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ı. Inonu Tunceli yolunda 

T uncelide islahat programı 

r Asi elebaşılar kar fırtınası 
altında aç bir haldedirler 
Askeri harekata bitmiş nazariyle bakılabilir 
bundan sonra idari ıslahata baslanacaktır 

..:.. 

Elaziz, 19 (Hu$U•t muhabirimiz bildiriyor)
Başbakanımızın Elazizde kalmayarak beraberlerin
deki zatlarla birlikte ve General Abdullah Alpdo
ğanı da refakatlerine al.arak derhal Tunceline ha
reket etmeleri; Tuncelinde tatbika başlanılmış olan 
büyük ıslahat programının süratle ve hiç zaman ge
çirmeden neticelendirileceği hakkındaki kanaati 
kuvvetlendirmektedir. Başbakanımız ıslahat prog-

ramının tatbikine bizzat nezaret edecekler ve gere
ken direktifleri vereceklerdir. 

Başbakanımız •on hadisleri doğuran amilleri ya
kından tetkik oe tesbit etmek imkanını elde etmiı 
olacağından buraları· cumhuriyet hududları içinde 
bir vatan parça•ı olarak ebedi huzur ve sükuna ka
VU§turacak tedbirlerin tam isabetle tatbiki miimkün 

(Sonu S inci sayfada) 

Bcqbetke 

Vekillerimizin 
Hareketi 

Falih Rıfkı ATAY 

Dış ve Ekonomi bakanlarımız 
Ankaradan hareket ettiler: bilin
diği üzere Celal Bayar Bağdad' da 
bazı ekonomik görüşmelerde bu· 
lunduktan sonra geri dönecek, 
Tevfik Rüştü Aras ise Tharan ve 
Moskovaya doğru yoluna devam 
edecektir. Tevfik Rüştü Aras'm 
bu seyahati hakkında epey za
mandanberi türlü türlü rivayetler 
çıktı. Hakiki maksad ve hedefi ise 
Başbakan ismet İnönü son nut
kunda tesbit etmiştir: bu beyanat, 
heyecanlı haber düşkünleri·ni u
musaya uğratmış olsa da, eski ri
vayetlerin uyandırdığı meraklan 
da teskin etmiş olsa gerektir. 

Biz Rusya ile ilk ihtilal günle
rindenberi sıkı dostuz. Şahinşah 
idaresindeki lran ve komşu Irak 
ile kardeşlik münasebetlerimiz 
malumdur. Tevfik Rüştü Aras'm 
seyahatrnden maksad bu dostluk 
ve kardeşlik münasebetlerini tak
viye etmekten, bu mÜ'nasebetlere 
tealliık eden meseleler üzerinde 
salahiyttar şahsiyetlerle fikirleş
mekten ibarettir. 

incir mahsulümüz ambalaj yapılırken 

Dış pazarlarda başlıca 
zirai mahsüllerimiz 

Son iki yılda satış kıymeti 
20 milyon lira arttı 

Alakalı maıkamlara gelen haberlere göre, hemen hemen bütün 
mahsul nevileri üzerinde ekim vaziyeti çok elverişli ve yağışlar da 
müsaid olduğundan bu sene rekolteleri; geçen yıllara göre memleke
tin yüzünü daha çok güldürecek bir derecede olabilecektir. Bilhas
Orta Anadoluda ekin kemale gelmek üzere olduğundan, en çok ku
raklık çeken bu saba için endişe kalmamış gibidir. 

Başbakanrmızrn zı"yaret edeceği Malatya şehrinfo genel garünüşü 

ismet lnönü Elizizden 
Tunceline ha.reket etti 

Başbakanımıza general 
. . 

A. Alpdoğan da ~efakat ediyor 
Elaziz, 19 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bu geceyi Şefaatli 

istasyonunda hususi treninde geçiren Ba.şbakanrmız ismet lnönü sa
bah sekizde Elazize geldi. Daha aabahm ilk saatlerinden itibaren is
tasyonu ve civarı dolduran binlerce kişilik bir kalabalık Başbakan1oo 
mızı candan tezahürlerle karşıladı. 

Milli teıekküller, esnaf cemi
yetleri ve halk delegelerini kabul 
buyura:n lnönü halkın coşkun al
kışları arasında trenden indi ve 
kendisini karşılamaya gelenlere 
iltifat etti. 

Başbakanımız Elazizde hiç kalma
mışlar ve maiyetletinde bulunan Sıhat 

Bakanı doktor Refik Saydam, Hıfzıs
sıhha işleri genel direktörü doktor A
sım Arar, Jandarma Genel Komutanı 
general Naci Tınaz. Hususi Kalem Di
rektörü Vedid Uzgören ve diğer zat
larla birlikte Tunceline doğru hareket 
etmişlerdir. Başbakanımıza Dördüncü 
Umum Müfettiş general Abdullah 
Alpdoğan da refakat etmektedir. 

Elazizliler; Tunceli ıslahatı 'hak
kında direktifler verecek olan aziz 
Başbakanımızı tekrar aralarında gör
menin hasreti içindedirler. Bir taraftan 
asırlardanberi bu havali için daimi bir 

endişe ve huzursuzluk mevzuu olan 
Dersim meselesinin kökünden halledil
mesi; diğer taraftan büyük İnönünün 
teşrifleri EJSziz ve çevresine bir baıy

ram gününün neşe ve hareketini vermiş

tir. Başbakanımız Tunceli'den dönüş

lerinde emsalsiz gösterilerle karşılana

caktır. - Bahri Turgud 

Dr. Arasla Mısır 
hariciye nazırı 

arasında 
Türk • Mısır muahedelerinin Büyük 

Millet Meclisince tasdiki münasebetiy
le Dr. Aras ile Mısır Hariciye Nazırı 
Butros Paşa arasında aşağıdaki tel
graflar teati olunmuştur: 

Ekselans Vasıf Butros Pap. 
Hariciye Nazm 

KAHiRE 
Türkiye Büyük Millet Meclisinia 

dünkü celsesinde, Türk - Mısır dostluk. 
ve ikamet muahedeleriyle tabiiyet mu
kavelesini tasdik eden kanun layibasım 
tasvib etmiş olduğunu ekselansuuza 
bildirmekle bilhassa bahtiyarım. 

Bu mesud hadise, Mısır ile dostlu· 
ğa ne kadar ;•ürek:ten bağlı olduğumu· 
zu ve türk miJJetiyle Mısır milleti ara
sında kardeşlik münasebatrnrn inkişa. 
lr ehemiyetinı" cumhuriyet hükümeti
nin ne kadar duymakta olduğunu ek
selansınıza bir kere daha söylemek fır
satım bana vermektedir. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Bilhassa Türkiye gibi barışçı 
bir devletin kendi sınır komşularile 
yeni temas fırsatları aramasından 
ve hu fırsatları hep beraber içinde 
bulunduğumuz bugÜ'nün emniyeti 
ve cihan sulhu menfaatleri lehine 
kullanmaya çalışmasından daha 
tabii ne olabilir? Bu memleketler, 
senelerdenberi, gıpta edilir bir 
durluk ve nizam içindedirler ve 
kendilerini halk yığınlarının saa
detini hazırlayan bir inşa faaliye
tine vermişlerdir. Hepsini birleşti
ren müşterek menfaat, barış ve 
durluğun, milletlerarasında sük\in 
ve emniyet halinin devamından 
ibarettir. 

Ziraat bankası, ziraat madde- :----------------------------------
}erimizin mikdar ve kalite itiba- 1 Son dakika 

Yakın şarkta yeni inkılab 
rejimleri ile eski macera politika
cılığı devri kapanmıştır. Türkiye 
ve komşuları kendi aralarrnda
ki bütün meseleleri hallederek ül
kelerini ihtilat ve tahrik zemini ol
maktan çıkarmışlardır. Eğer bu
günkü nizam daha iyi ekonomi 
münasebetlerile takviye olunursa, 
bundan yalnız memleketlerimiz 
değil, milli politikalarımızın baş
lıca yardımcısı olduğu cihan emni
yet sistemi de istifade eder- Ve
ki!!cr imize iyi yolculuklar dileriz. 

riyle yüksek olduğu senelerde 
memleket ekonomisine ve umumi 
hayatına yaptığı müsbet tesiri 
rakamlarla izah eden güzel bir 
rapor hazrrlamıştır. 1935 ve 1936 
senelerinde başlıca ziraat madde
lerimizin rekoltelerini ve dış pa
zarlardan temin ettiği parayı an
lata·n bu rapor; ziraat hayatımı
zın içinde bulunduğu inkişaf sey
rini açık bir surette anlatmakta
dır. 

Başlıca 7 mahsul üzerinde: 
Hava şartlar, her yerde ve her mah

sul için elverişli bir seyir takib etme
mekle beraber, çiftçimizin azmi, bu ta-

( Sonu S incı" sayfada) 

Her uğradıkları yerde türk mille
tinin komşu, dost ve kardeşlere 
olan derin sevgisi ve selamı onlar
la beraberdir. 

lsmetpaşa enstitüsündeki sergi 

lçifler bakanı oe PaTti genel ıekreteri B. Ş. Kaya sergiyi ziyaret ediyor 
(Serginin açılışı hakkındaki talriliit 5. inci saylamızdaJır.) 

B.lbao 
düştü 

Vittoria, 19 ( A.A.) - Bugün saat 
17 de bütün asi İspanyol postalan Bil • 
baonun asiler tarafından işgalini bildi • 
ren şu haberi vermişlerdir: 

Bilbao asi kıtaat tarafından işgal 

edilmiştir. Bu taarruz General Mola 
tarafından hazırlannuş ve halefleri ta • 
hakkuk ettirmiştir. Nasyonalist ordular 
için en büyük muvaffakiyellerden birini 
teşkil eden bu harekat hakkında akpm
leyin tafsilat verilecektir. 

(Bu hususta gelen diğer telgraflaı 

üçüncü sayfarmzdadır.) 
~ ·-



ıı--- 2 

iinün içinden: 1 
Bir .tedbirin manisı 

SaJtwt denilip aaray kapılan kapandıktan sonra bir sün bir 
-...wn, eokMda bir barem alası ıörerek bana clemitti ki: 

- Bu bedbaht, ıimdi, belki de padifahhjın kalcbrddıimdan 
müteeuirdir. Halbuki onun kadar paditahlarla tefızadelerin kıs
bnçhiı ve ihtirası yüzünden ezaya ujramıt, ıstırab çekmit kimse 
ohnpmek lizım gelir. Ne yapac•k•m? Cehalet. .•. 

Oç 1ene evel Elhize sittiiim zaman oradaki ıenç •• değerli kül
tür lllÜdürü hana toplamq olcluia bir talam "Denim,, mani ve des
tanları vermifti. Bunlar o kadar temiz ve sade bir türkçe ile yazıl-
DUfb ki tekrar tekrar okumaktan kendimi ~la~amıtbm· . 

Deetaıılannı bu dille yazıp okuyan denimlı, ne yazıktır kı, uzun 
ydlarclanberi bir talmn kurnaz Ye ihtiraab reialerin menfaatine kur
ban olmak bahamıa kovuklarda, inlerde yapmq ve kendiıini refa
ha, medeniyete ve in .. nca bayata kavutturacak tedbirlere mukave-

et :..-: .... :. 
m ı-. u.uy ... • • d lla .. .. led" .. · '-Ba vaziyet karfıamcla bır oatumun JI rca once soy ıgı ıusa 
cümleyi habrl11onan: ne yapacak•nuz, cehalet. ... 

Cehalet, bu topraklar üzerinde asırlarca çekilen ıatırapların in
tan dolu bir kaynajı oldu. 

OamanJ1 rejimi, cehaletin bütün korkunç tezahürleri kuponda 
ya bundan bir kulpunu bulup faydalanmağa çahımq, yabud da yıl
lanmq "neme lizım !" cılıiı ile itin içinden çdu.ermiıti. 

Halbuki medeniyeti, imanca Jq&Jlfl yarclun her bucafına yay
m&.. ,. cehaleti en sarp dai hatlarında bile ezmek Ye boğmak az
minde bulunan Kemalizm'in kamusunda ''neme lizım !" m yeri yoktu: 

Tuncelincle alınan tedbirlerin en ımit ve en fÜlllUllÜ manin bu 
olsa ıerektir· Nurettin ART AM 

Yeni polis 
teşkilit 
kanıınu 
Kanwı ağustosta 

yürürlüğe giriyor 
Kanata7aa eon tıopJantılannda ... 

bal etmlt olduğu polis tefkillt kanu• 
1111 ~ yürürlüle girecektir. Em
niyet !peri GeDel Direktörlüjü kaml
nua ta1iriki etrafındalıi buırlıklarma 
faaliyetle dnam etmektedir. Yeni po
U. teşkillt kanununun tatbiki hazırlık
ları etrafında kendiaindecı malGmat ri· 
Ql ettiğimU aliıkadar bir zat gazetemi
ae f1l izahatı vermiftir: 

Dışişler bakan 
vekilliği 

Haric~e vekili doktor Riiftü Aru
m Bağdad, Tahran ve Moskova aeyahati 
dolayııiyle Ankaradan gaybubeti HDL 

unda hariciye veklleti 'fekillilinin ıiya 
•i milatepr B. Numan Menemencioğlu.. 
tarafmdan idare edilmesi Reisicumhu.. 
run tasdikine iktiran etmiftir (A.A.) 

Diyarbekirde pamuklar 
ıslah ediliyor 

Diyaıbeldr, (Huauai) - Ziraat ve
Wetince 'filiyet pamuklarının ıslahı 

için klnlancl nevinden gönderilen ZO 
bin kilo pamak. pamuk ekimi ile uğ
rqan kaza 'fe köylere dağıtılmıttır. 

Bu yerlerde açık kozalı pamuk ekimi 
yasak edilmiftir. Ancak 111lah iti için 
aynlan yerlerden befyüz metre uzakta 
istenen tekilde pmnuk eldlebilecektir. 
Bundan bafka Çermik bzasmda mub.. 
telif cins pamuk tohumlan üzerinde 
denemeler yapılmaktadr. 

ULUS 

lbniSina 
ihtifali 

Yapılacak törene bütün 
saylavlamnız davetli 
İstanbul, 19 (A.A.) - Büyük türk 

filozofu ve bb üıtadı hmiıinanın 900 
üncü yıl dönümü münuebetiyle Zl ha
ziran pazartesi günü saat 14 de üniver
site konferans salonunda yapılacak ih
tifale 1stanbulda bulunan bilumum muh 
terem saylavların davetli bulundukları 
türk tarih kurumundan bildirilmiştir. 

Bayrağımıza 
karşı saygı 
Baş Bakanlık Bayrak ve Sancağa 

karşı gösterilmesi elzem olan sevgi ve 
saygı hielerini arttıımak ve bu yoldaki 
kusurları gıd;rmek jçin tı itün mekteb
lerde ve halkevlerinde dersler ve kon
feranslar verilmesi hakkında çok mü
him bir tamim yapılmı§tır. Bu tamimi 
aynen yazıyoruz: 

" Bayrak, vatan ve milletin İstik.. 
lal ve hürmetin şerefli bir timsali ol
mak itibariyle bütün vatanda§ların bu 
kıymetli vediaya layık olduğu heye
can ve hassasiyetle saygı göstermesi mil 
Ji •e vatanı bir borçtur. Bu itibarla, bil
umum mekteblerde ve halkevlerinde 
buna daha fazla ehemmiyet verilerek e
aaalı denler ve konferanslar tertibi, şe. 
hir ve köylerde de balkın bilgi ve say· 
gılanm yükseldecek tedbirler alnıma. 
srnı ehemmiyetle rica ederim.,. 

1 K0Ç0K iç HABERLER 1 
• 

X lstanhal, (felefoala) - Mayısa
yı içinde lstanbul mezbahumda 62.529 
bat muhtelif hayvan keailmi§tir. 

X letaallal. (f elefonla) - Komis

yon yeni ~ıkhanenin halin yanma ya

pılmasını kararlafbrdı. 

x • ......., (f elefonla) - latanbul 

mezbabumda hayvanlann bia1erl ibta1 

edllclUltea-.-mıpa ""1-'-"l-.m teddk
ler yapılıyor. Hazırlanan bir rapor bele-

diye reisliğine verildi. 

20- 6. 1937 

Bugünkü at yanşlan 

Yarışların çok kalabalık 
olacağı umuluyor 

ilkbahar at yarqlanmn yedinciıi busün aaat 15.30 ela yanı ala
nmda yapılacaktır. Bu koşu ile at ve yarıı menkblan IOD kotular
dan bir evelkini ıörmüt olac•klardır. Buıünkü kotulan yazıyoruz: 

Kıdın esirğeme 
kurumu eşya 
piyangosu çekildi 

Kadın Esırge Kurumu tarafından 

tertib edilen Cfya piyangosu dün öğle
den sonra ikinci noter Bay Veli Ulueu 
ve bir çok meraklıların huzurunda Ço. 
cuk Esirgeme Kurumu salonunda çekil
miştir. Kıymetli eşya kazanan numara
ları yazıyoruz. 

Bu numaralardan başka 483 numa. 
ra daha muhtelif eşya kazanmışlardır. 
Listeler bir kaç güne kadar bastırda
caktır. kazanan numaralar şunlardır: 

34 Gümüş bilezik 
126 Duvar saati 
161 Halı seccade 
221 Saatli elektrik lambası 
331 Elektrik ütüsü 
426 ı,ıemeli siyah kimano 
780 İşlemeli kırmızı kimano 
808 küçük fotoğraf makinesi 

834 13 parça sofra tabak takımı 
1204 Flips radyo 
1246 Gece elketrik lambası 
1400 yıldız gümü§ bilezik 
1533 Elektrikli çaydanlık 
1795 İşlemeli çay takımı 
1983 Bisiklet 
2382 Yağlı boya yasbk 7ihil 
2691 Penbe itlemeli sofra takımı. 

Adana borsasında 
faaliyet 

Aylardan beri hareketsiz bir b.. 
bulunan Adana bonumda son gilnlerde 

göze çarpacak bir hareket baflamıftır. 
Bilbaua menim dolaymiyle hububat Ü. 

serinde fazlaca abm. satma yapdmak • 
ta oldufu ıibi hemen his muamele iÖr
memit pamuk üzerinde de alıf veriş 
baflamlf bulunmaktadır. 

Birinci kofa: Oç yaşında ve 
hiç kotu kazanmamıt yerli yarım 
kan İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustur. Siklet 56 kilo, mesafe 
1400 metredir. Bu koıuya Sada, 
Şahap, Ülker, Mine, Gülcan ve 
Necla adındaki taylar girmekte
dir. Bunların içinde 8. Halim Sa
id in Sahap'ı ancak bu koıuya ba
zırlanabilmiıtir. Hiç koıuy~ gir
memiştir. Fakat buna rağmen 
kuvetli taylar arasındadır ve 01-
kerin rakibidir. 

İkinci kotu : dörte ve daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve kısrak.. 

Jarına mahsus handikap ko9usudur. Me. 
safesi 1800 metredir. Bu koşuya ittikar 
edecek atlar ve kiloları şunlardır: 

Tomru 60, Copain 58, Markiz 55, 
Betyar52, Fleurd'amaur 50, Çelenk48. 

Bunlardan Tomru Geçen hafta 1800 
metrede yaptığı güzel koşuya bakılır
sa pnsı en çok olanlar arasındadır. An
cak ilk defa 52 kilo gibi hafif yükle ko
tan Betyarı ve f3yet cokeyi tutabiline 
48 kilo ile ke>tan Çelengi hatırdan çı. 
karmamak Jizımdır. Bu atların içinde 
normal kotu yaptıfı zaman en kuvvet· 
Jisi bulunan Copain için fazla bir ,ey 
aöyliyemiyeceğiz. Çünkü bu hayvan 
Geçen hafta büyük ikramiyeli kotada 
en geride kalmıttı. Çifte bahsin bir ay&. 
ğının bu koşuda bulunması mü,terek 
bahiı oyucularını bir kat daha heyecan
landıracaktır. 

Üçüncü koşu: dört ve daha yukarı 
yaıta ve sene içinde kazançları 250 iL 
rayı geçmiyen yerli yanm kan arap ve 
halis kan arap at ve kısraklara mahsuL 
tur. Mesafesi 2000 metredir. Müsavi ki
lo ile koşan bu atların içinde çoktan 
beri koıusunu görmediğimiz fakat iyi. 
ce hazırlanmıt bir vaziyette bulunan 
Mesut'un ıansi kuvvetlidir. Me9Ut Un
lil ve GUlerJe hayli çarp!fBcaktır. 

Dördtlncti kofuya celince: çifte bala. 
sin 11dnct ayağı bu kofuda bulunmakta.. 
dır. Uç ya~mda yerli yarım kan arap ve 
halis kan arap erkek ve diti taylara mah 
sustur. Mesafesi 14000 metredir. Bu 
kOfUya Tayfun, Uysal, Uğur, Atila ye 

••- Yeni polıis tefkillt kanununun 
tatbik ,eklini c&terir nizamnameleri 
bazırlamağa devam ediyoruz. Bu ni
umrıamelerden imiblt Jrıomisyonları 

Ye polia divanlarmm verecekleri ceza
laıa tekabül eden ıuçları gösterir ni· 
samname projeai ile polia meıleğiDe 

gir:it ninınname projesi bazır1-nmıt ve 
Başbakanlıkça tetkik edilmek üzere 
Devlet Şiiraaına verilmittlı'· 

VANKILAR 
Dicle girmektedir. Bu tayların içinde 
dördündl haftada aldrfı birincilikle 
Uğuru ve İzmirde birincilikler alan Uy. 
sah nazan dikkate almak faydalı olabL 
lir. Bu iki tay timdiye kadar be. 
raber kotmamıt olmakla beraber Uğu
run biru daha J&nsli olduğunu tahmin 
etmek mümkündür. 

Poliı sicil nizamnamesi ile emti· 
tü 'fe poliı mektebleri nizamname pro
jderi de bazırlanmıt ve Uzerlerinde 
yapılan hukuki tetkikler de bitiri~ 
tir. Pazartesi günü bu iki nizamname 
projcai ele Bqbakanlığa verilecektir. 
lleriyet mevkiinde bulunan poliı kıya
fet nizamnamesi de yeni polia kanunu· 
na göre ibtWa ettiği hükümler detif
tirilerek hazırlanmııtır. Onümllzdekl 
günlerde Baıgbakanlığa takdim oluna
caktır. 

Polis dahili hizmet nizamname pro
jesi ile muamelat memurları nizamna
me projesi de haz rlanmıttır. Bir ke
re daha gözden geç· rilmekte ve bir ke
re daha incelenmektedir. Bunlardan 
biafka adır ve ıiyKi polisin hiımet ta
limatnameleri için hazırlıklar yapıl

maktadır. 

BUtUn bu uydıklanm ikmal edil
dikten sonra jandarma ve difer busu· 
.ı zabıta teşekkülleriyle emniyet teş
kiUltmm inzibat ve çalıtma birliği e
•larma aid nizamnameler projesinicı 
hazırlanması etraf mda çalıfll18lara bat
lanacalrtır. 

Polis tefki1it laanununun tatbika
tında, kadrolarda bir aksaklığa mey
~ vermemek için bq temmu!'da ikin
d ve birinci komiserliğe terfi imti
hanları yapılacaktır. Polis enetl iisü
nila açılması llzerinde h•wnmah bir fa. 
.ıiyet göstermekteyiz ... 

J11anhul .akakluma yeniden ko
.-c•k elektrik lamheları 

:l.tanbul. 1 g (Telefonla) - latan -
inal 8CJka]darma yeniden ildbiıı elektrik 
limaaı konulmuı için dektrik tirketiy
le yapılan mukavele bugünlerde tatbik 
edilecektir. Belediye reisliği lambalan 
Parti ocak kongnlerinin teabi.t ettikleri 
yerlere koyduracaktlr. 

Sıcalılar --
Sıcaklar bqladı; h•kes onlardan 

fik&yetçiclir. Bir kaç ay aonra aoiuk
tan fikayetçi olacaiı cibi... 

Miibalasacdıiı ile meıhm olan 
bir arkaclqa dün, ucaklardan bah
eettiiimiz ... ada: .. Canan bmalar da 
ucak mı 't., dedi ve aonra ileri sürdü
iü iddiayı te•sik için bir hatıramu 
zikretmek libmnana duyarak, fakat 
ba ....m.yı ela bal...,.anlrı 

- Ben Yemende, bir sGn, hir kÖ
pek sördüm ki bir kedi7i koYalİJ'Or
du, ama aıcaim tiddetindea ikisi de 
kOflllDIYOI", alelicle JÜrÜJifle sidi
yorcla. 

lrlantlalı hikayesi 

lakoçyalılar nu1I haaia iael•, w
lanclalılar da zekilaruun atileti ile 
bir takna hiüyelere mewzu olmat
lardır: 

Bir İrlandalı. bir ak..-, W'UI ile 
parkta otw up temiz haYa aldıiı •

rada bir bmıpua U.. kota gelerek 

evinin y•-akta oldajaaa haber 

vereli: 
- Ha:t•di ... de. böyle mGnue.. 

betaia ......... etme; eviıııuıiaa wlatan 

cebimde clwU)or. 

Dutlalılonlan ·--· 
ihtiyar INr köy IMtlriani, sözlerin-

den raubn olma ......... _, -
yenedea ma hademn kanam INr 
köte7e~ı 

- Ec:sau- ........... P ka.. 
dar mm sidecelı? Kocann .--
biraz ralo ile rk·-. bilefir. 

Bir it.ita ..,..,.. tekrar haeaaıır cör
meie celea llekim. vrrcliii ilaun ne 
tesir 1·~ ouuı- neli uataDm 

karıaındıuı öğrenmek iıtedi ve fU ce.. 

vabı aldı: 
- Kocam o kada1' yorgun ki ka

dehi dudaklarından yakan kaldll'· 
mak kuvvetini bir türlü bula .. dıl.. 

Altı aylılı otomobil maayenaİ 

lstanbul belediyesi, f81ıircle plıpa 

otomolNllerin altı ayhk maa,.....m. •• 
tabii otomobil•er ele bu muayeneye ha
zırlanmaktadır. Mevkut muayenelerle 
otomobillerin sailambinu tesWte imün 
var mıdır? 

Salma evet demeyiniz; zira muayene 
edilen bir otomobı1 buaünclen yarma 
öyle bir kaza yapar ki sebebi ancak • 
zukluiu olabi!ir. 

otomobiller için büıhütün batb bir 
kontrol aiatemi kUl'Dallk lblm deiil 
mi? Onlan teknik kontrol Tautalan 

olan sarajlara hailamak sibi. .• 

iki ortak arıuıntla 

Bir ticarethanenin ortaklannclan 
biri diierini bmap bir mütt-i7i söa. 
tmmek: 

- Bu adam bana batıra batara 
_,...,,. dedi; koiacafma-

- Ben yrmma sict., m...,. itit
tinneclen kalaima fualchlnm: tica
reth•nemizin urlarau ortaya ......_ 

i• ne haldo Yar omm ?-

Sual 

- Batblm felüetiadea ..... 
- olanlar kiml..dir ? 

- RehiD makalııiMede ~ .._ ........ 
Piyano 4eni 

PiJ'&DD maallilni - A;ne, .... pt. 
,._ .._... phpne••ıı= Annen 

piyano öirenmeni bu kadar istediği 

halde aenin denine çabpnamalda •· 
dincliiia fayda nedir ? 

Ane - Batmı dinlemek iatiyen 
bahamdan h• aktam aldrfım on ku
rut. 

Bot lıalan iki gün 

Cenab Aın--....da yeni bir de
mir7olu içia keıfe çıkan bir mühen
diale hattm geçecefi Jul üzerindeki 
kö,.lerd• birinin •ir sakini araamda 
bir komıpna: 

- Şimdi kiJGnüzclen tehre, maL 
lanmzı kabl' ariada kaç süncfe sö
tiırGyonanuz? 

- Uç sinde. 
- Gördün mü y&Ynllll? Şimencli-

f• ,.pddıktan sonra mallarmı wehir 
piyasaama aabahl~ sötürecek ve 
ak,... gene köyüne dönebilecekain. 

- 17i ama seri ka1aa iki siiDde 
ne J'&pacafma? 

Ezeli tla11a 

Bayan Emine meneli yinni IMt 
yıl olmUfhlr ve aYl'Upaİ yqayq ta.... 
zrm tamamiyle benimsemit olan Ba. 
yan Emine ba yıldönüminü kutla
mak niyetindedir. Kocasma teklif • 
diyor: 

- Önümüzdeki pazarteei sGnü 
eTlendiğimizin yirmi betinci yddöni.. 
mÜ.-

Gazeteeini okumakta de.,.m eden 
koc:aaı: 

- fyiyal 
- o sün birkaç tavak keselim, 

ahbahlan çaflral-. 
- AhbaWan çaflral- -, 7İl'

mi bet MDe e•el bapmna sebait bir 
hidiuab meauli,..eini za...U. tavak
lua 7Ml-ıNn basüa .. me•e• 
..... 1 

Be,inci kOfU: dört ft daha yukarı 
yaftaki yerli yarım kan İngiliz at ft kıs 
raktara mahsustur. Mesafesi 2000 met. 
redir. Bu koşuya iftirak edecek atlar 
ve tqıyacaklan kilolar ıunlardrr: 

Betyar 63, Ceylan 61, Mavzika60, 
Ayhan 57, Gülizar 55. 

ikili bahi& bu kotuda dır. Aldıkla
rı kilolara rağmen Betyar, ve Ceylan 
en şanslı hayvanlar meyanmdadrr. Mav. 
zika aon kOfUda birinci gelmiftir. Fa
kat bugiin 60 lrilo ile k091DBktadır. A% 
kilo tqıyan ft giinil giinüne uymıyan 
Gillinr iyi bir kOfU yaptığı taktirde 
evvelkilere rakib olabilir. Ayhana gelin
ce: Bu hayvan çok kuvvetli bir at oL 
mauna rağmen belki iyi idman ediL 
mediğinden ve yahud binicisinin bata. 
smdan bundan enelki her iki kOfUda 
da sonuncu gelmi~. Öğrendiğimize g8. 
re bu hafta Ayhana geçen seneki binL 
cial B. Ihsan binecektir. Bu defifiklik 
Aybanm f8Mml arttıracağı kanaatini 
vermektedir. 

ı · H .A .... v ... i · ..... 1 
.......................................... fi ,,: 

Dün hava açık geçb 
Dün ,ehrimbde bava açık pçmlf. 

111 28 derce olarak kaydedllmittir. ile.. 
teorolojl itleri genel direktörlü~ 
den verilen maltbnata care ~iin yunm 
Trakya. prk •e cenuba prkı Anadola 
m.mtakalanriyle Karaclenia sahillerin. 
de bava bulutu. dipr mmtakalarda iae 
açık geçmiıtir. Dün en çok yaiıf BdinM 
de olmut ve karemetreye 2 ülo gram 
su bırakmıştır. Dün en dütük nı Sivaa.. 
ta S. en yüksek ıaı da lzmir Bodrum 
ve Diyarbt!1'nde 33 de1c•: olarak ·ay
dedilmi•tı ı. 
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rıID~~= ~-- ~lll~,z~bll~ Asiler Bilbao'yu aldılar 
Dörler diktatorası mı? -

Asiler şehre saat 15.30 da A vrupa politikasmm barometre
si, son zaınanlarda gene dört

ler diktatorasına, yani lngiltere, Al. 
manya, Fransa ve ltalya te§rikİ me
aais.ine i~ret etmeğe başladı. MalUın
dur ki bu, Musolininin gönlüne çok 
yakın olan bir kombinezondur. Hat
ta faşist liderinin ısrariyle 1933 se

nesinde dört devletin arasında bir 
itilaf imzalanmış fakat bilahare bu 
anlaşma tasdik edilmemi§ti. Bunun
la beraber, te~bbüs Fransanın Av. 
rupadaki vaziyetini sarsmaya ve sul
hun imzasmdanberi yaptığı ittifak 
~bekesini bozmaya hayli yardım et

ti. 

girdiler ilk defa belediye ;. 

Bu defaki cereyanın ba§langıcı, 

garib bir tecelli olmak Üzere, Deutsc. 
hland zırhlısının bombardımanından 
doğan buhrandır. Malfundur ki b
panyanın sahillerini, lngiltere, Fran
sa, Almanya ve ltalya murakabe et 
mektedir. Bu murakabe L o n d r a 
karışmazlık komisyonu namrna yapıl
makla beraber Deutschland bombar
dımanının buhranını hallederken 
dört devlet müstakil ça.lı§.Dlıtlar ve 
Sovyet Rusyayı Mle işlerine karıştır
mamışlardır. Şiındi Almanya ve ltal. 
yanın karışmazlık komisyonuna geri 
dönmeleriyle müsbet netice veren bu 
çalışma tarzmm diğer meselelere de 
te§.Dl.İli fikri ileri atıbnı§tır. Bu nok.. 
ta.i nazarın en hararetli mürevvıcı, 
tahmin edileceği gibi ltalyadır. E
ğer Fransa da bu fikri kabule imale 
edilecek olursa, Sovyet Rusya tecrid 
edileceğinden Almanya da buna tid
detle taraftardır. Almanya ve İtalya, 
Moskovada sekiz generalin idamı ha
disesini bu hedef uğrunda istimıar 
ebneğe çah~aktadırlar. Sovyet Rus.. 
yanm inhila.l ebnek üzere bulundu.. 
ğu, binaenaleyh askeri kuvvetine gü
venilemiyeceğine Fransayı inandır
mak istiyorlar. Bizzat Mussolininiıı 
kaleminden çıktığı bildirilen bir ma
kalede şeflerinden sekiz tanesi idam 
edilen bir ordunun harbta müessir 
bir rol oyruyamıy~cağı yazılmakta. 
dır. DiğeY taraftan Popoli di Rome 
gazetesi de dört devlet arasındaki 
teşriki ınesainir müsbet neticesine İ
§3.et ederek A...-rupayı yirmi seneden 
beri devsım eden anarşiden ancak bu 
yeni d;plom?sinin kurtarabileceğini 

bildil'll'I r?-kt(:.-lir. 

İki faşist devlet tarafından çev

rilmek b~enilen diplomasi manevra

sı, şark sulhunu garb sulhundan ayır

mak yani Fransanın şark ve Orta 

AVT Ufla ile alakasızlığmı temin et. 

m<"~'ir. Popolo di Roma gazetesi, in. 

g~l!erenin kuvvetli müzaharetine 
~azhar olan Fransanın bundan çekin
memesini tavsiye ebnektedir. Acaba 
Fransa buna kanacak mı? Görülü
yor ki bütün İş gelip, Sovyet Rusya -

Fransa misakına dayanıyor. işine el. 
vermiyen bu misakı bozmak için şim.. 
diye kadar Almanya ba~ vurmadık 
çare bırakmamıştır. Filhakika Fran
sa'da Sovyet Rusya ile iınzalanan mi
sak aleyhine oldukça kuvvetli birce
reyan vardır. Fakat Blum iktidarda 
kaldıkça, Fransa için Sovyet misakı. 
nın en kuvvetli bir emniyet amili oL 
makta devam edeceği de şüphesizdir. 

Binaenaleyh zavahire rağmen, vazi
yet dörtler diktatorasmm kurulma
ama müsaid görünmemektedir. 

A. Ş. ESMER 

General Bek 
Berline dönüyor 

Paris, 19 (A.A.) - Almanya büyük 

elçisi Kont Velczek, bugün alman erka

nı harbiye reisi General Bek şerefine bir 

öğle ziyafeti vermiştir. Yemekte Gamlen, 

General orançi, General Luazo ve sergi 

protokol komitesi reisi Kont Kastellan 

bulunmuşlardır. 

General Bek bugün Mareaşl Peten'i 

de ziyaret etmiştir. General Bek bu ak? 

tam Berlin'e dönecektir. 

dairesini zaptettiler 
Bilbao, 19 (A.A.) - (Havas) ilk nasyonalist kıtalar şehre saat 

15.30 da girmişlerdir. Nasyonalistlerin taarruzu devam etmektedir. 
Nasyonalist kıtalar ilk resmi bina olarak belediye dairesini işgal 

etmişlerdir. Nasyonalistlerin mahirane manevrası Bask kuvvetlerine 
mensub birçok taburların rical hattını kestiğinden bunların teslim ol
maları bekleniyor. 

St. Jean de Luz, 19 (A.A.) - Bilbaonun işgali hakkında şu taf
silat verilmektedir: 

Asiler Bilbaonun şark ve cenubunda.ki sırtlardan hücuma kalk
mışlardır. Bu sırtlardan inerek önce Arnısginto su deposunu işgal 
etmişler ve şehrin şimali şarkisin- komitesi kısa bir münakaşadan sonra 
deki mühim fabrikalarla unıver- harbı "insanileştirmek" için İspanyada 
site mahallesini ele geçirmişler- çarpışan taraflar nezdinde bir teşebbüs-
dir. te bulunmağa karar vermiştir. 

Cenubu şarkiden hareket eden kuv- Alman ve İtalyan delegeleri tekrar 
vetler de ilerliyerek bunlarla Durango komitenin çalışmalarına iştirak etmeğe 

yolu üzerinde iltisak peyda ettikten başlamışlardır. 
sonra İspanyanın en mühim çelik fab
rikalarından biri olan Barokada fabri
kasını zaptetmişler ve cenubu şarki

den şehre girmişlerdir. 
Sahil kıtalarr ise Nervion'un sağ 

mansabından ilerliyerek bu kısımdan 
şehre dahil olmuşlardır. 

Hiikü.rnet reisinin öldüğü 
tekzib ediliyor 

Bayon, 19 (A.A.) - Bask hüküme
tinin resmi delegasyonu ,hükümet re. 
isi Aguirrenin öldüğü haberini tekzib 
etmektedir. Aguirro, Biarritzde otu
ran zevcesine ve ailesi efradına sıhati 
hakkında haber göndermiştir. 

Harbı insanileştirmek için ı 
Londra, 19 (A.A.) - Karışmazlık 

Gönüllüler meselesi 
Roma, 19 (A.A.) - Ciornale d'lta -

lia gazetesi yazıyor: "İtalya ile Alman
ya, İspanyada Franko saflarında çarpı
şan gönüllülerini geri çağırmağa hazır
dırlar. Bununla beraber İtalya, politik 
yabancı memurlarının da aynı zamanda 
geri çağınlması ve mali yardımların 

durdurulması lazımgeldiği noktasında 

ısrar eylemektedir. 

''MaJda,, hadi.esi hakkında tahki
kat henüz bitmedi 

Roma, 19 (A.A.) - Cebelüttarıktan 

alman malumata göre, italyan Madda 
vapurunun bombardımanı hakkındaki 

tahkikat henüz neticelenmemiştir. 

Mali selahiyet kanun 
projeleri tr~nsız senatosunda 
Senatonun projelerde yaptığı 
değişiklikler meclise sevkolundu 

çıkan sermayeyi süratle tekrar memle
kete getirmek istiyor. Halbuki komis· 
yonun tesbit ettiği madde bu hususta 
hiçbir hükmü ihtiva etmiyor. Ancak 
bir takım meniyat koyuyor. Dışarıya 

çıkan sermayeyi tekrar memlekete ge
tirmek lazımdır. Çünkü hiç bir istih· 
sal unsuru bir kenarda durmamalıdır. 
Mevzuubahs olan şey, iş grevinde ol
duğu gibi, sermaye grevini de durdur
mak zaruridir. 

Paris, 19 (A.A.) - Senato bugün sa
at 1 S de toplarımı şve saat 16 da hükü -
metin tam salahiyetler haklandaki layi
hasını görüşmeye başlamıştır. 

Senatoda, tam salahiyetler kanunu 
hakkında maliye encümeni mazbatasını 
izah eden mazbata muharriri Garey de

miştir ki: 
" - Bugün geçen eyh11deki aynı va

ziyette bulunuyoruz. Hükümet mazinin 
ağır yükünü taşıdığını söylüyor. Bunu 
tekzib etmiyoruz. Şiddetli bir hareket 
lazımdır. Mali kalkınmayı temin etmek 
gerektir. Fakat bu milletin ekonomik, 
sosyal bünyesine uygun olarak yapılma
lıdır. 

Maliye encüıneniniz istenilen salüıi
yetlerden franğm kıymetini değiştirecek 
her türlü tedbiri, mecburi istikraz, umu
mi borçların mecburi konsolidasyon veya 
tevhidini ve devlet ile Fransa bankası a
rasındaki münasebetleri tanzim eden ka
nun ve mukavelelerin tadilini istisna et
miştir.,, 

Mazbata muharriri bundan sonra ma
li sahadan politik sahaya intikal ederek 
Başbakan hürriyet ve huzuru terviç 
eylediğini beyan eylemiştir. Garoy nut
kunu söylerken başbakan Blum müzake
re salonuna girmiş ve gidip hükümet sı
ralarında oturmuştur. 

Sonra, meclis reisi encümenin bir 
maddelik mazbatasını okutmuştur. Ra
dikal sosyalist Perriye ve birçok arka
daşları parlamentonun kabul ettiği met
nin kabulünü teklif etmiştir. 

Başbakan Blum kürsüye gelerek 
Perriye teklifinin kabulünü istiyerek 
demiştir ki : 

"- Hükümetin istikrar bulması bu. 
gün her vakitten ziyade elzemdir. Bu
nun için haznenin istikrarı mühim bir 
unsurdur. Hükümet parayı himaye et
mek, ve bu hususta da paranın istikra.. 
rı için zaruri olduğu nisbette dzşarıya 

Millet umumi arzu tekrar akamete 
uğratılmamalıdır. Ayan hükümete mü
zaharet göstermelidir. Bu müzaharet 
olmazsa hükümetin icraati da tesirli ~ 
Iaınaz ve hatta imkansız kalır. 

Maliye komisyonu reisi Kayyo, baŞ
bakana şu cevabı vermiş ve sonra sena
to hükümeti ekalliyette bırakarak 

Perriyenin parlamento metninin aynen 
kabulü hakkındaki takririni 72 muha- , 
life karşı 188 reyle reddettikten sonra 
maliye komisyonunun teklifini 52 mu
halife karşı 238 reyle kabul etmiştir. 

Hükümet itimad meselesini ileri 
sürmüş olduğundan Senatonun yaptığı 
değişiklikler parlamentoya sevkolun
muştur. 

Mali salahiyetler verilmezse ..• 
Paris, 19 (A.A.) - Mühim bir poli

tik zat gazetelere beyanatta bulunarak 
eğer frangın müdafaası için parlamento
dan lazxmgelen salahiyetleri almazsa ka
binenin daha uzun müddet iktidar mev
kiinde kalmak mesuliyetini deruhte ede
miyeceğini söylemiştir. 

B. Dumerg için milli 
cenaze alayı yapılacak 

Paris, 19 (A.A.) - Madam Du
merg, zevci Gaston Dumerg'e milli ce~ 
naze töreni yapılmasx hakkında hükümet 
tarafından vukubulan teklifi kabul et
miştir. 

ANKARA BiRASI 

Son askeri hareketa göre B ilbao' nun 
vaziyetini gösterir harita 

Yeni bir 
hidise 

Laypzig zırhlısına 
3 torpil atıldı 
Bertin, 19 (A.A.) - (Resmidir) 
15 haziranda bazı yabancı mahfil· 

lerde alınan kruvazörü ılaypzigin tor
pillendiği ve battığı hakkında şayialar 
dönmüştü. Filhakika Loypzigin kuman.. 
danı 15 haziranda saat 9,25, 9,26 ve 9,28 
de oranın şimalinde gemiye üç torpil 
atıldığını bildirmişti. Torpillerin m~ 
reki hususi aletler vasıtasiyle takib e
dilmiş, fakat gemiye isabet vaki olma
mrştir. O zaman bu şayialar hakkında 
tahkikat yapılmadan teşebbüs icrası mu 
vafık görülmemişti. 

Bu şayialannın kumandanının raporu 
ile olan uygunluğu şimdi 18 haziranda vu 
kubulan yeni bir hadise ile teeyyüd et
mektedir. 

Laypzig kurvazörüne bir deniz altı 
gemisi tarafından 18 haziran saat 15,37 
de dördöncü bir torpil atılmış ve me. 
sele artık dört devletin tetkik sahasına 
giren bir iş olmuştur. 

Londradaki büyük elçi Ribbentrop 
bu sabah öteki üç devletin mümessille
rine hadise hakkında tebligatta bulun.. 
muştur. 

Führer de Ren üzerindeki Godesberg 
den gece yarısı tayyare ile Berline dön
mütür. 

Londra, 19 (A.A.) - Laypzig kru
vazörü hadisesini gözden geçirmek üze
re bugün dört kontrol devleti delegeleri 
arasında yapılan toplantıdan sonra neş
redilen tebliğde alman hükümetinin mü
racaatı aynen zikredildikten sonra, mez
kur devlet delegelerinin bu hususta hü
kümetlerinden talimat alarak 12 hazi • 
ran anlaşması mucibince pazartesi günü 
tekrar toplanmayı teahhüd eyledikleri 
bildirilmektedir. ..,... ... ~ 
'KÜÇÜK DIŞ _ HABERLER 1 

X Moskova - Sovyetler Birliği mi
marlık kongresi çalışmalarına devam et
mektedir. 

X Londra - İngiliz hükümeti fev
kalade siparişler hariç olmak üzere 31 
mayısa kadar silahlanma için 42 milyon 
sterling harcamıştır. 

X Va§ington - Finans bakanlığı ile 
federal ihtiyat ofisi, entemasyonal spe
külasyonla savaş için üç taraflı para an
laşmasını kuvvetlendirme çarelerini a
raştırmaktadır. 

X Stokholm - İsveçli Mikaelson 10 
kilometreyi 44 dakika 9 saniyede almak 
suretiyle dünya yürüyüş rekorunu kır
mıştır. 

X Prag - Bruno Vaygel hadisesi 
hakkında Almanya ile Çekoslovakya a -
rasında diplomatik konuşmalar başlıya
caktır. 

X Vaşington - Vergi kaçakçılığı 

yapanların listesi tesbit edilmiştir. Bun
lar arasında Aktör Şarl Laghton da 
vardır. 

X Viyana - Dr. Şaht buradaki ek~ 

Sulu bir 

fU41l/1llül!_l{j 
Maksad tenkil değil, 

tem dindir 
COMHURIYET'te Yunus NaW, 

''Maksad tenkil değil, temdindir" baıb
ğı a1tında, "hükümet, ergeç, bu cahi] 

dağlılara hayah namuskarane çalışarak 
kazanmanın şerefli ve zevkli bir yaşa
yış olduğunu isbat etmiş bulunacaktır.,, 
mukaddemesile yazdığı bir maşmakrued~ 
diyor ki: 

"Asiler, hükümetin kuvveti önünde 
kaçmaktan ba~ka yapacak iş olmadığını 
görerek sarp derelere ve dağlara çekil -
mişlerdir. ~-lükümetse orada on.!arın ha
riçle olan alakalarını keserek beri taraf· 
ta kendi ıslah ve imar işi üzerinde yü
rüyüp gidiyor. 

Diğer taraftan tayyarelerden atılan 

beyannamelerde hük:.imet bu hakikatle
ri ihtar ederek cahilliği bırakıp iltica ve 
dehalet edenlerin iyi kabul edilecekleri
ni bildirmekte ve bu tebliğler neticesiz 
kalmıyarak dağlara kaçanlardan her gün 
yüzlercesi avdet ve dehalet eylemekte -
dir. 

Bu hal ile ortada hatta Tunceli diye 
bir mesele mevcud olmadığına hükmedi
lebilir. 

Tunceli'nin imar ve ıslahı ıttırad ve 
intizamla yürüyen bir program mucibin
ce, nihayet, birkaç yıl meselesidir." 

HOKOMET DERSlM'lN HER 
KÖŞESİNDE HAKiMDİR. 

SON POST A'cla Muhiddin Birgen. 
bu başlık altında yazdığı bir makalede 
hükümetin Tunceli'nde aldığı isabetli 
tedbirlerden takdir ile bahsettikten sou• 
ra diyor ki: 

"Meaelenin bazı gazetelerimizin yap

bklan gibi lüzumundan fazla izamma 
mahal yoktur. Ne hükümet, ummadıil 
bir hadisenin karşısında kalmış, ne de 
bu memlekete kati surette Türkiye'alıı 
demokratik hayat programını sokmak b11-
suıundaki plarunda herhangi bir inkisa
ra uğramıştır. lş başlamış, muhtemel 
mukavemet kendisini göstermiş, tedbir
ler alınımı ve bugün faaliyet devam e
diyor. Bütün meselenin hulasası ve ha
kikati bundan ibarettir. Hatta bu iıte 

ecnebi bir devletin parmağı varnuş tar
zındaki neşriyabn da aslı o!amıyacağı 

aşikardır. Hepsi Türkiyenin dostu olan 
ecnebi devletler manasız şeylerle uğraı
ımyacak kadar Türkiyeyi iyi tanırlar. 

Hulasa, devlet Türkiye inkılabını 

memleketin bu son köşesine de sokmak 
için hazırladığı programını dün olduğu 
gibi bugün de tatbik ile meşguldür. Ara· 
daki küçük fasıla da bu programrn için
de muhtemel bir madde olarak zaten 
mevcuddu. Bunun haricinde hiç b:r şey 
yoktur. 

Denim temizlenecektir. Fakat bıu 

memleketin üstünde intikamcı ve geçi
ci bir sel gibi akrp geçerek değil, mede
ni bir devletin sert azmi ile işleyen, yu

muşak, müşfik ve medeni eli halinde mü
temadiyen bu işle meşgul olarak," 

ANA HATUNUN BiR SÖZÜ. 

KURUN'da Hasan Kumçayı, bu baş· 
lık altında yazdığı bir f krada: merhum 
"Diyab Ağa" nm kız kardeşi olan ''Ana
Hatun" hakkında şu hikayeri anlatıyor: 

"Gayet güzel türkçe konuşan Ağa 

Hatun'un bir aralık başka birisine lcürd
ce söylediğini işitince dostum: 

- Siz bana türk olduğunuzu ıÖyle
miştiniz. !-Ialbuki şimdi kürdçe konufıı
yorsunuz? Demiş. 

Ana hatun, bu suale şu cevabı vermiı: 
- Siz büyük mekteblerde okumuı -

sunuz. Fransızca, İngilizce gibi yabancı 
diller öğrenmişsiniz. Bu dilleri öğren ~ 
mekle siz fransız, yahud İngi.liz mi olu
yorsunuz? Biz de burada ana baba dili 
olarak türkçe konuşuyoruz. Fazla ola • 
rak kürdçe öğrenmekle türklükten çJca. 
cak hl\YfZ?,, 

nomik temaslarını bitirerek bu sabah 
Berlin' ehareket etmiştir. 

X Rangun - Amelia Erhart buraya 
gelmiştir. 

X Koono - Baltık memleketleri dq 
bakanları 1 temmuzda burada toplana • 
caklardır. 

X Kudüs - Lübnan iç bakanı öl • 
müştur. Kabinede esasen beklenen de -
ğişiklikler cümhur reisi geldikten sonra 
yapdacaktır. 

gıdadır. 
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[ Yabancı basında okuduklarımız ) Suriyede 
mali 

zorluklar 
1 

lon Köşesif 

l\MERİKADA BÜYüK 

VE İDARE EDEN 

GREVLER 

MEŞHUR 

ÇIKARAN 

ADAM 

.. Meşrutiyetin ilin edildiği günler
de bazı İttihatçıların Yıldız sarayııu 
ve bazı parlamento reislerinin de dev-
lete aid altın kaşıkları ~ırdıklan unu
tulınam.:ştır .,, 

Con Le'1is 
kimdir? 

Ekonomik, siyasi ve endüstriyel sahalarda tet
kikler yapmak üzere Amerikada bir seyahat 
yapmakta olan Deyli Telegral başmuharrirle
rinden B. Leonard ]. Reid, son zamanlarda 
Birleşik devletlerde birçok amele hareketleri
nin başında bulunan John Lewis hakkında bir 
makale yazmıştır. Bu makaleyi sütunlarımıza 

alıyoruz: 

Halep, 18 (Hususi) - Suriye ve bü
yük Lübnan Emisyon bankasının imtiyaz 
müddeti yakında bitecektir. Yeni imti -
yazname tanzimi müzakerelerine başla
mak üzere bu bankayı teşkil etmiş olan 
sermayedarlar grupu Berar'ı gönder
mişti. Berar Lübnan hü.kümeti nezdinde 
müsaid şartlar bulmuşsa da Suriye hü • 
kümetile olan konuşmalarını müsbet bri 
neticeye bağlayamamıştı. Çünkü tam o 
sırada af kanunu çıkmış ve başta şeh • 
bentler olmak üzere Suriye nasyonalist
leri Şama avdet etmek üzere yola çık -
mışlardır. Vatani blokun hükümeti yani 
Merdem kabinesi Berara karşı bir taraf
tan eski mukavele şartlarından daha ağır 
şartlar koşmakla beraber bir taraftan da 
müzakerelerin mevsimsiz olduğunu ih • 
sas etmişti. Çünkü kendi popülaritesini 
reddeyleyecek ve gelen nasyonalistlerin 
ise demagojik hücum vasıtaları verecek 
bir harekete girişmek istemiyor. Bila -
kis Emisyon bankası müzakerecisini a -
çıkça atlatmakla nasyonalist bir hükü -
met olduğunu anlatmak istiyordu. Bera
nn uğradığı akıbet ali komiserlik mah • 
fillerini bir haylı sinirlendirmişse de ya
kında aldrğuruz malUmata göre Suriye 
hükümeti ile yapılan samimi konuşma -

lardan sonra böyle bir jestin şimdilik 

lüzumu üzerinde her iki taraf da mutabık 

kalmıştır. Yani sermayedarların teklif 

ettiği şartlar içinde Emisyon bankasının 

talebleri kabul olunacaktır. Fakat şartlar 

o kadar ağırdır ki halk arasında duyul • 

ması bile Suriyenin iç buhranını arttıra .. 

cak mahiyettedir • 

- Haber'den -
Gümüş k~ıkları ne ise ama Yıldız 

sarayını a§Irmak epeyce marifete bağ
lı olsa gerek! 

Bir serlevha: 
"Kutubta buzlar altında kaynar SU• 

lar bulundu . ., 
- Tan'dan-

Hayretle okuduğumuz bir serlevha· 
nrn altındaki yazıyı gözden geçirince 
mevzuubahs olanın bir sıcak su cere. 
yanından ibaret bulunduğunu görüyo
ruz. Buz tabakasına nazaran birkaç de
recelik farklı bir suya sıcak denildiği
ni düşünmemiş olan muharrir, serleY
hada tereddüdsüz •'kaynar' kelimesi.ni 
kullanmış. Halbuki arada ne büyük 
fark var/ 

A meri.kıaıda cumhur reisinden son
ra en büyük şöhrete sahih bulu

nan ve kendisinden en ziyade bahsedi-
len şahsiyet, John Lewis'tir. 

Hatta B. Ruzvelt'in gündelik gaze
telerde ondan daha fazla yer tutup tut
madığı şüphelidir. 

Bir bakımdan Lewis, daha büyük 
bir ehemiyet sahibidir. Çünkü Ruzvelt'
in reislikte kalacağı müddet mahdud 
olduğu halde Lewis, amele hareketle.. 
rinin başında uzun müddet kalacak ve 
Amerikanın önümüzdeki yıllardaki 

mukadderatı üzerinde büyük tesirler 
gösterecek, ehemiyetli roller oynaya
caktır. 

Bir çoğumuz, B. Lewis'i bir grev 
organizatörü olarak tanırız. Halbuki 
o, bundan çok fazla bir şahsiyettir. İş
çi ile sermaye arasındaki mücadele i
çinde doğup büyüyen bu adam., çok 
geçmeden madenciler birliğinde sayılı 
bir şahsiyet, biraz sonra da reis olmuş-
tur. 

Bunun üzerine kendisi çok değerli, 
fakat fazla yavaş bir adam olan B. 
Grin'in liderliği altındaki amerikan a
mele hareketinin ağır aksak yürüyüşü 
karşısında sabırsızlık göstermeğe baş

lamıştır. 

TANINMAK 1ÇlN MÜCADELE 

B ay Lewis, memnuniyetsizilği-
ni C. 1. O. rumuziyle amlan en

düstri te-;kilatı komitesini kumıakla 

göstermiş ve bununla da endüstri bir
liklerinin tanınması maksadını güt
müştür. 

Biz, lngilterede milli hayatta bü

yük ehemiyeti h:ıiz bir takım endüstri 
b · rlikleri görmeğe alışmrşrzdır. Fakat 
Amerikacla bir çok işçiler, hala, kendi
lerini patron~arla yapılacak resmi mü. 
zakere erde te!l11)il edecek bir takım 
birliklerden mahrumdurlar ve bunu 
kurabilmek için savaşmaktadırlar. C. I. 
O. nun bugün yapmakta olduğu ede
biyat, yarım asır önce İngilterede ya
pılmış olanlar .. benzer. 

1930 - 1933 senelerinde Amerikayı 

kasıp kavuran büyük buhran Bay Le
wis'e muvaffakiyet fırsatları bağışla

mıştır. Bu sıralarda milyonlarca işçi, 

i~lerinin yolunda yürütüleceğinden ü.. 
midlerini keserek Lewis'in şahsında 
kendisine güvenilir bir lider sezmişler
dir. 

Amerikada ~1gın halinde vukua 
gelen grevleri okurken hatırlama~ğı
mız lazım gelen nokta, bunlardan pek 
azının daha az çalı,arak daha çok üc
ret almak maksadiyle ypllmakta o1du
ğulur. Bunlrdan çoğu, patronlau en-

Tefrika N o. 56 

düstri birliklerini, kendisiyle müzake. 
reye girişilecek bir varlık olarak tam
mağa zorlamak maksadiyle yapılmak
tadır. 

1Kl MÜHiM MUVAFF AK1YET 

B ay Lewis, son zamanlarda bir 
çok muvaffakiyetler göstermiş

tir. Milyonlarca i'ilçi, onun birlikleri
ne girmektedir. Amerikanın endüstri 
istikbali C. 1. O. ile A.F. L. teşekküL 
terine bağlı bulunuyor. Bu iki teşek
külün anlaşması da mümkündür. Bu tak
dirde A. F. L., demiryolları ve mat
baacılık gibi işçi teşkilatı mükemmel 
olan endüstrilerde, iş politikasına gene 
dikte etmeğe devam edecektir. Fakat 
C. I. O. yığın istihsali (mass • Pro
duction) yapan endüstrilerde hakim 
bir vaziyettedir ve Bay Lewis, amerL 
kan iş sahasının mukadderatını elinde 
tutan adamdır. 

Bu adamın vazifesi pek geniş ve 
büyüktür. Kendisi, İngilterenin uzun 
yılların tekilmülü neticesinde kurabil
diği bir organizasyonu kısa bir zaman
da kurabilmek için uğraşmaktadır. 

Kendi idaresi altında bulunan taraf
darlar 17 muhtelif millete meruıub ve 
47 muhtelif devlete tabi bulunmakta
dır. Sonra kendisinin bir çok patron
lardan gördüğü düşmanlık o kadar kı·v
vetlidir ki gözünüzle görmedikçe inana· 
mazsınu. 

Bay Lewis son aylar içinde iki bü
yük muvaffakiyet kazanmıştır. Birin
dsi, Amerika çelik korporasyonu ile 
endüstri birliklerini tanıyan bir anlaş
ma imzalaması, öteki de yüksek mahke
menin Vagner kanununu reddederek iş
çilere birlikleri tanıtmak hakkını ver· 
mesidir. 

Bay Lewis ile çelik korporasyonu 
şefi Myron Taylor arsaında yapılan 

anlaşma büyük bir başarı olmuştur. Fa
kat Nevyorkta ve başka muhitlerde bu 
anlaşmayı imzalayan patron, kendi SL 

nıfma ihanet etmek suçu ile itham e
di!miştit. 

Son haftalar içinde bir çok insan
lardan, işçilerle el birliği yapan patron.. 
lar aleyhinde gayet acı sözler i•ittim. 

İhtimal ki eskidenberi teessüs et
miş olan itiyadlar dolayxsiyle bir çokla
rı Lewis•ın aleyhinde bulunmaktadır. 
lar. Her halde işçilerin bu işten yana 
olmasına mukabil patronlarla birlik· 
çiler arasında çetin mücadeleler ola
cak ve Amerikada bir çok grevler biri. 
birni takib edecektir. 

Amerikada endüstri reformaciları
nın tahakkuk ettirmeğe uğraştıkları 

bir meselede B. Ruzvelt'in muvaffaki-

ytesiz bir surette dört senedir, çalıştı.. 
ğı çocukların endüstri işçiliğinden çı
karılması meselesidir. 

Bütün bu çalışmalar sonunda çocuk 
çalışması kaldırılamamışsa da çalışa

cak çocukların çalışma saatleri, ücret
leri ve çhşma şartları hakkında bir ni
zamname projesi hazırlanmıştır. 

Alman ajansının 
bir tekzibi 

Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 

Türk matbuatını bazı neşriyatından 

münfail olarak D. N. B. ajansının Tür

kiyeye dair gelen haberleri neşretmediği 

hakkında 18 haziran tarihli bir 1stinbu1 

gazetesinin iddiası hiç bir esasa müste• 

nit değildir. Esasen mezki\r gazete bu 

hususu alakadar makamlardan da ko_ 

tayca tahkik edebilirdi. 

Anadolu Ajanasrnrn notu: 

D. N. B. Ajansının Anadolu ajansı 

tarafından çekilen telgrafları neşretme

diği hakkındaki iddia muhtacı tashih.

tir. Mezkur ajansın elimizde bulunan 

son bültenlerinden de anlaşddığına gö

re müttefik ajanslık sıfatının icabatın

dan olan bu neşriyat hiç bir inkitaa uğ

ramamıştır. 

.. -············-·······--················ . . 
l RADYO: . . . . ................................ _ ....... . 

' öôLE NEŞRİYATI: 

12.30-12.50 Muhtelif plU neşriyatı, 

12.50-13.15 Plak: Türk musikisi ve 

halk şarkıları, 13.15-13.30 Dahili ve 

' harici haberler, 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30-18.35 Plak neşriyat?, 18.35-19.00 

Çocuklara masal (Nurettin Art.am), 

19.00-19.30 Türk musikisi ve halk şar· 

kdarı (Cevdet ve arkada"ları), 19.30-

19.45 Saat ayarı ve arabça ne~riyat, 

19.45-20.15 Türk musikisi ve halk şar

kıları (Servet Adnan ve arkadaşları), 

20.15-20.45 Piyano solo (Marsel Bei ta

rafından), 20.45-21.00 Plakla dans mu

sikisi, 21.00-21.15 Ajana haberleri, 21.15· 

21.55 Stüdyo salon orkestrası, 21.55-

22.00 Yar nki program ve istiklal marşı. 

kan yabani gül yapraklariyle bezeyeceğim. 
Kışın da güzel vücudunu örtecek çiçek

ler kalmayınca yosunlan üstüne sereceğim. 

Bunun için şartların ortaya çıkmama

sı için ehemiyetli bir mevzu telakki edil· 

mektedir. Gizliliğine çok ehemiyet veri

len bu mali müzakerelere aid haberlerin 

sızmaması Suriye gazetelerine de para 

dağıtıldığı öğrenilmiştir. 

Suriye petrol imtiyazı 
Şam, 18 (Hususi) - Suriyet petrol 

imtiyazım alan Irak Petroleum şirketi 
Dirzorda bir idarehane açmış ve memur
lar tayin etmiştir • 

V atanl parti erkanı arasında 
Hama, 18 (Hususi) - Suriye Emis

yon bankası ve petrol meselesi Vatani 

parti erkanı arasında şiddetli anlaşmaz

lıklara vesile olmuştur. Bu iki mali me

seleden hükümet erkanı takbih olun

maktadır. Sebeb de şudur : 

Vatanilere göre hükümet imtiyazla

ra mukabil hiç ol:nazsa işsiz gençlere 

·ıe Vatani memı..rlarına iş ve bir mikdar 

para temin edebi.lirdi. Bunu da yapma

mıştır. Hükümet ne memurlarını, ne de 

Vatan1 gençleri hımaye etmemektedir. 

Suriyede 800 kişilik bir çete 
bir köyü bastı 

Şam, 19 (A.A. ) - Sekiz yüz şakL 

den müteşekkil bir çete Suriyenin İsta

mu köyünü basmıştır. Çetenin takibi 

için kuvvetli bir jandarma müfrezesi 
gönderilimiştir. 

"İbni Sina niWeten faal olan ha

yat devrinde 150 kadar kitab ve risale 
yazmıştır. Bunlar tıbtan başka mantı• 
ka, felsefeye, riyaziyeye, fizike, kim
yaya, jeolojiye, astronomiye ve diğer 
sair ilimlere aiddir . ., 

- Cumhuriyet'ten -
"Hayat devri,, nasıl bir tabirdir? 
Bic de "diğer ve sair,, in yanyana 

getirilmesi. ayrı bir şaheser. 

Bibliyografya 1 
Yeni Adam 

17 haziran tarihli 181 inci sayısın

da şu yazılar vardır: İsmail Hakkı Bal .. 

tacıoğlu: dönenler,, bir abone tipi; 

inanmak (dram), hayatım; Hüseyin 

Avni: fabrika ve iç pazar; Adnan Ce

mil: politika, Jcitablar; Hasan Ali Edbı 
Ferhadla Şirin; Andre Gide: Rusyadası 

dönUş; kısa tenkid ve tetkikler, iç S06. 

yete, dış sosyete, kültür, hulasalar, 

haftanın düşünceleri; İzzettin Şadan: 

akıl hastalıkları; Alexis Carrel'in ki· 

tabı. 

Fikir hareketleri 
14 haziran tarihli 191 inci &a.yısr 

çıkmıştır. Bu sayının yazıları şunalr
dır: Francesco Nitti: demokrasiye hü
cumlar; Will Durant; devlet ve men
şeleri, Hüseyin Cahid Yalçın: Meşru• 
ti yet hatıraları; Felicien Challaye: sa
natların paye ve mertebeleri; Gonzag
ne de Reynold: bazı fikirler; Rene Pu
aux: Nevyork sokaklarında; Jules Ro
mains: Portrait de ta Lettonie; Will 
Durant; Portaait de la Lettonie: Filo• 
zoflar, hayat ve mezhebleri; Clavijo: 
Timurun sarayında bir ispanyol sefi
ri; kitablar arasında, lehte ve aleyhte, 
vecizeler. 

- Modem cerrahi 
Nisan mayıs tarihli 9 uncu sayısın

da şu yazıları görüyoruz: Operatör Ca.
fer Tayyar Kankat: estetik cerrahı. 
profesör Mario Donati: modern cerra
hinin son vüsati, doktor Rasim Adasal: 
Fussu Sudgi tümörleri, doktor İsmet: 
Nöro-şirüji'de kafa ve dimağ rontke· 
nolojisinin ehemiyeti; Dr. Micehel Le· 
on: akciğer vereminin teşhisi. 

Yaz.anlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles La11ı 
Nurettin ART Alb 

Cenazenin başında yapacakları töreni 
yaptıktan sonra hepsi ayrıhp gittiler. 

İmogen, orada yalnız başına uzun müd
det kalmadı. İçtiği ilacın tesiri geçtikten 
sonra üzerindeki yapraklarla çiçekleri ko
layca silkip atarak uyandı ve bir ruya gör
düğünü sanarak dedi ki: 

Roma imparatoru, Britanyayı istila ıçın 
kuvvetli bir ordu göndermiş ve bu ordu, 1-
mogen'in dolaştığı ormana kadar ilerlemiş
ti. Posthumus' da bu ordunun içinde bulu
nuyordu. 

Posthumus her ne kadar Roma ordusu i
le birlikte gelmişse de kendi vatanda~lariy
le harbetmek niyetinde değildi; Britanya 
ordusuna geçecek ve orada kendisini süren 
kıral uğrunda romahlarla çarpışacaktı. 

man Polidor ile Kadval da bu orduya gir· 
mişlerdi. Bu iki genç, kendi öz babalarının 
ordusuna girdiklerini bilmeksizin büyük de
ğerlerini, cesaretlerini göstermek azminde 
idiler. İhtiyar Bellarius da onlarla birlikte 
harbe gitmişti. Bu adam, uzun zamandan
beri, kıral Simblin' e iki çocuğunu çalıp sa
vuşmak suretiyle yaptığı kötülüğe nadim 
olmuştu. Gençliğinde batın sayılır savaşçı· 
lardan olduğu için, şimdi, kendisine haksız
lık ettiği kırah uğruna harbe giriyordu. 

Sim hl in 
görünce öldüğünü sanarak baş ucunda san· 
ki çocukluğundanberi kendisinden ayrılma
dığı bir kardeş imiş gibi ağlamağa koyuldu. 

Bunun üzerine Bellarius, ölünün ormana 
çıkarılarak kendisine bir cenaze alayı tertib 
olunması ve baş ucunda o zamanın adeti ol
duğu üzere mersiyeler okurunası teklifinde 
bulundu. 

İmogen'ın iki kardeşi zavallıyı taşıyarak 
ormanda gölgelik bir yere götürdüler ve ça
yırların üzerine yatırdılar. Ruhu için ilahi
ler okudular ve üzerini yapraklar ve çiçek
lerle örttükleri zaman Polidor dedi ki: 

- Yaz devam ettikçe ve ben yaşadıkça 
senin mezarını çehren gibi soluk renkli, şef
faf vücudundaki damarlar gibi mavi çiçek
h!ile ve senin nc:f csinden daha az güzel ko· 

~ B~n kendimi bir mağara bekçisi ve o
rada yaşayan iyi insanların ahçısı sanırdım. 
Peki, üzerime bu çiçekler nereden konuldu? 

Mağarya giden yolu bulamadığı ve arka
daşlarından kimsecikleri de göremediği i
çin bütün gördüklerini ruya sanan İmo~en, 
gene Milford - Haven'e doğru. orada Ital
yaya gidecek bir gemi bulabilmek ümidiy
le, yola çıktı. 

Çünkü, hala, bütün düşüncesi kocası 
Posthumus' da ve onu bir uşak kıyafeti i
çinde arayıp bulmakta idi. 

Fakat bu sıralarda İmogen'in bilmediği 
büyük hadiseler oluyordu. Roma imparato
ru Ogüst Sezar'la kıral Simblin arasında 
muharebe çıkmıştı. 

Posthumus hala !mogen'in kendisine i
hanet etmiş olduğu kanaatindeydi. Bunun
la beraber bu kadar fazla sevdiği bir kadının 
ölümü (çünkü Pisanio, gönderdiği bir mek
tubta emrini yerine getirerek İmogen'i öl
dürdüğünü yazmıştı.) onu o kadar teessüre 
sürüklemişti ki şimdi, Britanyaya ya bir 
harbte ölmek, yahud da emir hilafına mem
lekete döndüğü için kıral Simblin tarafın
dan öldürlmek arzusiyle dönmüştü. 

İmogen, daha Milford - Haven'e gitme
den, Roma ordusunun eline düşmüş ve kılı
ğx ve tavırları dolayısiyle Roma generali 
Lucius'un maiyetine alınmıstı. 

Simblin'in ordusu da romalıhrla çarpış
mak üzere ormana kadar ilerlemiş ve o za-

Artık iki büyük ordu karşılaşmış ve mu
harebe başlamıştı. Eğer Bellarius ile Post
humus'un ve Simblin'in iki oğlunun fevka· 
iade yararlıkları olmasaydı, az kalsın, bri· 
tanyalılar yenilecek, kıral Simblin ölecek
ti. Bunlar, hem kıralm hayatını kurtardılar; 
hem de harbın taliini çevirerek britanyalı· 
ları zafere ulaştırdılar. 1 

Muharebe bittikten sonra aradığı ölümü 
bularmyan Posthumus, gidip kıralm subay
larından birisine, memlekete izinsiz dönrlü
ğü takdir<le kendisine verilecek olan ölüm 
cezasını istiy erek, teslim oldu. 

• 
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Milli küme maçlan 

Gençler Birliği Güneşle 
3-3 berabere kaldı 

latanbul, 19 (A.A.) - Milb küme maçlanna buaün de devam• 
dildi. Basünkü ID9Ç Ankaradan G ençler birliii ile lstanbulclan Gü
llet tlıiamlanm kartılaftu17orclu. Müsababnın yapıldıtı Taksim ata
dmda üç bine yakın bir kalabalık ftrdı. Adliye vekili Şükrü Saraçoi· 
ha da miilabakayı takib edenler ar uında idi. 

Saat tur 17 yi 10 geçe iki ta
kım sahaya çıktılar. Kua bir mera
önden sonra iki takmı kartılıklı 
yer aldılar. Günet'i fU kadro ile 
ıörüyonız: 

Cihad, Faruk, Repd, Yusuf, Rrra. 
İsmail, Melih, Salibaddin, Necdet, Re
bii, fbrahim. 

Gençlerbirliği de fU takımla oynı
yor. 

Rahim, Halid, İhsan, Kadri, Hasan. 
8a~ihaddi11, Selim, Mustafa, Rasim, Ni
yazi, İhsan. 

Hakem İzmirden Mustafa. 
Oyunun ilk dakikaları Güne§in y•

n ıahuında oynanıyor. Ankaralılar bil.. 
cum faikiyetini ellerinde tutmakla be
raber bu tefevvukun semeresini alacak 
müessir bir oyun çıkaramıyorlar. 

Dakikalar ilerledikçe güneş kaleıi
nin birax daha tehlikeli ziyaretlere ma
ruz kaldığı görülüyor. Orta çizgisinin 
biraz cerisinde yerleıen gençlerin iki 
müdafii, geriye gelen topları uzun vu. 
ruşlarla iade ederek, muhacimlerin ye• 
ni yeni fırsatlar peıinde kofIDAlarını 

temin ediyorlar. 
Günef birici devrede bu lrarlfık va. 

ziyetten pek az kurtularak bir kaç hü. 
cum fuaatı elde etti, bu hücumlardan 
bilbaua yalnız ikiai sayıverecek kadar 
tehlikeli oldu. Fakat Salihaddinin ve 
Melih.in iki srkı fÜtil ile neticelenen bu 
hücumlar avuta gitti. 

Birinci devere colsüz sonuna doğru 
yaklaıırken, 43 üncü dakikada anakara.. 
lılar güzel bir gol kazandılar. Bir kor
ner vuruıu esnasında. Raaim güzel bir 
kmfa VUnıfU ile takımına ilk sayıyı ka
zandırdı. 

Birinci devre, bu suretle ankaralı

ların lehine bitti. 
Güneşliler ikinci devreyi rüzgarla 

beraber oynuyorlardı. Biraz fUUrlu oy
namak, muavin hattının birinci devre
deki hedefsiz çalıfJDUını bil'iıZ canlan
dırmak prtiyle, Güne, için vuiyeti 
kurtarmak ümidi henüa kaybolmamı§tı. 

Güneıliler Umid verici bir faaliyet
le devreye girdiler. Bunun ilk netice· 
si olarak, Salihaddin altınc dallıiıkada 

bcnıııberlik .. yıamı çıkardı. GiinCfliler· 
Hı tuyiki gittikçe ağır batarak denm 
ederken Gençlerin semere 'ftl'IDiyen 
birkaç ferdi hücumu parladı ve sandil. 

16 mcr dakika: Güneılilerin bir htl
cumu esnaamda Rebiinin f&DdeWni 
~erin mildafü kesti, top, mildaflln 
bfumı ve elini sıymmfb. Hakem pe
naltı verdi. Güneşliler bu qır cezanın 
yarattıfı fırutı, Necdetin bir wrutu 
ile gole çevirdiler. 

2-l mağlUb vaziyete dilten Gençler 
de bu ~etten kurtulmak için bir 
gayret belirdi. Sıkı bir initle Giinet 
Jı:alesine kadar aktılar. Sola.çık tıopla 

ilerlerken müdafi Repd topa prj yap
tı. Hakem, bir dakika evvelki fiddetli 
kararını yeniden tekrarladı: penaltı.. 

Niyazinin çok aıkı bir tütü ve 
Gençlerin beraberlik sayısı. 

25 inci dakika: Gençler aldan bir 
lnit yaptılar, sağaçık topu ortaladı. Sol
iç Niyazi, 15 metreden vole bir tütle 
cUnün en güzel aayısmı çıkardı. 

38 inci dakika: Rebiinin bir tütilnü 
Gençlerin kalecisi kurtardı. Fakat e
Mden kaçan topu kovalamak için ka
leyi bot bırakarak ileri fırladı. Necdet, 
bu vuiyetten istifade eder~ Gilııq'c 
beraberlik uyııını temin etti. 

Oyun, Güneş'in tazyiki devam eder· 
ken sona doğru yaklaflYOrdu. Son da
kikada Gençler güzel bir init yaptılar. 
Niyazi topla beraber kaleye doğru akı
yordu. Cihad'ın güzel bir plonjonu mu
hakkak bir gole mmi oldu ve bir daki
ka tonra oyun 3-3 beraberlikle bitti. 

Geçen sefer Ankarada yapılan maçlarda 
Güaeı la.lecisiain ıllul bir kurtarışı 

1 uncelide islô.hat 
programı 
(Bafl 1 iaci sayfada) 

olacaktır. 

Kar IU'tlmDI altuwla ~ lıalan 
aergerJeler 

Dersim asilerine uırlardanberi eri • 
filmez ve yanına yaklaşılmaz bir sığmak 
olan meıhur Kutu deresi çevrellİ buglln, 
bu mevsimde pek seyrek rastlanan bir 
kıf ve kar manzarası içindedir. Tabiat 
da buralara bir bahar havası ve huzuru 
ıetirecek olan kötülüklerin tasfiyesi ha
reketlerinde cümhuriyede elele vermiı 
cibidir. 

Kutu dere.sinin buctıne kadar nizam 
ve sükWı unaurlannın tesirinden uzak 
kalmıt olan koytu inlerine sığınan bay
dudlann yiyecekleri kalmamıqır. Aç ka
lan serıerdeler karlar altından ~kan ya
ban! suumlan yemektedirler. Kara •e 
ba.a lamm1erimida im kat bBe uçwt
mldıiı maı..ra uhawnda kendilerine 
hiç bir yardım gelmiyecelhü anhyan p
kiler bilyilk bir UmidlizHk içindedirler. 

Talim ola7f)rlar 
Açhk. soluk ve gittikçe daralan de· 

mirden bir çemberin kendilerini ulatpr
cbfı asiler teslimden bqka bir çare ol -
madığım uılamıflardır. heri karacolla
l'lllllA her gün ve her saat grup grup 
uğman biler silAhlariyle beraber teslim 
olmaktadırlar. Bunlar ıeri hatlara sevk 
edilmekte ve buradan EJbize gönderil
mektedirler. Teslim olanlar; Kutu dere
sine uğınanlann büyük bir çaresizlik 
içinde olduklarım ve ilk fırsatta hepsi
nin teslim olmak arzuaunda olduklanm, 
yalım bapanndaki seyyidlerden ve fCYb• 
lerden korktuklanm taylemiılerdir. 

Aailerin bir reiai ölJüriilJü 
Bugün bir müsademe neticesinde 

iailerden, ismi henüz tesbit edilemiyen 
bir reis 61dürülmilıtür •• Şakiler ölen re
iain cesedini almak iatemiıler: fakat bü
tün pyretleri hop giderek ağır zayiat
la kaçmaya mecbur edilmiflerdir. Tun
celi ukeri harekitma bitmit nazariyle 
bakılabilir. Bundan sonraki safhalar; 
huırlanmıt tatbilana batlanmıt olan 
idari ıslahatın bitirilmesi keyfiyetidir. 
Bafbakanrmızm bu mmtakada bulunUfU 
idari ıslahatın en kı .. bir zaman içinde 
ıerçeklqtirilmeaini mtımkiin kılmakta

dır. - Bahri Tarpd. 

ucus -------------------- 5 --

l>lfhpaüll.~~ lsmetpaşa kız enstitüsü ma_s erumz 
sergisi dün açıldı (Bafl 1 int• sayfada) 

liablifi yenmlı ve tu6m mU.tnna, bl\
tihı diğer mahsullerde hem daha iyi. 
hem de qalıki tabloda &örilloceii U... 
re daha fazla rekolte temin edilmit*• 

Bufday 
Arpa 

1935 19~ 

2.500.000 2.700.000 ton 
1.300.000 1.600.000 • 

Pamuk SZ.000 45.000 • 
Tütün 38.000.000 65.000.000 kilo 
Afyon SOOO 5.000 sandık 
Fındık 24.000 26.000 ton 

Ozitm eo.009.000 65.ooo.ooo kilo 

Pazar ıartları: 
Kranıen wnumt konjonktunm tesf. 

riyle, fakat dlıha aiyade ticaret rejimi· 
mirin huırladıtı imklnlarla çok mtl• 
aaid safhalar arzetmit; zirat mahsul .e 
maddelerimizin hepsi, btt önteki yıl

dan daha yüksek fiatlarla muamele &ör
mü,tür 

Senenin ilk aylarında gcvtcmiye 
yüz tutan fiatlar mahsulUn bazı yer· 
terde bozulması üzerine yilkselmeye 
başlamıt ve senin ikinci nıafmda yük· 
sek ve çiftçi için kirh seviyesini. 
muhafaa etmi,tir. 

Hassaten, tiftik, dı' ticaret rejlml
mi~den en fazla faydalanan maddeler• 
dendir. Tiftik bütün sene yüksek bir 
seviyede kalmrı, senenin son ay
larında bir önceki yılm iki misline ka
dar yaklaşmı' ve böylelikle rekoltenin 
tamamı aatılmııtır. 

Bir önceki yıldan yüzde otus fazla 
ekilen pamuk hemen hemen elde kal
mamış, yilktek fiatlarla müfteri bul· 
muftur. 

Tütüniln ihraç maddelerimiz arasm• 
daJd ebemiyetll yeri bir 1Dlıt daha art• 
mı,tır. 1935 rekoltesinden satılmamıt 

kalan t8t8nler senenin ilk aylarında 
yflkselr fiatlarla abldıfı gibi bir an. 
ceki yılm iki mfsliıne yaklaşan 1936 re
kolteıinin büyü bir inamı da yılın .,.. 
ayında mü9tahsil için çok mUsaid fiat-
1•1a sablmrştır. UdhftUmlb de geçen 
yıldan yflrde 20-25 kadar ffat fazlasly1e 
50 milyon kiloya yakın i'tmıcat yapıl· 
mııtır. İncir piyaaaeı geçen yıla göre 

daha az mUaid bılr eeyfr taldb etmlt 
olmakla beraber rekoltenin hemen he
men tamamı satılllllftır. 

Ticaret rejimlmiı:in çok milaid du

rumu ve biru da lıpanya hldlaelerinin 
yardımiyle fındık ımhaulümlia ı ümidin 

~ GatUncle mlAid prtlarla " rekol • 
tenin bir kısmı önceki yıla g8re ytlzde 

35 - 40 derecesinde yüksek fiatlarla u-
tılmııtır. 

20 milyonluk larlı: 
Bugün 935 rekoltesiyle 936 rekolte

linden elimbde bit Wr stok bl""''"" 
oldulundan genft ve bir fUdr nrld ID
yaala"'I yapmak imldnı ftl'dır. 

Bqbca mat mahml •e maddeleri • 

misin IOD iki yaJdüi Dar8cat la)awti ,... 

clur: 

(000 DIYC8İle lira olarak) 

Tütün 

'Oaltm 

KabuJı:lu fmdık 

Pamuk 
Arpa 

Bulday 
Tiftik 
Yün 

İncir 
Zeytin yap 
Yumurta 
Afyon 

Palamut 
Deriler 
Postalar 

11,676 24.26J 
10,497 10,200 

1,106 13,243 
1,109 286 

6,783 9,485 
l,966 t,068 
2,831 1,927 
2,144 7,071 
1,555 4,844 
4,459 4,029 
1,946 1,324 
1,369 1,682 
1,064 1,548 
1.323 l,624 
1,692 4,421 

495 670 

Yek\tn 67,015 87,689 
Görülüyor ki bathca zirai mahsul 

ve maddelerimizin ihraç kıymetleri bir 
önceki yıldan yirmi milyon Ura fula -
dtt. Ve 935 yılmm 98,5 milyon Ura olai 
umumi ihracat kıymetinin yüzde 69 una 
tekabül ettiii halde 936 da 117 .7 mil • 
yonu bulan umumi ihracat kıymetinin 

ytlzde 74 cm gibi yWmek bir nisbete çılm-

mııtn' • 
AWcalı mabmlara ıclen haberler; 

bize 937 yi daha bByUk 1\mjd\crle bek
letecek mahiyettedir. 

Sergide çok güzel ve ince 
eserler teşhir edilmektedir 

Bn. lamel lnönll ..,.;nln reaim ..,,._ siyar.t eıliyor 

lsmetp&f& kız enıtitüıü, den yılı sonu sekizinci aerıriıini dün açtı. 
Serginin açılq tareninde lçiıler hakanı ve Parti genel selfreteri B. 

Şükrü Kaya ve Gümrük ve inhiaarlar vekili B. Rina Tarhan bulunu
yorlardı. 

Bu seneki sergi, tethir edilen 
parça çetidi itibarile dijer sene
lere benzememekle beraber kali
te noktumdan gizle ıirülür bir 
üstünlük arzebnektedir. Büyüklü 
küçüklü altı salonu dolduran e
eerler, biribirine bensemi1en ve 
biribiri 1amna tethir zevk ve sa
natına UJIUD olarak aıralanan sa
nat eserleridir. 

'Ost kat koridora açılan ve serci 
için ayrılan bölUmde sağdan ilk oda 
bebek çmnqırlarma ayrılmıf. Burada 
kundaktan ıekiz, dolnıs 1'1frnA kadar 
çocuklara yarar iç ve dıı çamaflrlar 
&6s alıcı bir tekilde sır•lanmı,. 

ikinci bllyük salon. iç açıcı renk· t 
ler içinde ıız ankini okfl)'&n iç 
pmqırlar mefberi... Burada, her biri 
batka renk ve bafka modellerde ve her 
birinin Uzerinde değerli göz nuru ve 
el emeli bulunan Ud yilse yalun iç ~ 
mqın nr. Bir kadın pijanwımm la.
nmlan yanmda bir kll'lıftt buketi •• 
kona.. kqkorae ve ıüvitetlerin arasın
da erkek kömlekleri kimanalar.. gece 
ilk entarileri.. biribirine karlflk fakat 
bütün inceliklerini, busutiyetlerini or· 
taya dökecek bir sevkle ııralanm11o 

Uçüncü salon, moda .e c!ikit lamıı
na tahlis edilmlf. Çok auik bir il· 
retımen Bayan: 

- Bmada. diyor, batb &lrdüll
nils modeDerl, rob, koatilm ve ppka, 

bepeini talebe kendi icacl etmiftir. Bun· 
Jar kopye değil, talebelerlmlsln ne-. 
yonlancbr. Btıba .. hMır n f&tr .... 
lralara •Jl'ID •e ı.kaa olan kemerler 
bu •neld 1ergiaıin birçok huıusiyetle
rlnden birini tefldl etmekte.. Bunda 
da 200 den fula eter tethlr edilmlt-

D6rd8adl oda gUsel bir bahçeye 
alnnlt bl81ini .eriyor. Dkt tarafım 
saran çiçekler karfısmda inan cayri 
lbtiyart havayı kokluyor .•. Burada, gtı
sel vazolar içinde leylak, sümbül, foL 
ye, papatya, gelincik, krizantem, karan
fil, gül, meneqc, peyıamberçiçeli, 
renk ahengi içinde biribirine karıflDlt· 

Kart.sındaıki "4a n ldareslne ayrıl-
11111· Ahpb üzerine cili. kum8f boya
ması, yama, örgil, Otil, çamaftt, kola 
itleri ıenç kızlanmızm nasıl bir ihti· 
mamla ve emelde ev iflerine 9C eY i
dareaine hutrlandıklannı gösteriyor ... 

Resim ve dekorasyon od•• enatft8-
nün 7 sınıfının talebelerinin bu fUbe
deki ibtısaı ve mu.affalayetl«kıi ~ 
züınize sermekte. 

Ve nihayet orta katta ayrı bir yer 
alan (tıbahat) serpi, enstitünün tale
belcrirıin mOkemmel servisleri ite gezi· 
cilere yaln~ göz depl, damak zevkini 
de •ermekte.. 

680 mevcudlu enstitünUn tık bq _. 
nelik kımımdan bu sene 28 talebe asıl 
ve 57 özel ki bepıi 85 talebe mezun ol
IDUftur. Aut talebe, eutitilde bet eene 
okuyandır. Özel talebe, orta okulu bi-

Dr. Arasla Mısır 
hariciye 

nazırı arasında 
(Bap ı. iaci aaylada) 

falul dNtlulr temimtnm da ayaı 
umanda itimad brıyıumamzı n teyem
manen teyid olıuıu UtildMi Avrupa
ma bu kısmında tir mlb nbinl oı.a 

ba,lk AN•nis deYl«iııJo .. d•t ve 
relalu 6uamntlaJ:I albl dileklerJmlıı 
wu1aa1 •belaıwaaulaa rica ederim. 

Dr. ARAS 

!lr ... ans Dr. T..tik Riittü Araa 
Harici,. v.mu 

Mısır ile Türlciye arasındalci diJrt 

üdia tudikiııe mltffair .baua lfyiba· 

•ma Blyl.i •111.ı •.cll.ıac• hbrr• 
lana bildiren haberinizden dolayı e.t
•lanvıua miaaettanm. 

Bu hbul lceyliyeti ve ebelansrnı
.,,, lutu/Mr telıralı l!lı•r milletiııl 

ttfr.t mlll«IM baflıy8n a8tlti dostlıılı 

uaciriae yeni IHr lıallca daha ilbe ri-
11Nitedlr. 

Bir Alrdeaia mımıl•htl olan, Jlısn, 
C•nnred• de aleDell ve reamen hyaa 
oluadufu ...,.., Ntb ...,,.,ı.rilll _,,, 
baıı idame ve mubal ... Maa baretm•k 
amilllletll,. SulJasa 4nlftl•rle map 
ıM lnıludrıfrıma lw lledd, ,..,,., • .._ 

l•rimh arasında tqemmlwn mncııd 
brdqll! ml~riııi tüvlye N 

inldpl fttl~i rulıiyeıtt•tlit. 
Şabıll dOftlulı ,.....,,,,. itilllad ... 

yrmıı•nnı ~• 'l'lrtlp camlıurlynini• 

itil• ~• ttl•bı baıuandati baratttll 
dileklerimia bhllJııiJ elcselaaalarıa

dan rica eder.ten, bakanlar heyetinin 

Tiir.t .. •uır maalı«l•leriai sürat/e 
pvlaıaeııtoy• te•dilııl brarl&ffltllllf 

olduğuna ırz ile kesbi ~re/ qleri"" 
llnldu mabede/ere aid tudilıuıMle

rlıı Kahiretle ds.lamııml• tntlai N-
Dl sniadirecelıtir. 

V ASIP BUTROI IALI 
(A. A.) 

tirdikteıı IOftra eftldtttntln d6rdiincll 
11111fına sfren talebedir. Be, senell1' 
tahsilden sonra Pd MM de lfretmea 
k111111 nrdır 1d bu lalma bu 1ene 52 ta
lebe ~tir. Otretmen lmaundaa 
~kanlar c!a, llterlene bir tene lhtılM 
lmmllldıa okuma~ıdar. Bu sene llatlt 
w kımnndan bir ev idarcai, bir çiçek, 

bir pllltKıhlr ft tababat, bet taPlracı
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6 ULUS==================== 20- 6 - 1937 

ilin 1 
Ankara cezaevi direktörlüğünden: 

1 - Ankara hapis evinin haziran 937 iptidasından mayıs 938 
sonuna kadar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibariyle 
şartnamede mezkOr şerait dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müd 

SUMER BANK ~ 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ereğli Bez Fabrikası İ vriz İdroelektrik 
Santralı İnşaat münakasasr : 

1 - Bankamızın Konya Ereğlisinde 1 vriz mevki
inde yaptıracağı muhammen keşif bedeli (205.498,21 
iki yüz beş bin dört yüz doksan sekiz lira ve 21 kunlş) 
ola:;:ı idroelektrik santralı inşaatı vahidi fiatla ve ka~ 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankar~
da Sümer Bank İnşaat servisinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 1. temmuz. 1937 perşembe günü saat 
14.30 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 11.525 on bir bin beş yüz 
yirmi beş liradır. 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta 
evet Sümer Bank İnşaat servisine gelerek bu kabil bir 
inşaatı yapabilecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab 
eden vesikaları ibraz ile eksiltmeye gireceklerine dair 
birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar, ihale 
günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank Muhaberat Servisi Müdürlüğüne teslim 
edilmiş olmalıdır. 

7 - Bu inşaatı Banka dilediği müteahhide vermek 
hakkım muhafaza eder. 2-2620 

Yüksek mühendis mektebi artırma ve 
komisyonundan: eksiltme 

1 - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu al'Sa da
hilinde yaptırılacak (238.260) lira (77) kuruşluk keşif bedelli pan· 
siyon Linası inşası ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kcr 
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut husust ve fennt şart

lar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cedveli. 
B - Mukavele projesi. 
:: - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 12 lira bedel mukabilinde 

mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28-6-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs 

de Gümüş suyunda yüksek mühendis mektebi binası içindeki artır
ma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 13164 lira muvak
kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafia vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet ve
sikası. 

B - 50000 liralık iş yaptığına dair nafia vekaletince tasdikli 
vesika. 

C - 937 yılma aid ticaret odası vesikası. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya 

mimar olması veya bunlardan biri fenni mesuliyeti altında işin ya· 
pılacağrnı ve inşaat müddetince işin başında bulunuurulacağını 
teahhüd etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar yüksek mühendis mektebi binası içindeki 
artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektuhların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak geçikmeler ka-
bul edilmez. (3205) 2-2554 

Urfa cumhuriyet 
umumiliğinden: 

müddei 

1 - Urfa ceza evinin bir senelik ihtiyacı olan 250000 bin kilo 
ekmeğin 7.6.1937 tarihinden itibaren kanuni sepepler dolayısiyle 
15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18750 ve teminatı muvakkate 1410 lira
dır. 

3 - Eksiltme 22.6.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 12 de 
yapılacağından istekliler bir saat evetine kadar Urfa C. M. U. lik
te toplanacak komisyona zarflarını vermeleri Iaznndır. 

4 - Ekmek şartnamede izah edildiği evsafta yerli unundan o
lacaktır. Fazla malfunat almak istiyenler Urfa ceza evi müdürlüğüne 
müracaat ederler. (1617) 2-2709 

Nafıa Vekaletinden: 
2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Ankarada nafia vekaleti 

malzeme eksiltme ko~isyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 
22 t<>n St. 37 çeliğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş mu
hammen bedelli 250 kilo 1 m/ın lik betonarme bağ telinin açık ek 
sil tmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada nafia vekaleti maL 
zeme müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat 217 lira 97 kuruştur. 
İsteklilerin 2 temmuz 937 cuma günü saat 14 de Komisyonda 

hazır bulunmaları lazımdır. (1592) 2-2725 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası riyasetinden 

Ankarada Postahane caddesinde (7) parselde (146) adada (378) 
metre ?1urabbaı arsa üzerine yapılacak Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odası ınşaatı 15 haziran 1937 tarihinden 22 haziran 1937 salı günü
ne kadar açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Binanın muhammen inşaat bedeli (42) bin liradır. 
2 - İnşaat; şartnamesi mucibince anahtar teslimidir. 
3 - İnşaata talip olanlar usulüne tevfikan lazımgelen resmt 

vesaiki ibraz etmekle mükelleftirler. 
4 - Fenni şartname beş lira bedel mukabilinde Ankara Ticaret 

Odasından alınabilir. 
5 - İhale 22 haziran 1937 salı günü saat (16) da Odada yapıla

caktır. Talip olanların bu saatten evvel temint ve kanuni vesikala-
rile Odaya müracaatları ilan olunur, ' 2-2691 

detle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - İhale 21 haziran 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 de Ankara cumhuryet müddei umumiliğinde toplanan komis.. 
yonda yapılacaktır 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 çuğu olan 2424 lira 
33 kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekalif ve damga resmi ile 
ilan ücretleri ve ınJelhace ekmeğin tahlil ücret masarifi ve sair 
bilcümle masarif müteahhide aittir. 

5 - Teklif mektublarr 21 haziran 937 pazartesi günü saat 14 e 
hdar sıra Nolu makbuz mukabilinde ikinci maddede yazılı komis
yon reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnamey göremk ve fazla izahat almak isteyenler mesai 
saatı zarfında cebecide hapis evi müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur ( 1378) 2-2384 

Ağrı ilbay lığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Patnos ilçesinde yapılacak ilk o-

kul inşaatı keşif bedeli on bin altı yüz altmış bir lira altı kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak §.unlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavelename projesi. 
D - Keşifname ile keşif hülasası cetveli. 
E - Resmi projesi. 
F - Nafia işleri ş.eraiti umumiyesi. 
3 - İstiyenler eksiltme şartnamesiyle buna müteferri diğer ev

rakı encümen kaleminde görebilirler; 
4 - 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 16 Ağrı vilayeti da

imi encümeni odasında yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 799 lira 62 kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri ve resmi gazetenin 7.5.1937 gün ve 3297 
sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan nafia vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ve 937 yılma aid ticaret odası 
kayıd vesikasını haiz olup göstermesi şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılr saatten 
bir saat eveline kadar Ağrı vilayeti daimi encümen reisliğine ge
tirilerek makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektublarm muayen saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatrlmıs olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. (3189) 2-2518 

MERİNOSYAPAGISISATIS iLANi · 
"" 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Çiftliği Müdürlüğünden· 

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

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

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

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

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

Çorum nafia müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sungurluda yapılacak 19079.35 lira 

keşif bedelli ve beş dersaneli ilk okul binasının 14017 lira 29 ku
ruşluk kısmının inşası işidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif silsilei fiat ve metraj cetvelleri. 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlü

ğü binalar heyetinde ve Çorum daimi encümeni ile Naha müdürlü
ğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 937 haziranının 29 uncu salı günü saat 15 de Ço
rum vilayet encümeninde toplanacak komisyon tarafından yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1051.30 lira muvak

kat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 
Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika ve bu işleri yapa

bileceğine dair Nafıa vekaletinden ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

eveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile gelecek mektupların nihayet 
15 e kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1616) 2-2708 

Manisada yapılacak Atatürk anıt 
müsabaka şartları • • 

proıesı 

\tanisa vilayeti daiıni encümen reisliğinden 
1 - Manisada bir ATATÜRK anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için 50.000 lira sarfolunacaktır. 
3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müddeti 

1 haziran 937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. 
4 - Müsabakya iştirak edceklerin en az güzel sanatlar akade

misini bitirmiş türk sanatkarı olmaları şarttır. 
5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırhyacakları proje ve 

maketleri 1 teşrinisani 1937 pazartesi günü saat on altıya kadar 
İstanbul güzel sanatlar akademisi direktörlüğüne teslim etmeleri 
şarttır. Projeler akademiye kapalı zarfda rumuz usulü ile teslim e
dilecektir. 

6 - Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini heykeltra

şın takdirine bırakılmıştır. 
8 - Müsabakaya iştirak edecek olanlar abidenin dikileceği ye

re aid plan ve fotografları İstanbul güzel sanatlar akademisi direk
törlüğünde görülebilir ve diğer malfunat aiınabilir. 

9 - Proje ve makatlar İstanbul güzel sanatlar akademisinde 
müteşekkil ve isimleri mahfuz olan jüri azaları tarafından tetkik edi
lerek en muvafık beğenilecek ve jürinin buna dair verdiği karar 
dahiliye vekaletinde müteşekkil abideler komisyonunun tasdikin
den sonra katiyet kesbeylecektir. Bu suretle beğenilen ve tasdik 
edilen eser realize edilecektir. 

10 - Müsabakada birinciliği kazanan eser için 1000 lira ikinci
liği kazanan eser için 500 lira mükafat verilecektir. (1407) 

2-2502 

l(apalı zarfla el~iltme 
Erzurum . İnhisarlar Baş Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş Erzurum Başmüdürlüğüne bağlı 
Malazgirt kazası dahilinde Ak tuzlasında bir müdür evi ve iki me
mur evi. bir idare binası, bir amele hangarı, iki tuz anbarının top
tan inşası. 

2 - Keşif bedeli 36889 lira 61 kuruştur. 
İstekliler şartname keşif ve planları 1stanbulda İnhisarlar u

mum müdürlğünde ve Erzurum İnhisarlar baş müdürlüğünde tuz 
fen şubelerinde görebilirler. 

3 - İhale 2 temmuz 1937 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de 
Erzurum inhisarlar başmüdürlğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (2766) lira 72 ku

ruş muvakkat teminat parası vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesi

kasını ibraz ve bir teahhütten en az on beş bin liralık buna benzer 
inşaatı ey i bir surette yaptıklarım isbat edecek vesaik ibraz etme
leri meşruttur : 

7 - Teklif mektupları kırmızı mumla mühürlü olduğu halde 
yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evel Erzurum in
hisarlar başmüdürlüğünde eksiltme komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarında bu saatte komisyonda bu
lunması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1601) 2-2696 

Afyonkarahisar 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 S.6.937 tarihinden itibaren 29.6.937 tarihine kadar 

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

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

S - İsteklilerin arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun kapa
lr zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale saatm· 
dan bir saat önce zarflarını vermiş bulunacaklardır. 

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

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

Evkaf Umum Müdürlüğunden: 
Vakıf No. Senelik kirası 

Cinsi 
Gazino 
Tarla 
Arsa .. .. 
Dükkan ve 

oda 
Beş oda 

Mevkii 
Etimesut 
Kayaş köyünde 
Ulucanlarda 
Atpazarı 

,, 
Müneccim 
yokuşu 

Saraçsinan 
camii yanında 

213/1 
138 
443 
105 
254 

60 
139 

Lira 
50 
ıs 
25 
20 
30 

80 
72 

Yukarıda evsafı yazılı akar ve arsalar 16 haziran 1937 günün
den itibaren 10 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 
25 haziran 1937 cuma günü saaıt 15 de Evkaf apartnnanında Vari· 
dat Müdürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerden yüzde 7 buçuk temi
natı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek isti-
yenlerin Varidat müdürlüğüne müracaatları. (1619) 2-2735 

Mudurnu belediyesinden: 
Mudurnu Kasabasının Elektrik 

Tesisatı Eksiltme İlanı: 
1 - Mudurnu kasabasının yüksek nafia bakanlığınca tasdik e

dilmiş su ile müteharrik 22326 lira 6 kuruş keşifli projesi 21 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Fenni şartname ile keşif raporları ve projeleri görmek istL 
yenler Mudurnu belediyesiyle İstanbul Taksim Şark apartımanın
da elektrik mühendisi Hasan Halete baş vurmaları. 

3 - Talihlerin % 7.5 dipozite akçası tutarı olan 1674 lira 45 ku
ru~la ve nafıa bakanlığından alınmış elektrik tesisatı müteahhid
liği vesikasını ibraz etmek şartile Mudurnu belediye encümeni dai
misine müracaat etmeleri, 

4 - Bütün tesisat 23 nisan 938 günü ikmal edilip teslim ediL 
miş bulunacaktır. 

5 - Yapılacak son tenzilat haddi layik görüldüğünde talibine 
ihale olunacaktır. Yalnız belediyenin mevcudu nakdi 10.000 lira 
olup bakiye kalan borç teminat gösterilmek şartiyle üç senede fa
izi nizamisiyle mukasseten ödenecektir. 

6 - Yukarıda gösterilen teklifler dahilinde talihlerin 7. tem
muz 937 çarşamba günü saat 14 de kadar belediye encümeni daimi-
sine müracatları duyrulur. (1624) 2-2720 

Ankara merkez hı/ zıssıha 
müessesesi satınalma 

kom is yon undan 
1 - Müteahhid tarafından geçen sene zarfında teahhüd edildiği 

halde teslim müddeti zarfında temin edilmeyen muhammen kıy
meti 713 lira 25 kuruş bulunan kitablar 26.6.937 günü pazarlık su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - Liste ve şartname muhasib mutemetliğinden alınabilir. 
Müteahhid bu iş için 54 lira muvakkat teminatı hudud ve sahil

ler sıhhat umum müdürlüğü veznesine teslim edilecektir. 
(1638) 2~2760 

Anl(.ara Valiliğinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üzere 400 adet sap arabası 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Arabaların muhammen bedeli 29.600 liradır. 
l3' - 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 iştirak için talihlerin % 7 ,5 tutarı olan banka 

mektubu veya hususi muhasebe veznesine yatırılan makbuz ile bir-
likte ilan edilen saatte müracaatları. (1551) 2-2648 

Maliye Vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin 

kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz olanların imtihanı için 25.6.937 
tarihinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Talib olanların fotoğraflı nüfus tezkereleri ve mekteb şeha
detnameleri ile haziranın 24 üncü günü akşamına kadar zat işleri 
müdürlüğüne arzuhal ile müracaatları, evelce müracaat etmiş o
lanların da yukarıda zikr olunan vesikalarını işbu müddet z;> r fın-
da ibraz etmeleri ilan olunur. (1640) 2-2767 



20 - 6 -1937 

1 
Ankar~ L~vazım Amirliği Satınalma 1 

Komisyonu İlanlan .._________________ -------------------

Cinsi 
Sade yağı 
Sade yağı 
Sade yağı 

Garnizonu 
Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

1 LAN 

Miktarı 
Kilo 

19800 
6000 
6000 

Muhamme İlk 
bedeli temiantı 

Lira Lira 
15840 1188 
4800 360 
4800 360 

31800 25440 1908 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonlarının ihtiyacı için hizala

rrnda gösterilen sade yağı kapalı zarfla 5 temmuz 1937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursa askeri satın alma komisyonunda, Tophanede 
tümen binasında eksiltmeye konacaktır. Üç garnizonun yağı bir is
tekliye veya ayrt ayrı isteklilerine ihale edilebilir. Her garnizonun 
muhammen tutarlariyle ilk teminatları hizalarrnda yazılıdır. Şart
nameleri görmek istiyenler Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonlarına müracaat
ları. Eksiltmeye girecekler de alım satım kanununun 2 ,3 üncü 
maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte kanuni tarifat dahi
linde teklif mektuplarım aym gün ve saat 16 ya kadar Bursa aske
ri satın alma komisyonuna vereceklerdir. Saat 16 dan sonra veri
len veva posta ile ~önderilen mektuplar kabul olunmıyacaktır. 

(1611) 1-2701 

İLAN 
1 - Manisa tiimen kıtaatımn bir senelik ihtiyacı için 28 bin ki

lo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde komisyonda görülebilir. 
3 - 28.6.1937 pazartesi günü saat 17 de münakasası tümen satın 

alma komisyonunda yap!lacaktır. 
4 - Muhammen bedeli beher kilosunun 97 kuruş olup tutan 

27160 lir::ıdır. 
5 - Teminatı muvakkatesi 2037 liradır. 
6 - İsteklilerin kanuni vesikalarile ve temina~r muvakkatele

riyle birlikte kapalı zarflarını ihale saatinden en az bir saat eveline 
katlar Mani~a tiim~n satın alma komisyonuna vermeleri (1588) 2-262f· 

tLAN 
Kayserideki kıtaatın 1. temmuz. 1937 tarihinden 938 senesi ha

ziran ayr nilıayet~ne kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapah zarf
la mündkasaya konulmuştur. !hlesi 4. temmuz. 1937 cuma günü sa· 
at 16 da k Jr satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 13 bin eıı: liradır. Muvakakt teminatı 978 lira 75 kuruştur. 

·Şartnamesi kor satın alma komisyonundadır. Hergün öğleden son
ra görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ihale saatinden 
bir saat t:ve1ine kadar teklif mektuplarım Kayseride kor satın al-
ına komisyonuna vermeleri. (1609) 2-2699 

İLAN 
1 - Ankara g-ırnizonu birlikleri için 60000 kilo domates 2.7.937 

cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
ı - Domatesin tutarı 4200 lira olup muvakkat teminatı 315 li

ratlrr. Ş~rtnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlarile yaztlı. gün ve saatte levazım amirliği satın 
•lma komisyonuna gelmeleri. (1587) 2-2694 

1LAN 
1 - Her birine tahmin edilen fiatr 1000 kuruş ohın matraş ka· 

pa 1ı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle-

rin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 787 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 25.6.937 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 

yazılı vesikalari ve ilk temİn"tlariyle teklif mektublarını ihale Sa· 
atit den en az bir saat evel harb okulu satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1526) 2-2606 

İLAN 
Kırıkkale askeri sJ.nat mekteblcri ihtiyacı olan 20 bin kilo ek

mel .. 28.6.937 pazartesi g\inü saat 14 : 15 şe kadar açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 lir;ıdır. isteklile
rin 150 lira ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhase 
beciliği veznesine v<ıtrrılarak belli gün ve saatte mekteb satın al-
ır..l komisyonuna gelmeleri. (1506) 2-2579 

1LAN 
1 - Her bir tanesine biGilen bedeli 900 olan ve pazarlık günü 

bir istekli tarafından teklif edilen fiyatı pahalı görüldüğünden 
lO:'iO tane portatif karyola kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. 

2 - Şartnamesini parasız almk ve örneklerini görmek istiyenle-
rin her giin komisyon gelmeleri. 

3 - İlk teminat rnikdarı 630 liradrr. 
4 - İhalesi 2.7.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münaka::.aya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesika ve ilk teminatlariyle birlikte teklif 
rr.ektublarmı ihale saatından en az bir saat evel harb okulu satın 
lma komisyonuna vermeled. (1625) 2-2719 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 45000 kilo patates 3.7.1936 

tarihinde cumartesi günü saat 11 de açık ekslitme ile alınacaktır. 
2 - Patatesin tutarı 2700 lira olup muvakkat teminatı 202 lira 

50 kuru!'.tur. Ş'lrtnamesi parasız komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzları ile yazıh gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1588) 2-2695 

BİLİT 
Tt:kirdağ kıta1arının ihtiyacı için 20,000 kilo ve Tekirdağında 

teslim şartiyle Malkara kıtaatı için 7.500 kilo sade yağı ayrı ayrı 
ve kapalı zarf usuliyle münakasay konulmuştur. Her ikisinin iha
lesi 12.7.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Tekirdağ kıta
Jarına aid olanın beher kilosuna 89 kuruş muhammen fiyat üzerin. 
den muv2kkat teminatı 133.'i lira ve Malkara kıtaatının 90 kurus mu
hammen bedel üzerinden 506 lira 25 kuruştur. Şartnamesini· oku
mak istiyenler her gün ve munakasaya iştirak edeceklerin ihale za_ 
manmdan bir saat eveline kadar teklif mektublarmı komisyona ver-
meleri. ( 1657) 2-2797 

İLAN 
1 - Kapalı zarf usuliyle 3. üncü kor birlikleri ihtiyacı için 

10.000 kilo sade yağı alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 5.7.937 pazartesi günü saat 16 da Çarluda kor 

karargfilımda yapılacaktır. 
3 - İlk pey parası 675 lira olup şartname ve evsafını görmek 

istiyenler İstanbul ve Ankara levazım funirlikleri satın alma ve 
Çorlu kor satın alma komisyonlarında görebilirler. 

4 - Talihler kanunun 2. 3, cü maddelerindeki belgeleriyle mez
kur gün ve saatten bir saat evel mektublarını komisyona vermiş 
.bulunmalıdırlar. (1658) 2-2798 

İLAN 
1 - Ankara yollama memurluğunca naklettirilecek 5.000 ton 

eşyanın 8.7.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 

yapı~a~~~kil olunacak eşyanın tutarı 7275 lira olup muvakkat te-ı 
minatı 545 lira 63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız görÜ
lür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarınr yazılı gün ve saattan 

ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti Satnıaıma 
Komisyonu ilanları ._________________ ----------------~ 

İLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 15 kuruş olan 28.000 tane 

mendil açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenle. 

rin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 315 liradır. 
4 - İhalesi 7. 7.937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale sa
atmda milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1645) 2-2765 
İLAN 

1 - Her bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208,5 kuruş olan ve 
müteahhid nam ve hesabına almaca kolan 20.000 kilo sarı sabunlu 
kösele açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 3127.5 liradır 
4 - İhalesi 5.7.937 P. ertesi günü saat.15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
saatında milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1614) 2-2733 
lLAN 

1 - Bir tanesine bir;ilen ederi 850 kuruş olan 500 tane battaniye i
le bir tane5ine biçilen ederi 55 kurus olan 4800 tane havlu ve her 
bir çiftine tahmin edilen fiyatı 160 kuruş olan 1200 çift deri eldi
ven ayrı ayrı eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her giin öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Battaniyelerin ilk temitaı 318 lira 75 kuruş. Havlunun ilk 
teminatı 198 ve eldivenlerin i lk teminatı 144 liradır. 

4 - Havlunun ihalesi 3. 7.937 C. ertesi günü saat 11 de. Batta
niyeni nihalesi 5.7.937 P. ertesi giinii saat 1 l de ve eldivenlerin iha. 
lesi 7.7.937 çarşamba günü saat ıs tedir. 

5 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3. madde
lerinde yazılr vesik· Ian ilk teminatları ile birlikte tam ihale saa
tmda mlıli müdafaa vek5.leti SA. AL. KO. na vermeleri. (1627) 

2-2717 
İLAN 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen bedeli 800 kuruş olan 
10.000 tane battaniye kapalı zarfla alrnacaktır. 

2 - Sartnamesini 400 kurusa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenleri~ her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 5250 liradır. 
4 - İhalesi 2. 7 .93 7 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa ve-
kaleti satın alma komisyonuna vermeleri. (1562) 2-2664 

İLAN 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 90 kuruş olan 50.000 tane kaı 

gözlüğü münakasasına istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacak-
tır. ---

2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneğini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 3375 liradır. 
4 - İhalesi 28.6.937 pazartesi günü s2at 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 çü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarr ile birlikte pazarlık günü 
tam ihale saatında milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 1515) 2-2602 

!LAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 330 kunış olan 

70.000 tane kilim kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1205 kuruşa almak ve örneklerini görmek ıs-

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 12.800 liradır. 
4 - İhalesi 2. 7 .937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun.2 ve 3 çü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile teklif mektublarını 
ıhale saatmdan en az bir saat evel Milli müdfaa.a vekaleti satın al· 
ma komisyonuna vermeleri. ( 1563) 2-2665 

İLAN 
1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 374 kuruş olan 10.415 

çift dahili ve her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 365 kuruş olan 
8728 çift harici fotin kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 355 kurşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 4790 lira 47 kuruştur. 
4 - İhalesi 10. 7. 1937 C. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasya gireceklerin 249() sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklıf mek
tublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa veka-
leti satın alma komisyonuna vermeleri. {1644) 2-2795 

BİLİT 
1 - Biçilen ederi 2700 lira olan bir ışıldak ile grup elektrojeni 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 8 temmuz 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 202 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO.dan parasız alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalarr (1679) 

2-2807 
BİLİT 

1 - Hepsine biçilen ederi 2080 lira olan 400 kilo bronz tel ile 
2300 metre toprak altı telefon kablosu açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltmesi 6 temmuz 937 salı günü saat 10 dadır. 
3 - !lk teminatı 156 liradır. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO. dan parasız alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve 
saatında M. M. V . satın alma KO. da bulunmalan. {1678) 2-2806 

ANKARA İ'CRA DAİRESİ İFLAS MEMURLUCUNDAN: 
Ankarada Anafartalar caddesinde 58 ve Koyunpazarmda 35 No. 

lu dükk:fuıda kuru kahveci Bahaettin Yalvanm Ankara ticaret mah.. 
kemesince iflsına karar verildiği ilan olunur. _ 2-2791 

bir saat eveline kadar levazım amriliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1676) 2-2804 

İLAN 
İdareleri İstanbul tevaznn amirliğine bağlı müessesat için alı. 

nacak olan yüz bin kilo yoğurda talih çıkmadığından 22.6.937 salı 
günü saat 14.30 da İstanbulda Tophanede satın alma komisyonun
da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 15 bin Jira
dır. İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte komisyona gel-
meleri. (1652) 2-2776 

7 =3 

Askeri Fabrikalar Umum Mihliirllifüi Satmalma 
Komisvonu tlıtnlar1 ________ _. 

YAHŞİHAN CİVARINDA YAPTIRILACAK BİNALAR 
~eşif .bedeli 12454 lira 50 kuruş olan yukarıda yazılı insaat as

ken fabrıkalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca· 1 tem
muz 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 63 ~uruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin 
~~vakkat temınat olan 935 lirayı havi teklif mektublarmı mezkur 
gunde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileriıı in de 
2490 nu~aralı kanun. 2. -:'e 3. maddelerindeki yazılı vesaikle mu-
ayyen gun ve saatte komısyona müracaatları (1570} 2-2654 

500 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 

. Tahn:ı.in .. e~ilen beAdeli . 7000 lira olan yukarıda mikdart yazılı 
kr.ıple komuru asken fabrıkalar umum müdürlüğü satın alma ko
mı.syonu~ca 6. temmuz. 937 sah günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
e?ılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talible
r n muvakkat teminat olan 525 lirayı havi teklif mektublarmı rrıez
kur r;ünde saat 15 şe k:ıdarkomisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1567) 2-2653 

3000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 
Tahrı:in edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

Lavamaı_-ın kömürü Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın al
~a kom~syonuı:ıca 6 tenunuz 1937 salı günü saat 15 te kapalı zarfla 
ıhale e~ıl.ecektı~. Şartname 1 lira 95 kuruş mukabilinde ko:nisyon
~an verılır. Talıplerin muvakkat teminat olan 2925 lirayı havi tek
lıf _mektupla.rın~ ~ezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
lerı ve kenclılerının de 2490 sayılr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

{1557) 2-2693 
1266 TON LAVAMARİN KÖMÜRÜ 

Talıı:ıin ~di~.eı:: bedel~ 1645~ lira olan yukarıda mikdarı yazrlı 
lavaı:ıarın komuru asken fabrıkalar umum müdürlüğü satın alrra 
komısvonunca 5. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname~i parasız olarak ko.misyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1234 lira 35 kurusu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komi~yona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfır gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 1521) 

2-2646 
6720 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 

Tah1!1in ~di·l·e12 bedeli 87360 lira olan yukarıda mikdarı yazrlı 
lavamarın komuru askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
~omisyo.nunca _5 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 dı:ı kapalı zarfla 
ıhale edılecektır Şartname 4 lira 37 kuruş mukabilinde komisyon
a.an verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 5618 lirayı havi tek
Jıf _mektub1a.rın~ ~ezki'ır günde saat 15 şe kadar komisyona verme
lerı ve kendılerının de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1520) 

2-2645 
4.000 KİLO ŞARŞORLUK YAYLIK ÇELİK 

. Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarıda mikdarr ve cin
sı y~zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü, satın alma 
ko~ısyo~unca 6.8.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle. 
rin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra-
caatlarx. (1669) 2-2801 

750 TON GENERATÖR KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 9750 lira olan yukarıda mikdarı yazılı ge. 

n~ratör kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
:nısyonu_nca 8 ~emmuz 937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla 
ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lib!erin muvakkat teminat olan 731 lira 25 kuruşu havi teklif mele. 
tublarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaik-
1e mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları (1670) 2-2802 

l, _____ A_n_k_a_r_n R~lecli ye Rciıdiği _t ... t .. im_hı_r_ı ____ ı 
t L A N" 

1 - Yenişehirde 1055 inci adada, 9 parselde 39,25 metre murab
baı belediye malı arsa onbeş giin müddetle açık artırmaya konuJ
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (98) liradır. 
3 - Muvakkat teminatt 7,5 liradır. 
4 - Şartnamesini ı;örmek istiyen!erin hergün yazı isleri kalemi

ne ve isteklilerin de 29 haziran 1937 sah günü saat on buçuk da be-
lediye encümenine müracaatları. (1553) 2-2633 

1 
Devlcı Bt>ıuiryolları ve Limanları Umum 

1\1 iicl iirliii!ii Satınalma Komisyonu llHııları 

Aile Gruplarına Mahsus Tarife 
Tevsi ve tenzil edilmiştir: 

Aile tarifesinin ücretleri Ankara • Çankm - Filyos, Ankara • 
Konya, Fevzipaş.a - Diyarbekir, Malatya _ Sivas, İzmir - Eğirdir • 
Afyon kısımlarında mühim nisbetlerde indirilmiştir. 

Bu tarife, aile gruplarınrn teşkili noktasından da tevsi edilmiş
tir. Aym soyadım taşıyan aile mensubları, akrabalık derecesi a
ranmaksızın gruplara girebileceği gibi grupa dahil olan muayyen 
akrabalardan herhangi birinin soyadım taşıyan diğer akrabalar da 
grupa dahil olabilecektir. Bu yeni tadilat, 20 haziran 937 tarihin. 
den itibaren meri olacaktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müra-
caat edilmelidir. {1593) .~. 2-2726 

Belediye reisliğinden: 
1 - Otobüs idaresine alınacak otuz ton Öenzin müstaceliyetine 

binaen 21 haziran 937 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9870 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (740) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de mezkfir gün ve saatte belediye encümenine 
müracaatları. (1649) 2-2762 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

iskan Umum Müdürlüğünün 
ilan suretidir 

150 lira ücretli Trakya ve Anadolu vilayetlerinde istihdam edilmeli 
üzere fen memurlarına ihtiyaç olduğundan , talih olanlarm evrakı 
müsbiteleriyle sıhhat vekaletine müracaat etmeleri. (1537) 

2-2643 

Karadeniz Pilajı Açıldı 

)' 
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Orman Çiftligi 
Çiftlik Sütü ile besıenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çiftliği Mal{a:ıutlara 

Ak.yazı Ask~eri l(ereste 
.Fabrikası Direktörlüğünden 

Akyazı askeri kereste fabrikası 937 mali yılı içinde aşağıda ya
zılı yer erden yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatını ıs haziran 
ı937 tarihinden itibaren ıs gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye koymuştur. 

1 -1 temmuz 1937 perşembe gününde saat on dörtte Adapazarı 
maliye dairesinde ayrı ayn eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kürt kırığı orm~nındaki maktalarmdan Kuzuluk köyü ci
vannlaki fabr.ika anbarlarma yaptıracağı 6000• altı bin metre mi
kap tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabına 650 altı 
yüz elli kuruş ücreti nak iye takdir edilmiştir. Muvakkat teminatı 
2925 iki bin dokuz yüz yirmi beş. liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrika anbarlarından Adapaza
rı istasyonuna yaptırac<'ğı 5000 beş bin metre mikap tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mikabına 250 iki yüz elli kuruş üc
ret takdir edilmis muvakkat teminatı 938 liradır. 

İstekliler }'·uk~rıda yazılı muvakkat temin-:ıtlanm maliye vezne
lerine yatırıp alacakl2rr makbuzlarını veya banka mektup.arını 
ve bu İ si bas·rabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış bel
gelerini havi kapalı zarflarını ihale güniinde saat on üçte komis
yona verm,..leri ve şartnamesini görmek iştiyenlerin fabrika müdü-
riyetine müracaatl ~rı ilan olunur. (3451-1653) 1-2771 

Çankaya k~azası Malmüdürlüğiin
d~n: 

Çankaya k:ı.zası SeHinik caddesinde kain ve 1200 lira bedel ke
şifli ma müdürlüğü binasının tamiratı 19.6.937 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Temmuz ayınm be
şinci pazartesi günü saat 15 de mezkur müdüriyette müteş.ekkil ko
misyonca ih~lesi yapılacağından isteklilerin % 7 .50 teminat muvak
katasının vezneye tediye edilmesi inşaat ve tamirat işlerinin erbabı 
olduklarına dair muktazi vesaikle birlikte komisyona müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (1666) 2-2782 

Adana belediye reisliğinden: 
1 - Belediye buz fabrikasındaki suyun salabet derecesi 0-t 

fransız sertlik derecesine düşürecek ve saatte asgari 1500 litre 
su tasfiy, edecek bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 53.25 liradır. 
4 - İhalesi haziranın 28 inci pazartesi günü saat on beşte belı::

diye enciimeninde yapılacaktır. 
5 - Şartn:ımesi belediye yazı işleri kalemindedir. İstiyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saate kadar teminat mak

buzları ile birlikte belediye encümenine va şahsan ve yahud teklit 
yapmak suretiyle müracaatları ilan olunur. (1508) 2-2581 

1-- B:T Y_A_R~•-ş_L_A_R_ı_._, 
15.30 da 

Hariciye Vekaletinden 
Hariciye vekaletinde münhal bulunan fransızca daktilo1uğuna 

derecei iktidarına göre 100 liraya kalar ücret verilmek üzere imti
hanla bir daktilo alınacak ve istenografi bilenler tercih olunacak
tır. İmtihan 23.6.'37 tarihinde saat onda yapılacağından talihlerin 

ULUS==================== 20 - 6 - 1937 

Belediye 
Reisliğinden: 

Anaboruda tadilat dolayt
siyle 21.6.937, 23.6.937 ve 25.6.937 
tarihlerinde akşam saat 21 den 
sabah saat 6 ya kadar su kesile-
cektir. 2-28ı6 

ZAYİ 
Ankara memurla kooperatif 

şirketinin bana aid 822 numaralı 
hisse senedini kaybettim. Yeni. 
sini çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Jandarma yüzbaşısı Halit 
Rüsuht 2-28ı5 

ZAYİ 

Bakırköy ruşdiyesinden 325 
de aldığım şehadetname ile ayni 
okul idadi bir tasdiknamemi za
yi ettim . Hükmü yoktur. 

Celal Halden 
2-2826 

Kiralık f urun 
Doğanbey mahallesinde 50 

No. lu simitci fırının icarına ta
lih olanların -Park kıraathanesin
de Envere müracaatları 2-2793 

KIRALIK 

Möbleli apartıman 
!stanbul'da Şişli'de kiralık 

mobilyalı apartıman asri konforu 
cami altı odalı bir apartıman ki
ralıktır. İstiyenlerin Şişli'de Ha
laskar Gazi cılddesinde 300 No.lu 
Mari apartımanına müracaat et-
meleri 2-2814 

Mobilyalı apartıman 

(Temmuz, ağustos, eylfil) 

i ç i n 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

Kolaylık-Şıklık 
Hor t•JdOn ••••I koloylıjı .,..,. 

yan apo.r merakhıı Bıyenl•r, onl•r 
için yopılmı' olon bu HnlDr-ka· 
lotlorı giyerek t•kltgı do temin ol· 
mlf olurlor. Hululu lncolllr V~· 
cudun tenıaObOnO dOnılUr v• '" 
şodld horokotlordo bile k•l"l11•n 
lıı.•ymıı 

Flyotı' 7 112 Urodon itibaren . 

Satış yeri yalnız : 

Kiralık müstakil ev 
Yenişehir Meşrutiyet cadde 

si No: 33 
Yedi odası, su, banyo, hava

gazr, fırın n elektiriği ve geniş 
mebzul ağaçlı bahçesiyle fevka· 
lade nazareti vardır. 

2-2670 

- Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

1 

Avcı ara 
M ... d ' UJ e. 

~ ~>-1!(11111~~' 

Hazirandan itibaren fiatları indirilen 

AV ve NiŞAN MALZEMESi 

Cinsi Mık darı Fiat arı 
Eski Yeni 

En ala kara av barutu 1 
1/ 2 
1/4 
1 
1/2 
1/ 4 
1/10 
1 
1/2 
1/4 
1/10 
1/4 
1/10 

kiloluk kutusu 290.
ı50.-> > > » 

> > > » > 
Birinci nevi dumansız av barutu 

> > > 

> > > > 
> > > > 

nevı dumansız av barutu 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> > > 
dumansız av barutu 

> > > > 
m/m Flober kurşunlu 
m/m > tek şarjlı 

> çift şarjlı 
> kurşun ıu 

> tek şarjlı 

> 
> 
> 

9 m/m > çift şarjlı 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 70 m/m 

> > > > > 65 m/m 
Mor renkte av kovanı 
Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı 
Turuncu renkte av kovanı 
Yeşil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Yeşil renkte büyük kapsüllü av kovant 
Yeşil renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

> mor av fişeği 
> turuncu av fişeği 
> kayısı av fişeği 
> kurşuni av fişeği 

Keçe tapa 
Yağlı tapa 

/ takım tapa 
Kapalı kapsül 

Av saçması: 
3 kiloluk torbası 
ı > kutusu 
1/ 2 > 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

• 
Adedi 

> 
> 
> 
> 

• 
Paketi 

> 

> 
> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 

Adedi 
> 
> 
> 
> 

Yüz adedi 
> > 
Paketi 
Kutusu 

80.-
800.-
400.-
200.-
80.-

600.-
300.-
150.-
60.-

175.-
70.-
1.50 
1.50 
2.-
3.50 
3.75 
4.-

450.-
400.-
350.-
350.-
300.-
300.-
27S.-
250.-
275.-
200.-

9.50 
9.-
8.-
7.50 
6.-

40.-
75.-
85.-
75.-

157.50 
52.50 
26.25 

Bayilerdeki matbu fiat listesine 
bakmayı unutmayınız! 

inhisarlar idaresi 

220.-
115.-
60.-

600.-
300.-
lSO.-
60.-

500.-
250.-
125.-
50.-

150.-
60.-
1.-
1.25 
1.50 
1.75 
2.-
2.SO 

325.-
300.-
275.-
275.-
225.-
22S.-
200.-
200.-
225.-
175.-

7.50 
7.-
6.50 
6.-
5.50 

2S.-
50.-
60.-
65.-

150.-
50.-
25.-

-> . : J ... .. • . • . ' ~ ·.· 

" umumı Türkiye l(ızılay Cemiyeti Şilrayi Devlet 
Gene) Merl{_ezinden : l{_atipliğinden: 

Cemiyetimizin zehirli gazlardan korunma Maske fabrikasında, 
muhtelif işlerde çalışmak isteğile bizzat, bilvasıta ve istida ile bir
çok müracaatlar yapılmaktadır. 

Dairemizde 35 lira asli maaşlı iki tane ikinci sınıf mülbimlik 
mlinhaldir. 

Maske fabrikamızın memur, usta, dikişçi, amele ve odacı kadro
su tamamdır. 

Otuz yaşını geçmemiş, mülkiye veya hukuk mektebi mezunla.. 
rmdan memurin kanunun 4 üncii maddesinde yazılı evsafı haiz olan
lar arasında 4 ağustos çarşamba günü saat 14 de dairede müsabaka 
yapılacaktır. İstiyenlerin bir arzuhal ile vesikalariyle birlikte riya-Beyhude müracaat yapılmaması alakadarlarca bilinmek üzere i.. 

lan olunur. 2-2788 sete müracaatları (1647) 2-2794 

Eti Palas ot~li 
Mevsim münasebetiyle tenzi

latlı pansiyon kabul etmeye baş-
lamıştır. 2-2703 

Müdiriyet 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde ba.<;ı]mrştcr 

YEN i SiNEMAt.~r~ HAL l~ 
BUGÜN BU GECE 

Göz kamaştırıcı muhteşem dekorlar •.. 
Ruhları okşıyan nefis müziklerle 

süslü merak ve alaka uyandıran 
müstesna bir film 

TAMARA 
FRANK PAKER - JACK DEMPSEY 

ve T AMARA dans kraliçesi 
İlaveten: Dük de Vindsor'un hayatına 

aı~d intibaat 

BU GECE 

RİN - TİN - TİN 
(GANGSTERLERE KARŞI) 

Arkadaşlık, dostluk ve fed:ıkarlık his
lerini bütün canlılığile tasvir eden 

kuvvetli bir eser 
Baş rollerde: Jacky Cooper - Josef 
Calleya • Rin Tin Tin 
Ayrıca: CANLI RESİMLER 

GÜNDÜZ 
KESiK EL 

haziranın 22 sine kadar vesikalarını tevdi eylemeleri ilan olunur. 
(1630) 2-2759 Çocuklara mahsus 5 kuruşluk matine ler yarın saat 10.30 da başlıyor. 
--~~------------------------------~----------------_;_ __ ...;.._ ____ _;., ________ _.:. ______ ;...... ______ ~ 

• 
Dip1omali radyo mütebassısımız 

t a! af ından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 
Halil Naci Mıhcıoğlu 

Anafartalar No: ı ı ı · 


