunun askeri arasında kendilerine 
yardım etmiyeceğini pek ala bildikleri 
için hakiki çehrelerinin meydana çıkmı 
yacağından korkarak milletten ve kızıl 

ordu askerlerinden kaçıyorlardı. 
Casusların, faşist burjuva memle

ketleri k u r m a y 1 a r ı n a doğrudan 

doğruya bağlı bulunan ele başlan Sov. 
yet adaletinin layık oldukları cezasına 
uğramışlardır. Sovyet iktidarının sa. 
dık ve emin mesnedi olan işçi ve köy
lünün kızılordusu sağlam vücudunda 
bu yarayı açıyor ve süratle izale edi· 
yor. Düşmanlar yanlış hesab etmişler-
dir. Kızıl ordunun bozgunluğunu gör. 

Bundan baıka gene bu kanunla yük.. 
aek hava müdafaa komisyonu adı altıa
da bir hususi komisyon teıkil edilecek. 
bu komisyona genel kurmay batkanr baf
kanlık edecek, her vekaletin müstqa
n bu komisyonun azasından Olacaktır. 

Hava müdafaası genel komutanLğı 

yüksek hava müdafaa komisyonu ile 
alakalı bütün vekaletlerin mütalaalarım 
alarak hazerde bütün memlekete tamiJ 
hava koruma planları hazırlıyacalı: ve 

yurd dahilinde.ki halkı ve hükümet tq
kilatlannın muhtelif kısımlarını alikadar 
eden tekmil hava müdafaaarna aid tqlö
lat itlerini görecek ve bunlara aid telİ • 
satı yaptıracaktır. 

Sonra hava korunmasına aid 'riicucl 
bulan bütün teşkilatların talim n terbi
ye tatbikatlan bu komutanlığa aid ola -
caktır.,, 

EKONOMiK HADiSELER 
ARASJNDA BAGLJLIK 
VE lÇPAZAR. 

COMHURIY T'te B. Yunus 

Amerika hükümeti bu mesele ile tim
diye kadar meşgul olmamıştır. Daha ga
ribi, Amerika hükümetinin bununla met
gııl o 1mayll salahiyeti yoktu. Bu gara
betin manasını anlamak için Amerika -
daki dcv!et teıkilatının hususiyetini ha
tırda tutmak lazımdır; Amerika teJki
latı esasiyesi 150 sene evvel, bir merkez
den idare edilen bir devlet teıkilatı kur
muş değildir. Adı da üzerinde olduğu 

gibi, 1787 kanunu esasisiyle kurulan 
devlet, bir dev!etler ittihadı idi. Devlet
ler ittihad etmiıler; fakat her devlet İs· 
tiklalini muhafaza ebnişti. Binaenaleyh 
merkezi devletin salahiyeti çok mahdud
du. Bugünkü endüstri meseleleri de 
mevcud olmadığından bu itlerle kimin 
mefgul olacağı düıünülmemiıti. Ameri
kanın devlet teıkilatı 150 sene evvel ne 
İse, nazariyatta bugÜn de odur. Filha
kika ıimendife-Jerin inıası, Amerika it

tihadını te,kil eden devletler arasındaki 
11kı ticaret münasebetlerinin artması ve 

aanayi hayatının inkitafı, merkezi hülcü

mete bazı dolRmbaçlı yollardan yürüye

rek üzerine ıalahiyetler almak fırıatlan· 

nı vermiıtir. Meıela anayasanın merke

zi hükümete verdiği salahiyetlerden bi

ri de ittihadı teşkil eden devletler ara -

sındaki ticaret münasebetlerinin tanzi -

midir. Vaşington hükümeti bu salahiye

ti çok geniı bir tefsire tabi tutarak tari
fe meseleleriyle ve amele itleriyle met· 
gul o!muıtur. 

nan tepeleri işgal altına almış bulunu-

yorlar ve ileri hareketine devam edi-

yorlar. Hükümetçilerin zayiatı ağırdır. 

Aragon cephesinde hükümetçilerin ta.. 

arruzları püskürtülmüş ve Salamanga'
da da 5 tayyareleri düşürülmüştür. 

Yeni Lokarno 
Fransız notası ve 
alman mahfilleri Newdeal denilen iktısadi kalkınma 

tedbirlerinin mühim bir kısmı da bu aa-

lahiyete dayanarak ba,arılacaktı. Fakat 
Amerika yiiksek mahkemesi, bu defa 
salahiyetin bu derece geniı tefsir edile

Bertin, 13 (A.A.) - Yarı resmt 

mahfiJler yeni bir Lokarnoya dair olan 

Son zamana kadar yüzlerinden mas· 
keleri çıkmamış olan hainlerin sayısına 
kızılorduda yuva kuran mukabil ihtilalci 
casus ve fesatçılar da katılmaktadır. Bu 
çetenin güttüğü yeni kati gaye her ne 
pahasına ve hangi vasıta ile olursa olsun 
memleketimizde Sovyet rejimine niha -
yet vermek, Sovyet iktidarını ortadan 
kaldırmak, işçi ve köylü hükümetini de
virmek ve mülk ve fabrika sahihlerinin 
boyunduruğunu iade etmekti. Bunlar, 
parti ve hükümet zimamdarlarının katli· 
ni hazırlıyorlar, Milli ekonomide ve mem· 
leket müdafaası eserinde her türlü sabo
tajı yapıyorlar, kızıl ordunun kuvvetine 
zarar vermeğe ve bu ordunun gelecek 
bir harbta bozgunluğunu hazırlamağa 

uğraşıyorlardı. Sovyetler Birliğinin düş-

miyeceklerdir. Kızılordu yenilmez bir 
kuvvettir. ve yenilmiyecektir. Kızılor
du yeni sosyalist hayatını kuran galib 
bir milletin eti ve kanıdır. Bütün kızıl
ordu neferinden yüksek subayına kadar 
birleşmiş ve kudretli idi. Bugün de öy
ledir. ve daima öyle olacaktır. Ordu
muz saflarında yeminlerine ve vatana 
ihanet eden hainlere asla yer bulunmı. 
yacaktır. Bolşevist uyanıklığı on misli 
arttıralım, bütün sahalarda ça1ışmaları
mızı cezri bir surette yükseltelim. ve 
ıslah edelim, kendi kendimizi tenkindi 
arttıralım ve bu suretle millet düşman
larının harketlerinden çıkacak netice
leri tamamen bertaraf edelim.,, 

Sümer Bank raporunun tetkikine cleYa111 
ediyor: ''Endüstri köylüye, köylü enclü.
triye pazar otdukça, bu kartıbldı müm
sebetler inkitaf ettikçe bir taraftan köy
lünün medeni seviyesi yükselecek • .W.. 
hı artacak, diğer taraftan milli sanaJİ
de sermaye terakümü kolaylapcü_ 

Yazı §Öyle bitmektedir: 
" - Görülüyor ki memleket eadü

tri mamulatı ihtiyaçlannm velevlö la.
men memleket dahilinde iıtihaal ve tn
zii memleket içinde yepyeni ve büyük 
ölçüde kuvvetli, hamleli bir hareketi. 
baılangıcı oluyor. lçpazar dediiinia 
&lem budur ki onu doğuran hareketi. 
yalnız endüıtri mamulatına münhuır 
kalmıyacağını timdiden IÖy~ 
Misal olarak kaydedelim ki ~ ~ 
portakalımızı dııan çıkaramuaalr Ml'f
edecek yer bulamıyarak hayretler " 
zorluklar içinde kalıyoruz. Halbuki yan 

Türkiye henüz portakal yemeye .ı..... 
"1Dlftrr bile ... lçpazar kurulmadıiı ft cLt
hili mübadele faaliyetine ahpnac:Ljı 

fransız notası hakkında tefsirlerde bu-

miyeceğine karar vermiştir. 

l,çinin kendi yapacağı tetkilat ile 
kendi menfaatini korumaaı bahsine ge -

lince; bu da şimdiye kadar yapılmanuf -

tır. Bu, bir ihmalden ziyade çok para ka

zanan Amerika sermayesinin bugüne ka

dar İ§çiyi tatmin edecek ücret verebil • 

mesinde aranmalıdır. Bu aebebledir ki i§· 
çi teıkilatlaııa11amıı, yakın zamanlara 
kadar teşkilat namına yalnız "Amerikan 
İ§ federasyonu,, faaliyete geçebilmiıtir. 
Bu da Amerikll iıçisinin ancak yüzde 
b şini, çok gevşek bir ıekilde bağlayan 
ve büyük mikyasta aennayedarın nüfu· 
zu altında bulunan bir te,kilattan iba -

lunmakta ve bu notanın görüşmeleri 

ilerletecek mahiyette yeni bir unsur ih.. 

tiva etmediğini ve Almanyanın da fran

sız - Çek yardım paktına benzer pakt.. 

Kömür sergisi için gelen kömür yakan 
kamyonu jüri tetkik edigor 

. . ,, 
ıçın ..•. 

DEMJRYOLU, FABRiKA, 
TARLA, MADEN. 

retti. 

Son seneler içinde Lewis namında bir 

İJÇİ lideri tarafından bu teşkilata rakib o· 

larak sınai teşkilat komitesi namı altında 
bir organizasyon yapılmıttrr. Lewis'in 
teşkilatı önce e ki iş federasyonu ile mü
cadele etti. Sonra bu "iıçi aristokratla -
rınm" asla affetmedikleri bir it yaptı: 
son İntihabata Roosevelt'in taraftarı o
larak i~tirak etti. Ve cumhurreisinin İn
tihabına yardım etti. lıçi federasyonu, 
kurulduğu zamandanberi, Amerika'nm 
·k· b.. ··k · · da bitaraf kal -ı ı uyu partısı araaın 

mıştı. Yeni sınai teşkilat komitesinin si
yasi partiye benzer bir ıekilde int~aba
ta İştirak etmesi, Amerikanın dahılı po
litika muvazenesini altüst etti. Son le· 

çime, adeta bir ifçİ ve sermayenin daha 
adilane bir tarzda taksimine taraftar o
lanlarla eski aerınaye taraftarlan arasın
da bir mücadele teklini vermiştir. 

lara karşı kafi mukabil garanti isteme
sinin tabii olduğunu ilave eylemekte-

Enternasyonal 
kömür sergisinde 
görmeyi çok arzu diri er. 

B. Van Zeeland Amerikaya 
hareket etti 

Cherburg, 13 (A.A.) - Başvekil 

Van Zeeland Amerikaya hareket etmek 
üzere saat 20,30 da Berengaria vapuru
na binmiştir. 

yaptığı mücadeleyi kazanan Lewiı 

timdi faaliyetini Amerikanın ana en

düstrisini teşkil eden otomobil, çelik 
aennayedarlarına tevcih etmiıtir. 

Lewis'in hedefi, bu endüstride çalı

şan i~ileri te§kilatlandırmak ve ser
mayedar ile toplu pazarlığa giripne
lerini temin etmektir. İ§te gazete say
falarına akseden grev haberleri bu 
büyük mücadelenin safhalarıdır. 

Amerika, bugün siyasi, iktıaadi 
ve içtimai bir kriz içindedir. Devlet 
tetkilatı, yüz elli ııene evelki dağnık 
tekilden sıkı bir merkeziyete doğru 
gidiyor. Sermaye ile siy arasmdaki 
mücadelede galib ihtimale göre, A
merika servetinin daha adilane bir 
tarzda tevziini temin edecek tekiller 
bulunmasına varacaktır. Sözün kıaa
sı: Amerika da yeni bir rejim doğu
yor. Amerikayı kıvrandıran ıstırab 
da doğum aızılarıdD'. 

A. Ş. ESMER 

ladığmıız kömii rl e 
işliyen kamyon üç 
gündenberi şehri

mizdedir. 

Kamyon; tiirk 

kömürünü yakacak 

olan tipin hazır

lanması dolayısiy

Je geç kalmıştır. 

İki gündenberi An

karalılar, bacasın-

dan hafif bir du-

man çıkan ve b"r 

lokomotifi andıran 

bu kamyonu alaka 

ile seyrediyorlar. 

Bilhassa dikkati 

çeken, kamyonun 

önündeki "türk kö

mürü yakar" cüm. 

lesidir. Ekonomi bakanrmız Celal Bayar kamyonu tetki kedi yor 

Kamyon İngiliz Sentinel firması· takılabilmektedir. Ton kilometrik ba-
nındır. 100 kilometrede 160 kilo kömür şına sarfiyat aşağı yukarı on beş para 
yakmaktadır. 120 beygir kuvvetindedir. kadar bir şey tutmaktadır. 

30 ton yük ta§ıyabilmektedir. Saatte Kamyonu, jüri tetkik edecektir. 

vasati sürati 48 kilometredir. Kamyo· Kamyon evveli gün Ekonomi Bakanlr-
nun ar'kuına traktör, asfalt döken ma- ğının önüne gitmiş ve B. Celal Bayar 
kina, vagon ve her türlü ziraat aletleri kamyonu işler halde görmüştür. 

SON POST A'da 8. Muhiddia Bir • 
ıren memleket kalkınmasında birihiriyJe 
alakalı olan bu hidise!eri tetkik ediyor; 

'' - Bütün bu iyi alametleri eönnelı 
bizim neslimiz için büyük bir saadet " 
bahtiyarlık membaıdır. Dünyanın bu
günkü iktııadi hareketi bet on .ene ba 
halde gidecek olursa, ihracatınuza daha 
sağlam mahreçler bulmak siyasetimiz 
müıbet neticeler verirae. Türkiye bet le

ne sonra inanılmıyacak derecede inkifBf 
etmit bulunacaktır. Bugünkü gidit, ara
da bir gözümüze çarpan tefe.rnıata aid 
bazı küçük noksanlara rağmen, güzel 
bir gidittir. Omidlerimiz gittikçe büyü _ 
yor. 

f KUÇUK DIŞ HABı:.RLER, 
X Atina - Bugun butün Yunania -

tanda pazar olmasına ra men her taraf
ta çalrşılnuş ve bu suretle toplanan bir 
gi.ınluk para hava kurumuna verilmiştir. 

X Atina - Başbakan B. Mctaksas 
saat 9,15 de Yanya'ya gelerek bir nu -
tuk vermiştir. Civar vfüiyetlerden 60.000 
kişilik muazzam bir halk kütlesi başba
kanı karşılamaga gelmişti. 

X Münib - Çin finans bakanı Dr. 

Kungı yanındakilerle birlikte bugün bu

raya gelmiş Berhtesgaden'de otomobille 

bir dolaşma yaptıktan sonra saat ı S de 
B. Hitler tarafından kabul edilmiştir. 

Fakat it federasyonu teıkilitı ile 
~--.::__~----~--~~--------~------~~~----------------~-----

ANKARA BiRASI Mevsimin 
ve tenıiz 

en güzel 
içkisidir 
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Lindberlf 
faava şövalyesi şimdi bir 
İngiliz kasabasında bir 

dükkinda çalışıyor 

den kıaybolunca 

güneş açnuftı. Ar
tık Lindberg yol
da idi. 

Bu dakikadan 
sonra otuz üç bu
çuk saat, Lind
berg Amerikanın, 
A vrupanın, hatta 
Japonya ile Çi
nin, telgraf muva
salalan olarak bü
tün memleketlerin 

~ undan on yıl önce mayısın orta-
91 larmda bir kaç kişi Long İs
land'daki Ruzvelt tayyare meydanında 
bir şeyin olmasını bekliyorlardı. Bunlar 
yeni yapılmış bir trans atlantik tayya
re&inin uçmasını bekliyorlardı. Bu hu
austa §imdiye kadar yapılmış tecrübeler
aen, söylenmiş sözlerden usanmışlardı. 

Hava güneşli olduğu için bu adamlar, 
oracıkta çayırların üzerine oturmak ve
yahud gidip hangara sığınmak hususun
da tereddüd ederlerken gök yüzünün 
garb taraflarında bir çizgi belirdi. Bu 
çizgi mutadın üstünde bir süratle büyü
dü ve oraya indi. Bu, şimdiye kadar gö
riilmemiş bir tipik tek motorlu bir tay
yare idi. İçinde uzun boylu bir adam 
vardr. Bu kim olabilirdi ? 

O zaman bir adam hatırladı : Atlan· 
tik yarışma iştirak etmek üzere garb sa
hillerinden k alkan bir tayyare hiç dur
malwzın Sent Huiz'e inmişti. Bu tayya· 
reci, ortalık ışır ışımaz, yola 'iıkmış ol
ınalı idi. Çünkü kaybedilecek zamanı 

yoktu. 

Genç bir posta pilotunun husus! tip 
bir t.ıyyare ile tek başına bu yanıa gi
receğini duymu§ olan bir başkalll ! 

- Bu LindbCTg olacak, dedi. Bu SI• 

rada tayyare güzel bir inişle hangarın 

önün~ inmiş bulunuyordu. 

Ondan sonra toyyareci elbisesi, ka
zak ve golf pantalonu giymiş olan bir 
genç tayyareden atladı. 'Garbla şark a
rasmda bir rekor kırmış olan bu tayya· 
recinin yanına yaklaşanlar sordular : 

- Siz Lindberg misiniz ? 

Evet, ta kendisi idi. 

- Bu upuzun yolu tek başınıza mı u· 
çac;ı.ksınız ? 

- Elbette, neden olmasın? Genç a
dam gülümsedi. Ondan sonra bir k,ı.ç 
meşhur tayyareci gelip pilotun elini srk
tılar ve tayyare hangara alındı. 

Bunun üzerine gazete muhabirleri 

şehre dönerek şimdiye kadar dört 

kişinir. kanma girmiş olan Atlantik yo

lunJia uçmağa çıkan bu ge~ pilotun 

hayat ve karekteri hakkında yazılar yaz

mağa koyuldular. Bu arada bu deiikan· 

lımn bir çılgınlık gösterdiğine hükme

denler olduğu gibi, bu işi başar.acağına 
kanaat getirenler de vardı. Bu plotta ken
dinden emin bir adam hali vardı ve ga· 
yet az konuşuyordu. Bütün hali blr iti
mad telkin ediyordu. Bunu takdir eden
ler bile onun dokuz gün sonra dünyarun 
en büyük kahramam olacağını tasavvur 
edemiyorlardı. 

----YAZAN----

Riısse/ A ven 
Nevyork Times dergisinde 

U çuşa çıkmasından önce geçen bir 
hafta içinde kendisiyle bütün ta

nışan ve temas edenler üzerinde Llndberg 
gayet iyi tesirler bırakmıştı. Kendisi ile 
görüşmek ve kendisine sual sormak is-
tiyenlerle oturup yemek yiyor, fakat ken
di _şahsına ve planına dair sualler sorul
duğu zaman manidar bir şekilde gülüm
seme.kle iktifa ediyordu: kendisi bir pos
ta pilotu idi ve Parise kadar uçup 25000 
dolarlık Raymond Orteig mükafatını al
mağa çalışacaktı. Hepsi bu kadar. Nev
yorka ve Koney adasına gitti; buralarda 
sükftnet içinde eğlendi. Gündüzleri tay
yaresini muayene ediyor ve hava büro· 
sundan Doktor James H. Kimball ile 
iatişarelerde bulunuyordu. 

20 mayrs gecesi, Dr. Kimball kendi
sine havanın gayet müsaid olduğunu ve 
haftalardanberi bu kadar iyi hava zuhur 
etmediğini bildirdi. Öğrenmek istediği 
de bu idi. Uzun uzun münakaşalardan 

hoşlanmıyordu. Bir an evvel yola çıka
c.aktL Kimball'dan bu haber gelince 
City Hotel'e ~tti ve bir kaç saat uyku. 
uyudu. 

Hangara döndüğü zaman bardaktan 
boşanırcasına yağmur yağıyordu. So· 
kaklarda sular birikmi§ti. 

Dı:§-arda kalanlar BYnnklarn olrn\lşlaT

dr. Hareket edilecek hava değildi. Fakat 
Doktor Kirnball gülümsey~rek havanın 

açılacağını söyledi. 

Bir müddet sonra ortahk rşnmş, ma
kine hazırlanmıştı. Lindberg : 

- Öyleyse gidelim 1 dedi. Küçük ka· 
binesine bindi. Yanına bir miktar sande
viçle Paris halkına hitab eden bir kaç 
tavsiye mektubu almıştı. 

Bu mektub1ara da lüzum yolctu ; çün
kü bir kaç saat sonra bütün dünya ken
disini takib ediyordu. Fakat tek başına 
uçan Lfndberg bunları bilmiyordu. Lind
berg havalandrğı zaman Paria ile 'Londra 
kahvealtı sofrasında idiler ve ertesi gün 
kendilerine Amerikadan bir yolcu gele
ceğini bilmiyorlardı. 

Motorunu muayene etti.: 

- İyi işliyor! dedi ve bir kaç dostu 
ile vedalaştı. Birkaç saniye sonra tay
yare havalanmrştı. Önce telefon telleri
nin ve bir traktörün üzerinden sürtüne
cek gibi geçti. Sonra ilerde bulunan bir 
tepeyi aştı. Tayyarenin kanadlan göz-

zihinlerinde idi. Bütün dünya, tek ba
şına büyük bir talii yenmek üzere yola 
çıkan genç tayyareciyi düşünüyordu. 

Lindbeg yazdığı kitabda bu uçuştan 
birkaç sayfa ile bahseder. Önce hava so
ğuktu, sis vardı. Büyük dalğalann üre
rinde fazla yükselmek lazrm gelmişti. 

Fakat sonradan ortalık ısınmıştı. Okya
nos üzerinden geçtiği sıralarda kendisin
den hiçbir haber alınamamıştı. Ta İr
landa Üzerlerinde görününceye kadar. 
Nihayet oradan Fransaya doğru uçtu. 

O akşam, Parisin dışmdaki Le Bour· 
get tayyare meydanı üzerinde gümüş ren
ginde bir şekil göründü. 

Bir hayaleti andıran bu tayyare, 
meydana bir tüy iner gibi konmuştu. 

Bu büyük planın gerçekleşmesi bütün 
dünyayı hayretlere dü~ürdü. Le Bour
get meydanında polisin mümanaatma 
rağmen halk telörglileri devirerek ortaya 
koşuştular. Bir saniye içinde saha, he
yecanlılardan mürekkeb bir ordu ile hin
cahmç dolmuş bulunuyordu. 

Lindberg'i iki saat bir subayın kapu
tuna sardılar. Ondan sonra oradan alıp 
Padsteki amerikan büyük elçiliğine gö
türdüler. Orada gazete muhabirleri onu 
sanduviçini çiğnerken gördüler. Kendisi 
de anladı ki yalnız Amerika değil, bütün 
Avrupa da onu bir hava şövalyesi ve ye
ni neslin bir kahramanı olarak alkışlı

yordu. 
... * * 

11§ endi memleketinde halk, bir sevinç 
"'histerisi içinde idiler. Şimdiye ka

dar hiç bir ferdin §ahsi başarışma karş1 
bu kadar büyük alaka gösterilmemiş, 

böyle muazzam gösteriler tertib edilme· 
mişti. 

Onun Le Bourget'de karaya indiği 

haberi gelince sevinxten haykıran ame
rikalılarm gözleri yaşarıyordu . 

Nevyorkta vapurlar ve fabrikalar da
kikalarca düdüklerini örttürdüler; oto
mobil korneleri çalındr. Birbirini tam
mayanlar bile birbirlerinin sırtını okşa
dılaT ve adeta bir ağızdan her tarafta ŞU 
sözler söylendi : 

- Dediği yere vardı; dediğini yaptd 
Lindbergin yapdığı şey, bir uçuştan 

pek fazla bir şey idi. Bu gençlerin büyük 
işleT başaracağı umulmadığı bir sırada 
bir gencin korkusuz ve emniyetli bir su
rette gösterdiği bir cesaret harikası idi. 
Bütün gençler için Lindbegin çehresi bir 
Galahad, bir Roland gibi yükseliyordu. 

25 yaşlannda bir delikanlı, bir mete
or gibi, havalan fethetmişti. 

Eski dünya, yeni dünyanın bu başa
nsma hayran olmuştu. Haftalarca her 

FON NOYRAT'IN SEYAHATi 

Macar-Alman 
tamasları 
devam ediyor 

Budapeşte, 13 (A.A.) - B. Fon 
Noyrat, ziyaretinin ikinci gününde B. 
Daranyi ve sair macar devlet adamala.. 
n ile görüşmüştüT. 

Gece dış bakanı B. De Kanya rea.. 
m1 bir ziyafet vermiştir. 

B. De Kanıya, bu münasebetle bir 

nutuk söyliyerek ezcümle demiştir ki~ 
"- Ziyaretiniz iki millet arasında

ki ananevi dostluğun değifmeZ olduğu
nu isbat etmiştir. Müşterek dostlarımız 
olan İtalya ve Avusturyaya istinad e~ 
derek merkezi Avrupanm ve memleket. 
lerimizin muslihane tekamülü lehin
de çahşnıağa devam edeceğiz.,, 

B. Fon Noyrat, cevab vererek şöyle 
demiştir: 

"- Almanya bilbas&a Maca!"istan 
ile olan ananevi münasebetleri derinleş
tirmek arzusundadır. Merkezi Avrupa.. 
da kati bir u:zlamayı elde etmek ~in bii... 
tün imkanların inkişafa mazhar olma. 
sının en büyük garantisi iki milletin 
işbirliğidir.,, 

tarafta bu bahis konuşulmuştu. Artık 
Lindberg'e bir "irade ve izim elçiıd., 
adı veriliyordu. 

n indberg, cumhur reisleri ve k:ıral-
16 larla tevazuunu asla kaybetmiye

rek görüştü. Görenler, bu kadar genç bir 
adamın bu kadar büyük bir işi başardı
ğına hayret ediyorlardı. 

Kendisi gayet az konuşuyor, fakat 
doğru konuşuyor. söylenmesi en luzum
lu olan sözleri aöylüyordu. 

Kendisine bir çok ma.dalyeler ve rüt
beler veriliyor, fakat bunlar onun üze
rinde hiç bir tesirini yapamıyordu. Yap
tığı işlerden bahsederken ''biz,, zamiri
ni kullanıyor, böyle kendisi ile beraber 
tayyaresini de kastediyordu. 

Londrayı ve Brükseli ziyaTet etti. 
Bütün gazeteler, Lindberg ile doluy<ır· 

du. 
Sonra memleketinin misafiri olan 

Memfis kruvazörü ile anayurduna dön
dü. İlk uğradıkları liman Va§ington ol
mu~tu. Bütün te.yyarel~r kendisini kar
şılıyorlar, yer yerinden oynuyordu. Ço
cukken oynadığı, babasiyle dolaştığı yer
lerden geçti. Reisicumhur Kulic gö ğsü
ne bir madalye taktı ve hararetli bir nu
tukla bu gayri resmi elçiyi öğdü. 

Lindberg, verdiği cevabta bu büyük 
uçuştan, gösterdiği başandan bir tek ke
lime ile bile bahsetmiyor, yalnız Fran
ıanın Amerikaya gönderdiği dostluk 
mesajlarım .anlatıyordu. 

Yaşlı diplomatlar hayretle başlanru 

salladılar. Üzerinde dolaşan nazaı:larda 
takdir ve hürmet izleri vardı. 

*** 
Ondan sonra N evyorka gitti. Daha 

sonra bütün Birleşik Amerika üzerinde 
bir uçuş yaptı. Bunu bir takım uçuşlar 
takib etti. 

Sinema kumpanyaları kendisine bü
yük servetler teklif ettiler. Fakat o, bir 

saniye bile düşünmeksizin bütün bunları 
reddetti. Bu srrada ne istese yapdahilir

di. Fakat o hiç hir şeye göz dikmedi 
ve tabii işi olan havacılıktan ayrılmadı. 

Yeni bir ıspor mecmuası 
Kırmızı - Beyaz 

Eski Türk Spor mecmuası sahibi B, 
Talat Mithat bugün 'ıkacak olan "Kır
mızı _ Beyaz,, adlı mecmuasiyle yeni .. 
den spor gazeteciliğine ba§lam1ş.trr. 

Milli türk formasmm, beynelmilel sa
halarda layık olduğu 'erefli yere ulaş· 
masrna hizmet etmek gayesiyle ve ta• 
nmmu imzaların yazılariyle çıkacak 
yeni ~eomuaya muvaffakıyetler dile.. 
riz. 

Amerikada grevler 
Lansing (Michigan) 13 (AA.) 

300 asker bugün grevciler tarafından 
yapılması mukarrer nümayiş esnasında 
inzibatı muhafaza için Monroeye hare. 
ket etmişlerdir. 

Vali Murfi polis kuvvetlet'ini takvi. 
ye etmek üzere 200 kişi tutması için 
belediye reisine mezuniyet vermiştir. 

fndianapolis, 13 (A.A.) - İndiana 
valisi Townsend, İllinois, Michigan ve 
Ohio valilerini grevlere nihayet verece! 
formülU müzakere etmeğe davet etmiş. 
tir. 

Hatta bir tayyare fabrikasr müdürü, 
tayyarelere Standart koyacak bir komi
tenin reisliğini kendisine teklif ettiği za
n:ıan Lindberg'den şu cevabı aldı : 

- Ben bir uçm~uyum; mühendis de

ğilim. 

K.~disine verilen mad.alyelerden bir 
tanesini alıkoydu ve ötekilerini Sent Lu· 
iz müzesine hediye etti. Basit ve sade 
bir hay at ,sürmeğe devam ediyordu. Ken 
disini mümkün olduğu kadar her kesten 

giz1emeğe 4ialışıyor, kendi keyfi için. 
yaptığY bir takım uçuşlar oluyor, ve bü
tün vaktini iki tayyare şirketinin teknik 
müşaviri vazifesine veriyordu. Böylece 
vatandaşlarının &evgi ve takdirlerini de
vam ettiriyordu. 

Sonra yeni bir fasıl açıldı. Meksika· 
da karaya indiği zaman elçi Dwingt Mor 

row nın bütün ailesi karşıcı gelmişler
Cli. Elçinin k:rzı Anne Morrow da bunla· 
rm arasmday<h. Bu kız Dresten çinlisini 
andıran zarif bir kızdı. Lindberg bu kız
Ja sevifti. 

Kendisi Morrow'lann Mainedeki yaz. 
lık evlerine davet edildi. Bu davet bir 
kaç defa tekrarlandı, fakat Lindberg'den 
hiç bir cevab gelmiyordu. Fakat bir gün 
tayyareıiyle oraya iniverdi. Meşhur tay· 
ya.reci çok geçmeden Anne ile evlenmiş

ti. 
Ondan sonra karı koca bir arada Çi

ne, Hindistana., Avrupaya uçuşlar yap· 
nuşlardır. İkisi de her işte beraber bu
lunuyorlar. 

B undan on sene önce milyonların 

kahramanı olan bu büyük havacı, 
meşum bir hadise yüzünden kendi ana 

vatanı olan Amerikayı terkedip İngil
tere kasabalarmdan birinde yerleşmeğe 
mecbur olmuştur. Orada ikinci oğlu, bah 
çesinde rahat rahat oynamakta, Lindber~ 
küçük bir mağazada çalışmakta, ve ak
şamları ocak başmda vakit geçirmekte
dir. 

Lindberg, ·tekrar kendi memleketine 
dönecekmidir? Belki döneeektir. Her 
halde kendi vatandaşlan bu ümidi bes
lemektedirler • 

Tefrika No. 51 

Yazanlar: Mary oe Charles Laı •. 

Antonio: 
- Ah, dedi, bütün bu kavgaların sebe

bi ben oluyorum. 
Portia, Antonio'ya bunun için asla ke

derlenmemesini, kendisini pek candan kar
şıladıklarını söyledi. Antonio cevab verdi: 

Portia, tekrar Antonio'yu selamladıktan 
sonra bir tesadüfle eline geçen bir kaç mek
-cubu kendisine verdi. Bunlarda, kaybolmu'Ş 
olduğu sanılan, gemilerinin sağ ve salim li
mana vardığı bildiriliyordu. 

Bu çocukların en büyüğü İmo~eı;, .ba~a
sının sarayında büyütülmüş, yetıştırılmış
ti . Fakat SimbHn'in iki erkek ç.ocuğu, bü· 
yüğü üç yaşında, küçüğü ise daha kundak
ta iken, tuhaf bir tesadüfle, dadılarının ya
nından çalınmış, kıral da bunların kimler 
tarafından ve nasıl çalınıp götürlüdüğiinü, 
bir türlü, anlayamamıştı. 

Çeviren: Nurettin ART Alb 

V enedikli tacir 
Bassanio, sevgili kansının bu kadar mü .. 

teessir olmasından dcla:n büyük bir istirab 
içine düşmüştü. Büyük bir ciddiyetle dedi 
iki: 

- Şerefimle temin ederim ki bir kadı
na değil, kendisine üç bin duka teklif etti
ğim halde red edip yüzüğümü istiyen ve 
ben bunu kabul etmeyince cam sıkılıp giden 
bir hukuk doktonma verdim. Şirin Portia, 
başka ne yapabilirdim? Kendi yaptığı hiz
metlere karşı nankör davr . .nmış olmaktan 
o kadar l!t~dmı ~ yüzüğü arkasından gön
derdim. Iyı kalblı bayanım, beni af ediniz. 
Eğer siz orada bulunsaydınız, muhakkak, 
yüzüğü ç1karıp ona vermem için bana yaı
v arrrc11n· · 

- Ben, önce vücudumu Bassanio'nun jO · 

luna feda ediyordum. Fakat kocanızın yü
züğü verdiği adam olmasaydı, ben bu daki
kada ölmüş bulunacaktmı. Gene hayatımı 
ortaya koyarak temin ederim ki kocanız, 
size karşı duyduğu sevgi ve bağlılığı asla kı
racak. bozacak değildir. 

Portia: 
- Madem ki siz kefil oluyorsunuz, ele

di, bu yüzüğü kendisine veriniz ve eskisin
den daha iyi saklamasıru söyleyiniz. 

Bassanio, yüzüğe bakınca, hayretler i
içnde, bunun vermi~ olduğu yüzüğün ta 
kendisi olduğunu görmüştü. Portia, bunun 
üzerine kendisinin nasıl genç avukat kdrğı
na girdiğini ve Nerissa'yı katib diye yanına 
aldığını anlattı. Antonio'nun, kendi karısı
nın zeka ve feraseti sayesinde kurtı.tlmuı 
olduğunu anlayan Bassanio'nun sevincine 
son yoktu. 

Böylece, bu .zengin tacırın hayatında 
korkunç safhalar, serveti yeniden arttık
tan sonra bütün bütün unutulmuştu. İki ko· 
canın kendi karılarım tanımamaları ve yü
zükler hikayesi ondan sonra boş zamanlar
da söylenir ve bol bol gülünürdü. Hele Gra
tiano. neşeli, neşeli ve ahenkli bir tarzda ye
min ederdi: 

Ömrü oldukça, Nerissa'nm kendisine 
verdi ğ"i yüzüğü saklamaktan başka hiç bir 
§ey d~fuımiyecekti. 

Simblin 
Pnma imparaotru Ogüst Sezar'm zama

nınu.cı. İngilterede (ki o zaman Britanya adı 
verilirdi) hüküm süren Simblin isminde bir 
kıral vardı. 

Sim blin'in ilk karsı daha üç çocuğu (i· 
ldsi oğlan, birisi kız) pek küçükken ölmüş
tü. 

Simblin iki defa evlenmişti. İkinci ka
nsı, gayet kötü ruhlu bir kadındı ve kıralm 
birinci karısından doğmuş olan kızı İmo
gen' e çok fena muamele ediyordu. 

Kıraliçc, İmogcn'den nefret etmekle be· 
raber, bu kıı:m, kendinin ilk kocasından ol
muş olan oğlu diye evlenmesini de istiyor
du. (Kadın da iki defa evlenmişti.) Böylece 
Sim.blin'in ölümünden sonra kendi oğlu 
Kloten'in Britanya tacım giyeceğini umu· 
yordu. Çünkü eğer krralm kaybolan .çocuk
ları hulunmıyacak olursa o zaman, İmogen 
babasının varisi olacaktı. Fakat bu tasavvur, 
İmogen'in ne babasına, ne de kıraliçeye ta
ruşmaksızın evlenivermesiyle alt üst olu
vermişti. 

lJevarnr var 
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at istiklali 
(Başı J. inci svfada) 

ziraat usullerini Mebıakle wu-
vaffak olacağız. 1 

...... <111~_._,1aJta.. Gün yıpLJı. Ha.a~ smel- ' Dünya mübaaelesinc1e1'i lnıv- . 
& ili a.. .11 velimiz, ziraat mahsullsimizia s• lalN.,a•h'+Nr' ,•....,ı;tı. FatWm '" çı- k~ ..e b~-tile ~lmeJE... 

Kanun projesi bugün 
kamutayda göruşülecek 

k d w dwaiıi .le M ı 6 • '=i/eıdi. !K;-y hra ..ıt 14.:JI da ....._._,._ ,...__,._ "Uy& 
s " ~1-t> •---.:.......-..ö .._J_~.f.!:.I T!!.J.• C:.. • ..:-- ulud 
ı.:ıımwaıın~ .-ı--v--m-~ •-..----ıvc u-

• ..1 1 - tedir. l'.sa'ltı ~edmimUin satı11 ,. ti. .h 
&iriı.i .... (...._., •-' 1 !) ıJ[J(}(Jt:m[r ..._....---=-ııır ._.._..._ yakında artacaksa da zirai istı -

• ~ 211 ..._ 1 ,.., 'a sal; milli Nıf11lıın genitlemesını 

Wlemiııine dair muaheie~a .. ap•-ıa •e '-nlaıla IN!•ber -mza 
ve teati olunan beyanname, me1'tu"b vıe.proloko'tJann tasdikine aTc1 ka
.un pnüeleri bugün Kamutayda göl'ÜfÜlecektir. 

a11: .._ ._ wiıııWi <ILltay..... A 1 nnr~,.,.,m ~ ~ emrettiği dıı ıticuet ., ı1ınmm, en 
.... ) - b,.tlr ımt ele - • :1-~ UU. büyük mesnedimizair. Bu balmn-

Hsiciye ~ ~ 9- ıüı:idlme ıa.hmil dHifi wecibelere halel 
men 'kab.I ebıÜfiİr. ıeetianİJ'cakfir. 

.__ ._ ıaralt aks~~y'Ja- .iL • __ J ı dan da en iyi mahsulü, en ıeait 
• • a.. ~ .Wlira. eLOISe nıaUat.arl hacimde almağa çalıtacağız. 

Sancağın mülki tamamiretini Maade 7 - lıbu muahede, mümkün 
tekeffül eden muahedenin metni •laıa ma Jo• mii•dtıt arimda ltMdik edi· 

mesafesi 1200 metre olan bu 'kotu- %7 ıtıariran -ilkbahar 1rt ..,..ıarırnrn Ziraat usulleri 11lah edilir, is-
ya B. Kara Osmamn Didem (K. 

1 
otı0n haftasıdır. Memleketimizde yeti- til.al ~ .... ~-

54 5 lana lküJtiiiM ~ - pilme'l-1 B. Paul) ve B. Hakkımn U- şen halis kan ingiliz taylarına mahsus 

,.adw: .._.we...ıtibemelet'ıPariMe teaıi.alu
llaiile :ı - ~ \W ~ Sllll- maı:akta:. 

""?'=::.!l...a:r. llütiin '8 .:ca'I. 1 
"S ı çarı (le. Sl,5 B. DaV11d;.. ..:..ı:. a·1• s ıhin Bira ıikraıni_.Ji lbüın•ı.. Gazi koşu. ~ ,.-
~ tamamiyeti ımiDlliySiDi f1elrc§ii! :Su amahe~ itUdiluıameleciıı .teabU 

J pıw .;- ~ - --.L.. •mimi ile k-Wnnec:M .... 
rincilifi Uçar alaı. Canyan 290 1 'W o nafta 'Yapılacaktır. _,.... 1 

eCh:iler. aıibinde JDICl'İ3iet mıevkiine cirecekıiı:. 

kurut bir- '-tı. · ı a b'' ··k t w:...: Abitiiıküa .._ ............. ..a.-~ ü-AA Dünyanın her tara .n a uyu a ~J'.~ ,....._~ .. 

::Kaide :2 - YillııllıiJıc 1ki1 ıtarallar, Twdjbn !iJıneMl, ılırr .illi taref .mu • 
wtatü ile 'tllyhı :cilumn .Sancak muimiain nbbôlan ;,ıtuımuahadeyi ıimn.otmi§ler .. mae mı DeCilt eme--....._,,,. 1 llıiaci kofll f /kinci •r••l'llG! L-m) 

1 !koşuları !kadın elbiseleri modasının •-
'B 'k ..., da - jl liir .metwdur- Saadet 'ft ....... u Of~ 20 haziranda YAV>ılacıik 0 _ , ımeşhcri halini alır· büyük .mo maga. -:U-MD tift ıl..l:-;::,,. ıkiilaiıe'I .,.. 

~ ıteııdia :eCliJdili 'tüıi1in1e ımr- wr miihiilılenmİfleTdir. 

lan uzun vadeli (Bulay koşusu) na ka. zaları yaptıkları en son model elbise1e- ~- ileri~:........- 7'ik· 
Jilde .eya ayn, ıayn, Damiyeti IAbam Ccmwııetie_. Mi aüsba .olaWc, lWı .G.-

yıdh 1934 dof umlu yerli yarım ikan in.. rini koşu yerlerinde halka gösterirler. '~ ~-
Xome,yini bili 'tehir .b6enJar cblll:ii lk· kuz yüz otuz yedi 19emeai .mBf.uı .ay.uun 

..29 ıllllCtı niıl:•ü .._ __ ;_ edilmiatlr 
d eet:iuesiadelki ima- 1 7 ..ı. giliz erkOk we dişi taylara mahsustu. :Ku11ay A.ıikaı:a merke.ei terzihane- la :L-t-~---:w-_ ~ W-

ahlıüa eaerler. r-a ,_..... r--

İkramiyesi 300 lira, mesafesi 1200 met. lerle, büyük kaaın kundura ve şapka ti· _.,_ ...... 
o1 b ı-.n ...:!-.:1- sdb= llKfbi w.. re an u ko_şuya B. Malımudun ~ıldı- carethanelerine baş vurarak mevmanin T- . 
( L'::-.1:: mil .aewe milli .w:li•a-z:ı B. Bayram k. 58), B. Temelin kara. en '80!1 modellerini 'tq'bir etmelerim ri- == l.ii..;:.ı. miideri.i cılu:M'-.; 

cası B. Davud k. 58), B. Rızanın Nasibi ca etmic:+ir, ı..r- --::r il •! 
~~ l.!:--...- •--YUMC:8k ft iri 11n B. aur.vacı le. S8 ). iL w:-.,_.n,___ A- B al -.:.: \..!- bir lc.ıamı o gu'' n _. ;,-s-J -s-.. ::ır-

-UUIDI ~ u efy ann :.uı-.uu utsnbin ıniıhet:te istilt1iki e .,... 
ganı (B. Ahdullab k. :56,'S), B. Mehme. , ıiçin iıac.D'lanacak ft :f>iy~oya bna- ,,.. 
4in Elması (B. Gola lk:. 56,'5) girdi. Az. caktu. =ifht9Cddir. 
tgaD birinci, JtarAca :ı..:_cı·, 1Y?]~-. u"r.ün- :v -.1 .... d Hi~"Ar...- ,...zt' C--- ll--bakaa; yüce anaaia-

ı&lll ,; - ....... :I" nıoii'-· an .onra !'-"' ... re- • nı, ...-Bu .. 'y .... u"kMillet Meclisine müjde-
-cü ıgeldi. Ganyan 140, lbirinci ıp'laae DO, ıaoaımda bir danslı py verilecek ve bu 
ikinci plase 140 kuruş bıraktı. münasebetle İstanbuldan .celbedilen ar. lerken, Ziraat vekile6nce Slma-

:Acil tec1bider ., ...... :iktisa ettjği 

lhalile, :ıtamey ~ 'bir .İbnlr' itti
.hazma dejin. yübek lkic1lcr !bu :m.u.ta 
aralarmaa anJapc:aırı.aır. 

llaacle 'J - Saaaik aramiae :mitte -
RICCih .bir Jıecariı: 'tıDhaiai ~]Mır Jbmı. 
'ci bir ıtaaırm, .:il ıea.hir ıittıMam .sel• 

ruri kılarsa, 'Fransa ve Türltjye 'bu tt!h-
didi muktazi bilcümle vasıtalarla onle -
'lnCği ıteahhiid 1Cderiıcr. 

Yüksek akid tarafların erkaruharbi-,.,,.,r-9•n,.;; L-.. 1'/nanlı ~OJU-J .. : ..... 1 • 1 .. t cak tedbirlerin daha etraflı bir su-u ::r- ... w ~.,.- 1 ili' .... liUIUet" dav.etlilere rnıımua ar.uıı -eos e-
B - ~ zırlanarak bir Tll'--lln yeleri, ıtıer m hükümetc aü- ftOl'bele-. ~ koşu ÜÇ '\'C .aaba o/UKITI 'Yatta- .rece1clcrdir. ren.:: na , r--e·-;- :r·· 

kı lıalrs ikan iint:rt'1ir: at _ "---"-Jara . ...ı halinde Atatürkün yüksek ta1m- rin icrasım icabmda 'temin için, ittihaz 
e.· ·~ ...... _,_ Mevsimin en nezih bir .to.,,-antı&I .o- bine anedilec...iiiıi.ni .le iıliw etmıf· odil~'k tedbiri tnDit ft .ihzar'ftlak•Iİ· 

mallU11U9tu. !tkrami)"Cıri 1/UU lira, --.. ılacak olan ıl>u ... ~u.:ıı ıehc.imiz:in aeçkin --
un.-. 'lr".v- •-..t.!-. Bu dea.......ı! --1-.L.rm le d v da d v -ubalinde:tnı f .ee i. 2,000 metre .o1an 'bu lk-uv.a ~. _._ .aileli • -:-A haz ._ __ Aı-tad 1 'leraTT 0 _... '!r'-ııyıııı- ogru n ogruya '"'"' • 

lımı c · · (B ~ .1 - ·o ~ en .,... ... idea u~MAU.MUL il" ar. :t..tla11-m4a 4a, ~iimdt; Ata- lunacaklardır. 
n apaını . Abdullah k. 61), B. ... n n ~ -...ı e·- .:&L.-

... ı. f ' .,,,~~-~ -L.. ilae •.....-• e- ... -ı..ı... .<f - -"-i•eti· Akvam Kon -n.&l uı ; Bety.an (B. Flipa lk. &l), B. ~ ,;-- -n-- 7 ~ ....-uı,-
Seyyid Ahmedio Markizi 'B. Sandur k. tahmin ediyordu. Ümidin !ii1Uma 4l1la. mek -.erea W ruz ı•, Zim.t 'ft- aeyi tarafından üb.ı edilen ıme&inlorJe 

) " rak Necib üçüncli -ı.c;. 'Birieciliği tL~"I--..! L:.:=---.-ine ~- tııalama- .... ...ı...- lan S..:: 1r -- • • 1 61 , B . .S. Halimin Suarıdairi (B. Her. &....... ·&meu ~ w..y m"Y-ce ~ ~aayet e 
vat k. 59.5), B . .Aaımın Dandiai (B . ..&ay BenJiboz, ikinciliği Ünlü aldı. Ganyan '7f"• mükellef.&an yıillnok•kidıtaoıflar,J.on. 
ram 'k. 59), ingiliz büyük elçisi B. Sir 150, birinci plise !79, ikinci plase 580 Mem'fel:et; AtatüAün. ~n acy tarafından bu ft:'jimiııa .&adlin. .mu-
Percy L.:>ranianın Modası ( Paol lc. 57,5t kuru' ılnnı1m.. ain&tiReri gibi 'IOll etöirlennın-de rakabe hakkı istimal edilirken, ittihaz 
1'. l"ikret Atlının Tomrusu ('B. Davud 'Bqinci lo,ıı bqarilacaima kanidir. edilecek .kararl1tra riayeti temin içinken· 
'4t. 55) ıg'il'(fi Dandi &irinci, A1thr mnc._ Dört ve daha yukan ya,ta ve wene "Atalürk bize 'bir dfla cla1ıa, dilerine ,Yapılacak tavaıyeteri tatbika 
Tomru üçüncü geldi. Gaa,,.aıı.30fl.P'se 4incie kazan,ıarı yeldlnu 300 lirayı keadi humr ve ralıatının, vatan· imade'bulunatiklanru'beyan eaetler. 
l2Q ikinci ;plilııe UQ üçiiadi plae 130 .pçmiycn yerli yarım kan in~,.b at ve •±na ııefalwnda aldnj•mı IÖ.)'- Konseyin bir .kararma tevfikan yük-
Jnıru• .Bıraktı. k ki h ...,_ ,.. k ~kid n- • d t lu .,. ısra arına ma sustu. 1.ınamiyesl -zso, .1:=--- c:__ t _ ,,._,! ·--·•-... .-e ... taraıwnn ıcraaına ave o na-

Dördiincii kop (HGlll.iltq) mesafesi 2200 metre olan bu ko,aya il. ~:'Miı~~;: caklan her hareket iki hükümet arasın-
Bu koşu ,dört ve daha yukarı yaş· Rüstcmin Aybanı (B. Baha 'it. offe), · B. •üıii.clea eu t*iJtle dalle ~ da mukaddem bir anlatma mevzuunu 

taki halis kan arab at ve 1usralclara S. Halimin i'e1ıo~su ('8. florvat K. derken, Oiitiin .çehrel• ...lr.adder .tqkil cdeocktir. 
mahsustu. fkramiyesi ?'SO lira, mesafe. 54,5), B. Nazifin Mavzibsı (B. Paul 9e •• L u ak .. .\ta ref.alun ne- Madde s - Konsey karan .ile tcabit 
si 2198 metre -olan lba llopıya il. 'Bay- k. 54,S), 11. Temelin GBHzarı iB. DL ...... ,...,.... .... .... Sucak .aatmUMJmiF acil 
Alam Necibi (B. !lay.ram :E. 61~, B. vud K. 54,5), ve mabmuresi <B. thn· x,,--'OMAL i>irmlldidleflııil eder..Wdiıleler:zuhuret-
Ahmedin BealibGz,a (B. Meeiı:\, K. 61), c!ur k. S4,S) !J. Omerin Y.Wın (W. Me. .t4ji .&akdiıde ~ üid tarallar biJt -- -----------B. Kar.a Dernanuı Öociiaii .(B. Paul X.., mea ıt.. 54,5) gmfi. Biainci5tf .._i. .toabbur .bu vuiyet hükıoaa bir karar 
59), B . Eminin Vnlüsü (B. Davud K. ka, ikinci1ifi Günzu. içhcüR!I Tıe. K•mufay bewJraw De •lvakler ve hwıdan .koaıseyi acilen ha-

55). B. 'Feketenin Güleri (B. Gula K. bo aldı. Ganyan !00, 1birittci pltme llO, B••bakan J. lnöniiniin beniar .etmea.in .münuıa olı.u> olmıyaca-
53), Yüzbaşı B. İhsanın Necmesi ('B. ikinci p1lse t1G kurut .enli. Çifte fi. -Y -ftttr-t.wir odeoeklu-._ 

Tiir'ltiye - Saıire lraılude,.,. lelrri
nine tftm tul.,nta 

Türkiye - Suriye mıauaunun ıtmrini
ne aair olan anlapnanm metni ' \Chır: 

Mallt'le ı - Yifb;d: ikia taraflar, 3 
mayıs 1930 da Halebte imza edilen ıtalı
didi lıullud niha1 _proto'kolile 'tett'bit olu· 
nan Tilrldye • Suriye hududuna 'kati 'O

larak tanırlar .. e ifba badudun maınmi
yetini tekeilül .ederlec. 

Madde 2 - Yüksek ikid taraflar, ge
.mk '.l'üııkiye .uazi.sinic, ,ıerck Suriye a
JUiaiude ıdiğcr .tarafın reJimi veya cm -
.Diyeti Jlıley.hine .müteve«ih fillerin ihzar 
'11'C .ikaım men jçin ellerinden g.elcn bil • 
.ciimk .tedhirleci .ittihaz e,,YJrycceklerdir. 

Ba maksadla hususi ahkim vazı Jü
:aumlu ıe&ültiqfü akdinle. bu ahkam 
Tiirkipe ile Suriye ~ruında alctolunacak 
.buaı.81 &Dlafmalara mevzu teıkil ede -
.celctir. 

Kad6e.t-~.aDamın.birıka· 

nırı aetioeai olaıü .S.ıirmıin laerioi IDÜ· 

ınaebetıloııi moıulijııeti yalıııı: Swiye hil· 
liiimeti.e mtikal .ettiğindM, Fansa ile 
&uıiyıe .arMIOdaki miiruııscbab mahausa 

baki kaldığı müddetçe, Fr~ Tür&i -
~ - Suripe lwda&mu elcıefEW etmek. 
ıtc ıdenm edea:ılrtir. 

Maaae 4 - ftb• .ıiqna, ımiinildin 
"Olan"" 1asa müac1ot ınrfmda ıtas4ik olu
mca1k Ye a.dhamCler "P.ariste tem e
alecft*. 

İfbu anlapna, tmdilawneleriıa tolılti
si ~ndea Jdbaren .mcriyete wirecekti~ 

Yilbek Wd tMaflar. Suriye .laükü -
metillia .,aı.. 1ahpn1p .vaki olacak ıilti
.Jaabnı e'l'Veldea bbal .ettiklerini .beyan 
.edeııler. Fifips K. 5!1), girdi. Hems bu lııofunu• / his oynryanlarm ytıd 11ayfi r,GWU. telgraf lan M.,de ı - Cemiyeti ilYam mı -

Necib ile Benliboz ar.asma olıdağanu 4/2 oynıyanlar 21,50 kuru' aldılar. <B• 1 n.:; sql_.a) seyİllcr ahmmt bir imrana icnmu ee -

Lenin•in kız kardeşi 
dün \lef at etti 

'11linen -akdedftrnit elan işha muallede, 
AJatüm Cemiyeti AkvUla mevdu varifeyi tah -

T...ıiJma JilnaeUI, Jae.r iki taW •u
nıhMüıln ipu _.flD&.YJ imza etmifler 
fle miiWidemİfleııdİI:. 

Moskova, 13 (A.A.) - T- ajımu, Lemin'İll kıs Jrar41eıi, Maria 
hiitna Ulia•n•'- Sı9 ~ında olduğu halde dün saat 1.50 "8 vefat 
et.it OW..jumı llildimaek&edir. 

C::.---· rk k--=•- ·ı .-an-at tliıına ..-.,etler birliji komiiniat ,,.tisi me ez ~ na 

Ulianova lıaldunda bir tebliğ netre . .:tm:::.:if:.:t=ir.:... ---------
Partrnin en eski aziundaın ve 

Lenin'in en yakın yardımcı1arm
dan biri olan Ulianova, Sovyetler 
birliği halk komiserleri meclisi 
nezftıcle Scwyet .__.ol J.misyo-
1111 l>iiroA aziaBHlaı idi. 

Teöliğde, kendiaiuia ı,.w -
5ta1in ~ile H ~ karp 0-

Jan lıııajhlıjı te9ariiz ettirilmekte
dir. 

UlionOtJtl mn hayalı 
Leninin kız kardefi 1878 de Sim. 

berak de doğmuıtur. Daha çocuıdtea 
Lminin tesiri ahmda kalan l.nianova 
~ hs çağma ialnliib laaıüetine il. 
tibak etmİf. 1899 & iltıc •fa •laaılr Mos 
kovada tevkif -eclilmif ~ C» ..,,,., .. 

~~ ı*Mi lrn4ieini aGat hıa.k· 
mmuı, bir kas defa tevkif olunmuıtur. 
Uliaacwa. f 117 -nandaı lGV a kadar 
S-,etler biı1iği .bmüniat JIBrtiailıin 
qanı olaa Prav• gazetesinde büyük 
Wır gayrede çaıı,..,, 192J den 1934 e 
kadar merkez koMl'ol komisyonu izah 
lında bu!mımu,, lia3 de ifçi ve köylü. 
Ti okutmak saha.-daki fecagatli çah•
-sındaa tlolayı Lenin nipniyle taltif 
ffilmi,tİI'. 1931 dea beri Sovyetler bir
lifi halk komislerleri meclisi nezd~nde ı 
ki MıVyet muw koaıiay41111DLLD divan 
izasr ini. 

Bütük Şark 
Sevinç içinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

den öptnf{in1l Ye ctmıtmnin ~ ve 
millet i_çlıı birer kıymettar uzuv olarak 

ye.Uşmelu.i yolwada temeaniyatta bu
JmıcluWac.., 9iyledilu. Hıd&ea, '.I'rab-

zoa'ma :aeqi - ~ battan- ve 
.-ıWıiıede .....,. ..... ıUCak .-.lhi. 

ti-.ı -.e .e tetarederiaia • - 908 

'tı811c1im1e .,rıfmatı mlnaetD prer-ek 
~~.,. 

tmrellet etme4r ..,•a-aır.ıw• ---
.._. böykoe a7nen ıllııe telllii etmelm-

liğimi bana bir vazife olarak verdiler. 

lıte bal de bu taııuaüaleriyle mede .. 

rüttlerirıi bihaklun illbat edca '.I'mbzoa 
Karadmıir ve dejıu diy.-.ı lt,elkıoa mi~ 

ııet ve 'ükran duyguı.-Ia ı. ulvi 

vazife •e farızayı eda dlllekle ltlJmne. 
te kadar bahtiyarım. Varolana. 

Uçüm:ü Umumi ..-.ıtiı 

TAHstft UZER 

Rlili&:um._. 
aiıd ~r ~)ıiyette tehir ealcadfC!cek 

Tr .. _ 'lftya C~oli Akva• psık-. J6aek 

~ ... 114-1&17 

Jlemlelıetin zirai k.alkımaasıaa '7'1r• 
dım ol.mai Dzere yrftardan &m 'bizzat · 
uğraprü yetiştirtfiğiniz çifth"l:lm vı 
içinde ba1unan fa1mb. hynmr, •lit 
ve sairenin ki/fesini rinıatin iı*işal 
-ve tdlmi/1 uğnımfa hıiHJWtı9e alın. 
malııt11 ehin ~d«i11 mKValfıihyt!liri 
Joolayfaşınıııak gayuiyk ibda fHırtır. 
tfrılclan hfckmdalri fıabe- lrarnat111d• 
dmn ıtt~n rzyanilıl'flttf "t' ./ridt'rini• 
Ye dmn ttırfrfritrierimn yikı99 hzu
runuza sunulmasrna ittifakla ~MM ıve

rilmiıfir. 

lstanbulda yapılacak 
bisiklet yarşlan 

Ankaıw 1 ·a ""ef ......,.__: 
L - Dlrt bölgııe ..-..smdll htanbul

t!a yap1bcak 'bisik'let ~maa Anlta· 

rayı temsil et'lecelc bölge takımın ı -ça• 

lıştırmak üzere 13-6.1937 pazaT günl 

Çubııc • Ankara .araaında 60 .kilo-

IDCU.e ~serme yap.ılaca« idmau yvı,ı

na qlirak etmeleri :için ıpheen ayrc ay

t'ı lhCf' ~ya telııtif edilmİf oldağ• Derin sayıılarJmlll :ırze<ferim. 

B. M. Mecliai Reiai 
Mustafa Abdülhalik Renda 
At.atllrl'ii• Tice .t•aınma 

• 'halde 'bmıfardım mr ktt1mmrn i&nana 

ıs 1 r 1 rteri -.ı. ıre 1ıi16iJi ~ 
.... .ali ftel'İ.,.. ..... ,,..; lıq

.-Ji llir n .,..~ ..... 

~ ~ ,,.,,,,..,.._.. cw .. 

~'"' &ı.a.~.-.. 

gelmeaitcıeri te~i't eailmiftir. Bu 11U

.retlc vuilen talimat disiplinine .&.)'kııw 

._., ~ .-,. lııapClliar

._.,... .............. w llha-

- Anbq _.tıtıe1it &alı tm Bır~ 
eıiila-ek lae.rfi.Jd le• ay- lııiWiriL ...... 

• - "· .. ~ M M••aet... .._.._s,: . -..ı- N 
2. - AabracuzU: •- u. ~~ _.__.. ........... .,u:nı. 

-·.-,_ d. Nmi 1C111o ......_ t-iJ w Yalcub-
..,__, wıa .. Aiywtli •• 
~ .... ıwl•• .,...._,.... ._ f et•e+«ir. 'biat 1abm lıaptant-

lılJfl ·-.. - .. -!ret .ı.mt cLr. 

:----........... ......._ ............ : 
J RADYO i ··-.. ····-·-·······-··· .............. . 
ôClı NEŞRİYt\Tl: 11.30-12.56 

ırnatltelif p1üla aqıriyat •2JiD-l3. t l plik 
1la tiiıtr mwüili wıe luıit f*lkdmı lJ.15. 
13.JO dahili 'W mid iaüeıim' 

AKŞAM NEŞR!Y A Ti: I 8.50.18.40 
p14kla nefriyat 18.ıto.19 . .00 !ngiH2ce 
den (Azime lpelr) 1'.'00-19.30 tür1c mu. 
sikisi ve halk pt'kılan iMıizeyym ve 
nkada,ıarı 19.30-19.45 aat ayan .e a. 
rapça neıriyat 19.•S-20.15 tür'k musiki. 
•i ve ha11r lar1nları (Hikmet 'Rıza ve 
arkadatları. 

20.15.H.38 •por -.pnaları (Ni. 
•ame.uiıı lUrf&D) ao.30-21 .00 ıPlikla dam 
muaiın.i 21.oo.a1.l5 ajans haberleri 2U5 
2l..U .stüdyo aaloa orkeswaaı 

1 - Jııleraı.iÜ llaj' n .Blaa 

z-P. roali Pw M8dN 

1 - ,,.tete.kl 'l'Mt - Pirit 
4 - ftesvadba 'Pıwphraee 1 h 'Lcnoeely 

5 Gouzene You - Yoa 

21.5.5-22.:00 y•mki proeram ve İL 
tikW Dl&IJl 

c-1' h; , h ft ~ ~ '-- ı. - -ra- ıw.ım sac 'p alı- -···· ..................... . 

- ..... B • •• •edili .... • .... ebpıale 1111 ......... t ede.. Yoksulluğa, felakete 
IJ!L ı WWW lır •• ile tr•w .al. cıelttiı'. 
•;ıwm ı.yn.: ..,,.,. 19.,,. .1apa. 4. _ 21.6-•tJJ ,_.. _.... yapıla- uğrayanlara yardnna 
_.,.. .-- nıfllıw v·•wetim 1 , __ , v_,_ -
--r '-: • . c:ak ft ııeri yarı.lan 10nuncusu o an AUSaJ1 ~uava uve 
ve bDtOn mılletın en azız v11rlılı say- v-- .., · .., 
dıfrm en g•ni1 tazim hisfttiırtl• ft'ft- ı JOI kilomocnl.ik .,..._ 27~81.:7 pazs 1 : 0 f l1 n Uz 

güal evelc:e lııildirilen yol ıızen"Cle ft ~ ckrim. 
iSMET twöNO ..... •eki1cfe vapılw.a~. -·•-••:•·•······--.......-.-. 
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SPOR 
Dünkü maç heyecansız oldu 

Profesyonel Rapid takımı 
Demirsporu 5-2 yendi 

Rapid dün Demirsporla yaptığı ü- · 
~cü maçı 5 _ 2 kazandı. Şehir stadyo• 
munda on binden fazla seyirci vardı. 
Başbakan İnönü Bayan İnönü ile Ad· 
liye, Milli Müdafaa, Ekonomi Bakan.. 
lan B. Şükrü Saraısoğlu, General Ka... 
zım Özalp, B. Celal Bayar, Ankara va· 
li ve belediye reisi Tandoğan ve daha 
birçok tanınmış zatlar da maçı seyre· 
denler arasında idiler. 

Alana önce profesiyonel takını O• 

yunculan çıktılar. Bunları Demirspor
lular takib etti. Mutad seramoniden 
sonra, oyuncular yerlerini aldılar. Ra• 
pid aynı kadroyu muhafaza ediyordu. 
Deınirsporun takımı şöyle kurulmuŞ

tu: 
Hayati, Nuri - Şevket, lbrahim • 

lbrahim - Şükrü, Zekeriya - Hakkı -
Arif - Fethi - Kemal Şefik. 

ilk dakikalar 
Maça 14.20 de, hakem Saimin ida. 

resinde, viyanalıların vuruşiyle başlan
dı. Viyanalıların sağdan ilk akınları 
sağaçığın sıkı bir şütiylc avutla netice
lendi. Demirsporlular mukabil bir hü
cuma geçtiler. Üç orta ceza çizgisine 
yaklaştıkları zaman beklerden biri fa. 
vul yaptı. Kemal Şefik'in çektiği şüt 
kale direğine çarptı; geri geldi. Arif 
gol atacak vaziyette idi. Fakat "ofsayt,, 
kalmıştı. Böylece bu ilk güzel fırsat 

kaçtı. Sekizinci dakikada Hakkının sü. 
rüklediği güzel bir akın kornerle neti. 
celendi. Korneri Zekeriya çekti. Top 
havadan kalenin ortasına kadar geldi. 
Kaleci yumruk vurdu. Sağbek topu u
zaklaştırdı. 

Onuncu dakikada Rapidin sağdan 

sola, soldan sağa süraıtle geçirilen iki 
hücumunu Hayati güçlükle kesti. 

Bu akma Demirsporlular da cevab 
verdiler. Fethi Ariften aldığı bir pas· 
la şüt çekti. Kaleci güzel bir kurtarış 
yaptı. 

Viyanalılcitın birinci golü 
İlk on beş dakika nisbeten müteva

zin geçtikten sonra profesyonel takım 
yavaş yavaş üstünlüğü ele aldı. Bu bas

kı tesirini gösterdi. 18 inci dakikada 
Şükrü bir favulyaptı. Sağ hafın çektiği 
ceza vuruşu topu Bindere kadar getirdi. 
Binder üç kişi tarafxndan sarılınca ge. 
riye pas verdi. Orta hafları yirmi met. 
reye yakın bir mesafeden birinci golle
rini yaptı. Top üst direğe çarparak ağ
lara takıldı. 

Fethinin golü 
Bu gol Demirsporluları harelcete ge

çirdi. Sağdan bir akın yaptılar. Rapid 
solbeki bu akın: ancak kornerle kesebiL 
di. Zekeriyanın çok güzel çektiği kor
neri kaleci ikinci defa kornere attı. Bu 
fırsatı da sol haf İbrahim havadan bir 
şiltle be- .a götürdü. Kale atışından son
ra ortadan ilerlemekte olan Binder e. 
liyle topa dokundu. Çekilen ceza VU• 

ruşiyle top Hakkıya, ondan Arife gel
di. Kısa bir pastan istif;ıde eden Fethi 
ZO inci dakikada takımının birinci go· 
lilnü yaptı. 

Rapidin golleri 
Evelce seyrettikleri iki maçta An. 

kara takımlarına yedişer sekizer gol 
atan bir takıma gol yapılabileceğini gö
ren Demirsporluların beraberlik sayısı. 
nı attıktan sonra, bütün kudretlerini 
sarfederek ikinci bir gol çıkarmağa ça. 
lıştıklarr görülüyordu. Fakat, "Dimya
ta pirince giderken evdeki bulgurdan., 
oldular. Açık oynadıklarının cezasını 
çekerek 30 uncu dakikada soliçin aya
ğiyle ikinci, 35 ve 36 ıncı dakikalarda 
da Binder soliçten aldığı paslarla üçün· 
cü ve dördüncü goller kalelerine girdi. 

Demir&porun ikinci golü 
Beş altı dakika içinde üç gol yiyen 

Demirspor takımı gelişi güzel diyebile· 
ceğimiz bir şekilde oynamağa başlamış
tı. Bu arada oyuncuların şahsi gayretle
ri neticesi bazı akınlar da göze çarpı-

.-::: 

Viyana'nrn profesyonel Rapid takımı oyuncuları bir arada 

yordu. Bu akmlardan birinde Rapid a
leyhine 38 inci dakikada korner oldu. 
Fethi Zekeriyanın attığı korneri başla 
gole tahvil etti. 

iKiNCi DEVRE 
İkinci devrede Demirspor, takımını 

şu şekilde değiştirdi: 

lımail, Hayri - Şevket, lbrahim - Hü
ıeyin • Salih, Mustafa • Şemsi - Arif • 
Fethi - Kemal Şefik. 

Be§inci gol 
Bu devrede maça demirsporlular 

başladılar. Fakat sağiç aldığı ilk pasla 
daha iki metre bile ilerlemeden topu 
kapan viyanalılar saha üzerinde müsel
l~ler çizerek ileri geri paslarla futbo
lun insana zevk veren oyunlarını gös
termeğe başladılar. Altıncı dakikada 
Binder, yerden çimenlere sürünerek gi
den bir şiltle beşinci golü yaptı. 

Bundan sonra sahada yalnız bir ta
kım kalmıştı. Demirspor oyuncuları da 

adeta karşılarrndakilerine pas veriyorlar 
dr. Bir hafta içinde beş maç yapan ve 
bunun dördünü kazanan viyanalılar 

baştan sona kadar üstün geçen bir o-

yunla devreyi bitirdiler ve 5-2 galibi
yetle sabadan ayrıldılar. 

Göze çarpan bir nokta 
Ankarada son zamanlarda futbola ve 

dolayısiyle spora lmrşı büyük bir alaka 
ve sevgi başlamıştı. Milli küme maçla· 
riyle güzel stadyomumuz, bu sevgi ve 
rağbetin artmasında en büyük amil ol
muştu. Yabancı ve futbolu iyi bilen bir 
takımın getirtilmesi eksik taraflarımızı 
tamamlamak bakımından da çok hayırlı 
neticeler verecek bir teşebbüstü. Yalnız, 
Rapidin iki maçını gördükten sonra, sa
haya henüz istikrar bulmamış, top kon
trolundan, tutuşundan mahrum, elhasıl 
en iptidai ve esaslı kaideleri bile' bil
meyen oyuncuların ekseriyet teşkil et
tikleri bir takımın çıkarılmasını halkın 
gösterdiği hu alakaya karşı hiç de iyi 
bir mukabele sayamıyacağız. 

İkinci devre bilhassa yanlış bir ida
re yüzünden, çok tatsız bir şekilde geç
miş, hakemin birçok kararları ahalinin 
itirazlarilc karştlarumştır. Bu meyanda 
lüzumsuz yere bir viyanah oyuncunun 
sahadan çıkarılmış olması kaydedile
bilir. 

Dünkü boks maçları 
çok heyecanh oldu 

Dün Şehir bahçesi salonunda yapı· 

lan boks maçları tahminden çok fazla 
bir alaka uyandırmış, halkın maçları gö
rebilmeleri için, bahçenin kışlık salonu
nun bütün kapı ve pençerelerini açmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Ankaralı boksörler arasında yapılan 

müsabakalar: 57 kiloda İsmail - Rıfkr, 

61 kiloda Cüneyd - Füruzan berabere 
kalrruşlardrr. 

İstanbul Güneş ile Ankara Boks ku
lübü arasındaki maçlarda, 57 kiloda an
karalı Hilmi hasmı Cihadı sayı hesabile 
yenmiştir. 61 kiloda Ankara Boks'tan 
Salih'le Güneşten Ali arasındaki müsa -
bakada Salih'in "kuba" yaptığını iddia 
eden hakem, ikinci devrede Salibi, ihtar 

J 

[ 

da yapmağa lüzum görmeden diskalifi
ye etmiştir. 

Günün en çetin müsabakasını 66 ki
loda Ankara bokstan Mehmet ile Güneş
ten Nazar arasındaki 6 ravundluk maç 
teşkil ediyordu. 

Daha bir senelik bir boksör olan 
Mehmet, bu ilk maçında, başlangıçtaki 
tecrübe ve çekingenlik devresi hariç ol· 
mak üzere, 10 senelik profesyonel Naza
rı yıldırım gibi bir yumruk yağmuru al
tına almış ve maç sonuna kadar bu ~~ -
kilde devam etmiştir. 

Halk "yaşa Mehmet!" avazeleri ile 
salonu çınlatıyordu. Maçlar çok heye -
canlı bir hava içinde devam etmiş ve 
halk tunları zevkle seyretmiştir. 

l 

- ··- ---
57 kiloda Güneşten Ci· 
hadı yenen Ankara 
bokstan Hilmi 

66 kiloda Güneşten Na. 61 kiloda Güneşten Ali 
zari yumruk yağmuru ile karşılaşan ve diskali· 
altına alan Mehmed fiye olan Salih 
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Fenerbahçe - Ankaragücü futbolcuları bir arada 

MiLLi KÜME MAÇLARI 

Fener A. Gücünü 2 -O 
G. Saray takımı da 

Doğansporu 5 - 2 yendi 
İstanbul, 13-'(A.A.) - Milli küme maçlarına bugün de devam~ 

dildi. llk maç Fenerbahçe ve Ankara gücü arasında yapıldı. 
Taksim stadında üç bine yakın bir seyirci kalabalığı var. Saat 

15.50 de iki takım alkışlar arasında sahaya çıktılar. Kısa bir merasUJı. 
den sonra takımlar karşılıklı dizildiler. Ankara Gücünü fU kadro ile 
görüyoruz: 

Osman - Ali Rıza, Enver • Nüsret, 
Şükrü, Abdül - Cevdet, Na.mık, Yaşar, 
Fahri, Hamdi. 

Fenerbahçe de şu takımla oynuyor: 
Hüsameddin • Lebib, Yaşar - Esad, 

Aytan, Reşad - Naci, Namık, Ali Rıza, 
Şaban, Orhan. 

Hakem Nuri Bosud. 

ilk dakikalar 
Oyuna fenerliler başladılar. 
İlk dakikalarda fenerbahçelilerin 

vaziyete hakinı oldukları görülüyor. 
Ankara Gücü müdafaası biribirini ko
valayan Fener hücumlarını neticesiz 
bırakmak için Ç()k çalışmak zaruretinde 

kalıyor. 

Fenerliler yeniden hücuma geçtiler. 
Bu hücumlar devamlı olmamakla bera
ber bilhassa Şabanın topu ayağında tut
ması ve lüzumsuz driblingler yüzün
den neticesiz kalıyordu. 

Fenerbahçenin baskısı altında geçen 
müsabaka durgun bir cereyana doğru 
gidiyor. Hava çok sıcak, güneşin yakı
cıcı tesiri altında iki takım oyuncuları 
da daha oyunun başlangıcında terden 
sırsıklam bir halde koşuşuyorlar. 

Fenerin golü 

25 inci dakika: Fenerliler ortadan i
niyorlar. Şabanın dripling yapması yü
zünden top A. Gücünün müdafaasına 

geçti. Ali Rıza topu keserek Osmana 
vremek istedi. Fakat fenerlilerin sola
çığı Orhan topu kaparak Osmanm çıkış 
yapmasına rağmen güzel bir şiltle ağ
lara taktı. 

Birinci devre bu şekilde 1-0 Fener
bahçenin lehine bitti. 

1 kinci devre 

İkinci devrede her iki takım adeta 
isteksiz bir başlangıç yaptılar. Fakat o
yunlar ilerledikçe oyuncular da hızlan

dı. 

23 üncü dakikada: ankaralılar güzel 
bir ini§ yaptılar. Yaşarın çok güzel bir 
şütü, aynı derecede güzel bir plonjon 
yapan Hüsameddinin elinde kaldr. Fe
nerlilerin tazyiki devam ediyor. 36 ncı 
dakikada Naci Esadm güzel bir pasını 
kovalıyarak ceza sahasına kadar girdi ve 
sıkı bir şütle ikinci Fener golünü çı-

kardı. Bu golden sonra Ankara gücü
nün müdafileri çok favul yapmağa baş
ladılar. Hakem Şükrüyü sahadan çıkar-

dı. Biraz sonra da soliç Fahri, sakatla· 
narak oyunu terketti. 

Maçın son dakikaları hep fenerlile· 
rin hakimiyeti altında geçti ve maç 2-0 

Ankara gücünün mağlfibiyeti ile bitti· 

G. SARAY - DOGANSPOR MAÇI 
İkinci ve son maç galatasarayla do .. 

ğanspor karşılaşıyordu. Taknnlar saba
da karşılıklı dizildikleri zaman galata.. 

sarayı şu takımla görüyoruz : 

Avni, Reşad, Lütfi, Ekrem, Hüse· 

yin, Suavi, Necdet, Süleyman, Eşfak, 

Salim, Billend. 

Doğanspor da şu takımla oynıyor: 

İbrahim, İsmail, Adnan, Kaya, Nu.
rullh, Reşad, Yusuf, Mehmet, Halid, 

Hüseyin, Sabri. 

Hakem Ankaradan Kemal Halim. 

Oyuna galatasaraylılar başladılar. Se

ri ve enerjik bir iniş topun izmir kale .. 

si etrafında yerleşmesine kafi geldi, dab 

2. ci dakika bitmemişti ki, İzmir müdafa· 

asının yersiz bir geri pasını yakalayan 

Salim, takımına ilk golü kazandırdr. 

Bu gol Galatasarayın daha canlı oyna.. 

masına vesile oldu. 

20 inci dakakada Eşfak 30 metre• 

den çektiği güzel bir şiltle ikinci golü 

yaptı. izmirliler tamamen müdafaada 

toplanmış vaziyette oynryorlar. Galata

saraym iki müdafii orta çizgisi üzerin

de geriye düşen topları toplamakla meş 
gfil. 

Birinci devr<!nin son dakikalarında 

Necdet, şahsi bir inişi güzel bir şiltle 

tamamladı ve topu ağlara taktı. 

Devre 3 - O Galatasaraym lehine 
bitti. 

ikinci devre 

İkinci devrede, izmirliler biraz da. 
ha canlı gözüküyorlardı. Fakat galata. 
saray yine kati hakimiyeti kurmakta ge 
cikmedi. Bunun ilk neticesi Salimin 
üçüncü dakikada yaptığı dördüncü gol 
oldu. 

29 uncu dakikada Salim, beşinci 

Galatasaray golünü ağlara taktı. 

Oyunun bundan sonraı cansız geç .. 

ti. İzmirliler çok yorgun görünüyor
lardı. Neticede oyun 5 • O galatasara• 
ym galibiyetiyle bitti. ........ --------~-.-.... ........... """ 

Milli kümenin puvan vaziyeti 
Kulübler Maç Kazanç Berabere Kayıp Attığı Yediği Puvan 
Fenerbahçe 11 7 2 .2 28 14 27 
Beşiktat 11 5 4 2 20 14 25 
Galatasaray 10 6 3 1 32 20 25 
Doğan Spor 14 4 2 8 28 46 24 
Ankara Gücü 13 4 2 7 26 34 23 
Gençler Birliği 11 5 1 5 22 19 22 
Güneş 10 5 1 4 27 19 21 
O çok 14 2 3 9 26 41 21 



Cinsi 

14 - 6 - 1937 ULUS 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Mıkdarı 

Aıı Çoiu 
Tahmint Fiat M. Garanli 
Kurut San. 

11 
Lira Kr. 
7336 69 

Şartname Şekli 
bedeli 

Lira Kr. 
4 90 Kapalı 

Eksiltmenin tarihi 

16-~1937 Sa. . 15 

De•let D.-ıuiryolları we IJmanhı" Umum 
MüdiirHiiii Satmafma Komİ'4YOIHI ll:Cttlars 1 

Aşağıda isimleri muhammen bede1Jeri ve muvdlrı-t teminat! rı 
yazılı muhtelif malzeme 23.7.937 cuma günü saat 15.30 da avrı ay .ı 
sıra ile ve kapalı zarf aıaliylc Ankarıda idare binas ında satın a
lınacaktır. 

Eknıck 
Francala 
Sade yağ 
Karaman 
Dağlıç 
Kuzu 

680500 -
1800 -

31000 -
110000 -
51001) -
17200 -

858000 
23500 
38000 

126700 
69000 
250u0 

ı .. 50 
82 
~ 
41 
45 

2337 00 1 56 Kapalı .. • 15..30 

Ba işe gimıelr İlti~nlerin munkht temrnadan ile kanunun ta
yin ettiği 9Ctikaları, rnmr gazetenin 7.5.937 gün ve 3297 NO u 
nüshasında intipr etmiş olan talimatncame dairesınde alrnmrş ve
sika telrJiflenni ayni ~fin saat 14.30 • a kadar Jromiıyon reıslii;ııı e 
vermeleri lazımdır. 

Sıfır 
Süt 
Kase yoğurdu 
Kilo yoğurdu 
Mutbak yumurtası 
Günlük yumurta 
Kuru kaysi 
Kuru fasulya (Akliye) 
Kuru fasulya 
Nohut 
Pirinç 
Pirinıç (Akliye) 
Yeşil mer~imelc 
Kınaıu mercimek 
Kmnızı mercimek 

34000 -
179000 -

13500 -
10.500 -

276000 -
125000 -

2550 -
15000 -
11100 -
18750 -
50500 -
30000 -
1850-
1550 -

49500 
225900 
21000 
13.500 

341200 
165000 

3900 
20000 
13200 
29'\SQ 
5820C: 
.50000 
2500 
2400 

(aldiyt) 10000 - 12000 
Kuru üzüm 4!00 - !J-50 
Kuru uzüm {Akliye) 5000 - 6000 
Kuru barbunya 2600 - 3500 
Kuru barbunya (akliye) 12000 - 20000 
Bulgu. 35050 - 50100 
Kuru soğan 31000 - 41200 
Patates !6000 - ~ 
Patates (alliye) 35000 - 500 l 

Zeytin yağı 16000 - 20000 
Zeytin 4875 - 6350 
Zeytin (akliye) 3500 - S:JOO 
Sabun ZS900 - 30500 
Yqil sabun 10050 - ısıoo 
Tereyağı 3900 - 5300 
Beyaz peynir 9200 - 11800 
ıca.ar peyniri 3750 - 5000 
Toz Şeker 6Z800 - 80900 
Kesme şeker ZSOO - 3500 
Jbkan~a 1Q700 - 13200 
Malrama 1mhl 3QQOO - ~ 
Şehriye 2858 - 3910 
Şehriye Unlu 12000 - 18000 
KuaJws lOSO - 1600 
Pirinç u· u 3925 - 5700 
Un 19850 - 26175 
Pırasa 16000 - 21400 
Lahana usoo - U4m 
Bakla 8450 - ıt5m 
Iapaııa& 21300 - moo 
Barbunya 4300 - 6000 
Ay~kadın fa&Wyesi 31850 - 46200 
Cali faaulye1.• SSOQ - 7400 
Bamya Z4SO - 3775 
Sırık Domatesi 2900 - 4050 
Yer domatesi 18500 - 24000 
E.aıinar 11800 - 14600 Adet 
Sakr kaabiı 13500 - 20000 Kilo 
Patlıcan 56200 - 71700 

Semııiz ota 6Seo - S0.S0 
Kaniz 2SGD - 3300 
Kamıbabar 1500 - 2000 
~ 4'00- 70IG 
Kailmemiı omm 1100 - 3350 Çeki 
Kesiımiı odun 515 - 695 Çeki 
Mangal kömürü 24000 - 45000 Kilo 
Kok 2180 - 2965 Tem 
Kriple 1680 - 3830 TOG 
Benzin 19500 - 27lC'.> Litre 
a- nğı 49 - 57GO IJtre 
Arpa 27000 - 35500 Kilo 
Smaaa 9>00 - 9500 Kilo 
Kepe" iOOlt - l280I 

32 
11 
s 

18 
l 50 
4 

65 
11 
13 
10 
21 
17 
12 
11 

J() 

20 
18 
10 
8 
il 
5 

' 6 
60 
30 
23 
36 
22 

1os 
35 
60 
27 
30 
25 
ıo 
25 
20 
25 
17 
16 

5fP 
50 

3 50 
5 
g 
5 

I3 
u 
13 
20 

7 50 
s 
7 
9 

12 
4 50 
6 

16 
s 

260 
280 

4 so 
1850 
1500 
ıs 
2.l 
5 50 
2 50 
4 
l 50 

7159 48 s 24 Kapalı .. •• ,, 16. 

2124 68 1 42 Kapalı JS-6-1!137 s 15 

871 86 Kapalı 18-6-1937 s. 16 

2 47 EapJJı %3+1937 s. 15 

2201 78 1 47 Kapalı 25-6-1937 s 15 

417 38 Kapalı 2~1937 s. 15,30 

534 75 Kapalı 25-6-1937 s. 16 

1716 J7 Kapalı 30-6 :-:1 s. ıs 

1457 59 !tapalı 30-6-19l7 s. 15,30 

1997 03 1 34 Kapalı 
s. ıs 

951 GI 7 :- ııu7 s. 15 

" .. 8. 15,30 

593 6l Kapalı • .. s. 16 

216 79 Açık t-7-1937 s. 1uo 

112 50 Açık " • s. 15,30 

Kuru et 5000 - 6300 
İyi• 2800 - 2518 Jllmeona CiO cleri veçhilc eksiltmeye Ironulmuftl•r. 

Srhhf m&enese!ttin !937 matfyrlı fhtiysçlm'r olJeptaJd pı maıne •e ~ to Lanan komiayonda yapılacaktu. 
ı - Eksiltme Cağaloğfunda Sıhhat n lçdmaf Mırnmet lfflcfflrfBği bı~ ikta:ıarı karfrlarrnda Köaterilmiftir. 
ı _ Ebiltmmin tekli. gtiD n aaderf. tahminf fiat Y'! mımtkkat ıaran~ ~er teklifi bari ve ap mühilrlil zadlarım bmiıyo-
3 _ Kapalı zarfla yapılacak ebı1tmeler için ihale mtinden bir ~t ene 1 rakam ile yuıbnuı Ji.z:ımdu. 

na vermeleri flzmıdır. Mektuplarda te~lif olunan ~.at1aı:m hem yan ıle bh~~e•e difedui paruu olarak komiayondan ahaabilir. Ve nil-
4 - Ş.ı tımneles Ut penh_ omhln hinhlnnda ptenlm bedel müa . . . 

mane?er her zaman giJrü1ebı"1ır. . . tmmm ihti,..cı için teklifte buhmabihrlcr. 
5 _ istekliler umum miiewRNlmn bit6n ~Jarı için veya lnr müe11eM"nın ıb bel eleri" _.yaklırat garanti makbm veya banka 
6 - tsteJdilerin cari seneye ait ticaret odası vesikası ile %"90 ayılı kamıocla JU g l-2373 

mektuplarını kapalı zarfların içerilİIM! koymaları lizımdır. (3000) 

Dahiliye Vekiletinden: 
Balıkesir şehri halihazır hari talan 

alımı eksiltmesi 
Balıkeıir tchri halihazır hartaları alam iti kapalı aarila eksilt

meye konulmuftar. 
.ı - lfin mubmnmcn lıedeli 6.600 liradır- . 
2. _ lateJdiler bu · aid prtname, proje ve sair evrakı bılabe-

lf'! fdlii' den la 
del_ dahiliye vekaleti bel~kr Snar beycti fen ı:66d~ 
btITrler. ...n_ 

1- Bba1tme J4. teRllDUZ 1937 tarihi!1e .natıayan P~ t,;: 
nü aat on birde Ankara dahiliye 9ekSleti binasmda toplaaa 
kdiyeler imar heyetince yapılacaktıL 

4. - Bkailtmcye girebilmek için isteklileri.n af8iı~21?..~ıl\! minat •e ftaiki ayni gün saat ona bdar lrom!9}'0D reı• ıgıne 
lim etmit olmaları lazımdır. . 

A. - 2490 ayılı lcanuamı 16 .e 17 inci maddelcııne uygun 495 

liralık muvakkat teminat, 
B. - Kan...n tayin ettii• ftSilalar, 
C. - Kanunun 4. üncü maddesi mucibince esausneye gtrmeye 

bir mani ba1wwwwdıfma dair ilmah bir melrtub, 
fl.ğ. d llllcakları milna-

D. - Belediyeler m.r heyeti fen te ı ın en 
&asaya girme velıillma. kadm' makbu ma· 

s. - Teklif ... ı.ıwl•ı ihale ı_iid -:ı-t ona D .. derilecek 
kabilinde komisyon reiıliğine verılecektir. Poeta m:,.~:~ bu Ullte 
teklif ~mm Wcli t.aWıld1ıi olmuı ve 
kadar komiıyona gelmit bulunmuı lh~~r. . bel d" eler f· 

B · '--'-'--..ı-. .__1- •--'-_. .ımaJc ııtıyenlerıa e ıy 
u ., ........ __ ~- --- . 565) 2-2651 

mar heyeti fat fe'llif* 1111iı111CHt etmelerı. (1 

Ankara (.eyazım Ami~f~ Sahnalma 
Komieyoau llialan -------.____________ iLAN 

.. ·· n birlikleri için 60 toa sade yai 25~193_7 saat 
Lüleburga& ~ınacaktır. Muhammen bedeli 51000 lıra. ilkte

l~ da kıpalr ~a a nameli 255 kurut mukabilinde alınır. Tek
mınatı 3800 lirad:ır· Şart saatinden bir saat neline kadar kabul olu
lif mektupları. e~ n· tcraitini öfrenmek üure bcr gün ve ek
~ur. 1ste~~::1·~n belli gün •e saatte teklif mektupları ve kanuni 
ailtmcye .1ft1 .. IS tümen aatm alma komisyonunda bulunma-
vesikalarıle Lüleburgaz z-ass7 
lan. (1494) 

iLAN 

ald a alayı baynnlarmın ihtiyacı için 484 
hmir Bonıond ~uauli ile mflnab11ya konuhnaştar. Mtt-

bin kilo yulaf 1j>81ı ~esi günü saat ıı de yapılacaktır. Umum 
nakasatı 28.6.193 ı-:· olup muvakbt teminatı 1715 liradır. Is
tahmin tutarı 2= .:::ınden bir aaat eveline kadar muvakkat te
teklilerin müna. ktu tarını Bornondaki ukeri atm alma ko-
miDatlarilc teklıf me P 2-2576 
miıyonuna vermeleri. (1500) 

Besni Belediye Reisliğinden 
. Besni ku•ımn yeni tehire 7ap118cak o

~ Yi.llyetin~."7 tairibiDden itibaren 21 gtln mBddetle 
illa belediye binUI İhale 16.6.937 ~ IÜDÜ aat 14 de 
~- çıkarıbmftır· 

e--,.-cli "nde icra edilecekdr. 
BCIDi be~ ~ bedeli 8135 Iir8dır. 

1 - 0 teminat 610 lira J2 kuruftur. 
% - Jıluvak~ annükat temıimt .e nafıa mldOrlilPnden • 

ır-:..; !8=:"i~ etmeleri llıamdır. (1456) z-2488 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıresınden, Ti. 
Pafadıı teseJJiim ve ank tefliiinden da~rtrhmrktadrr. 

Muhammen bedeli Muvakkat tem:natı 
Malzemenin imni Lira Lira 

l - 4 adet elektrikli bagaj 
.uaba ve teferruatı 9000 675 

2 - 14 adet elektrikli el matkap 
aıa'-ina ve teferraatı 12000 900 

3 - Bir adet boru acu 
daraltına tezgahı 

İLAN 

4000 
(1~) 

300 
2-2524 

Muhammen bedeli 9520 lira olan yüz kırk ldet mahruti ~dır 
24-6-937 pcrtembe günü saat 15.30 da kapalı zarf nıulu ile Ankara
da idare binasında satın almacaktrr. 

Bu işe girmek iatiyenleriıı 714 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği Ye.ika.lan. reaal gazetenin 7-S.1936 g. 3297 no: h 
oüahaaında intifar etmif olan talimam.oe dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini aynı j{Ün aat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vumeleri lbnndır. 

Şaıtnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpafllda tesellüm ve aevl tefliğindea dairtılmaktadır. 

(1469) 2-2555 
iLAN 

lfubmımen bedeli (J34Z5) Jin olan bzma, kfirek ve saire 7.7. 
1937 çarpmba günü ant U.30 da kapalı zarf asulti ile Ankarada 
ıdarc binaamda utm alınacakm. 

811 • srirmek istiymJerin (1006,88) liralrk muvakkat teminat 
ile kanaoan tayin ettiği Yesikalan, resmi ptttmin 7.5.1936 g(ln ve 
3297 numaralı nüshasında intitaı etmit o1an talimatname dairesinde 
alımnı, vesika ve tekliflerini aynr gün saat !4.30 ı kadar komiıyon 
reisli~ine nrmeleri lh.ımclır. 

Şartnameler paraaız olarak Anlrarada Malzeme dairesinden, Hay
darpapda tnellüm Ye snk fefliğinden dağrtrlmalrtadır. (1446) 

2-2508 
lLAN 

llahammm bedeli (4690) lira olan, yilbek kalitede sönmemit 
kireç 29.6.937 Alı günü saat Js.de pazarlık nretfyle Ankarada i
dare binamda satın almllcalrtır. 

Bu ite gir111ek istiymlerin 351 lin 75 lruratluk munkkat temi
nat mcktnb ~ya maldııazlan ile kammun tayin ettiği vesikalan, 
tekliflerini hamilen aym gin saat 15 de lromiayonda hazır bulun
maları liumdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpa91da te
sellüm ve sevk şefliğinde ve Eıki,ehir mağazumda görülebilir. 

(1559) 2-2649 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisü 
RPktörlüğünden: 

1 -Ankara Yüksek Ziraat mstitüsiintin 585 talebeai ile 140 
miistahdeminin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 ıonuııa kadar m.._ 
teahhide ihalesi ilAn edilmitti. 

Tayin edilen günde talib çıkmadrğmdan elkf şartlar üzerine 
tekrar ilin olunur. 

2 - Bİi' ae-nus 'W/ fpli ... nclan ımylS tsf IOllUDA kadar bir 
M11&Jill ..a.h 6fle, aktam yemekleri kapalı sut usuliyJe ebiltme
pa lraa•' , ..... 

3 - 25 llaiım fS1 tarllllne .... 11a7u cama ~ aat 16 on • 
tlda illılleai ,.ı.caırtır. 

4 - Talebenin beheri için elJi ve mhtalıdemtn beheri fçiD o
tu bırut ıtüılll iqc. bec1eU tabmia edU 'ftir. 

5 - Muvakkat temiaat tamı olaa 6138 Hıa 11 laarupm bmıka 
mektubu 9Cya vezne makhuzlariyle tekliflerini IJIUhtevi :ıarflarınm 
ihaleden bir ıaat neline bdmr komisyon rciıliiiM vermeleri w 
ifıale mtında lcomiıyoada huır bal••!Nları 

6 - Fazla izahat ve paraaıs ~Di aJlllalr iatiyenlerin 
yiiluek ziraat eaatitüaü müdirJtıtUne mlrM:Utluı (1514) 2-2583 

Jandarma Gene) Komutanhğı 
Ankara sahnalma komisyonundan 

1 - Taneıine (1250) Jin kıymet biçilen Y•ıfJarma uygun bet 
seyyar etil• 21.6.937 puarteai ıtlnil aut onda bpab zarf U1Ufi1 ile 
ve tmnm11ma bia bet ,U. lira kıymet biçilen prtnamede Çetitlerf 
ve ber scfidin milulan yuılı otuz kalem cerrahi ilat 22.6.937 salı 
günü saat onda 9Çlk eksiltme usulüile aba alınacaktır. 

ı - Her iki alıma aid ,artname komilyoadan parasız alınahilfr. 
Etüv ilk teminatı (468) lira 75 lı:unıt IJltı cttrahiye teminatı da 
yü.z on iki buçuk liradır. 

3 - Eksiltmeye girmek istfyealerin teklif melrtub ve tırtname
de yuıb nsilralarmı ebiltmedaı evel bmlqou ftnllİf olmaları. 

(1432) 2-2456 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satıt maiaıalarım.ızda çalıt 

flrdmak Uzere Jı:aaiyer ve tezgah-
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin '8rtlanmuı ~mek O. 
aere her gUn Orman çiftliğinde 

direlrtörJOğe lıbrat mOrıcaat et· 
meJerf. ı-mı 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mafanlarmdan mal 

alıp tehir dılıilfae tevzi edecek 
açık gaz satıcı çocuklara ihtiyaç 
ftrdır. Talib olanlar Orman çift· 
liline müncaat etsin. l.2347 

Bnllat_,.aWa•.lnW-
bur ctefeder. 11fde, •fırak. a. Acele Scltılık Ev 

Belediye otobu. idareli mu
hasebe tefi Enver lren'e mura-

fJllilis ltansuk ecsanelf caat. J-.-2536 



8 =======================ULUS 14-6-1937 ==
Halil Naci Mıhcıogıu 
Anafartalar No: 111 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve 

iktisat Vel{fileti 
levazım müdürlüğünden: 

Makam otomobilinin 937 senesi ihtiyacı için (3440) lira mu
hammen bedel ile {800) teneke benzin arttırma ve eksiltme sure
tiyle ıatın alınacaktır. 

23.6.937 çarşamba günü saat onda levazım müdürlüğünde topla-
nacak komisyonda ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek ve % 7,5 muvakkat teminat pa-
rasını yatırmak üzere müracaatları ilan olunur. (1481) 2-2517 -

Direl{törlüğii 

ihale Komisyonundan 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

İstatistik Genel 
Eksiltme ve 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 35-38 
forma belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tahmin olunan mubasebei 
hususiyeler istatistiğidir. Belediye istatistiğinin tabı adedi 750, 
muhasebei husuı;iye istatistiğinin 500 olacaktır. 

2 - Her iki eserin 16 sahifelik beher forması için 40 ar liradan 
tahmin olunan baskı bedeli 1800 liradır. 

3 - Eksiltme 18. Haziran. 1937 cuma günü saat 14,30 da Umum 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. 

4 - Teklif mektuplarile yüzde 7,5 muvakkat teminat vesikasının 
eksiltme açılmadan bir saat evel komisyon reisliğine verilmesi la
zımdır. Şartname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümuneler 
dairede görülebilir. (1409) 2-2416 

Nafia Vekaletinden: 
1 - M.uhammen bedeli 24000 liradan ibaret oıan Fılyos - Eregıi 

hattının kılometre 17 + 000- 26 + 750 arası ve Kilimli makas hat
tı ray ferşi~atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

ş~rtnamesi: fenni şartname, ferşiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii 
fıat cetvelı, profil ve resimlerden mürekkeb bir takım münakasa 
evrakı 120 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden teda.. 

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

cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-1936 ta
rih ve 3297 numaralı resmi ~azetede il3.n edilen talimatnameye gö
re vekaletten verilmiş müteahhitlik vesikasını havi teklif zarfları 
mezkur kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 16-6-937 tarihin
de saat 14 de kadar demiryollar inşaat dairesindeki komisyona 
makbuz mukabilinde vermiş olmaları Jcizımdır. {1356) 2-2379 

Kapalı Zarfla Eksiltme İlanı: 
İ tatistik genel direl{törl~.-ü 

eliSiJtme ve ihale l{omisyonundıın: 
1 - .~apalı zarfla eksiltmeye çıkarılan iş tahminen 65-72 forma 

gene.l ?ufus sayımı neticelerini gösteren 10 cilt kitabtır. Beherin
den ıkış.cr bin adet bastırılacaktır. 
.. 2 .- Tahmin ~lunan bedel 16 sahifelik beher forması için 35 lira 
uzerındcn 2520 Iıradır. Muvakkat teminat olarak 189 liralık banka 
mektubu veya tahvil verilecektir. 

3 - Eksiltme 1937 senesi temmuzunun 2. inci cuma günü saat 
14.30 da Genel direktörlük binasında kurulacak olan komisyonda 
açılacaktır. 

4 - % 7,5 m~vakakt teminat .vesikasile teklif mektupları eksilt
me açılma~an hır saat evel komısyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
Bu baptakı ra tname komisyon katipliğinden istenebilir. Nümune 
dairede göriılebilir. (1472) 2-2520 

A~kf•ri Fahrikalar Umum Miidürliii!ii Satınalma 
KomİS'\'onu tl:1n la rı 

1.200 K1LO KİERİT ANTİMON _______ _. 

700 KİLO CAM T OZU 
Tahmin edilen bedeli 1690 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

Y3:zılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mıayonunca 28.7.937 çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile i
h.ale ~dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblenn muvakkat teminat olan 126 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı 
k<ınunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfir gün ve saatte 
komisyona müracaatları (1478) 2-2529 

1.100 KİLO KLORAT DÖPOT AS 
T ahmin edilenbedeli 1200 lira olan yukarıda mikdarı ve cmsi 

y~zılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko· 
mısyon~nca 2~. 7.937 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme ile i
~ale ~dılecektır. Şartn~e parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lıblerın muvakkat temınat olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1477) 2-2528 

6720 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda mikdarr yazılı 

Javamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 4 lira 37 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 5618 lirayı havi tek
lif mektublarım mezkur giinde saat 15 şe kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1520) 

1266 TON LA VAMARİN KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 16458 lira olan yukarıda mikdarı yazılr 

lavamarin kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 5. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la i~ale ~dilecektir. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. 
Talıblerın muvakkat teminat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif 
me~tubların~ m~z_kfır günde saat 14 de kadar komisyona verme
lerı ve kendılerının de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1521) 

YAHŞİHAN CİVARINDA YAPTIRILACAK BİNALAR 
Keşif bedeli 12454 lira 50 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat as

keri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 1 tem
muz 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 63 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
~~vakkat teminat olan 935 lirayı havi teklif mektublarını mezkur 
gunde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 nu?.1'1ralı kanun. 2. ve 3. maddelerindeki yazılı vesaikle mu-
ayyen gun ve saatte komisyona müracaatları (1570) 2-2654 

500 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
. Tah~.in .. e~ilen bedeli 7000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

kr.ıple komuru askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mı.syonu1!ca 6. temmuz. 937 salı günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
c?ılecektır. Şartn~me parasız olarak komisyondan verilir. Talible
rın muvakkat temınat olan 525 lirayı havi teklif mektublarını mez
kur günde saat 15 şe kadarkomisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1567) 2-2653 

Her türlü radyo tamirata! 
--~~~~~~~~~~~~~~~~----

Belediye Reisliğinden 
Otobüs idaresi muhasebesine şehri (80) lira ücretli bir m 

imtihanla alınacaktır. 
İmtihan, güzel yazı ve daktilo, ticaret hesabından umumi mu

hasebeden olmak üzere otobüs idaresinde haziranın 25 inci cuma 
günü saat 17.30 da yapılacaktır. 

İstekli ticaret ve lise mezunlarının imtihan gününden evel 2 
foto ile nüfus ve tahsil vesikalarını istida ile belediye reisliğine 
vermeleri ilan olunur. (1532) 2-2612 

- --REÇETELERINIZI..---
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesse
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Başvekalet 
Müdürlüğünden 

istatistik Umum 
/ 

Dairenin münhal bulunan 150 liralık ücretli ecnebi muhaberat 
memurluğu için 17.6.1937 tarihinde saat 14 de bir müsabaka ya
pılacaktır. Taliplerin fransızçadan türkçeye ve türkçeden fransızca
ya tercüme yapacak derecede bu lisana ve tali derecede ikinci bir 
ecnebi lisana vakıf olmaları ve ayrıca daktilo bilmeleri şarttır. Bu 
şartları haiz olanların icab eden vesaikle müsabaka gününe kadar 
umum müdürlüğe müracaatları ilan olunur. {1549) 2-2631 

Nafıa Vekaleti 
Van su işleri onhirinci şube 

mühendisli~den: 
1 - · Eksiltmeye konulan iş; Van civarında Şamram sulama ka

nalınm 15 + 000 den 35+ 000 ye kadar 20 kilometrelik ikinci kısım 
kanCll ht.friyat ve imalatı sınaiye inşaatı olup keşif bedeli {44.993) 
lira (32) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - l'vıukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesl 
d - K<!şif cetveli ve projeler 
e - Fenni sartname 
f - Taş ve kum grafi~i 
İstivenler ı,artname ve sair keşif evrakını Van su işleri on bi

rinci şub<' mühendislii{inde görebilirler. 
3 - Bu iş 10 haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine 

kadar 16 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi 25.6.937 
tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle Van 
su işleri on birinci şube mühendisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; isteklilerin (3374) lira (50) 
kurus muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesi
kaları ibraz eylemesi 13.zımdır. 

a - Nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası 
b - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet vesi

kası 
c - 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir sa

at evel Van su işleri on birinci şube mühendisliğindeki komisyon 
reisliğine makbuz mukablinde verilmelidir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar komisyond 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış bu· 
lunmı:ısı şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-2575 

Beton asfalt kaplamalı şose inşaatı 

Nafia Vekal~tiuden: 
ı - Eksil tmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara - İstanbul 

yolunun 6+500-10+500 üncü kilometreleri arasında beton asfalt 
kaplamalı şose inşaatı ve sair müteferrik ameliyattır. 

Keşif bedeli (73.048) lirad ır. 
2 - Eksiltme 30.6.937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da na

fıa vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (366) 
kuruş mukabilinde f{>se ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4902) lira (40) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resınl gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ve 
asfaltlı şose yapmış olduğuna dair resmi vesika ibraz etmesi lS.
zundır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. P ostada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1544) 2-2647 

------------------~--------
Milli l\lüdaf aa Vel{aleti 

Deniz merkez satınalma komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (66.600 ve ilk teminatı 4995) lira olan 

3000 ton Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 
937 çarşamba günü saat 14 de Vekalet binasında müteşekkil komis
yonumuzca yapılacaktır. Şartnamenin 333 kuruş mukabilinde ko
misyonumuzca verilmekte olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun gereğince 
vesikaları ile teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komis
yonumuza vermiş bulunmaları ve postada vukua gelecek gecikme 
yüzünden yapılacak müracaatların kabul olunmıyac'lğı (1564) 2-2650 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tilo alınacaktır. Ulus ilan me· BU GECE 

Tahlisiye genel direktörlüğünden: 
Evelce talibine ihalesi yapıldığı halde teahhüdün yerine get~

rilmemesinden dolayı mukavelesi fesh ve teminatı irad kayded!
len bir adet motörlü can sandalı eski şartlar dairesinde ve 14 hazı· 
ran 936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle müteahhid nam ve he
sabına açık eksiltmeye konulmuştur. 

30 temmuz 937 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte ·Gala
ta merkez rıhtım hanında tahlisiye umum müdürlüğü satın alına 
komisyonunda ihalesi yapılacak olan mezkur can sandalının ınu· 
hammen bedeli 19.250 lira ve muvakkat teminatı 1444 liradır. can 
sandalına aid resim ve şartnameler parasız olarak sözü geçen ko-
misyondan alınacağı ilan olunur. (3293) 2-2655 --------

Ankara V uliliğinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29.600 liradır. 
~ 31 

- İhale 28 haziran 1937 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet 
daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazar 
ve İnegöl ziraat müdür ve memurluklarından görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştira.Ic için talihlerin % 7 ,5 tutarı olan bank• 
mektubu veya hususi muhasebe veznesine yatırılan makbuz il~ bir-
likte ilan edilen saatte müracaatları. (1551) 2-2648 .-

Af yonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahisar belediyesine aid 19.789 li

ra 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 
2 - Bu inşaata aid şartname, plan, harta ve diğer evrakları bir 

lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu inşaat 5.6.937 tarihinden itibaren 29.6.937 tarihine kadar 

24 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye ko-
nulmuştur. sveumekconno 

4 - İhalei katiyesi 29.6.937 salı günü saat 14 de Afyonkarahi· 
sar encümeni belediyesince icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun kapa
lı zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatın· 
dan bir saat önce zarflarını vermiş bulunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malfımat almak istiyenler tahriren veya şifahen her 

gün Afyonkarahisar belediyesine müracaatla istedikleri malilmatı 
alabilirler. (1566) 2-2652 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınaıma ı 
Komisyonu ilanları _ 

·----------------- -----------------BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 275 kuruş olan yüz elli bin 

metre kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat yirmi bin iki yüz elli liradır. 
4 - Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. V. satın alma K O. dan 

alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tublarını ihal saatından en az bir saat evel M. M. V. astın alma KO. 
na vermeleri. (1433) 2-2457 

İLAN 
1 - Beher metresine biçilen ederi 38 kuruş olan yüz yirmi bet 

bin metre glaflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 22 haziran 937 salı günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat üç bin beş yüz altmış iki lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi 238 kuruş M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka-

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Satın 
alma KO. na vermeleri. {1434) 2- 2458 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi yüz elli dokuz bin dokuz yüz elli altı lira 77 

kuruş olan Eskişehir tayyare alanı uçuş yolunun inşaatı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16.6.937 çarşamba günü saat 15 de M. M. V • .atın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif, ve planları 800 kuruşa M. M. V. satın al • 
ma Ko. dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 

4 - İlk teminat 9248 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 aayrlı kanu. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılr belgelerle Bayındırlık Bakan
lığından aldıkları vesika, bayındırlık genel ve fenni şartnameleri 
ve müdafaadan alınan hava inşaat şubesi vesikası ile birlikte tek • 
lif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (1367) 2-2350 

Ankara Belediye Reisliği llimlan 
._______________ __ ____________ __. 

İLAN 
Hipodrom sahasında açılacak olan küçük bahçevan yatı okuluna 

bu yıl 30 talebe alınacaktır. Şartları anlamak üzere talihlerin ilk 
okul diplomaları ve hüviyet cüzdanlariyle 15 haziran 937 tarihi
ne kadar koşu yerindeki bahçeler direktörlüğüne müracaat 
eylenıel<'ri. (1517) 2-2585 

iLAN 
1 - Halde 8 ve 54 numaralı - --------------

çayhane bir sene müddette kira- Mürebbiye Aranıyor 
ya verilmek üzere açık artırma-

ya konulmuştur. 
2 - Muhammen 1 senelik ki

ra bedeli {600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (45) 

liradır. 
4 - Şartnamesini görmek is

ti yenler her gün hesap işleri Di
rektörlüğüne ve isteklilerin 18-6-
937 cuma günü saat on buçukta 

SiNEl\1ALAll 

9 - 11 yaşında almanca bi
len iki erkek çocuğuna ders ver· 
mek üzere bir alman mürebbive
sine ihtiyaç vardır. 3063 tele.fo
na veyahud Düzenli sokak No: 
15 müracaat. 

Belediye encümenine müracaat • 
ları. (1422) 2-2430 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

murluğuna müraca.ıt. 1-2282 HIRÇIN KADIN Kronof İncileri 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Orijinal bir mevzu çerçevesi içinde 
nefis bir film 
Baş rollerde: 

ELİSSA LANDİ - CARY GARANT 
GÜNDÜZ 

Matinelerde son defa olarak 

HAY AL ve HAKİKAT 
Baş rolde: EMİL Y ANİGS 

Aşki, hissi, heyecanlı müstesna bir 
'3heser 

Canlandıranlar: 
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