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Başbakanımız bu 
akşam geliyorlar 
T uncelinde sergerdeler 
teslim imkarnrn anyorlar 

Eliiziz, 21 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Btı§bakan is
met lnönü Tunceli dahilinde yaphğı tetkik seyahatinden dönmüş
tür. ismet lnönü Tuncelincle muhtelif telti§lerde bulun.mu§ ve 
halkla tema& etmi§tir. 

Batbakanımız, Elaziz'e döndükten sonra saat 16 da hususi 
trenleriyle Ankaraya hareket etmi§tir. lnönü'nü hamil tren Swa. 
ve Kayıeri'de birer saat kadar kaldıktan sonra yoluna devam 
edecek ve akşam Ankaraya nnıvasalat edecektir. 

Tnncelinde islahat programı 
Elaziz, 21 (Hamsi muhabirimiz bildiriyor) - Tuncelinde ıs

lahat programı sistemli bir surette tatbik edilmektedir. Y apdan 
''sel seferberliği,, değil tam bir ıslahathr. Sergerdeler tamamen 
ıinmi§lerdir. Bütün elebcqlan hükümet kuvvetlerine teslim ol
maktaclırlar. Serkeılerden Seyid Rıza da teslim olmak imkanla
rını aramaktadır. 

Blum kabinesi istifa etti 
Sebep: Senatonuri fevkalcide 

salihiyet vermek istememesidir 

istila eden B. Blum 

Kamil Şotan yeni kabineyi 
kurmak için çalaşıyor 

Paris, 21 (Hususi} - Bir seneden fazla zamandanberi iktidar 
mevkiinde bulunan Blum kabinesi gece saat üçte istifa etmiştir. 8. 
Blum'un istifasına sebeb, parlamentodan istediği ve parlamentoya ka
bul ettirdiği fevkalade mali salahiyetlerin senatoca reddedilmesidir. 

Senato, Blum'un isteklerine mukabil finans komisyonunca bir bat
ka proje metni teklif etmiştir. Blum senatoda itimad reyi isteme!Dİf fa
kat sonra kabineyi toplantıya çağırmış ve istifaya karar vermiftİI'. 

istifaya sebeb olan senato top
lantısı müzakereleri ve bunu ta· 
kib eden hadiseler sırasiyle tudur: 

Büyük Türk 
için dün bir 

bilgini ibnisina 
tOren yaplldı 

Senatonun dün akşamki celsesinin. 
başlangıcında B. Abel Gardey, sol ce
nah partileri delegasyonunun intikali 
mahiyetteki teklifinin bilhassa hükü
mete cebri bir istikraz akdine tevessül 
etmek ve devlet ile Fransa bankası a
rasındaki mukavelenameleri tadil ey• 
lcmek müsaadesini bahşetmekte olması 
baknnından senatoyu tatmin etmemek
te olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Gündelik 

Tuncelide 

ıs1ahat 
Kemal UNAL 

Hükümet reisi; Sıhiye Bakaniyle 
birlikte, üç aylık mukavemetin artık ta
mamen kesildiği Tuncelinde, yeniden 
baş.ıyacak imar hareketini tetkik etmiş

tir. Ba~b:ıkan Büyük Millet Meclisi kür
süsünden, memlekete açık bir dille, bu 
mmtakada sükun ve huzurun tesis edil· 
diğini söylerken, bir buçuk yıldanberi 

üzerinde çalışılan programın tatbikına 

azim ile devam olunacağını teyid etmiş
lerdi. İnönünün seyahati bu azmin genış 
bir ifadesidır. 

Medeni memleketlerin bir çoğunda, 
tarihi ve daha çok coğrafi sebeblerle 
geri kalmış bazı mmtaka1ar vardır. 

Bunların varlığı, o yurdun ileriliğine 

mani olmaz ve bir endişe uyandırmazsa 
da anıavatan sınırları içinde, böyle mın· 
takaların bulunuşu şüphesiz i·yi bir şey 
değildir. Belki buralarının dağınık ve 
mahdud oluşu birçok memleketlerde si
yasi değil, içtimai ve kültürel tedbirle
re müracaati zaruri kdmışt;r. Bu ted
birlerin müessir olması da herşeyden 

önce zamanla mümkündür. 
Türkiye hududları içinde de böyle 

geri ve fakat toplu bir mmtaka vardır. 
Eskiden Dersim denilen bu yerin u
zunluğu 90 ve genişliği 60 kilometreye 
ya.kındır ve böylece mesahai sathiyesi 
de 500 ile 550 kilometre arasındadır. 

üç bin metre yiıksekliğinde dağların 

kaplad·ğı bu sahada fevkal§.de sarp ka
yalıklar, derin yıarlar, biraz da orman
lar vardır. Ekıilecek yerler yok gibidir, 
Böyle bir tabiatın içinde yaşayan 

65 ile 70 bin arasındaki halkın 

ne kadar iptidai bir hayat sürdüğünil 

tahmin etmek güç değildir. 
Bunların büyük türk nüfusu için

deki vazi kemiyeti ile yerlerinin Tür
kiye hartası içindeki çok küçük hac
mi, Avrupa memleketlerindeki geri 
mmtakalarla ve onların halkile muka
yese edilince çok görülmiyebilir. An
cak Kemalist rejim; böyle bir mukaye
aenin herşeyi mazur kılacak hükümle
rini kendine yaraştırmamıştrr. Cumhu
riyet bütün yurddaşlarm şuur ve heye
canla yürüttü~ü ilerilik hamlesi içinde 
tarihin seyyieklni söküp atmaktadır. 
Bu harekete. mikdarı çok az ve sahala-

( s,,nu 5 inci sayfada) 

Dün lstanbul üniversitesinde lbnisinJ için söz söyliyenlerden B. Hasan Çambel 
profesör Neşet Ômer, rektör B. Cemil Bilse/ 

Türk dihisinin yüksek 
eserleri heyecanla anıldı 

lstanbul, 21 (A.A.) - Büyük türk alimi lbniaina'nın 900 üncü yıl
dönümü münasebetiyle Türk T arib Kurumu tarafından haziranın 
21 inci pazarle$İ günü İstanbul üniversitesi konferans salonunda parlak 
bir tören yapdmıştır. Konferans salonu lstanbulda bulunan mebuslar, 
profesörler, ve genit bir münevver kütle ile dolmuttur. 

Konferans salonunda Atatürk-

Sonra söz alan B. Vensan Eriol, se .. 
nato finans komisyonunun metnini ka
bul etmiyeceğini bildirmiştir. Finans 
bakanı, demiştir ki: 

••- Politik hayatmıızm her nabz a
tışını mini kredi aleyhinde istismar et.. 
memek gerektir.,, 

B. Oriol, heyecandan titriyen bir 
sesle, vazifesini yapmış olduğunu, üç 
taraflı anlaşmayı imza etmek suretiyle 
enternasyonal işbirliğine müracaat yo. 
!unda gayret sarfetmiş bulunduğunu 

söylemiştir. 

Hatib, netice olarak, demiştir ki: 
11

- ne itimadsızlığı kabul ederim, 
ne ta.hdid edilmiş itimadı kabul ede-
rim.,, 

B. Blum kürsüde 

B. Blum, senatodan sol cenah par. 
tileri delegasyonunun metnini kabul 
etmesini istemiş ve demiştir ki: 

,._ İstenilsin, istenilmesin, biz 
halkçılar cephesi hükümetiyiz. Senato
nun ekseriyeti ise halkçılar cephesi~ 
mcnsub değildir. Bu ekseriyet, bizden 
boyuna bir nevi "akıllı uslu davranma., 
istemiş ve bu hal bizim memleketteki 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

ün tablosiyle lbnisina'nm resmi 
ve genç bir türk sanatkarının ese
ri olan güzel bir büst göze çarpı
yordu. Davetlilere Türk Tarih Ku
rumu tarafından lbnisina'mn gü
zel bir minyatürlü resmiyle bir ro· 
zet armağan edilmiştir. 

Heyetimiz bugün 
Bağdad'a var.yor 

Tören ba§lıyor 

Törene Türk Tarih Kurumu Başka
nı Bolu saylavı Hasan Cemil Çambel'in 
bir nutku ile başlandı. Hasan Cemıl 

Çambel, bu nutkunda büyük türk alimi
nin orta çağda şark ve garb ilim ale. 
mine yaptığı büyük tesirleri icmal et
tikten sonra bu türk aliminin beşeriye
te yaptığı cihanşümul tesire işaret ede. 
rek Ulu Önder Atatürkün türklüğü be
şeriyet camiası için en verimli, en ün
lü ve en şerefli _hizmetleri yapacak en 
yüksek seviyeye çıkarmayı türk milleti. 
ne hedef olarak gösterdiğini tebarüz et
tirmi;ıı ve türk gençlerinin İbnisinS gt· 
bi dünya ilim alemine rehber olacak su
rette yetişerek, Atatürkün başına geç· 

tiği ve başardığı türk inkıtabının ha. 

yrrlı ve fedakar birer unsuru olmala

rını temenni etmiş ve sözünü törende 

hazır bulunanlara teşekkür ederek bi· 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Bakanlarımız Irak sınırında halkın 
coşkun tezahür/erile karşılandılar 

Bağdad, 21 (A.A.) - Irak matbuat bürosu bildiriyor: Türkiye 
Dıı işler Bakam Ekselans Tevfik Rüştü Aras'm reisliği altında bu· 
lunan ve aziz arkadaşlarından mürekkeb olan muhterem türk delegas
yonu, bu sabah Irak sınırına varmıştır. Irak hükümetinin Ankara elçisi 
Bay Naci Şevket muhterem delegasyon arasında bulunmaktadır. 

Türk delegasyonu sınırda ve 
bir okla da, Muıul mutasarrıfı, 
emniyet müdürü, yüksek memur
lar ve o bölgenin eşrafı tarafın
dan karşılanmıfbr. Karşılanma tö
reninden sonra türk heyeti Musul'a 
doğru hareket etmiştir. 

Heyet, yolda uğradığı bütün yerler
de hilkO.met ricali, muhtelif halk taba
kaları tarafından hürmet ve samimiyet
le karşılanmıştır. Türk delegasyonu bu-

l gün saat biri çeyrek geçe Musula var

( Sonu S inci sayfada) 

General Kaznn Özalp 
dün şehrimize döndü 

Kayseri ve Kırıkkalede teftişlerde bu
lunan Milli Müdafaa Bakanı General 
Kbım Özalp dünkü Kayseri treniyle 
şehrimize dönmüştür. 

Milli Müdafaa Bakanı General Ka
znn Özalp Ankara garında bir çok meb
uslar ve bakanlık ileri gelenleri tara-
fından karşılanmıştır. 

Yeni kabineyi kurmak için çalrşaa 
B. Kamil Şotan 

B. A. Çetinkaga 
Ankaraga döndü 

Adapazarı, 21 (A.A.) - Çetinka-
ya yanındaki zevatla birlikte 
Sapancaya geldiler. Kalabalık halk ve 
tenezzüh trenleriyle gelen İstanbullu
lar tarafından karşılandılar ve saat 
6.20 de Ankara trenine bağlanan husu
st vagonla Ankaraya döndüler. 

Vekil Adapazarı telefon şebekesi
nin bir an önce yapılması için gerekli 
tedbirlerin alınacağını söylemiştir. Sa
pancalılar da Vekilin bu ziyaretinden 
çok memnun kalarak coşkun ter.thü· 
ratta bulundular. 

Fıkra 

Musiki 
Musiki meselesi gelecek nesiller 

için halledilmiştir: yeni türk sesi, garb 
musiki alemi içinde duyulacaktır. Fasıl 
heyheyi, eski hayatın hatırası olar2.t 
bir müddet daha ve biz yaştakiler i'iia 
yaşıyacaksa da, A tatürk'ün Sarayburrm 
nutkundan beri, onun, bir daha diriJ. 
memek üzere ölmüş olduğuna şüphe e.. 
dilemez. 

Taksim bahçesinde ilk defa alatıır .. 
kal lstanbul gazetelerinin vermekte ol· 
duğu bu havadis alaturkanın zaferim 
değil, Taksim bahçesinin sevjye ve .ma
hit değiştirdiğine delalet eder. Zatt• 
bir müddettenberi düşegelmekte oia• 
Taksim bahçesi, bu suretle, Belrii .. 
Panorama serisine girmiş olmalctadtr. 
Sanat vergileri azaldığı için. ba se. 
ne bol bol garb musiki sahneleri göre
ceğiz: bir alaturkalı Taksim bab~9i ta. 
labalrğrna, bir de garb sahnesi Sf!Yİrci
lerine bakınız ve ikisini mukayese ect;.. 
niz. Yeni Türkiye ile eski Türkiye h.. 
labalıklarrnrn arasını. bizim nesiller bir 
intikal hattı ile ayırmaktayız. 

Varsın hicaz taksimi, son nefesini 
Taksim bahçesinde ver..,, in 1 • ~ .. ~:'iV 
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Günün içinden: 

Zavallı Türkçe ••• 

Memlekette 
antropoloji 
tetkikleri 

11911* w 8Dll)al JUdlm balranblJ 
,...... ..ıate1if -mtah11rmda IDUO

polojl tltldbtı ,.,_,. •ere bk• 
...... Wnr mlnye mmıurundm 
llllrel6eb 10 pap tetJd1 etmlttir. Dok. 
torlar ft ami;retlerincle pclecek lihıye 
men••lan ,.....,.... tqla edlJmitletL 
clir. T e t k i k 1 e r IJdter L 
ser ., .arerıektlr. TaJia edil• 
doborlum ciclecekleri mmtablln ,. 
a,oras: Tl'ÜJa mmtalı:uma BB. llur-

tum. Bana ----- 8md, Çaaü
ble w Bll*-ir lllJlltÜasına Pikret. 
Ege mmtalı:uma Ahmet Azla, Beki~ 
bir, Klltah7a ft Afyon mmtakaaına Ra
mis, Orta Amdol.,a Zlhtil, Garbi 1CL 
radenls abillerine lefUr. Cenub Yill
,etlerimise N-ıı. Kızwwww mmtab
._ laet, Van w hnalWDe had ta· 
,m edllmif'enllr. 

Iran transit 
golaaçıldı 

Sahiller 
arası 

telefonu 
Pom, telpaf w tllef.a pael dJ. 

nldıarJqtl KaJMr1 • A-. telefonıı
- bir an ene1 Wtidhw'l:i-i temin i
tla 1* lmç JmWIA ç.ı.--. devam 
etmektedk. B• dnrenia q..aoean or
taı.n. 41oinı bitlmli beklemmktedir. 
A.ı-,a a.tar olan batma hitirilme
llaclen eoara Adana • Sariye badadu 
telefon batmam lq 1111 ....,,..,.ktır. 

P. T. T. idareli Ka,.m • 8"18 • 
Bnlaam • ErsaıWD • iten - rm hud~ 
- teJefon denainin i ı M ıtbumlu 
ola badin nw'INmeyi ılmlftlr. Bu bat.. 
tm Jekm bir swnan4a mw-- ıeçile
cektir. idarenin b6yiik teJıirlerimizin 
blribirine bafll'l'DMnU tıemiD etmek il· 
sere huırlamlf oldqu 1eni telefon 
propamı baymdnbk lıehnlı&mca tet
kik edilmektedir. 

Lkin seael direldörlüiüncle 
lalapmldinldls1ı611Pnke'9 

" • ([ •lania 84 ' .,ııw ilnatdbt 
amo llllranlar beJetince w"' dl
mlt •e yilbek tasdike ikdnn ctımit
dr. ıc.1ro aa lakla .-ı mekt&lü.. 
l6ne biWiriJaalttir. 

Hava KnrUIDllllll 

Başbakanımız 
1000 lira 
teberrü etti/e,. 

Ankara, Z1 (#\.A.) - Ttlrk haft 
kurumu baflwılıimdln : 

Hava twlaHlretıfnf idim e,elerimis 
137 • 938 ydı ,.wmıJeriDi wrmiye baf
ıam•flardır. Bu üyelerimizin bafıacla 

ller -n bütün milli har*tlere reı. 
berlikJeriyle teref Yeren &.,an lsmet 
tna-o-a IÖlmllr. tlrk .._ kurumu 
için lftlller ft td tlJ•lrlmr. Gerek 
uiz Ba9baboımua ıerebe netretti• 
llmis ilkliltıede ilimleri ppn fttan• 
daflar*maıa fllkralarmmı ...... : 

Ba,.,.bn ismet fnanu ı.ooo. Ba
,_ Nlkiye 8lala Sa•w _,ıan 51. 
Bay .... ç... ... • , .... so. B. 
Velllli Kas IOI. B. c..ı pi,.agc. -. 
,u ... B. ............... .,... 
an te, B. Ge-. y._.. -r... 50. B. 
lllldr K.-cı 11. B. .... A1rtar 50, 

B. ıı,. - TllW .. B. H.ıicl 
Tma Hı f Ef P fw JI. B. Bedri 
Twy llimer ıs, B. AWuıı 'mm Ki
._ 25, B • ..,,...... Jfeca. 'l'kear 25. 
Dr. C1ldl Blrtek 21. B. • ' r• Keteci 
21. B. Ana Ant Tlcalr a 

Halke9inin bir heyeti 
7.onguldak köylerinde 

Zonpldü, ıı (A.A.) - DUn Zon
guldak Halkevi köycülük, ıosyal yar• 
dım .e yayın koDarmdan mürekkep 
beıo., siraatçi, baJtar ve sair müte
haaaıılardan 20 kitilik bir beyet To-
811Dllr, Himmetolla k6:rlerine gittiler. 
Hastalara bektılar, yobullua itiç •e 
fakir okullulara den levazımı dağıttı· 
lar. Topsak •e hayvan bakımı •e ı.,.. 
ka soeyel •ı.netJer ft lllti,açtarı Ose-

rinde konuttular. Paydalı bilgiler nr· 

diler. HcJct lfte pç ftkit döDdi. 
DyllJer - ba .......... 
..... dola,I çok enlnçHdir. D:r .. 
sileri ba mretle - terafta tekıal'Ja. 
aecütır. 

Çarla - T.m.dai .-çı 
Tekintaf. Z1 (AA) - Çoırhılalana 

~tç:;.~ ...... RZı-.1 
tlJeleri ·-·, .. hAol talama IJe 
Yılmu lmltib ....ıüt m1Ç da safaıa 
... llirle Tekirdala lpOICldan .__. 

Zirai asayiş kanunu 
Yeni kanun çiftçinin 
emniyetini koruyacak 
Is Balranlrk bir taraftan köylümüzüa bllcmawllDI " d•lm+ köy· 

lerin birlepnıli D ...... tlrm bere haarl*lu JaPU' Te 11ö7 hmnu 
laerillcle .......ı ..._,, tliier tuaftan ela ciftci ..myetini ft dftçi 
mallanma daha eaub Te düzenli bir tekilde konuu-.mı temin eclecelc 
bir zirai uayİf kamm projesi hazn-laauftu. y... p .. • ..... ...... kır llelrpae ...... bellçl .......... ke-

.. ibc• olaa .. ymi ... aayit b1et Mpiedall t8Jin w .-tlllrw için-
teklinin birçok yabama memı-. deki bekçilik tetJıilltmm b6dceaiDi tar 
lerde olduju ıihi, bizde ele çok bit ft tlltblk edecektir. 
miiW• \tir botluiu dolduncajm- Belecli~ endimenleri a. lııö7 
ela~ ..... ,-.. ......... tiaileleri 

Aaırlardanberi köyllmiidin en çok Gelirleri dral licille ıöre gOaiinde 
pkl:yette bulunduiu bir derdin bir tq. tahakkuk ettirmek w kendi naıtalariy• 
ldllda orlatm lııllldsnlnwf olimm yar • le toplatıp ziıal _,.. mı Meri morine 
dun en bUyU.k ldkleaini tqkil eden kay· •ermek belediye endlmenJerf, köJ mec• 
llmln C8mlawiyet lrMI tl•• JWPJ• IWııilliia .............. ...Sud olac:lk • 
nl Mr ile.,_ o'r ...... •· ..U,. _....... w llay mec• 

iç Btlrwelık, n 111• bir ~ 1ie1ai *al 11c11 w pik CIMlanaa cö-
mubafua edecek olan bu emniyet 1er • re tahühlk eiHerluua ildllıci tefriııin 
ft11n1n hiç Wr .-Idık veı...-. ,.... • riMla medid•• Wineelder, çiftçi 
,.wıı:nen•i tıemial ıp. ......_. .._ ...U,ed, belr91r .e bektilik llıJdanda 
1'a projeyi ftlllere a6ıldeı•Nkledlr. ~ J teJ*, ~ n key~ •ti,aç •e A• 

kanlık; valilerin bala ntüi bilcDeriD- runtleriDe &k• teklafJer ,apacaldar, 
den istifade etmek wed)le ..-ojııııaiıa baJ"Dlana ibdJaçlan tazyik e4ilme • 
dalla _. ve tatbik bblli,.ti daha lıııo- mek prtiyle mmlan içiadeki men ft 

ıay bir !eldl .ı-""' tıemia 9'mif ola· otllklara dıprdan lhnabilecek laynıı 
ca1ımr. Tatbik mcvküoe bir an enel eaymm Ye cimini tayİD edecek, daim! ve 
pmcsi köylümö&iin baabma çok fay- munkbt ha,.an iataayonlan, gelip ce-
dab olacak o1aA bu pnjenin ihtiva ~ çen haJVID!lra ıutama yerleri gÖltere • 
ii emh bUkilmleri yanyorus: cek, ekiJI ft c1Ddll abıllr içinde otla1 

Çif~ ma)lannm korwu:Dumı ft bu tılabilecek baynnllrm cfnlfni. •yımu, 
makadla ~ eumi1et .m.lcri 1m • yeleriAl .~ ~ tayin. edecek, d-
nalmau bunlara •aridat temini. .sini nt taba ıçındeki yollara, patikalara, san-
~ taldb. amhaieım .. cesaladı· cbldera. ot, töP. ..,.v_ Jeti aibi weyle: 
mı- ba Jmm bükümledne dlıi ola- rin ml!M-- dikbt •• bu huu
caktır. 

Her vi1iyet ve kasa merlllezleriade 
lıirer ... -yif mecliai buhmlcakbr. 
Meclis, vali veya izin •ereceği bir sıtm 
..,a kaymak-mm reialiğiode mUddeiu
aanl, amiJet aıııılWlr ..,a memaru, 
jellılei- JrHHWNlen1, abat IDÜdUr •C

,. IMiDilll' .. ft baJnnnwyen ,.-ıerde zi. 
reat odw reiaiyle beledi,. reWerinden 
w idlre beJed tanl ......... ..plecek bir 
.., mılltarmdlm tqelddU edecektir. 

Zirai _,. medilleri ,.,. ve atlı 
Jar bekçi1eriala .. Wıısi laliirleıinin ... 
,. -- 7 

1 1 

...... dıd •• .... 
.......... , ... ~ ... bekçileri 
hllepwk wdJaıl7eti belll olun1 bil 
wuaeti, w 1'a ......._ bekçUeria 

3 ...... p ...... Medelini, ücret
.... tmlıit .. Hık, 9 j' M9p ılmlealr 

ta tedbirler alac8k, •e sini uayif mec
lWeriyle beledi,e encümenlerinin, köy 
medielerialn ._.danna yerine ıetinne
yen •eya yapmıy111 ıilrUlerin mmtaka· 
lmdml maldafbi ı1ıı•ııı• Jranr ftftbile
cektir. 

15 dekardarı fazla meynh alaçlılm. 
1ebse babçeainln, tütün tarlaaman, 50 
dekarda fasla RJ'tİDBlln. lalm, fi
danlılm, 300 dekardarı futa siraatta 
Jmllandın uubabı .e 1500 dekardlD fa 
la meranm mUt:Maud w,a IPhlbl olan• 
1ar mUttalril haamt beJıçl ~ile • 
11Msc•. 

'Ucretler: Kır bekçnedi1fn aybk tıc-
retleri bet Bradaıı 8fl.lr J'frmi bet Hra • 
dan yukarı, bekçi lmlrlerlnln leretled 
de 30 Undan IPlr 40 Undan yalran ol• 
mıyacüt:ir. Adi bdP!en ayma a,.cla 
bet lirayı aeçaNtDek tlsere Jelll bedeli 
yeriJecektlr. Zlrlf aaylf mecftderl mu• 

......... 21 (A.A.) - Kml&e -
Jtaraka.e • Ernrum - Tnbsoa ~t 
,.~~-

Xuıldiseden •e Tnbsoııcim 11are-
at eden ..... ttamlt ,olu öHmdıe 
denmb w auntaam iefer ,..,.cık 

olm ilk otabllleria lıaıada teJlld.. 
led De yapıla ba çlJt ....._ u. 
muml m&fettlt 'r.wa User dyaet 
dlDit" si.o w ..mt erlrln w __.. 
rin De kalabalık t.ir IWk ldltı.i tıkft. 
de bal111MD&Jflm. 

VANKILAR 
buib n kltiblerine 30 llre,a bclar ay
bk 8cret ftl'lJecektir. MmJit mec1ia re
lalerine her toplentı için ZGO, adlara da 
150 kurup kadar lıuur büb ftrile • 
cektir. 

a. Tala.Uı Uw Enıuwı11ia 

Br:aaıum, 21 (AA) - 11--a 
mttlettif T•ln Uzer refalratWe 1111-
fettifJlk erkim .W.ta lııalde ballfln 
fChrimbe pbldtJenlir. 

Blfta nli, kolordu, m8ıltabbm JDC'V'• 

ki kumandanları Bayburt'da Ye .uAyet 
IDmllllı.ri7Je OD lıılaJer~ ballı ta teJıir 
civanncla •ımıHd mtiettifi karpluuf
ar. Tablia u_. llalJra kup töyledili 
1* alllkta Ula Oadeıln Dop mert 
Wlrme lıalfl ola tencciUaleriDi bildir
mit ft a. Wenle ~olma lfler............. 

1-ir t.Won tiıllıfub ..mı ..._. 
bmlr telefon firketiaia .._ alm· 

- etraflllllald ..,....... blbalılı 
ile tlrbt • n illeri mda ...._. 
lme1ae ,...._ ....... .,. ••• 

[::::::~::::~::::~::::~::::::::] 
Hava bulutlu geçti 
Diba fllarimizcle lana \•om INJut• 

la P&mil. • rı derece ollıak b.ycle
"1Jmitdr. Metıwuloji lf1eri Genel Dl· 
ıektirlQGadm wrUen ..ıtaata ıare 
din .... Bp W!ltekeemda epk. eli
ler bildin mmtablılrcla la .. ı.ıut-
ha pçmiftir. Dla ,. ..... bir ,. 
rinde ,.ı .. oJnwmiftlr ... -..ıs -
liYUta 5. Ea Jiibek .... DiJı•be-
kirde 34 derece olank bycledUmiftir. 

13eğ-...ı• v• • kadml aıu•gımız ar, 
beğendiğimiz erkekler 

s .. P.ı. ....,..;.iıı Belettdi
iiaia kada ..... tipleri hmai
leridir l Adeti mam edi.,ar. 

•o4era ...,.aujlzı )il 6ilıi 

ynılarıaı uvi111 tüi6 ~ i. 
p. ..... l.ı.I• liluiain mn
cııd .,,_...., Usrmdu: 

Mnsıı- dOııya hdu ed/ ol· 
ma.sım •jmm. ._,,. ... bdın /. 

sı11-... _,,."" •• ..,.ı-,,1' "'" ... 
6İ bdınır er.Al asili oldııiunu 
.,,.,.._ ~ • .,,.,, .. bir 
an _,.ı IMontııu lfi .,.__ 
t111lilmidir! Hele im1*a olııp cfa 
anlrft• c.vab v11renlma llldrl..ıal 
.,....m,.,.~...- ... 
l111ttttlerd11 yapıl'lltlf 1>11 ~d a.nht. 
lede brfdqlırabıilir•ais a..ıiill. 
si elmlm• plslhlo/iai• tlalr ol-

düp tıtwttllr •ualf ~-... 
Bir Am«lb ıl•pı .. valıli.,. 

ı. ..... .,,,.,. _,,,.. &rblı 

,,_,,_ lir ,.,,,, ~ ,_. .. -
,.,... •ım.filll reıitdl. Şhıldl ka
tlm bııllbd bnanılıftır: .,.u.. 
m ~ır. Bıunıııla lllra. 
lıer erı.i'fa ,,._ ns ~...,,-. 
tedir.,. diyor. 

Boa ,,.,,,. •• ad:ıld.m cnm .... 
... bel,,.,,,, ,., .... -"'· tf0.4S 
~ erhMeri w edıelıln ele 
•çımıı ,.,,,,., lıo7w. ldloaam 
,._ -.IJı ..... ....... bıl,.. 

lejeıl.,.z.. 

Kaılaıl.,,_ Aımri.,.,_ w 
erhkleriıala •JııM ıı.ı.,.,ı.: AJJıo 

,,.,,. ilin ilham ettlfl MHm ... 
dur. - N. B. 

llMJL--!ıı'la lı •nnrillrı .,.., .. ti......,.._. ...... la ..... tt.-............. _, .......... ... ... ., .ı,..... . - .. 1 

•aaoalar 'f'tıl 'ı•. .............. .._ ...... ,., .. _ 
.. ._. ıiaawdea ~t ...... A.. 
......................... a,ik ... __.....__WiT 

Bu Y&goalarm wnnlald.n22.IO, 
..ı..ı 3,IO melndİI', içi.inde 1,20 
................. Y&l'dn-.HaYUS• 
la .q, •lar, fimdild halele, plaus 
._.. tnnlere talulmrklador. 

Y..ı ,_. 711 it .....,._..... 
•-llat olma illetleria • mi
sici, pzcldrlan ,..ıan - it.. 
bnç lıocalarm bnlaaw pe. 
.................. slti • 
.. etmeleridir ........... Wrl, 7a&
dıiı WUyeaaia Wr __..... ............ 
..... _, ıh ............ ten--. 

-- nhaıt ı•-· 'ı .......... .... n , ....... .,... .... -.pala 
• ki-.......... ..,... .. .,..... ·-.. ..................... .... 
... ki 1 ................ .. 

........ 1 ............ ....... ....... 
- E..t. • ı ....... Wr me•hllt 

.......... 'ı'- .. !b ...... 

,.. -· •• ···w, ... ,. b kmdl 
.......... ,. 

1 7 • ı'ial illa ... ·.; ....... 

Bir hıtpo•tala lag hllme 

~1 

Franç WaJı lmlliMI• bir A...._. 
yalı ....... bir k.-t poetal a...-. 
İllcİIİ, ,... ... 32Al4 ...... 79 ..... 

la m .. affü olııaattw. Pirinf taa9ll ---- ·~,.._lan .. söllede .. 
nlraa ... -- lardalı rekor_ .... 
lılarm dikkatine Ç&l'PllUf oladal: lı:f .. ................. , ............ ..................... ,1 •. 

.. . .............. WleluıL 
,... •• 1 ... ..,...... ....ıs1.,. 

•.714 .... , ............. ket 
.......... w~. 

A•tar•ı_. ...... T ...... fp. 
..... ~= ............ ilalİ:ra" 
Mr..-si .......... - .... ... 
Wndili Wllkleda ~ b•lm'I 
....... 8a hldiee eöJI• ..... ....... 
tirı Biület .mcir ........... ...... 
•- bılllİr ettikten __. ayala bl
...... çmuimle dapnslmss Wr a
aı ....,.....__ Ne oWaı- ltinl..W. 
n ~ sa..O. ihti,_., .u.a. 
7.t, ..._...._ ıdDcirle çam araamtk 
IJlce ......... oldafaaa ........... _ 
tannala puı--.. fakat h- aa
Yaffalıt o1sma,__ Wd .......... 
lra preWe...-lftlr. 

Yoldaa ~ Wr ka.,16 •lr-'
•ıı..... ilatipr tahtildan .._ta. 
................. llmtamuftir: 
BWMet .....Maa Dali)um ••-'mı 
................. full •• ...,. --.w-1. 

Bundarı bılfka kananda yaraJaanla• 
ra ftrilecek taanlnat n nakdi mUklfat
ı... ft lnınilllcak tefldJltm ımanf1arım 
brplıyacak plirler hdkmda bp11ar 
nrdır. 

Her klycte n beledlyecle bir slral ai-

dl buluıuaktlr. lhr kltlftte. ""' " 
belediye ....... hlwr l4ilnde ........ si· 
na& ~ her ~ eilenfn binli si· 
aut uuW lie naen, PF• ı.t, bahçe 
.. ber cins baJftll uA.ten. bamlı •e
ya mot«Srlfl mut nwlrfnelerf, sirate ay
nhmt ber dm büla1um kıymetleri ya• 
ala baJunacü ft bu ktltftler talaaillta 
... tqJdl edecektir • 

Bekçi teftilltımn - ytlbek anercil 
iç Jllbnlık olacak ft beqllere mlltal-
Bk hitan tllllmal, teb!llat, muı ıwllt .,.. 
bnblta tq1dl olaneak kCHUMJOll tara• 
...., ....... bi. . ..,....~ 

Kosucalv • lleJ9.Wrlai .uaı. ta• 
..,... .. ........... ... plenlere 

•ı.-----. plenler ... mu
..... J8llllacaktsr. lel* ft lraaba 
.... ...... -~Der peJia YUi • 
fen.....,_ kaaaun+ı yaak lhval· 
de 11a 'm'h=eHlsmldeııtir. AJD .ui
fe 11n1Wderi takdirde fCllia alllWfetinl 
bais oaac.klmlıır. 

c.a1-
11uruaı w sift aJAt n eüvati ile 

sHtP ba)'ftDl&nM )'apdea •• so liraya 
kadar olD .uadar m+ım anıl myif 
a.cu.leri llllrariyJe mtırebbılbJedae tu• 
miıı ettlrıecfftir. Zirat myit a.clitle
dDia wdı:aı reratma aylan buekıet eclen
lsclm pne meclia bruiyle bet lirldarı 
25 JiraJ8 lmdlr pua CUU1 aJmıc•ktır. 
Zirll aw;Jar ....... d auçlar baldandald 
baıma care mle c6recektir • 
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[.~ ı ş i c m ~ , ---·ı 
Blıun hükümetinin 

istifası 

1 ktıdara geçişinin yıldönümü hak· 
kındaki gazete yazılarının mürek

kebi kurumadan Blum büküımeti istifa 
etti. Front Popu)aire hükümetinin yu • 
varlanmasına sebeb olan buhran, geçen 
haftanın başında çıktı. Varidatın azal. 
ması yüzünden mali vaziyetin zorlaşb • 
ğı malômdu. Fakat hükümetin bu zor
luğa karşı alacağı tedbir geçen pazartesi
ye kadar bilinmiyordu. Blum ile maliye 
vekili Vincent Auriol başbaşa vererek, 
31 temmuza kadar hükümete emirname
ler ile bazı vergileri artırmak, gümrük 
resimlerine zam yapmak, bankaları mü
rakabe etmek gibi çok geniş salahiyetle
rin verilmesini ta.,eb eden bir layiha ha· 
z.ırladılar. Bu salahiyet layihasının neş
ri, her tarafta memnuniyetsizlikle kar • 

şılandı. 

1 - Komünistler, tütün, kibrit g1bi 
fakirler ve işçiler tarafından kullanılan 
eşyanın fiatlan artacağı için memnun 

kalmadılar. 

2 - Burjuva radikal sosyalistı\er, 
kazanç vergisi gibi vasıtasız vergilerin 
artmasına itiraz ettiler. 

3 - Sağ cenah zümreler ise sosyalist 
olan bir hükümete geniş salahiyet veril
mesini tehlikeli gördüler, 

Salahiyet kanunu, geçen perşembe 
günü, parlamentodan bin bir müşkülat 
ile geçebildi. Komünistler halk cephesi 
bükümetini düşürmek istemediler. Ra
dikal sosyalistlerin büyük bir zümresi 
de hükümet)e beraber yürüdü. Ve dok
san dokuz rey ekseriyetle Blum salahi
yet kanununu geçirdi. 

Fakat kanun ayana gelince; burada 
takıldı ka~dı. Anlaşıldı ki ayanın endişe• 
si, vergilerin arttırılmasından ziyade 
hükümete, Fransa bankasiyle devlet ara· 
smdaki münasebetleri tanzim eden ka· 
uunlann değiştirilmesi ve mecburi istik
raz akdi gibi salahiyetlerin verilmesi 
noktasında toplanmıştır. Binaenaleyh 
ayan salahiyet kanununu hu şartlara 
bağlamak istedi. lşte bunun üzerinedir 

ki Bl"m istifa etmiştir. 

Fransa, Blum'un karşılaştığı kriz ile 
bir ock defalar karşılaşmıştır. Ve her 
defas;nda da hük·:imet vaziyeti düzelt • 
mek için geniş salahiyet almışbr. Mese
la aym salfilıjyet Poincare'ye, Douı:ner· 
gue'e ve Laval'a verilmiştir. Fakat dik
kate Şl\yan olan nokta şudur ki bu sala· 
hiyet\er daima sağ cenah bloklarına ve· 
rilmi1tir. llk defadır ki sol cenah, mali 
vaziyeti düzeltmek için salahiyet iste • 
miş ve bu salahiyet de esirgenmiştir. 

Blum hükümeti, bir sene bir kaç gün 
kadar iktıdarda kılmış olmakla beraber, 
son yılların en uzun ömürlü kabinesidir. 
Ve bu b:r sene içinde Blum hayli ehemi
yetli işler yapmaya muvaffak olmuştur: 
Kırk saatl:k ~sai ve işçiye ücretli tatil 
günleri temin eden kanunları yaptı. iş
çiye kollektif mükavele yapmak fırsatı -
nı veren kanunu kabul ettirdi. Fransa'da 
sermayenin kalesi olan fransız bankası 
devletin mürakabesi altına alındı. Harb 
sanayiini devletleştirdi. 

Bunlar Fransa gibi bir memlekette 
kolay yapılacak işler değildir. Fakat ga· 
ribtir ki işçiler için bu kadar menfaat 
temin eden Blum, bu sınıfı memnun 
edemedi. Ve denilebilir ki bir yıllık baş· 
veki.ı!iği zamanında sağlardan ziyade 
solJarın mjfrit taleb1eriyle mü.cadele et
mek mecburiyefnde k:ılmışbr. 

Mesel5. bir hafta kadar evvel, İşçile
rin ısrariyle kırk saatlik mesai kanunu
nun otel endüstrisine de tatb:k edilnıe· 
si için yaptığı teşebbüs ayandan gene 
geçememiş, hükümet ekalliyette kalmış
b. Bir hafta içinde ikinci defadır ki 
Blum ayanda ekalliyette kalıyor. Esasen 
istifa için ileri sürdüğü sebeb de budur. 

Şimdi yeni hükümeti kim teşkil ede
cek? Telgraf haberleri, Blum hüküme -
tinin devlet nazrrı olan radikal sosya
listlerden Chautemps,ın kabineyi teşkil 
vazifesini üzerine a!dığtnı bildirmekte -
dir. Malumdur ki Blum hükümeti, kabi
neye girmeyen komünistleı·in de yardı
mına mazhar bir sosyalist ve radikal 
sosyalist kovalisyonu idi. Acaba Cheu
temps, kabi'"'e5İ'"lİ nasıl teşkil edecek? 

. . 
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Biskaya cephesinde 
harb devam ediyor 

"Laypzig,, 
Hadisesi 
Had safhada Hiikümetçiler Hervion nehrinin sağ 

kıyısında mukavemet ediyorlar Fon Noyrat bu yüzden 
Londraya gitmiyor 

Santander, 21 (A.A.) - Bilbao'nun tamamiyle işgal edildiği ha
beri Santaınder'in sivil valisi tarafmda•n katiyetle tekzib edilmektedir. 
Vali Nervion'un sağ kıyısında cumhuriyet krtalarınm tiddetle mukave
met etmekte olduklarım bildirmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor : 

Hükiimetçilerin resm1 tebliği 

Valen.siya, 21 (A.A.) -Valen
siya hükümetinin resmi harb rapo
ru: Biskaya cephesi: kıtalarmnz 
Bilbao'nun garbında önceden ha
zırlanmış olan mevzilere çekilmiş
tir. 

Santander cephesi : düşman Por
tovil, ventamilla ve collade civarların
daki mevzilerimizi bombardıman et
miştir. 

Tajo - süd cep.besinde : Düşamnın 
bir taarruzu püskürtülmüştür. 

Asilerin resmi tebliği 
Salamanka, 21 (A.A.) - Franko 

umumt karargahının pazar günü hare
kata dair resmi tebliği . 

Biskaya cephesi : Nasyonalist kı
talar ileri yürüyüşlerine devam etmiş
lerdir. Bu kuvvetler Amurrio ile bu 
bölgenin garbindeki mevzileri işgal et- , 
mişlerdir. İleri yürüyüşü devam edi
yor. 300 den fazla silahlı milis bize 
iltihak eylemiştir. 

Leon, Asturya. soria, Madrid ve 
avila cephelerinde yeni hiç bir şey 
olmamıştır. 

Santander cephesi : 150 kişi nasyo
nalist hatlarına sığınmıştır. 

Bübao,dan kaçan halk dönmeğe 
başladı 

Bilbao, 21 (A.A.) -Alman haberal
ma bürosunun muhabiri bildiriyor: ıta
çan Bask milisleri tarafından şehri terk
etmeğe zorlanan Bilbao halkından bin
lerce kişi şehre dönmüşlerdir. Halk için 
yiyecek taşıyan kamyonlar ve vapurlar 
Bilbaoya gelmişlerdir. 

Bilbao'nun zaptı ve İngiliz kamoyu 

Londra, 21 (A.A.) - Bilbaonun 

nasyonalist kuvvetler tarafından işgali 

İngiliz kamoyu üzerinde derin bir te

sir uyandırmıştır. Muhafazakar ve müf

rid sağ taraf gazeteleri General Fran

ko tarafından elde edilen bu mihim 

muvaffakiyetin kati olabileceğini yaz

makta Generalin ve bilbaoyu harap 

olmaktan kurtarmak ve sivil halkı ko

rumak hususunda elinden geleni yap

tığını kaydeylemektedir. 

Buna mukabil sol taraf ve liberal 

gazeteleri bilba'onun işgalini kaydet

mekle iktifa ediyorlar v.e hiç bir müta

lea yuruluyor. 

Hamidiye Girid' de 
Han ya, 21 ( A.A.) - Hamidiye 

mekteb gemisi bu sabah Suda limanına 

gelmiş ve çok hararetli dostluk teza
hürleriyle karşılanmıştır. 

Gene soHarın yardımına dayanan bir 
halk cephesi hükümeti mi olacak? Yok
sa Chautemps ve yahud kim olursa ol
sun, yeni başvekil, sağdan mı kuvvet a
lacak? Her halde Fransada parlamento· 
nun içinde ve dışında çok kuvvetli bir 
sol cenah vardır. Ve bunun kuvvetini 
hesaba katmıyan bir hükümet ikhdarda 
tutunamaz. Blum hükümeti sağlarla 
soUar arasındaki muvazeneyi öyle iyi 

muhafaza ediyordu ki bu hü.kümeti dü

şürmekle ayan meclisinin Fransa'yı akı

beti meçhul ve be!ki de tehlikeli olan bir 

politika macerasına sürüklediği netice

sine vaıımaınak mümkün değildir. 

A. Ş. ESMER 

1 ~UÇUK DIŞ HABERLER ' 
X Batavia - Kadrn tayyareci Ame

lia Erhart, Bandönk'e varmıştır. 

X Dublin - Cumartesi günü sivil 
Kork muhafızları kışlasına ateş edilmesi 
üzerine cümhuriyetçilerden 15 kişi tev • 
kif edilmiş, sonradan bunların onu ser -
best bırakılmıştır. 

X Paris - General Bek dün akşam 
mütenekkiren Bedi.ne hareket etmiştir. 

X Paı·is - Sen Deni beledi ye .seçim
lerinde halk cephesi listesi kazanmxş ve 
Dorio'nun partisi kaybetmiştir. Dorio 
mebusluktan istifa etmiştir. Şimdi bil -
tün fransız sağcı partilerinin birleşmesi· 
ne çalışacaktır. 

X Kiel (Almanya) - Bir amerikan 
filosu ziyaret için buraya gelmiştir. 

X Budape,te - Naib Horti, bütün 
hükümet azası ve kordiplomatik hazrr 
bulunduğu halde Budapeştenin yeni 
tayyare istasyonunu açmıştır. Yalnız 

halle açılış törenine gelirken ilci banliyö 
treni arasında çarpışma olmuş, bir kişi 
ölmüş, 50 kişi yaralanmıştır. 

X Kopenhag - Milli müdafaa ba • 
kanı: Andersentin evine bir bomba atıl
mış, fakat kimse yaralanmamıştır. Ba -
kan bu sırada evde yo.ktu. 

X Londra - İngiliz kabinesi topla
narak enternasyonal vaziyeti gözden ge
çirmiştir. 

X Moskova - Sovyet mimarlar kon
gresi çalışmalarma devam etmektedir. 

X Şam - Kıral İbnissuudun sıha. 
tinin iyi olmadığı baklandaki haberler 
tekzib olunmaktadır. 

X Yungstovn - Dün grevcilerle 
polis arasında yeni bir çarpışma olmuş, 
bir kişi ölmüş, ikisi ağır olmak üzere 15 
kişi yaralanmıştır. 

Sanıldığına göre almanlar Laypzig 
hadisesi dolayrsile dört devletin Valansi
ya nezdinde protesto etmelerini istemekle 
kalmayıp bu gibi hadiselerin tekerriL 
rüne engel olmak üzere kontrolü temin 
eden devletlerin tesanüdünü göstermek· 
üzere bu dört devletin bir isıpanyol li
manının açığında bahrt bir nümayiş yap· 
malan hususunda ısrar etmektedir. İngil· 
tere ile Fransanm buna razı olacakları 
pek şüphelidir. 

Filhakika Laypzige taarruz edildi
ği hakkında maddi deliller yoktur. Öte
ki cihetten İngiliz demokrasisi ile halk 
cephesi hükümeti tammış oldukları 
bir hükümete aid limanlardan birinin 
açığmda yabtlacak olan böyle bir nü
mayişe iştirak etmek istemiyecekler. 
dir. 

Dün dört devletin delegeJeri bütün 
gün bu hususta görüşmelerde bulun
muşlar ise de aralarında, anlaştldığına 
göre, hiç bir anlaşma olmamıştır. 

Hôdise had sa/hada 
Berlin, 21 (A.A.) - İsbanyol de~ 

nizaltı gemilerinin Laypzig kruvazörü
ne yaptıkları söylenen hücumları ne
ticesinde meydana çtkan mesele, had bir 
safhaya girmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre, B. Fon 
Noyrat, bu hadiseler sebebiyle, Londra
ya gitmeyecektir. 

V alensiya hükümetinin bir notası 
Paris, 21 (A.A.) - İspanya büyük 

elçiliğinin bir tebliğine göre, İspanya 
hükümeti , 20 haziranda İngiltere hü. 
kümetine bir nota göndermiş ve bir İn
giliz komisyonunun ziyaretini kabule 
hazır olduğunu bildirmiştir. Bu komis
yon, alınanlar tarafından Laypzigin hü
cuma uğradığı söylenen tarihlerde is
panyol denizaltı gemilerinin İspanya 
l.imanlarmda bulunmakta olduğunu tes.. 
bit edebilecektir. 

Moskova - San Fransisko 
seferi başarılamadı 

Sovyet pilotları, önlerini göremedik
leri için Vankuver' de gere indiler 

Okland, 21 (A.A.) - Sovyet tayyarecileri Vankuver'de iyi bir 
şekilde karaya inmişlerdir. Pilot Çekaloff, tayyareden iner inmez bir 
bardak su istemiştir. Tayyareciler yorgun fakat sıhatçe iyidirler. 

Çekaloff, bütün sefer müdde- Paris, 21 (A.A.) - Vankuverde ka. 
lince tayyarenin mevkiini tayin raya inen sovyet tayyarecilerinin Mos-
etmek mümkün olmuş olduğunu kovadan hareketlerinden itibaren takri· 
ve tayyarenin mükemmel surette ben 8.700 kilometre katetmiş oldukla
işlemekte bulunduğunu bildirmiş- rı tasrih edilmektedir. Tayyarenin San. 
tir. Pilot, önünü görmediği ıçın Fransiskoda karaya inerek 9.600 kilo-
Vankuver' de yere inmek mecburi- metre katetmesi mukarrerdi. Binaena-
yetinde kaldığını, çünkü daha Ok- Jeyh 9.204 kilometre 700 metre ile KoJ 
land'a gidecek kadar benzin oldu- dos ve Rossi tarafından kurulan doğru 
ğunu tasrih eylemiştir. hatta mesafe rekorunu kırmağa muvaf-

Sabahın ilk saatlerinden itibaren fak olamamxşlardır. 

bir kaç bin kişi Oakland tayyare mey. Sovyet büyüklerinin tebrikleri 
danını doldurarak tayyarecileri bekle· Moskova, 21 (A.A.) - Tas ajansı 
miştir. Tayyare ile pilotları halkın coş- bildiriyor: Moskova - şimali kutub • AJ 
kunluklarma karşı muhafaza etmek i- merika hava seferini hiç yere inmek-
çin polis fevkalade tetbirler almıştır. sizin başarmış olan tayyareci Çatof, 

Vaşington sovyet elçisinin verdiği Daidukof, Beliakofa Stalin, Molotof ve 
talimat mucibince tayyareciler Vanku.. diğer hükümet ve merkezi icra komite-
verde benzin hazinesini doldurarak sis si erkanı tarafından hararetli bir teb. 
dağtlır dağılmaz Oklanda hareket e- rik telgrafı gönderilmiştir. 

deceklerdir. Tayyarecilerin bu muvaffakiyeti 
Vankuver, Oaklanda 1.200 kilomet- sovyet işçileri arasında derin bir beye-

relik bir mesafededir. can ve sevinçle karşrlanmıştır. 

KARA BiRASI Sulu bir 

; --

[~::a ~ ı ~"'"'i"c ~~-~ ı~··ı 
Avrupada okuyan 
gençlerin kontrolü 

COMHUR1YET'te Yunus Nadi, Av· 
rupa' da okuyan türk f(ençlerinin tah5il 
ve ahJP.k hususla• mda sıkı bir kontrol 
altında bulundurulması lüzumu üzerin
de durarak ve hu hususta japonlann ne 
kadar dikkatli davrandıklannı anlatarak 
diyor ki: 

"Avruap'da tahsilin milli mahiyeti 
kabul olununca kontrolun yalmz resmi 
talı>beye değil, hususi taı\ebeye de teşmİ· 
linJe tereddüd olmaz. Umuma şamil ve
layeti hasebiyle hülcümet bunu zaten 
böyle düşünüp böyle tatbik ebnek lazım 
gelen bir heyettir. Kaldı ki hiç bir aile 
Avrupa'ya gönderdiği kendi çocuğu

nun böyle bir kontrola tabi tub.ılmasm
dan asla memnuniyetsizlik göstermez, 
bilakis •.• 

Memleket hesabrna yapılan mali fe
dakarlık milli servetten bir kısmının bu 
yolda harcanması demektir, talebe hu -
susi mahiyette aileleri tarafından gönde· 
rilmiş olsa dahi. Bizce işin en ehemiyet· 
il tarafı bir şey öğrenmek için Avrupa
ya gönderilen türk gencinin o şeyi mat
laka muayyen bir müddet zarfında ve 
en iyi hir surette öğrenerek dönmesidir. 
Avrupaya çocuğunu gönderen her aile 
bunun böyle olmasını ister, Hiç bir ai
lenin gözden ırak olan çocuğunu sıkı ta~ 
k\b ve tarassuda kudret ve i.mJUm. yok
tur. Bedihidir ki bu vazife hükümete dü. 
§er. 

Bize bir vakit Avrupa memleketleri
nin birinde büyük bir otelin .müzikli çay 
salonunda masalardan birini işgal eden 
bir çifti göstermişlerdi; tertemiz giyin. 

mit kibar iki İnsan, meğer erkek bir tüı-k 
imiş, ailesi tarafından Avrupaya tahsile 
gönderilmiş bir türk genci, dört Jilda 
bitecek tahsil yedi yılda henüz yvıama 
varmamış. Adamın acelesi yok, iıte ai. 
lesi de parasını gönderip duruyor, anla
şılan kendi kendine huır elim değmiı ~ 
isen Avrupada niçin aynı zamanda bir 
de enine boyuna yaşamıyayu:n deaıiı o

lacak. Yalnız ailenin değil, aile ile bera.
ber Jaha ziyade memleketin ziyanına o
lan bu kapıların adedini azaltmak için. 
dir ki hükümet kontrolunu hususi tale
beye de teşmil etmelidir. Bu, memleket
le beraber ailelere de en büyük hizmet
tir. 

KOYLONON ALIM VE 
SA TiM FlA TLARI 

SON POSTNda Muhiddin &ir
gen, ekonomik bünyemizin normalleşme

si mesel~sini ele alarak köylünün reka

~tlere mukavemet edebilmek için dün. 

ya fiatlan seviyesinde mal satabilmesi 

lüzumunu ileri sürerek diyor ki: 
''Köylünün dünya fiatlarma satabil

mesi İçin kendisine lazım olan istihlak 

maddelerini dünya fiatlarına da alabil • 
mesi laznndır. ı, buraya gelince, Lr 
p.iyasa ile iç piyasa arasında bir fark, bir 

nisbetsi:dik ve ahenksizlik nıeydana çı -

kıyor. Türk müstahsili dünya piyasası

nın üstünde fiatlarla sathğı zaman iç 

piyasa da kuvvetli bir alıcıd1r. Fakat 

normal fiatlarla ıatbğı zaman dahilde 

hem kendisi bizzat zayıf bir alıcı olur, 

hem de dolayısiyle bizim mi.!.Ji piyasa

mızda ticari hareketin durmasına sebe

biyet verir. Şu halde mahzur, hatta derd 

büyük demektir. Sade dış piyasada nor

mal fiatla satmak meselesini değil, iç pi· 
yasada da normal bir fiat seviyesi vücu
de getirmeği düşünmek icab ediyor. 

Hiç şüphesiz, sanayileşme politikası 

Türkiyenin iç piyasasını pahalı bir se

viyede tutuyor. 
Dahildeki fiat seviyelerini tedricen 

indirmek ihtiyacı, Türkiye ikbsadiyatı
nın normal bir yatak içine girmesinin bi
rinci şartı olarak görünüyor. Madem.ki 
bizim fiat!ar üzerinde tesir yapan ka
nunlarımız, nizamlarımız ve tarifeleri • 
miz hariçte meri değildir; şu halde bun
ları dahilde değiştirmek de bir zaruret 
halini alır.,, 

Muharrir bundan sonra ucuzlama 
politikasmın bükümetçe sistematik bir 
tarzda tatbik edildiğini ancak bu saha· 
da daha çok çalı~mak İcab edeceğini 
söylüyor. 

gıdadır. 
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Blum kabinesi 
istifa et i 

KALECiKTE 
KOZACILIK 

Ankara muhitinin meyvacılık, pey• 
nircilik ve arıcılığa olduğu kadar ko
zacxlığa da çok müsaid olduğu Ankara 
ziraat müdürlüğünce nazarı dikkate a. 
lmmı§ ve iki sene evvel Nallıhanda bir 
kozacılık tesis edilmişti. Bu 
kadar az bir zamanda Nallıhan 33.000 ki
lo hasılat vermek gibi bir inkiıaf göır.
termiştir. 

Büyük Türk bilğini 

lbnisina için dün 
büyük tören yapıldı (Başı ı. inci sayfada) 

icraatımızın insicamını değiştinn.iş, 

bozmuştur. 

Senatonun bu ümidi, hükümein gi
rişmiş olduğu icraat tam tesirli olaca. 
ğı sırada yapmış olduğu bir takım tah· 
didler şeklinde kendisini göstermiftir. 
Biz, kendimiz için bir sukut sahası ara
mıyoruz. Bilakis, yaşamak istiyoruz. 
Filvaki kabinemizin mevcudiyeti sizin 
elinizdedir. Fakat bu mevcudiyetin i
damesine imkan yok ise yarının ne ola

cağını sizden sorarım .. , 
Hükümetin gerçekle§tirdiği ifler 

Bundan sonra B. Blum, hükümetiıı 

gerçekleştirmiş olduğu icraatı hatırlat. 
mıştır: her türlü sosyal kanun ar, mali 
ıslahat sahasındaki teşebbüsler. 

Başbakan demiştir ki: 
"- Senato, kabul edilmiş olan ka-. . . . . ) 

nunlardan vazgeçilmesını mı ıstıyor . 
Senato, ekseriyetin değişmesini hükft
metin muhtelif işçi kurumları ile olan 
münasebetlerinin derin değişikliklere 
uğramasını mr istiyor ? İşte ~tonun 
neticelerini tahmin etmek mümkün 
olan kararı ile kökünden hal ve fasl 
edeceği mesele budur. 

B. Kayyo'nun kısa bir müdahale
sinden sonra senato. parlamentodan 
gelen yeni teklifi reddetmi!J ve sena
to finans komisyonunun metnini 83 re· 
ye karşı 198 reyle kabul etmiştir. 

B. Blum, itimad reyi iıstemerniştir. 

Blum kabine.i toplanıyor 
Kabine, gece yarısından sonra top-

larunıt;tır. Bu kabine toplantısı esna
sında hükumet istifa etmeğe karar ver

miştir. 

Yapılan uzun münakaşalara baş
bakanın çağırdığı bütün ekseriyet par
tilerinin delegeleri iştirak etmişlerdir. 

Toplantı saat 20.25 de nihayet bul
muştur. Neticede bakanlar Elizc sara
yına giderek kabinenin müşterek iıti
fasmı Cümhurreisi Löbrün'e takdim 
etıneğe karar vermişlerdir. 

Kabine utila ediyor 
B. Blum bu sabah saat 3 de Cümhur 

reisi B. Löbrön'ün yanma gelerek kabi
nenin istifasını vermiştir. B. Löbrön, ye
ni bir hükümet teşkili için hemen ko • 
nuşmalara ba~lanuştır. İyi haber alan 
mahfillerden bildirildiğine göre, devlet 
reisi,ilk konu§masım Blum kabinesinde 
devlet bakam olarak bulunmuş olan B. 
Kamil Şotan ile yapmıştır. Bundan son
ra B. Löbrön senato reisi Janöne'yi ka
bul etmiş ve yanın saat kadar kendisiyle 
goriişmüştür. 

B. Şotan, bu sıratla Elize'de bulun
muştur. Saat 3,40 geçe, parlamento re
isi Eryo Elize'ye giderek, B. Löbrön'ün 
ynnrna kabul olunmuştur. 

B. Blum'un gazetecilere beyanatı 
Blum cumhur reisine kabinenin isti

fası!"J verdikten sonra gazetecilere aşa
&ıdaki beyanatta bulunmuştur-

"- Parlamento sollar komitesi ta • 
rafı~dan hazırlanan ve hü.kümetin mu • 
vafakat edebileceği en son tavizleri ihti· 
va l'dl'n projenin senato tarafından red
di her hangi bir netice elde edebileceği 
ümkllctini ortadan kaldırmt§tir. Kati • 
yen zaruri telakki ettiğimiz vasrtanm bi
ze vtrilmemesi üzerine iktidar mevki· 
inden çekiliyorum.,, 

Blum gerek parliimentonun, gerek 

Tefrika No.58 

senatonun halk cephesi partilerine te • 
şekkür etmiş ve halla sükuneti muhafa
zaya çağırarak demiştir ki: ••- Hükü • 
metin başka bir heyete devri tam bir ıü
kftnet dairesinde vuku bulmahdır.,, 

B. Şotan'ın beyanatı 
Gazetecilere beyanatta bulunan B. 

Kamil Şotan, kurmağa çalıştığı kabine· 
nin de aynı programı takib edeceğini 
bildirmiştir. B. Şotan, yapmakta oldu.. 
ğu görüşmeler henüz bitmediği ıçın, 
yeni kabinenin kimlerden terekküb e
deceğini söylememiştir. Kendisi, sos
yalist S.F.İ.O. partisi milli konseyinin 
yarın saat onda yapacağı toplantının 

neticesini beklemektedir. 

Yeni kabinenin programı 
ne olaı:ak? 

B. Şotan, kuracağı kabinenin güde
ceği politikanın ana hatlarını da anlat
mıştır: Kendisi mali sahada liberal ted
birlere taraftar olmamakla beraber tasar
ruf sahibleri ve para emniyeti aleyhin. 
de hareket edenlerle savaşacaktır. Son 
kanunlarla işçilere verilen menfaatler 
baki kalacaktır. Yeni kabine, disiplin 
ve nizam içinde çalışan bir teskin ka
binesi olacaktır. 

B. Şotan kabineye sosyalistlerin de 
girmeleri için B. Blum'a müracaatta 
bulunmuştur. Fakat bu hususta da kati 
netice, bugünkü sosyalist partisi milli 
konseyinin toplant:smdan ııonra anla· 
şılacaktır. Komünistler bir "halk cep· 
besi,, kabinesine girmeğe hazır olduk
lannı ve ancak böyle bir kabineye yar. 
dım edebileceklerini bildirmişlerdir. 

Radikallerin vaziyeti 
Parlamento radikal • sosyalist gru.. 

pu, parti icra bürosu ve radikal · sos-
yalist senatörler, parlamentoda top· 
lanarak B. Şotan'ın yaptığı temaslar hak
kında verdiği izahları dinlemişlerdir. 

Toplantıya reislik eden B. Daladye, 
B. Şotane bütün arkad<l§lannm sempati
sini bildirmiştir. 

Parlamento sosyalut grupnun 
toplantısı 

Bir taraftan parlamento sosyalist 
grupu, B. Bluma itimadını tekrar etmiş. 
tir. Buhran karşısında grup 1936 seçim
lerinden doğan halkçı cephe ekseriye· 
tini tam olarak muhafaza ve etrafında 
bütün demokrat kuvvetlerinin toplandı
ğı programın tam surette tatbikine de
vam için elinden geleni yapmıya az· 
metmiş bulunmaktadır. Grup, sosyalist 
partisi milli konseyinin yarın toplan.. 
ması için idare komisyonu ile anlaş.. 

mıştır. 

lngiliz politik mahfillerinde 
heyecan 

Londra, 21 (A.A.) - Blum'un isti· 
fası politik mahfillerde büyük bir he
yecan uyandırmıştır. Herkes, sulhun 
muhafazası için mesut hükümetlerin 
daiıni surette temas etmelerini gerek
tiren enternasyonal vaziyetin bugünkü 
~klinde Fransada bir kabine krizinin 
baş göstermiş olmasından müteessirdir. 
İngiliz • frans:z tesanüdünü kuvvetlen
dirmek suretiyle bir Avrupa harbine 
engel olmak için Blum kabinesinin 
güddüğü dış politikadan başka bir sL 
yaset güdmek mümkün olmadığı ka· 
naati umumidir. Fransa ile İngiltere a· 
rasındaki anlaşmanın hiç bir zaman 

Nallıhanın bu inkişafını gören zi
raat müdürlüğü Kalecikte de bir ko-
zacılık tesis etmiş, ve bu sene 
ilk mahsul büyük bir mu<raffakiyetle 
almrnı~tır. 

Bu sene Kalecikte 20 kutu böcek iş· 
1enmiş ve 1000 kiloya yakın koza alın
mıştır. Bu, kutu başına 45 - 50 kilo ko
za demektir ki az görülecek bir hesab 
değildir. 

Kalecik, Ankaranın en verimli kaza
larından biridir. Meyvası kadar üzümü 
ve bilhassa bah meşhurdur. Öteden be. 
ri Ankaranın maruf olan balını Aya' ve 
Kalecik temin etmekte idi. Son zaman· 
larda Kalecik üzümlerinin, kimyevi 
tahliller neticesinde, şarab kabiliyeti 
çok olduğu anlaşılmış ve bağcılığa da 
ehemiyet verilmişti. 

Her mahallin kendine mahsus verimi
ni artırmakta ve köylüyü kalkındırmak 
hususunda ziraat müdürlüğünüıı çalış· 
maıı tebrike layıktır. ' 

Urfada kendir ziraati 
Urfa'da lifli nebatlar ve kendir zira· 

atinin ıslahı ve kendirden lif çıkarmak, 
ip, urean, dokuma yapmak için bir fab
rikanın kurulması hakkında birinci u -
mumi müfettişlikçe bazı teşebbüslerde 
bulunulmuştur. Aldığımız maliimata gö· 
re bu iş için ziraat vekaleti Almanyadan 
bir mütehassıs getirtmeği düşünmekte· 
dif. Ekonomi Bakanlığı da aynca ve 
Sümer Bank vasıtasiyle bu işi ele almış
tır. Fabrikanın Urfada ve yakın zaman· 
da kurulacağı ümid edilmektedir. 

Yavrularımız 
KIZILAY CEMiYET! GENEL 
MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz tarafından bastırılan 

ve doğuştan iki yaşına kadarki bebek· 
lere nasıl bakılacağını öğreten YA v. 
RULARIMIZ adlı kitab satışa çıka. 

rılmış.tıt. 

Kuşe kağıdı üezrine renkli bir su· 
rette basılmış olan bu kitabta Annenin 
süt verme tarzı, bebeğin gıdaları, ye
mek ve uyku zamanlan, yatak odası, 
giyecekleri, giydirme tarzları, dişleri, 

çocuk hastalıktan, bulaşıcı hastalıklar. 
dan koruma yolları, bebeğe yaptırıJa. 
cak hareketler, oyunlar, itiyadları, an. 
ne ve babanın çocuğa verecekleri ter
biye ve daha bir çok hususlar hakkın· 
da bol resimle mufassal malGmat var
dır. 

Kitab: bir lira bedel nmkabilir.de 
Tank Edip ve Akba kitabhaneleri ile 
Kızılay genel merkezinde satılmakta
dır. 

Blum kabinesi zamanındaki kadar sıkı 
olmadığı tebarüz ettirilmektedir. Yeni 
hükürnetin aynı politikayı güdeceği 

ümid edilmektedir. 
Öteki cihetten Londrada umumi su· 

rette ianıldığma göre Blum kabinesi 
tarafından sosyal ıslahatın takibine de-
vam edilecektir. 

(Başı 1 inci sayı/ada) 
tirmi9tir. 

Tebrik mektubları 

Bundan sonra Avrupa ve Amerika 

ilim müesseselerinden gelen müteaddid 

tebriknameler okunmuş ve alkışlanmış.. 
tır. Bunun üzerine üniversite rektörü 
B. Cemil Bilsel'in ilimlerin hamisi ve 
Türk inkilabmm yaratıcıaı Atatürk'e 
bütün ilim mensublarının tazimlerinin 
arzına Türk Tarih Kurumunun tavas
sutu hakkında yaptığı teklif büyük al
kışlarla kabul edilmiştir. Büyük Millet 
Meclisi başkanı Abdülhalik Renda'ya, 
Bşavekil Genral İsmet 1tnönü'ne,Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak ile şanlı cümh.uriyet ordusuna ve 
Kültür bakanı Saffet Arıkana ve sağ. 
lık bakanı Dr. Refik Saydam'a,ilim 
mensublannın hürmetlerini bildirmeğe 
karar verilmiştir. 

Profesörlerin nutukları 

Bundan sonra Sivas saylavı profe

sör Şemsettin GUnaltay konferansında 

İbnısinanın türklüğünü reddi gayri 

mümkün ilmi delillerle tesbit etmiş ve 

büyük türk aliminin ilmi hüviyetini 
parlak bir surette tebarüz ettirmiştir. 

Profesör Dr. Neşet Ömer İrdelp İb· 
nisinamn tıb sahasındaki mesleki hak
kında yaptığı mühim tedkiklerin neti
ceaini ve İbniıoinenın hekimlikte at.. 
mış olduğu orijinal ve ileri adımları 
illimane bir surette izah etmiş, profe
sör Akil Muhtar Özden'de İbniaina
nın kanun adlı tıbbi eserlerinin ilmi 
kıymetini derin bir vukufla izah ettik
ten sonra büyük türk aliminin bütün 
tedkiklerine bilhassa fenni zihniyetine 
ne kadar hakim olduğunu ilmi delil· 
lerle tebarüz ettirmiştir. Törene işti· 

rak için İstanbula gelen Louvain üni· 
versitesi profesörü ve beynelmilel tıb 
tarihi cemiyeti müessesesi fahri rei
ıi Dr. Tricot Royer alimane konferan
sında türk a.limi İbniıinanın tıbbi eser
leriyle tedkiklerinin altı asır müddet 
garb memleketlerinde otoritesini nasıl 
muhafaza ettiğini ve bu eserlerin bu 
müddet zarfında tıb tedrisatına nasıl 

hakim olduğunu müdellel ve etraflı bir 
surette ve büyük bir ilmi salahiyetle 
izah etmi~tir. 

Türk Tarih Kurumunun tertib 
ettiği sergi 

İstirahat fastlasında konferans salo

nunun yanındaki salonda İstanbul mü

zelerinde ve kütüphanelerinde İbnisina' • 
run yazma eserlerinden, garbta basılmı§ 
kitablariyle büyük türk alimi hakkında 
şarkta ve garbta yazılmış kitablardan ve 
İbnisina'nın şark ve garb eserlerinde çık
mış olan reıoimlerinden mürekkeb ola • 
rak türk tarih kurumunca tertib edilmit 
olan sergi büyük bir al.ika ile ziyaret 
edilmiş ve çok beğenilmiştir. Daha son· 
ra konferanslara devam edilmiştir. Tö. 
rene iştirak için İstanbula gelen beynel· 
milel tıb tarihi cemiyeti reisi Profesör 
Dr. V. Gomoiu İbnisina'run garb tıb 
alemine yaptığı hizmetleri gayet vakıfa-

ne ve büyük bir salahiyetle tebarüz et • 
'tirmiştir. Bilhassa büyük türk aliminin 
muhtelif garb dillerine terceme edilen 
eserlerinin yaptığı büyük tesirleri izah 
etmiş, şimdiye kadar başka mil • 
Uyetlere mal edilmiş olan bu büyük türk 
Aliminin türklüğünü tebarüz ettirmeği 

bir tarihci sıfatiyle vazife bildiğini te • 
min etmiş ve: "İbnisina hepimizindir, · 
fakat evvela sizindir'' dedikten sonra · 
bugün türk milletinin açtığı kapının a• 
ralığından milletlerarasındaki dostluğun 

göründüğUnü ve bunun ebedl bir sulh 
vaadettiğini tebarüz ettirmi~ ve Türki· 
ye için ve bilhassa bütün yeni türk ru; 
hunu yüksek şahsiyetinde temsil eden 
Büyük Önder Atatürk için saadetler di
leyerek kıymetli konferansına nihayet 
vrmıiştir. 

Büyük türk aliminin lilozolluğu 

Profesör İsmail Hakkı İzmirli, vakı
fane konferansında büyük türk aliminin 
filozofisini esaslı ve mukayeseli bir su
rette tebarüz ettirmiş, Doktor 
Perihan Çambel de orijinal ve alaka ve
rici konferansında İbnisina'nın kadın ve 
çocuk hastalıklarına dair metodlarını en 
modern usullerle mukayese ederek bü
yük türk iliminin 900 yıl önce bugünkü 
tababet ilminin temellerini attığını an • 
latmış!ır. 

Rasathane direktöril Profe~ör Fatin 

Gökmen konferansında büyük türk fili· 

minin riyaziye ve heyet ilimlerine yap

tığı ehemiyetli hizmetleri ve attxğı to

humları i.lnU salahiyetle ve derin vuku· 

fiyle hulasa etmiş ve en sonunda Türk 
Tarih Kurumu Başkam Hasan Ceın.il 
Çambel bugün konferans salonunun bir 
dershane olmaktan çıkarak bir mabed 
haline geldiğini ve burada türklüğün ve 
bütün insanlığın büyüklerinden biri olan 
İbniainanm aalfilıiyettar alimlerin ağziy• 
le tebcil edildiğini ve ilim tarihimizin 
bu müstesna günü bir kültür hadisesi o· 
Jf\rak kaydedeceğini söyledikten sonra 
bu imkanı hazırlıyan Profesörlere ve bu 
törenin tertibinde çok yakından mües • 
sir olan üniversitemiz tıb tarihi profe
sorü Doktor Süheyl Ünver'e ve bütün 
dinleyicilere türk tarih kurumunun te • 
şekkürlerini arzederek bu parlak töre
ne nihayet vermiştir • 

- Edebiyatımızın -
Bugünkü meseleleri 

Yazan: 

Ycqar Nabi 
Türk edebiyatının bugün için· 

de bulunduğu şartlar ve telcamü/ü 
için ileri sürülen mütalealardan do
ğan muhteliJ meseleler bu kitabta 
tahlil edil~ktedir. Edeb~1;atla 
m~şgul olanları çok aliiadar ede
cek ve düşündürecek bir eserdir. 

Fiatı: 60 kurul} 

Her kitabçrda bulunur. 

Yakirno, önce anlattığımız şekilde Posthu
mus ile nasıl bahse giriştiğini ve maksadına 
varabilmek için ne türlü desiseler kullandı
ğını, olduğu gibi, hikaye etti. 

rak seçti ve Polidor ile Badval'i kırala kay
bolmuş olan iki oğlu, Guiderius ve Arvira
gus adlariyle takdim etti. 

sahtekar Yaklıno bile yaptıklarım itiraf et
tikten sonra serbest bırakıldı. 

Simblin, ihtiyar Bellarus'u da affetti. Kır al Lir 
Yazanlar: 

Çeviren: 
Mary ve Charle• Laıı.~ 

Nurettin ART AAıl 
Kendi karısının masumiyetini bu suretle 

anlayan Posthumus'un neler hissettıği 
tasvir edilemez. Birdenbire ortaya çıktı ve 
kırala prensesi öldürmek için Pisanio'ya 
verdiği hain emri itiraf etti ve haykırdı: 

Böyle büyük bir saadet hengamesinde kim 
ceza vermeği düşünebilirdi? Kızım hayatta 
bulmak ve yaptıkları kahramanca harbler 
sayesinde kendi hayatını kurtarmış olanla
rın kendi kaybolmuş oğulları olduğunu öğ
renmek, gerçekten, kıralı sevinçten sevince 
sürüklemişti! 

Britanya kıralı Lir'in üç kızı vardı. Bun
lardan Goyneril, Albani dükünün, Regan 
Komvol dükünün kansı idiler. Üçüncüsü 
Kordelia'ya da hem Fransa kıralı, hem de 
Burgundi dükü aşıkttlar; onunla evlenmek 
istiyorlar ve bu maksadla Lir'in sarayında 
bulunuyorlardı. 

Simblin 
Lucius: 
- Biliyonun ki benim hayatımı dileye

ceksin; fakat bunu yapma istemem, dedi. 
İmogen: 
- Hayır, ne yaztk ki hayır, dedi, yapa

cak başka işim var; sizin hayatııuz için yal
vamuyacağrm. 

Oğlanın bu tavrı, Roma generalini hay
retler içinde bırakmıştı. 

Bunun üzerine lmogen, gözlerini Y aki
mo'ya dikerek parmağındaki yüzüğü nere
den almış olduğunu itiraf etmesini istedi. 

Siınblin, bu ricayı kabul ederek, Yaki
mo'ya eğer parmağındaki yüzüğü nereden 
ve nasıl aldığmı itiraf etmiyecek olursa o 
zaman kendisine işkence yaptıracağım bil
dirdi. 

- Oh, ey İmogen, benim kıraliçem, be
nim hayatım, benim karım! İmogen l lmo
gen ! İmogen! 

Sevgili kocasının bu kadar büyük bir is
tirab içinde olduğunu görünce lmogen ar
tık. kendini meydana vurmamazlık edeme
di. Bu suretle onu azabtan, istirab ve neda
metten kurtarmış, ona büyük bir şefkatle 
karşılık vermiş oluyordu. 

Bir müddettir, kaybolmuş olan kızını bu 
suretle bularak dehşetli surette sevinen kı
ral Simblin, yalnız ona eski muhabbetini ve 
eski mevkiini vermekle kalmadı; kocası 
Posthumus'un hayatını bağışladığı gibi 
kendisi resmen damadı olarak da tanıdı. 

Bellarius, bu sevinG ve barı<>ma anım.: . ;_ 
rafda bulunmak için en müsaid zaman ola-

Artık lmogen eski efendisi Roma gene
ralinin hayatını istiyecek mevkide bulunu
yordu. Bu rica üzerine kıral babası onu da 
bağışladı. Ondan sonra bu Lucius'un araya 
girmesiyle Roma ile Britanya arasında sulh 
yapıldı ve uzun yıllar, bu sulh bozulmadı. 

Kurduğu bütün ptanlann suya düştüğü
nü gören kötü yürekli kıraliçenin yüreğine 
inmişti: Hastalandı ve çok geçmeden öldü. 

Onun çılgın oğlu Kloteu'un kendi sebeb 
olduğu bir kavgada ölü düşmesi bu mesud 
neticenin arasında vuku bulmuş feci bir va
ka olarak sayılabilir. 

Şu kadar var ki bahtiyarlığa layık olan 
herkes bahtiyar edilmişti. Hatta, hain ve 

Dört yirmisini aşmış olan kxral, hem ih
tiyarlıktan, hem de hükümet işlerinin ağır· 
lığından yıpranmış bir halde idi. Artık bu 
işleri daha genç olanlara bırakmak ve pek 
fazla gecikmiyecek olan ölümüne hazırlan· 
mak için bir yana çekilmek istiyordu. Bu 
maksadla üç kızım da, onlann arasında han
gisinin kendisini daha çok sevdiğini öğren
mek ve memleketini bu sevgilerle mütena .. 
sib olarak aralarında taksim etmek üzere, 
yanına çağırdı. 

En yas.hlan Goneril, babasını kelimeler
le anlatılamıyacak derecede sevdiğini, on.ın 

Devamı var 
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Tuncelide 
ıslahat 

(Başı 1 ine; sayfada) 
rı çok sapa da olsa, bir kısım halkın ka· 
tıJmaması, rejimin asla tecviz etmiye· 
ceği bir vakradır. Kaldı ki, taşıdıkları 
kabile ve aile adlan ve etnoğrafik bir
çok deliJler, bu halkın aslen türk unsu· 
runa mensub olduğunu ispat ederken 
onlar; geriliklerini başka bir milliyet 
iddiasının &iperleri arkasına koymak is
temişler ve bu yanlış iddiaların tabii 
neticesi olarak da, yakın muhitleri ·için 
husumetkar birer unsur olmuşlardır. 
Bütün bu masiyetler her iptidai ce· 
miyette olduğu gibi burada da kabile 
reislerinin menfaatleri istikametinde 
ve onun iy i korunması bahas:na irtikab 
edilmiştir. Halkın büyük bir kısmı ise 
karanlık bir cehl içinde sürüklenip 

kalmıştır. 

Cumhuriyet idaresi, Dersim mmta• 
kasında 1936 başlarında hususi bir ida
re kurdu. Kültürün ve tekni ğin yardı
mından başka sıkı idari tedbirlerile de 
bu çevreye medeni bir yaşayışın bütün 
un..Jrlarım sokmağa girişti. Geniş bir 
planla başlanan bu kurtarıcı hareket u
laştığı muhit halkında minnet ve mem
nuniyet hisleri yaratmıştır. Ancak hu
rafeler1n korkunç zincirleri içinde hap• 
sett:ıkleri halkın kurtuluşunu gören 
şchler tarihin haklarındaki hükmünü 
anlamakta gecikmediler. İyi bir vatan
daş olmak şerefini bırakarak habasetin 
en ağırını irtikab ettiler, yürüyen 
hareketi akıllarınca durdumı.ağa yel
tendiler. 

Birçok defalar böyle hareketleri ön· 
lemiş olmaları kendilerini cesaretlen· 
dirmiyor değildi . Evelce harekete geç· 
miş olan idarelerin programsızlığı ve 
gelip geçiciliği, hadiseleri şehler lehi
ne neticelendirdikeç bunlar kendi zeka 
ve tedbirlerile hurafeli kudretlerinin 
yUksekliğine inarunı~lar ve zavallı mu· 
bitlerini de bunlara inandırmışlardır. 

Cumhuriyet, herhangi bir mukave
meti, daima geniş ve kuvvetli tedbirler
le ve süratle kırmak şiarındadır. 

Rejim, bu ciddt vasfını, Dersim sa
has ında da gösterdi. Filhakika kısa bir 
zaman içinde mukavemet kırılmış, 

sarp yerlere sığınan kuvvetler ise tabi
atin koruyuculuğuna bel bağlamışlar
dır. Filhakika alınan tedbirlerin gen;ış· 
liği, baz ı mübalegalt düşüncelere yol 
açmış olabilir. Sükun ve huzur içinde
ki yurd ufuklarında en ufak bir haıiise 
bile mahiyetinden başka görülebilir. 

14 haziran tarihine kadar süren üç 
aylık hareket sonunda zayi'atın biri su
bay olarak 13 şehit ve 18 yaralı olduğu 

ve bu zayiatın Büyük Medlsin hissiya
tında çok acı uyandırd .ğını ifade eden 
hükümet reisi, mübalegalı düşüncelere 
yer olm:ıdığınr da tasrih etmişlerdir. 

Bu beyanatın yurddaki emniyet ve sü
kOn hissini, beşeri mübaUfalarm her 
türlü tesirinden koruduğu aşikardır. 

Sayın Başbakan; Tunceli hadisesi
nin esasını geçen pazartesi Büyük Mil
let Meclisi künüsünden, efkarı wnu
miyeye açıkça bildirdiler. Bütün mem
leket vazıh olarak öğrendi ki 'slahat 
programına muhalefet edilmek istenil
miştir ve askeri tedbirlerle bu muhale
fet bertaraf edilm~ştir. Ancak bu hare
ket: Başbakanın ''sel seferleriJ, tabir 
ettikleri eski tarz bir tedib değildir. 

Mukavemet bertaraf edildikten sonra 
hemen programın tatbikine geçilmiştir. 
Geçen yıl kurulan idarenin hususiyet
leri, tedibin ferdasında imar ve ıslah 
faaliyetine geçilmesini mümkün kıl
mıştı r. 

Sayın İnönü açık ifadelerile son va
ziyeti şöyle hulasa etmişlerdir: 

''- Orada jandarma ve hükümet kuv· 
veti tamamiyle teessüs etmiştir. Tun
ceJinde ıslahat programı olarak düşün
düğümüz tedbirler fasıla görmeksizin 
devam etmektedir. Yol yapıyoruz, mek· 
teb yapıyoruz, karakol yapıyoruz ... ,, 

Başbakan Meclisin sürekli tezahür
lcrile karşılanan şu sözlerile bu mühim 
mevzu üzerindeki milli kararı tebarüz 
ettirmişlerdir: 

''Huzurunzda söylerken bütün mem
leketin ve mahallinde bulunan vatan
daşların işitmesini isterim ki, cumhu
riyet hükümeti, eraya ıslahat progra
mını süs olarak, heves olarak götür. 
medi. Ne kadar müşkilata uğrasa, ne 
kadar çok sene sürse, yaz ve kış, bu 

«İnönü» vapuru 
İstanbula döndü 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Akdeniz. 
de Bodrum açıklarında seyahat etmek
te iken anbarında yangın çılanış olan 
"İnönü"' vapuru İstanbula döndü. Yan· 
gının sebebi hala anlaşılamadı. Malll
matlarma müracaat olunan vapur mü
rettebat~ yangının, anbarın en altına 

yerleştirilen muhtelif eşya arasında 
çıktığını ve ancak iki günde söndürüle
bildiğini söylediler. 

Tenis Teşvik Turnuvası 
sona erdi 

Ankara Tenis Ajanlığından : 
Türkiye Tenis Federasyonu müra. 

kabesinde Ankara Tenis Ajanlığı tara. 
fından tertib edilen teşvik turnuvası 

20-6-1937 pazar günü Kavaklıdere kort
larında sona ermiştir. 

Bu müsabakalarda Ahmet, Niyazi, 
Alaaddin, N. Avunduk istidatlariyle 
istikbal için ümid verici birer oyuncu 
olmak kabiliyetindedirler. 

Bu güzel spor şehrimizde pek re
vaçta olmasına rağmen hanımlarım zın 
turnuvaya iştirakte gösterdikleri ihti
raz büyük bir kayıbtır. 

Sonbaharda iki katagori üzerinden 
tertib edilecek büyük turnuvalara daha 
kesif bir oyuncu kafilesinin iştiraki 

memleket sporu için büyük bir kazanç 
olacaktır. 

Turnuva Neticeleri : 
Tek erkek birincisi Ridel, ikincisi 

Alerit 6-4, 6.1, 6-3. 
Çift erkek birincileri A. Ferit - Ri

del, ikinciJeri Çiyiltepe • E. Apaydın 
6-1, 6-3, 6-2. 

Kadın erkek birincileri Ridel • Ri
del, ikincileri İsmet - Ekrem 6-1, 6.2. 

Müsabakaların sonunda birinci ve i
kincilere kupa ve madalyeler verilmiş
tir. 

Hurda demir fiatına 
satılacak vapurlar 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Deniz 
yolları idaresi, Gülnihal ve Sakarya 
vapurlarını da satılığa çıkardı. Bu va. 
purlar cuma ~ünü hurda fıatına ve pa
zarlıkla satılacaklardır. Hurda demir 
ihracı yasak olduğundan, dışatdan bun
lan satın almak üzere yapılacak teklif
ler kabul olunmıyacaktır. 

1 KÜÇÜK İÇ HABERLER ' 
X İstanbul (Telefonla) - Finans 

bakanlığı varidat umum müdürü ve em
niyet umum müdür muavini entcrnas • 
yonal turizm kongresine iştirak etmek 
üzere Avrupaya gittiler. 

X İstanbul (Telefonla) - Polis kah 
velerde ve umumi yerlerde şüphelendi
ği şahıslar üzerinde araştırmalar yaptı. 
21 kişide eroin ve esrar bulundu ve bun
lar zabıtlariyle birlikte adliyeye verildi-

X latanbul (Telefonla) Berlin 
büyük elçim•z B. Hamdi Alpag İstan
bula geldi. 

X lstanbul, (Telefonla) - Vapurla
ra verilecek terkos suyunu tasfiye için 
Karaköyle Tophane arasında bir tasfiye 
merkezi yapılacaktır. 

X lstanbul, (Telefonla) - Profesör 
Dep'in hazırladığı yoku salonunun 
avan - projesi alakalı daire müdürleri ta
rafından tetkik ve tasvib edildi. 

X lstanbul (Telefonla) - Hisar 
vapuru, ayın 25 inde Varna limanında 
bulunarak oradaki 1500 göçmeni getir
mek üzere öbür gün İstanbuldan hare
ket edecektir. 

Bozdağda çocuk 
kampı kurulacak 

İzmir hususi muhasebesi Bozdağda 
Gölçük otelinin bir kısmında zayıf, 

yoksul ve bakımsız çocuklar için bir 
kamp kurulmasını kararlaştırmıştır. 

programı biz orada tatbik edeceğiz." 
Büyük Önderin emri altında mua

sır medeniyetin üstüne çıkmağa s.ıva. 

şan Kemalist Türkiye, bir avuç insa
nı veya bir karış toprağı bile arkada hı~ 
rakmıyacaktır, onun bu sert kararı 

yurd içinde herkes için, bir gayret ve 
fazilet kaynağı olacaktır. Yurd dışına 

gelince bu karar medeni hamleler muva
cehesinde uyanan insani tehassüslerin 
tezahürü için güzel bir vesile olacaktır. 

K~mal ÜNAL 

ucus 

Ziraat Bakanlığının emri 

Köylü, kolay, uCuz 
odun elde edecek 

Karar bütün teşkilata bildirildi 
Yeni orman kanunu çıkbktan sonra; bu kanun hükümlerinin yan

l~ş _anlaş~_lm.~s~. veya kasden yapılmakta olan menfi propagandanın te· 
sırıyle koylunun kaçak odun yığdığı ve mahrukat fiatlarınm yükseldiği 
hakkında türlü haberler gelmekte idi. 

Yeni kanunun ancak, memle
ketin güzelliği, serveti, iskan ve 
ziraat kabiliyeti ve bir kelime ile 
yaşama imkanı veren ağaç serveti
nin sömürülmesini ö-nlemek ve Tür
kiyenin son yeşilliklerini koruya
rak bunu halkın ve yurd ekonomi
sinin emrinde bir verim kaynağı 
hali·ne koymak için konmuş olan 
kontrol hükümlerinin bu menfi şe
kilde tefsir edilmesi; Ziraat Ba
kanlığını harekete getirmiş ve ba
kanlık teşkilatına köylünün zati 
mahrukat ihtiyacının nasıl temin 
edileceğini anlatan ehemiyetli bir 
tamiın yapmıştır. 

Bütün menfi programların mahi· 
yetini ortaya koyan bu emir vatandaşa 
emniyet ve sükun verecek kati hüküm· 
ler taşımaktadır. 

Köylünün ihtiyacı dörtte bir tarile 
ile temin edilecek 

Köylülerimizin zirai ihtiyaçları için 
dörtte bir tarife yoluyla ormanlardan 
odun ve kömürlük ağaç verilecektir. 
Köylüler bu ihtiyaçlarını orman idare • 
lerine matbu bir beyanname doldurmak 
suretiyle bildireceklerdir. 

İhtiyaç miktarı ocak başına en çok 
50 kentaldir. Ocak, azami dört nüfuslu 
bir ailedir. Bir evde oturan birkaç aile 
de ayrı ayn ocak teşkil edebileceklerdir. 
Şayed aile nüfusu dörtten fazla ise ayrı
ca birer kental zam ve ilave olunacak
br. 

Hemen izin verilecek 

Beyannamede bu ve bu mikdardan 

az ihtiyaç gösterenlere taleb ettikleri 

mikdar için hemen izin verilecektir. 

Bundan fazla istekler için nizamname 

muicbince tetkikat yapılacak fakat bu 

tetkikler yüzünden beyannamelerinin 

hepsine aid muamele geri bırakılmıya • 

rak yalnız fazla ihtiyaç bildirenlerin yu
karıda yazılı miktardan fazlasına aid 
muameleleri tetkikler sonuna kadar bıra
kılarak geri kalanı derhal bitirilecek ve 
neticelendirilecektir. 

Bu ihtiyacı karşılıyacak ormanlar 
idarece ayrıldıktan sonra köylülere izin 
kağıdları en çok bir hafta içinde veri
lecektir. 

İzin kağıdlan verildikten sonra ke -

ailecek yerler de köy ihtiyar heyetleri

ne gösterilecektir. Köylüler ihtiyaç ola· 
rak gösterdikleri miktarın dörtte bir or
man bedelini verdikten sonra ayn ayn 

olmak üzere ve malın hazrrlanmasına 

bakılmaksızın nakliye tezkerelerini ala· 
caklardır. Bu nakliye tezkereleri köylü
nun aynı zamanda ormana girmeleri için 
izin vesikası sayılacaktır. 

Şimdiye kadar köylüler tarafından 

iyi bir halde korunmuş olan ormanlar 
gene o köylülere verilecektir. Başka 

köylere ayrılmıyacaktır. 

Köylülere zati ihtiyaçları için izin ve
rilen odundan istiyenler ormanın gös -
terilen yerlerinde kömür yapabilecekler
dır. 

Yalnız köylülerin iıtirak edebile
cekleri küçük mahrukat ıah§lan 

Ötedenberi o mıntaka pazarlarında 

satılan miktarda odun ve kömürü temine 
kifayet edecek vüsatte orman ayrılacak 
ve bu orman her köylünün iştirak ede -
bilmesi için 25 • 100 kenatllık küçük 
partilere ayrılacaktır. 

Köylüler ormandan kesib çıkaracak
lan mahrukatın orman bedelinin birin
ci taksiti peşin olmak üzere üç taksitte 
tediye edeceklerdir. 

Serbe.ıt ıatı§ 
Serbest mahrukat satışlan şimdiye 

kadar yapılan şekilde devam edecektir. 

Bugün heyetimiz 
Bağdatta 
(Başı ı. ınci sayfada) 

mıştır. Burada yapılan çok samimi kar
şılama töreninde Türkiye ile Irak ara
sındaki dostluk ve sadakat bağları te
celli etmiştir. Türk - Irak dostluğu
nun esas hedeflerinden biri yakın şa
rktaki sulhun teminidir. 

Musul sehri donatıldı 
Musul 'ehri donatılmıştır. Ve ha

lk Türk heyetinin muvasalatinden do
layı bayram yapmaktadır. Türk ve 
Irak bayrakları muhtelif caddelerin bi
nalarında dalgalanmaktadır. Tevfik 
Rüştü Aras gösterilen bu sadakat ve 
dostluk tezahürlerinden mütevellid 
memnuniyetlerini bildirmiştir. Bütün 
halk, Sa Majeste Kralı, Atatürk'ü ve 
Türkiye - İrak ittihadını tiddetle al
kışlaDl!ştır. Bu tezahürler halkın N· 

mimi duygularına tercüman olmakta· 
dır. Muhterem Türk heyetinin resmi is
tikbali Gerkükte vukubulacak ve bu 
esnada İrakın Ankara ve Tahran el~ 

çileri de hazrr bulunacaklardır. Bundan 
sonra türk heyeti Bağdada doğru se
yahatına devam edecek ve salı sabahı 
Bağdada varacaktır. 

I 
Türk heyetinin samimiyet ve hara

retle karşılanması için büyük ha.tırlık
lar yapılmaktadır . 

Heyetimiz Musul'Ja 
Musul, 21 (A.A.) - Anadolu ajan

sının husus\ muhabiri bildiriyor : 
Dış işler bakanı Dr. Aras ile Eko

nomi bakam Celal Bayar ve maiyetle
rinde bulunanlar bu sabah Telköçek'e 
vardılar. İstasyonda hudud kaymakamı, 
teşrifat müdürü tarafından karşılandı· 
lar ve buradan sınıra oto.mobille geldi. 
ler. Musul mütasarrıfı ile polis müdü· 
rü burada bakanlarımızı karşıladılar ve 
kendilerine Musula kadar refakat et
tiler. Şehrin methalinde bir askeri ih
tiram kıtası bakanlarımızı selamladı. 
Mızıka istiklal ve trak marşlarını çal· 
dı. Bütün 'ehir türk ve İrak bayrak
lariyle donatılmış, şehir halkı sokakla~ 
ra dizilmiş, misafirleri sıcak ve coşkun 
tezahürlerle alkı~lıyor ve aelamhyorlar. 

dı. 

Bakanlartmız.ın Muml' Jaki 
gezintüeri 

Dr. Aras ve Celal Bayar bu çok aa
mimi karşılamadan fevkalade mütehas· 
sis oldular ve kardeş milletin bu hisle
rinin, türk hislerinin bir makesi oldu.. 
ğunun halka bildirilmesini rica ettiler. 
Öğle yemeği ikametlerine tahsis edilen 
konakta yenildi. Akşam üzeri mıntaka 
kumandanlığında şereflerine verilen 
çayda bulundular ve ondan sonra beledi
ye parkını gezdiler. Mutasarrıflık ko
nağının çok güzel süslenmiş olan bah
çesinde Diçle kenarında askeri muzika
nın güzel havaları dinlenerek yemek 
yenildi. Bakanların gezintileri halkın 
coşkun tezahürlerine vesile oldu. 

Misafirler yarın sabah yollarına de
vam edeceklerdir. 

Heyetimiz MuBul'dan ayrdıyor 
Gerkük, 21 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabiri bildiriyor: He • 
yet bu sabah otomobillerle Musul'dan 
hareket etti. Heyete Musul sınırına ka
dar mutasarrıf, kumandan, belediye re· 
si ve öteki erkan refakat ettiler. 

Heyeti, Erbil sınırında mutasarrıf. 
kumandan ve erkan karşıladılar. Erbil 
memurin kulübünde heyetimiz izaz edil
di. Şehir baştan başa türk ve Irak bay· 
raklariyle donanmıştı. Bütün halk so • 
kaklarda coşkun tezahürat yapınıştır-

GeTkük sınırında heyetimiz, mutasar
nf, kumandan, diğer mümtaz zevat ta • 

Adliyede 

Yeni tayin 
ve terfiler 

90 lira maaşlı İstanbul hakimliğine 
İstanbul adli ihtisas hakimi BB. Atıf 
Onan, 80 lira maa.§1.ı letanbul hakiınliğinc 
İstanbul adli ihtisas müddei umumisi 
Mithat Şahingil, 45 lira maaşlı Diyar
bekir milddei umum.iliğine Diyarbekir 
adli ihtisas mahkemesi) müddei umu
misi Mehmet Ali Hidayet, 45 lira maaş
lı Ankara hakimliğine ceza işleri genel 
direktör · muavini İhsan, 45 lira maaşlı 
İstanbul &orgu hakimliğine İstanbul 
adli ihtisas mahkemesi sorgu hakimi 
Saffet Onan, 35 lira maaşh Düzce sulh 
hakimliğine Siirt müddei umumi mu
avini Kemal, 35 lira maaşlı Mardin mid 
dei wnumi muavınliğine Çiçekdağ müd 
dei umumisi Derviş, 30 lira maaşlı A
dana hakim muavinliğine Bolu icra me- -
rnuru Hatice, 80 lira maa§lı beşinci de
rece baş müddei umumi baş muavinli. 
ğine Ankara hakimi Arif, 70 lira maaf
h altıncı derece baş müddei umumi 
muavinliğine ba~ müddei umumi başmua 
vini İbrahim Nazif, 70 lira maaşlı aL 
tmcı derece baş müddei umumi muavin· 
liğine terfian baş müddei umumi mua
vinlerinden Halid, 55 lira maaşlı An· 
kara hakimliğine zat işleri genel direk. 
tör muavini Rifat tayin edilmişlerdir. 

Yabancı şirketlerin 

harice gönderecekleri 
faiz ve dividant karşılığı 

Türkiyede çalışan yerli ve yabancı 
şirketlerin hariçte bulunan hissedarlar
la tahvilit hamillerine ödeyecekleri 
faizi ve dividantlar karşılığı olarak 
dış ülkelere çıkarabilecekleri madde. 
ler hakkında bakanlar heyeti yeni bir 
kararname kabul etmiftir. Türk para. 
smm kıymetini koruma hakkındaki on
bir numaralı kararnameye ek olan yeni 
kararname hükümlerine göre : Türki
yede icrayı faaliyet eden yerli ve yaban 
cı şirketlerin hariçte bulunan 'hissedar 
ve tahvilit hamillerine göndermek mec
buriyetinde bulundukları paralar ile el
yevm Türkiyede bankalarda türlü se. 
beblerle bloke bulunan paraların gül. 
yağı, halı, maden suyu, şarab ve likör· 
lerin ihracı suretiyle transferine mü· 

saade edilecektir. Fındrk da ağustos 

1937 sonuna kadar aynı hükme tabi 
olacaktır. 

.,. ....................... _ ................. . 
i RADYO i . . . . ········-···········-··················· 

öOLE NEŞRİYATI : 12.30-12.50 
muhtelif plak nctriyatı, 12.50-13.J 5 plak 
türk musikisi •e halk tarkıları, 13,15 
13.30 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30-19.00 
muhtelif plak neşriyatı, 19.00-19.30 türk 
musikisi ve halk tarkıları (Servet Ad
nan v~ arkada.lan), 19.30-19.45 saat a
yarı ve arapça neşriyat, 19.45-20.15 tü
rk musikisi ve halk şarkıları (Ferid 
Tan ve arkadaşları), 20.15-20.30 musi· 
ki konuşmaları (Halil Bedi), 20.30-21.00 
plakla dans musikisi, 21.00-21.15 ajans 
haberleri, 21.15-21.55 Stüdyo salon or
kestrası, 21.55-22.00 yarınki program ve 
istiklal marşı. 

rafından karşılandılar. 

Gerküke giriş tasavvurun fevkinde 
nümayişle oldu. Şehrin methalinde yü· 
ze yakın otomobille halk heyeti karşıla· 
mağa gelmiştL Otomobiller bayraklarla 
donanmı~ bulunuyordu. Şehir büyük bir 
donanma manzarası arzediyordu. Halk 
türk dostluğuna. Atatilrke karşı etsiz te
zahürlerde bulundu, Şehrin her geçidin
de kesilen kurbanlz.nn adedi sayılamıya· 
cak kadar çoktur. Muhtelif taklar yapıl· 
mıştır. Şehrin methalinde mızıka, istik
lfil ve ırak mar!larmı çalıiL Dr. Aras 
kendisini selamlıyan askeri k:ıtayı teftiı 
etti. Heyet istasyon binasında kendile
rine tahsis edilen dairelerde dinlendik· 
ten aonra öğle yemeğini mutcuıarrıfla 

beraber yediler. Bağdad elçimiz ve lra
km Ankara elçiliği eski ba,katibi. Hari· 
ciye vezareti müdürlerinden B. Müştak 
heyeti Gerkükte karStladr1ar. 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Veri ~-
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Nafıa Vekaleti 
Van su işleri onbirinci şube 

mühendisliğinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş; Van civarında Şamram sulama ka

nalının 15+000 den 35+ 000 ye kadar 20 kilometrelik ikinci kısmı 
kan<'I hdriyat ve imalatı sınaiye inşaatı olup keşif bedeli (44.993) 
lira (32) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - l'trnkavcle projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d - K~şif cetveli ve projeler 
e - Fenni şartname 
f - Taş ve kum grafiği • - • 
f stiycnler şartname ve sair keşif evrakını Van su işlerı on bı-

rinci şube mühendisliğinde görebilirler. . . 
3 - Bu iş 10 haziran 93Z den itibaren 25 hazir~ 937. tarıbıne 

kadar 16 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. Eksıltmcs~ 25.6.937 
tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kal?alı zarf usulıyle Van 
su işleri on birinci şube mühendisliği daires.ınd; yapılacak~ır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için; isteklılerın (337~) lı~ (5~) 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşagıdakı vesı-
kaları ibraz eylemesi lazımdır. .. . . . 

a _ Nafıa vekaletinden alınmış muteahhıdlık vesıkasr 
b - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet vcsi-

b~ . 
c - 937 yılma aid ticaret odası vesıkas1 . 
5 _ Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bır sa

at evci Van su işleri on birinci ş~be ~ü?endisliği?dek~. ko~isyon 
reisli a ine makbuz mukablinde venlmelıdır. Posta ıle gonde~ılecck 
mekt~bların nihayet 3 üncü maddede yazdı saate kadar komısyon.l 
gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış bu
lunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2-2575 

Anli.ara Valiliğinden: 
Şehir stadyomu etraf methallerine yal?ı~acak d~m}r ka.~ılar 28 

haziran 937 pazartesi günü saat 15.5 da vılayet daımı cncumen ~
dasında ih:ılesi yapılmak üzere açık cksilt~eye ko~uştur. Kcş~f 
bedeli 1842 iir 44 kuruştur. Muvakkat tcmınat 139 lıradır. lstcklı· 
lcrin natJa müdürlüğünden ala~aklar! ~hliyet fenniye vesikası .~c 
teminat mektub veya makbuzlarıyle bırlıktc yu~arda. adı geçen gun 
ve saatte vitavet encümenine müracaatları. Bu ışe aıd şartname ve 
keşif evrakı Ankara vilayet nafia müdürlüğünde görülebilir. 

( 1541) 2-2627 

-

P. T. T.levazım müdürlüğünden 
Takımın muhamen Muvakkat Münakasanm 

Cinsi Adedi Bedel teminat şekli 
Polis grisi 875 15750 1181,25 Kapalı zarf 

,, ,, 190 3420 256,50 Açık eksiltme 
Nefti 155 2790 209,25 ,, ,. 

1) - İdare ihtiyacı için yukarıda müfredatı yazılı 1220 takım 
elbise ve kasket satın alınacaktır. 

2) - Eksiltmeler her kısım ayrı ayrı olmak üzer~ 1 ~c~~z 937 
perşembe günü saat 15 teAnkarada P. T. T. umumı mudurluk sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler kapalı zarfla teminat makbuz veya banka mek
tubunu ticaret odası vesikasından başka 3297 sayılı resmi gazetede 
yazılı ~üteahhidlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubunu. ihtiva 
edecek kapalı zarflarını o gün saat 14 de kadar mezkur komısyona 
tevdi eyliyeceklerdir. 

Açık eksiltmesinde, teminat makbuz veya banka mektu~u ve 
sair kanuni vesaikle beraber saat 16 da müracaat cdcceklcrdır. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğün~en 
İstanbulda P. T. T. Ay niyat şube müdürlüğünden parasız verılc-
cektir. (1543) 2-2660 

İzmir memlel{et hastanesi 
Baştabihliğinden : 

İzmir memleket ve Esref paşa hastahanelerinin bir yıllık ihti
yacını karşılayacak olan °45000 bin kilo ve 1800~ bin lira muham
men bedelli koy un ve kuzu eti kapalı zarf usulıyle . ve 12-6-1937 
tarihinden 1-7-937 tarihine kadar 20 gün müddetle eksıltmeye çıka
rılmıştır. İstekli o anların şeraiti münakasayı görmek istiyenlcrin 
her gün Ankara ve İstanbul Sıhhat müdürlüklerine ve _İzmir m~~
leket hastahanesi baş hekimliğine müracaatları ve eksıltmeye ışti
rak edeceklerin münakasanın icrasından evvel bedeli muhammeni 
olan % 7,5 n isbetinde 1350 lira teminatı muvakkatesini H. muhase
be müdürlüğüne yatırmağa ve yahut bir banka mektubu ~e yahu~ta 
tahvilatın ı bir zarf derununa bir zarf derununda tcklıfnıameaıni 
ve bu iki zarfı bir zarf içine konularak ve üstü _mühürlene__r.c~ zar. 
fın üzerine adresi hangi iş için münakasaya iştır<ık edccegı~ın .. de 
derci ve ihale günü e>1an 1-7-937 tarihine rasthyan pazartesı gunü 
saat 10 dan 12 ye kadar İzmir vilayet daimi encümenine müracaat.. 
lan itan olunur. (1870/ 1599) 2-2686 

---REÇETELERiNiZi--..-
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi· 

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

Aydın nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş Aydının Söke - Ortaklar yolunun 

11-465- 17 +500 kilometreleri arasında şosa ve imalatı sınaiye in
şaatidir. Bu işin keşif bed•li 17 551 lira 67 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır • 
A - Eks iltme şartnamesi. 
B - Fenni şartname. 
C - Mukavele pro jesi. 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Keşif cetvelleri ve pro jeler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden görebilir. 
3 - Eksiltme 7.6.937 den 12. 7.937 pazartesi günü saat on beşte 

vilayet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuJiyledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1316.38 lira mu

vakkat t eminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki yazılı vesika
ları haiz olması lazımdır. 

A - Ve ka letten alman müteahhidlik vesikası. 
B - Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair vesika. 
6 - Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümende toplanan komisyona get irilerek makbuz 
mukabilinde verilecektir. P ost a ile g önderilecek mektubların ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada o-
lacak gecikmeler kabul edilmez. (1623) 2- 2712 

ULUS==================== 22 - 6 - 1937 

Maliye müfettiş 
muavinliği imtihan 

1 
Ankara Mektebler Mühayaat 

l{omisyonu Reisliğinden 

Maliye Tef~ Heyetinden 
35 lira maaşlı maliye müfettiş muavinliği için 27 eylül 93i 

tarihinde imtihan yapılacaktır. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun dördüncü 

maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunusani 1937 tarihin. 
de yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Siyasal bilgiler okulundan, hu
kuk fakültesinden, yüksek ticaret ve iktisad mektebinden veya 
bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteblerden mezun olmak, D) 
Yapılacak tahkikat neticesinde ahHlk ve seciyesi müsaid bulunmak, 

İmtihana talih olanlar 12 eylül 1937 tarihine kadar Ankarada 
maliye vekaleti teftiş heyeti reisliğine arzuhalla müracaat edecek
lerdir. Arzuhala şu evrakın raptr lazımdır. A) Nüfus cüzdanı ve ad
resi, B) kendi el yazısiyle tercemeihal hülasaı (memuriyette bulu
nanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rapt edecek
lerdir.) C) Askerlığini yaptığına dair resmi vesika, (Askerlikle a. 
lakası kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebilirler, 
kazandıkları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler.) 
D) Mekteb şahadetnamesi veya tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculu
ğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorounun raporu. 

Talihler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihMa tabi tutula
caklardır. Tahriri imtihan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak o
lanların şifahi imtihanı Ankarada yapılcaktır. 

imtihan \ol' 

programı: 

1 - : Maliye A) Bütçe (ihzarı, tatbiki, tasdik ve kontrolü), 
muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazariyeleri ve 
usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergi!er (sedüllü vergiler, veraset ve 
intikal vergileri, istihlak üzerinden alman verg iler, gümrük; inhi
sarlar, harçlar). Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, C) mali
ye vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D) istikraz nazariye. 
leri, tahvil, amortisman, Türkiye düyunu umumiyesi, 

2 - : İktisad: A) (İstihsal, tedavül, nakid ve itibar, inkisam ve 
istihlak bahisleri) 

3 - : Mali ve ticari hesab, faiz, iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 - : Hendese (Satıh ve hacim mesahaları) 
5 - : Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik malfımat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza muha

kemeleri usulü kanununun tatbikatı usullerine müteallik hüküm
ler, ceza kanununun memur suçlarına aid kısmı, kanunu medeni 
ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi alakadar eden 
hükümleri. 

7 - : Türkiyenin tabii ve iktisadi cografyası ve tarihi hakkında 
malOmat. 

8 - : Ecnebi lisanı (fransızca, almanca veya İngilizceden biri) 
İmtihan neticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene 

sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa maliye mü
fettişliğine tayin edilcccklct' ve bir sene staj için Avrupaya gön-
derilecektir. (1673) 1-2831 

İstanbul Belediyesinden : 
Litre 

1000 
75000 

1500 
64000 
21900 

163400 

Emrazı zührcviyc 
Cerrahpaşa hastahanesi 
Zeynep Kamil hastahanesi 
Haseki hastahanesi 
Beyoğlu hastahanesi. 

Hastahanelere lüzumu olan Pastörize süt kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bir litre süte 15 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 
Eksiltme 5 Temmuz 1937 pazartesi günü saat 15 de daimi cncümt'n
de yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir; 
istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1838 lira 25 kuruş. 
luk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektup la
rını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Daimi necümene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (3531) 2-2836 

Sihat ve İçtimai Muave1et Vekaleti: 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Müdürlüğünden 

1 - Muhammen bedeli 5200 lira yeşillik, pancar, şalgam, 
havuç 23.6.937 çarşamba günü saat 11 de kapalızarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe girmek istiyenler (390) liralık muvakkat teminat ile 
ticaret odasına kayıdlt ve bu işle meşgul olduğunu tevsik etmesi, 

3 - Şartname parasız olarak müessese muhasib mutemedligin
dcn alınabilir. 

4 - Teklif mektubları yukaırda birinci maddede yazılı saatte:ı 
bir saat eveline kadar daireye getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür mu
mu le iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1474) 2- 2527 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitiisü 
Rektörlüğünden: 

1 -Ankara Yüksek Ziraat enstitüsünün 585 talebesi ile 140 
müstahdeminin 10 haziran 937 den 31 mayıs 938 sonuna kadar mü· 
teahhide ihalesi ilan edilmişti. 

Tayin edilen günde talih çıkmadığından eski şartlar ü zerine 
tekrar ilan olunur. 

2 - Bir temmuz 937 iptidasından mayıs 938 sonuna kadar biI 
sendik sabah öğle, akşam yemekleri kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ya konulmuştur. 

3 - 25 haziran 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 on al 
tıda ihalesi yapılacaktır. 

4 - Talebenin beheri için elli ve müstahdemin beheri için o 
tuz kuruş günlük i<ışe bedeli tahmin edilmiştir. 

5 - Muvakkat teminat tutarı olan 6138 lira 50 kuruşluk banka 
mektubu veya vezne makbuzlariyle tekliflerini muhtevi zarflarının 
ihaleden bir scı at eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve 
ihale saatmda komisyonda hazır bulunmaları 

6 - Fazla izahat ve parasız şartnamesini almak istiyenlerir:. 
yüksek ziraat enstitüsü müdürlüğüne müracaatları (1514) 2-2583 -

Valiliğinden: 
~ehir stadyomu iç methaline asılacak olan 4.60 X 2.70 m. ebadın 

da m~rmer hitabe 28 haziran 937 pazartesi günü saat 15.5 da vila 
yet daimi erıcümen odasında ihalesi yapılmak ü zere açık eksilt 
meye konmuştur. Keşif bedeli 1138 lira 80 kuruştur. Muvakkat te 
minat 131 liradır. 

h•eklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdürlüğünden ala 
cakları ehliyet vesikası ve teminat m ektub veya makbuzlariy lc 
birlik•t> yukarda adı geçen gün ve saatte vilayet encümenine mü
racaatları. Bu işe aid şartname ve keşif evrakı Ankara vilaleti na 
fıa müdürlüğünden görülebılır. (1542) 2- 2628 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin yatak takımlariylc çamaşrrla.. 
rının ihale tar.ihinden teşrinisani 937 gayesine kadar yıkama ve ütü
lenme işleri çık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5. temmuz 937 
pazartesi saat 15 de mektebler muhasebeciliği binasında yapılacak
tır. Muvakkat teminat 269 lira 21 kuruştur. Şartnamesi parasız ola
rak her gün mektebtc görülebilir. TeŞırinisani 937 gayesine kadar 
yıkatılacak çamaşır ve yatak takımlarının tahmin edilen mikdariyle 
fiat tahminleri aşağıda yazılıdır. 

Nev,i Mikdarı 
azr çoğu 

Parça başına tahmin edilen 
fi at 

Büyük parç.. 
Yatak; battaniye 
çarşafları, fanila 

15.000 35.000 7. kuru~ 25 santim 

don pijama ve emsali 
Orta parça 

Havlu torba peçete 
masa C>rtüsü gibi 
şeyler 

13.000 23.000 3. kurıJş 50 santim 

Küçük parça 
Mendil çorab 
yaka gibi eşya 

8.000 13.000 

(1648) 

1. kuruş 90 santim 

(2-2763 

Beton asfalt kaplamalı şose inşaatı 

Nafia V ekalr.tinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara civarında Ankara - İstanbul 

yolunun 6 + 50(}-10+ 500 üncü kilometreleri arasında beton asfalt 
kaplamalı şose inşaatı ve sair müteferrik amelf.1attır. 

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

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

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (366) 
kuruş mukabilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin (4902) lira (40) ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi v~ resmi .. gaze~e~in 32~7 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye ~cvfıkan .. mut.eahhı.tlık vcsıkas.ı v .. e 
asfaltlı şose yapmış olduğuna daır resmı vcsıka ıbraz ctmesı la
zmıdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı s~~tten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukahılınde 
vermesi muktazidir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

(1544) 2-2647 

Kocaeli Vilayetinden 
10. 6. 1937 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliylc 

eksiltmeye konulan vilayet için alınacak 35000 bin lira muhammen 
bedelli iki adet ekskavatör makinesi için istekli çıkmadığından 
Haziranın 23 üncü Çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla ah~ 
masına karar verilmiştir. İsteklilerin 2625 lirlık muvakkat temı
nat mektubu veya Banka makbuzu ile mezkur tarihte Vilayet ma. 
kamına şartnamesini görmek isteyenlerin de Vilayet encümen ka
lemine müracaatları. (1577) 2 - 2683 

Bünyan Şarbay lığından : 
1 - Bünyan kasabasının hali hazır vaziyetini g?stc.rir haritası 

Nafia Vekaletinden gönderilen fenni şartname daıresınde yaptı
rılmak üzere bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Haritası yapılacak saha tahminen 50 ™=ktar ~esk6n 75 
hektar gayri meskun olmak üzere 125 h~ktarda_? ıbarettır.. . 

3 - Meskun kısmın hektarı 25 gayrı meskt1n kısmmkı lZ lıra 
muhammen bedel kabul edilmiştir. 

4 - İhale 7 Temmuz 1937 Çarşamba günü saat 10 da beledi· 
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

(3348) 

iktisat V cl{aletinden 

2 - 2690 

1. ağustos 937 ila 31. mayıs 938 tarihleri arasında Tft'rkofis ta
rafından Ankarada çıkarılacak olan Türkçe haftalık Enformasyon 
bültenin bastırılması açık eksiltme usulile ihaleye konulmuştur. 

Teminat akçası (221) lira (50) kuruştur. İsteklilerin 3 te.mm~z 
937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat (10) da Yenışehır
de iktisad vekaleti Türkofis dairesinde toplanacak kCKDisyona ve 
fazla izahat almak istiyenlerin Türkofis neşriyat servisine müraca-
atları ilan olunur. {1632) 2- 2745 

Urfa cumhuriyet 
umumiliğinden: 

·müddei 

1 - Urfa ceza evinin bir senelik ihtiyacı ohm 250000 bin kilo 
ekmeğin 7.6.1937 tarihinden itibaren kanuni sepcpler dolayısiylc 
15 gün müddetle kapalı zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konmuş~ur. 

2 - Muhammen bedeli 18750 ve teminatı muvakkate 1410 lıra· 
dır. 

3 - Eksiltme 22.6.1937 tarihine rastlayan salı günü saat 12 de 
yapılacağından istekliler bir saat eveline kad.ar .. Urfa C. M. U. lik
te toplanacak komisyona zarflarını vermelerı lazımdı~. 

4 - Ekmek şartnamede izah edildi ğ i evsafta yerl.ı u?.u?.d~~- .<?
lacaktır. Fazla malilmat almak istiyenler Urfa ceza evı mudurlugunı 
müracaat ederler. ( 1617) 2-2709 

İstanbul belediyesinden: 
Kilo mikdan Cinsi Bir kilosunun mulr'Tl"'en hccle1i 

48050 Pil~v : ık pirinç 22 kuruş 
8450 Crobalık pir inç 18 ,, 

1727 5 Kuru fasulya 13 
6770 Nohut 12 " 4740 Yeşil mercimek 13 " 
11 25 Bamya 90 

44650 P atates 7 " 25800 Soğan 6 
ı 77 Sarımsak 25 

2145 Salça 25 
2400 Brabunya fasuly~sı 10 ,, 
1140 Kırmız ı mercimek 12 ,, 

870 B ezelye 12 ,, 
250 B örülce 9 " 
200 Bulgur 13 .. 

Beled iye hastahancler iyle diğe r sıhhi m\iessese ve yatılı r'" -
lar için yukarıda cins ve mikdaryle bir kilosunun '!'uhammen b~
deli yaz ılı 15 kalem kuru yiyecek kapalı z~ rfla eksı tme:ye _konu .. -
muştur. Eksiltme 30.6.937 çarşamba günü .~a~t ~~-·de daı~.ı .~.n:·!· 
mende yapılacaktır. Şartnamesi l evazım mudurlugunden goru r '1 

lir. İstekliler 2490 No. lu kanunda yazılı ve"il:a ve 1695 lira 74 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mekt.~ıbu i le t eklif m:·:t~ıh1:_r. 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı guncle sa~t 14 de kcıd r c 
encümene vermelidirler. Bu saatten sonra verılccek zarflar ' 
olunmaz. (3436) 2-"" 



22 - 6 - 1937 
- - -l 

Hemen bir a9ra yakın bir 
tecrübe devresine daya. 
nan Revue s.aatlerl ; st:ze 
tomül6yar ve ıemlnatlt bir 
saat takdim ederler. Te· 
kemmOI etml• fenni alet
ler • kontrol ve çaıı,ma 
metodu aayesinde Revue 
s eatlerlni n muvaffak olma
larına başlıca 6mllıer<l ir. , 

Ankora'<la satış :rerı ı 
R IZA GÖZLUKÇU 

B o nkalo ,. C a a d e al NQ_ 8 

Ayarı daha dakik 
Fiyatı dahaı ucuz 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınatma 

Komisyonu llaolan 
------------------ ------------------· BİL İT 

l - Bir adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuştur • 
2 - TC\hmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 

liradır. 
3 - İhalesi ı4. haziran. 937 peqembe günü saat 11 dedir. 
4 - Eniltmeye gireceklerin 2490 sayrlı kanunun 2, 3 üncl 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatın • 
de M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları • . 

(1171) 1-2027 . 
BİL İT 

l - iki adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 
67 5 liradır. 

3 - İhalesi: 25 - haziran - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye girei:eklcrin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gününde en geç 
bir sa.at evveline kadar teklif mektuplarmı M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1172) 1-2028 

İLAN 
1 -Her bir çiftine biçilen ederi 425 kuruş olan 60 bin çift 

kundura kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 1275 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 13.950 liradır. 
4 - İhale 24-6-937 perşembe günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 ilncii 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan en az bir saat eve) milli müdafaa ve-
kaleti satın alma komisyonuna vermebri. (1470) 2-2525 

İLAN 
Ankarada Genel kurmay dairesi bahçesinde çalışmak üzere 50: 

80 lira ücretli bir bahçavan alınacaktır. Talip olanların 25 Haziran 
1937 tarihine kadar Genel kurmay daire müdürlüğüne müracaat et-
meleri. {1615) 2-2707 

lLAN 
Y A P I : Cebeci askeri hastahanesi yapısı kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. Keşiflerinin tutarı: ( 471.692) lira 46 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartn~meleri parasiyle inaşaat şubesinden alınacak
tır. İHALESİ: 7.VII.937 çarşamba günü saat on birdedir tık te. 
minatı: (22.617) lira 70 kurustur. • 

Eksiltmeye gireceklerde~ ilgili olan 2490 sayılı kanunun 2, 3 
cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat ve teklif mek
tub'annr havi zarflar ihale saatından en geç bir saat eveline kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna verilmiş bulunacaktır. 

(1646) 2-2764 

.\.Mkeri Fabrikalar lJmum !Uiidürlüi!ü Satmalma 
Komisvonu flanl:ın _______ ..... 

3000 TON LAV AMAR!N KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli 39000 lira olan yukarıda mikdarı yazılı 

Lavamarin kC>mürü Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 6 temmuz 1937 sah günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş mukabilinde komisyon
~an veri1ir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2925 lirayı havi tek
lıf mektuplarım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1557) 2-2693 
750 TON GENERATÖR KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 97 50 lira olan yukarıda mikdarı yazılı ge. 
neratör kömürü askeri' fabrikalar umum müdürlüğü satxn alma ko
misyonunca 8 temmuz 937 perşembe günü saat ıs te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 731 lira 25 kuruşu havi teklif mek. 
tublarmı mezkft.r günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezkQr gün ve saatte komisyona müracaatları (1670) 2-2802 

4.000 KİLO ŞARJÖRLUK YAYLIK ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 4000 lira olan yukarıda mikdarı ve cin

ai yazılı malz-eme askeri fabrikalar umum müdürlüğü, aatm alma 
komisyonunca 6.8.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihle. 
rin muvakkat teminat olan 300 lira ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkfu gün ve saatte komisyona müra-
caatlarL (1669) 2-2801 

l .. ____ A_n_k_aı_·a Belediye Reisliği_t_ı_:ın_l_a_n ___ _ 

İLAN 
1 - Belediye vesaiti için alınacak yazlık ve kışlık yağ 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmu§.tllr. 
2 - Muhammen bedeli 4400 liradır. 
3 - Muvakakt teminatı 330 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 6 temmuz 1937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. 2-2786 

Ankara merkez hı/ zıssıha 
müessesesi satınalma 

komisyonundan 
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 

ULU~ 

Ankara Levazım Amirli~i Satma)ına 1 
Komisyonu tlanlan 

----------------- -----------------
İLAN 

İzmir Bornovadaki topçu alayı hayvanlarının ihtiyacı için 484 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuli ile münakasaya konulmuştur. Mil· 
nakasası 28.6.1937 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. Umum 
tahmin tutarı 24.200 lira olup muvakkat teminatı 1715 liradır. İs· 
teklilerin münakasa saatinden bir saat eveline kadar muvakkat te
minatlarile teklif mektuplarını Bornovadaki askeri satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1500) 2-2576 

Garnizonu 

Bursa 
Mudanya 

Ton 

903 
154 

İLAN 

Muhammen tutarı 
Lira Krş. 
13.996 50 

2.156 00 

İlk teminatı 
Lira Krş. 

1.211 43 
161 70 

1.057 16.152 50 1.373 13 
Bursa ve Mudanya garnizonlan için 1057 ton tüvenan kömürü 

kapalı zarf usulüle 6. temmuz 937 sah günü saat 17 de Bursa askeri 
satın alına komisyonunda tophane binasında eksiltmeye konacak. 
trr. Muhammen fiatları ile ilk teminatları yukarıda yazılıdır, Şart
namesj Bursa askeri' satın alma komisyonu ile İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma komisyonlarındadır. Eksiltmeye 
girişeceklerin alnn satım kanununun 2, 3, cü maddelerindeki vesi
kalariyle teminat mektublarıru havi teklif mektublarmı ayni gün 
aaat 16 ya kadar Bursa askeri satın alına komisyonuna vermiş ola
caktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif 
mektubları alınmryacaktır. Bursa ve Mudanya garnizonunun kömü
rü bir istekliye veya ayrı ayrı isteklilere verilebilir. (1639) 

2-2761 

İLAN 

l -- Ankarc. garnizonu birlikleri için 918 ton odunun 10.7.937 
cumartesi günu saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Odunun tut:m 16065 lira olup muvakkat teminatı 1204 lira 
88 kurştur. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te. 
minat makbuzlarinı havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1674) 1-2830 

İLAN 

1 -- Ankara garnizonu birlikleri ıçın kapalı zarftan pazarlığa 
çevrilen 200 ton koyun etinin ikinci puarlığmda istekli. çıkmadı
ğından 29.6.937 salı günü saat 15 de son pazarlığı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin kanunun 2, 3, cü maddelerindeki vesika ve te. 
minat mektublariyle birlikte yazılı güne kadar pazarlığı yapılmak 
üzere her gün Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1682) 1-2829 

Baş 
ve 
Diş 

EF ALIN 

Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz? 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sef alin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambalajları isteyiniz. 

2-2408 

Fen memnru olmak iste yen 
lise mezunlarına 

Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden : 
Ankarada bulunan tapu ve kadastro mektebine tedris müddeti 

bir sene olmak Ü.zere bir şube ilave edilerek 1. T. cvelde tedrisata 
başlanılacaktır. 

Bo şubeye lise mezunlarından ve lisenin onuncu smrlmdan 
tasdikname alnu' bulunanlardan müsabaka ile talebe ahnacaktır. 
Müsabaka (hesab, cebir, hendese ve mfiseJlesat) dan yapılacaktır. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil müddeti içinde zaruri masrafları 
için ayda 25 lira verilecektir. 

Mezun olacaklar ilk önce kadastro fen memur muavin1iklerinde 
maaşla istihdam olunacaklardır. 

Talibolanlar: 
l - Nüfus cüzdanı. 
2 - Belediyece musaddak sıhhat raporu. 
3 - Polisce musaddak hüsnü hal mazbatası. 
4 - Mezun olduğu lisenin tahadetnamesi veya onuncu sınıf

tan çıktığına dair tasdikname. 
S - 4X6 ebadında üç kıta fotoğraf iliştirilerek bir istida ile 

15 temmuz tarihine kadar mekteb müdürlüğüne müracaat etmeli-
~ O~) ~~ 

E·mniyet Umum Müdürlüğünden: 
l Eldeki örneği ve p.rtnamesindeki vasrflaı- dairesindeki zabıta 

memurları için 1500 adet madeni tulga kapalı .zarf usuliyle 5.7,937 
pazartesi günü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Tamamına 12.000 lira kıymet biçilen bu tulgalara aid şartna
meler parasız olarak emniyet umum müdürlüğü satın alma komis
yonundan alınır. Örneği görülür. 

3 - Ek9iltmesine girmek istiyenlerin 900 liralık tem.inat mak.. 
buz veya banka mektubunu muhtevi teklif melrtublarmz ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmiş bu-
lunmaları. (1600) 2-2731 

~ 

Her aevi bahçe ~ 
pratııu Ye nebatat sür. 

feleriııi öldiUen toı.dur , 
Pompalı icaplar derununda 

satılu. Ve d.ima lrullan ılmatı 
hazırdır. AJnca satuı ahnacalı: alı:• 

.amı yolrtuF. Haşarat için öldürücü, 
aebze ve neb&tlar için zaranızd!r. Zebirlı 

detiJdir. Pratik ve miieSrdiJ'. 

u-ı ••= J. K,...,1ıı, 1~ eaı.t"a. Yerwıııt• Hant 

P. T. T Levazım 
Müdürlüğünden 

1) - Ku.ma.şı idare tarafından verilmek, diğer mal2emesı müte
ahhide aid olmak üzere 1800 takım maa kasket elbise diktirilmesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

~) - ~uhammen bedeli 6300 muvakkat teminatı 472.50 lira olup 
eksıltm.esı 5.7.937 pazartesi günü saat (15) de Ankaradıı P. T. T. 
satın alma kooıllyonunda yaprlacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
bunu ticaret odası vesikasrndan başka 3297 No. 7.5.937 tarihli resmi 
gazetede yazılı müteahhidlik ehliyet vesikasını ve teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflanru o gün saat (14) e kadar :mezkUr ko
misyona tevdi eyliyeceklerdir. 

4) - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden, 
İstanbul Beyoğ1unda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız 
verilecektir. (1621) 2-2757 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN : 
Tahmin edilen bedeli 41.562 lira 15 kuruş olan 395.830 kilo ek

mek 23 haziran 937 tarihine rastlavan çarşamba günü saat 14 de ka
palı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

Muvkkat teminatı 3117 1 ira 16 kuruş olup şartnamesi 208 kuruş 
mukabilinde komisyondan her gün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
cekl eri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat cveline kadar Kasmıpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3155) 2--2530 

Malive Vekaletinden: .· 
Baş hukuk müşavirliği için 80 lira ücretle ve imtihanla bir dak

tilo bayan alınacaktır. 
Talip olanların müşavirliğe müracaat ederek isimlerini kay

dettirmeleri lazımdır. 
Gerek evelki ilan üzerine isimlerini yazdıran gerekse bundan 

sonra kaydedilecek olan bayanların 28.6.1937 pazartesi günü saat 
14 de imtihan olmak üzere gelmeleri ilan olunur. (1688) 2-2825 

Hariciye Vekaletinden 
Hariciye vekaletinde münhal bulunan fransızca daktiloluğuna 

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 
haziranın 22 sine kadar vesikalarını tevdi eylemeleri ilan olunur. 

(1630) 2-2759 

Akyazı Askeri l{ereste 
Fabrikası Direktörlüğünden 

Akyazı askeri kereste fabrikası 937 mali yılı içinde aşağıda ya
zılı yerlerden yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatını 15 haziran 
1937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye koymuştur. 

1 -1 temmuz 1937 perşembe gününde saat on dörtte Adapazarı 
ma1iye dairesinde ayn ayn eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kürt kırığı ormanındaki maktalarından Kuzuluk köyü ci· 
varmlalci fal>rika anbarlarına yaptıracağı 6000« altı bin metre mi
kSp tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mik.iibına 650 altı 
yüz elli kuruş ücreti nakliye takdir edilmiştir. Muvakkat teminatı 
2925 iki bin dokuz yüz yirmi beş liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrika anbarlarından Adapaza
rı istasyonuna yaptıracağı 5000 be' bin metre mikap tomruk ve ke
reste nakliyatının beher metre mik.iibına 250 iki yüz elli kuruş üc
ret takdir edilmiş muvakkat teminatı 938 liradır. 

İstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını maliye vezne
lerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya banka mektuplarını 
ve bu işi başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmı.ş bel
gelerini havi kapalı zarflarını ihale gününde saat on üçte komis. 
yona vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin fabrika müdü-
riyetine müracaatları ilan olunur. (3451-1653) 1-2771 

Jandarma Genel 
Ankara satın alına 
dan: 

Komutanlığı 

komisyonıın· 

Dört ya'§mdan küçük ve sekiz ya~ından büyük olmamak ve boy· 
ları da en az bir mette kırk üç santim olmak üzerıe suvari bineğine 
elverişli hayvnı olupta satmak istiyenlerin Yenişehirde jandarma 
genel komutanlığı satın alma komisyonuna ha§. vunnalan. (1503) 

2-2577 

Amasya Cümhuriyet 
Müddei Umumil~nden: 

Amasya ceza evınm 1.6.1937 tarihinden 31.5.1938 ta· 
rihine kadar bir senelik ikinci nevi buğday ekmeği kapalı 
zarf usuliyle verilen karar ve yapılan i.la..nat mucibince ihale
si takarrür eden 8.6.1937 salı günü talih rohur etmediğinden 
2490 sayüt kanunun 40 mcı maddesi mucibince 25.5.937 tarihli şart. 
name ve takdiri krymet zabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlı.1' 
suretiyle 8.7.937 perfembe günü saat on altıda icra edilmek üzere 
bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün aaat on altıda Amasya C. 
müddeiumumiliği dairesinde müteşekkil komisyona yüzde yedi bu
çuğun tutarı olan 781 lira 80 kuruş yedi yüz seksen bir lira s.eksen 
kuruş, pey akçeleri veya teminat mcktublariyle müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1637) 2--2740 

Karadeniz Pilajı Açıldı 
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Halil Naci Mıhcıoğıu 
Anafartalar No: 111 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! 

Orman Çiftligi 
Çiftlik Sütü ile bes'enen 

çccuklar böyle olur. 
Or••• ÇlftHtt ••ta-ları 

KlRALIK 

Möbleli apartnnan 
İatanbul'da Şi,li'de kiralık 

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

Uaıma sabıt 

Daima tabii 

.Juvaı~tin 
saç boyalan 

fngillz kanzuk ,.czaneai ~ 
ratuvaılarında ~azarlanan luvan· 
•in .aç boyaları muzuı ve zehirli 
maddelerden tamameıı art olup 
taçlıra uhii renklenni babtf'der. 
f uvantin uç hoyaları kumral ft 
dv~h olaıa&. ilet tabii renk lbe
rin~P tertib edtlmi•tir 

1.fNIMANTOI KANZUK: 
ROMATf?.MANIN KATI 

ORVA~TOTR 

İstanbul Sıhi Mü~eseler Artınna ve Eksiltme Komisyonundan : 

NUmune hasta. 
l•tlliiye 

ekmek 
Fırancala 

Azı 
86500 

3000 

Çoğu 
10501)0 

3500 

Muhammen 
fiatr 

11 
15,5 

Muvakkat 
garanti 
906.94 

tartname 
bedeli 

490 

ihale ,ekli 

Kapalı 

ihale saati 9-7-937 saat 15 
Ebe yurdu 
Kuduz müessesesi 

Tıp talebe yurdu 
Nömune has. 
!atiliiye 
Çocuk sade} ağ 
Akliye 
Sanatoryom. 

31000 - 38000 82 2337 156 Kapalı 

Kuduz 
Ebe yurdu ihale gUn ve saati 9-7-1937 saat 16 

Nümune nas. k"'rıı.m"'n 
latilaiye ,, daJ ıç 
Çoçuk ,. ku u 
•kliye ,, sığır 
lanatoryom 
Kuduz mile si 

110000 - 126700 
51000 - 69000 
17200 - 25000 
34000 - 49500 

39 
41 
45 
32 

7859.48 524 Kapalı 

Tıp taiebe yurdu • 6 30 Ebe . İhale giln ve ratı 9-7-1937 saat 1 . 
Kapal;· zari' usuliyle eksi'tmeye konulan yukarda isimleri yazılı sıhhi mü~sseseleri.n 1937 malt vrl• 

ekmek fıranca a sadeyağ ve et ihtiy<ıçları için hiç iıtekli çıkmadığından yenıden eksıltmeye konul-

•ıtuı. Eksiltme hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muavenet mU-
40rlüğü binasında kuru u komisyonda yapılac~ktı:- . .. . . . 

1 
r 

2 _ Mikdar tahmini fiat n muvakkat garanti mikdarları hızalarında g~terılmıştır. Şartname e -
ele hizalarında gösteriien bedelle komisyondan alabilirler. bu • 

3 - latekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasiyle ~4~ aayılı .tmn';1~da y~ıh belgel.~ lfe 
yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile bır • .ıkte tekhfterını havı zarflarını ı e saa.. 
tinden bir aaat evvel komiayona venne~eri. (3520) -

Kültiir Bakanlığından: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • coğrafya, riyaziye, tabi~y.e. 

framsızca almanca ve İngilizce öğretmeni olmak istiyenler ıçın 
IMı vıl sınav vapılacaktır. 

2 - Sınavlar ı evlW çartamba günü İstanbul üniversıteainde 
bqlıyacaktn. 

3 - Sınava ııtirmek iatiyenlerin: 
A) Tiirk olmaları. 
B) 20 den a,a~ı ve 45 den yukarı yasta olmamaları. 
C) Hüsnühal erbabından olduklara, cınayet ve cünha nevi~den 

mahkWııiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya k.~~a ıdare 
heyetinden bir mazbata ibru etmeleri (halen memur ve .ogre~e~ 
olanlar bu kayıddan millteana olup mensub oldukları daıre amırı· 
ilin vereceği vesika kafidir.) . .. 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mana vuc~d 
arızalarından aalil'l olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ıl>
ru etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 ıınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
IMuıların muadili tahsil görmüf olmaları. 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders aeneai 
liretmentik etmif bulunataları Kerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek vazıh sınav aoruları tlnivenite ve 
)'ilkaek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği der• müfrredatın
dan seçilecektir. Bundan ıbatka aınavı ttireceklere pedaKoiik aoru· 
lar da aorulacaktır. 

5 - Namzedler artında kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
bnunun 1 inci maddesinde «fiaterilen dereceler dahilinde her ban· 
si bir orta öiretmen olnll• yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki tartları haiz olan naımedler bir istida ile ba. 
bnlığa müracaat edecelı:lccUr. Bu istidaya ıu vesikalar bağlanacak
tir. 

A) Nüfua tezkerelert.U. uıl veya tasdikli aureti. 
B) Tahlil derecelrine. md tebadetnamc veya YHikalrmın uıl 

wyahud auretleri, 
C) Hüsnühal mubatur, 
D) MahalH kültür imre.inden ntlmuneaine tevfikan tudikU 

aıhhat raPoru, 
E) Mahatti kültür tdaeatnden taadikli ve fotoğraflı fif. 
P) Altı adet 4x6.5 bilyilklüğünde kartonauz fotoğraflarL 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa g6nde

ri1mif olmaaı lbımdır. Bu tarihten aonra bakanlığa gelmit olan 
•eva evrakı müıbiteai nolcaan gönderilmit bulunan istidalar hak· 
mıi ...-11,.,..,eJe yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Satılık Hane 
Yeni,ehirde İnkilib aokağm

da be, odalı 13 No. hane aatıhk-
tll". İstiyenler içindekilere ml

racaat edebilirler. 
Telefon: No. 3231 

Z-2781 

Eti Palas oteli 
Mevsim münasebetiyle tenzi

latlı panaiyon kabul etmeye ba,. 
larnıttır. 2-2703 

Müdiriyet 

- Underwood -• 
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentaaı 
AKBA kitabevi 

Yuı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

tmtivaa aahibi ve Batmu· 
baniri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi nefrivatı idare 
eden Yuı İfleri Müdüril 
Mümtu Faik FENİK. 

Çankırı cadd~sı civarında 
Ulus Basrm~indt! ba.,ı/mrştır 

Avcılara 

~.., ..... ,~~~' M ... d ' UJ e. 
1 Hazirandan itibaren fiatlan indirilen 

AV ve NiŞAN MALZEMESi 

Cinsi Mık dan Fiat art 
Eski 

En ili kara av barutu 1 
1/ 2 

kiloluk kutuau 290.
ıso.-

220.-
115.-:t:t :t :t > 

> > :t > > 
Birinci nevi dumanaı.s av barutu 

> .. > 
> 

.. 
> > 

> > > > 
nevi dumansız av barutu 

:t :t > > 
> > > > 
> > > > 

Yerli dumansız av barutu 
> > > > 

6 mim Plober kurtunlu 
6 m/m > tek tarih 
6 m/m > çift pqlı 
9 m/m > kurfun u 

> tek prjb 
9 m/m > çift tarjb 

> 
> 
> 

Kırmızı renkte lülca a• kovanı 70 m/m 
> > > > > 65 m/m 

Mor renkte av kovanı 

1/4 
1 
1/2 
1/ 4 
1/10 
1 
1/2 
1/4 
1/10 
1/4 
1/10 

Kırmızı renkte ve iki atıma mütehanünil av kovan 
Turuncu renkte av kovanı 
Yefil renkte sinek markalı av kovanı 
Kayısı renkte av kovanı 
Ye,n renkte büyük kapsüllü av kovanı 
Ye,il renkte büyük kapsüllü ve tapalı av kovanı 
Kur,uni renkte av kovanı 
Dolu kırmızı av fişeği 

> mor av fişeği 
> turuncu av fiş.eğl 
> kayısı av fişeği 
> kurşuni av fişeği 

Keçe tapa 
Yağlı tapa 

/ takım tapa 
Kapalı kapsül 
Av saçması: 

3 kiloluk torbası 
1 > kutuau 
1/2 > 

:t > 

• • 
> > 
> > 
> • 
• • 
> > 
• > 
> • 

• • 
• > 
.. > 

Adedi 
> .. .. .. 
> 

Paketi 
> .. 
> 
> 

> 
> .. 
• 

Adedi 
> .. 
> 
> 

Yüz adedi 
> • 
Paketi 
Kutusu 

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

600.-
300.
lSO.-
60.-

175.-
70.-

1.SO 
1.50 
2.-
3.SO 
3.75 
4.-

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

9.50 
9.-
8.-
7.50 
6.-

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

157.50 
52.50 
26.25 

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

500.-
250.
ızs.-
50.-

150.-
60.-
1.-
1.25 
1.50 
l.75 
2.-
2.50 

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

7.50 
7.-
6.50 
6.-
5.50 

25.-
50.-
60.-
65.-

150.-
50.-
25.-

Bayilerdeki matbu fiat listesine 
bakmayı unutmayınız! 

inhisarlar idaresi 

· Kiralık Müstakil Ev 
Yenitchir Mqrutiyet cadde

si No: 33 
Yedi odası, su banyo. bava

cazı, fmn ve elektriği ve genit 
mebzul ağaçlı bahçesiyle fevka· 
lide nezareti vardır. 

2-2670 

Arsa aranıyor 
Demirtepe ile Çiftlik yolu a

rasında veni açılan cadde üstün
de satılık veri olanlar miktarım 
ve fiıttını Ulus gazetesinde Ga
lip Madan'a bildirmeleri. 2-2737 

Jandarma genel komutanlığı An· 
kara sabo alm~ komi"yonundan: 

1 - Şartnameleri parasız eı .. k komieyondan alınabilecek olan 
cins, mikdar, tahmin bedeli, ilk teminat. alon tarzı. ebiltme gün 
Ye saatleri aşağıda yazılıdır. 

2 - İsteklilerin şartnamelerinde yazıldığı ,ekilde belU gUndı 
teminat ve teklif mektuplarını komisyona nnnit olmalan. 

Beherinin İlk Alon 
Cinai Mikdarı fiatı teminatı tarzı Eblltme gOn aat 

Kr. L. K. 
Zincirti 
şaplı yular Kapalı 
başlığı 3475 Ad. 250 651 56 zarf 3. 7.937 cumarteal 10 

Pazarlık 4.7.937 pazartesi 10 
53 Pazarlık 4.7.937 pazartesi 15 

Naftalin 800 liralık 330 60 
Çat torbuı 218 Ad. 150 24 

( 1(503) 2-2732 

YEN 1 S iN EM AJ .. A R . HALI\. 
BUGON BU GECE 

Küçük:Lord 

Jf f!Vruunun lcuvv~ti. t~msil tarzının 

muvallakiyeti itibariyle hissi l~vJcaJjde 

biT e•r 

Ba, Rolde: Shirley Temple'in rakibi 

PREDDY BARTHOLOMEW 

BUGON BU GECE 

RiN -TİN -TIN 
(GANGSTERLERE KARŞI) 

Arkadaşlılc, dostluk ve ledakjdık 
Bq Rollerde : 

JACKY COOPER - JOSEF CALLEYA 

Halk Matinesi 12.15 de: 

Avlanan Gönül 


