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Başbakanımız dün gece şarki 
seyahatinden avdet ettiler 

Bafbakanmı•z lunet lnönü, p.ık vilayetlerinde yaptığı tetkik aeya
hatinden dün gece saat bir buçukta Ankaraya dönmüftür. Bqbakam
mızla berr ~er Sıhat ve içtimai mua Yenet bakanımız B. Refik Saydam 
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da ıehrlınize gelmittir. 

Ba~bakanrmt% lsmtt lnönO 

B"'betlıe 

Bağdad 
Falih Rıfkı ATAY 

Bağdad, dıt bakanımız Doktor 
Tevfik Rüttü Aru'm ilk duralı· 
dır. Dıt bakanımız muhterem kı
ra) Gaziülevvel' e ve Irak milletine 
Atatürit'le türk milletinin selim ve 
MYsiaini aunacaktır. 

Biz dost İngiltere ile Musul 
meseleaini hallederken kemaliat 
Türkiye'nin lrak'ın hüriyeti ve bü
tünlüğü hakkındaki aamimi dileii 
ne oldujunu anlabnııtık: Muaul'u 
müstakil lrak'a bırakıyorduk. 

Hindistan yolunun emniyet da
Yilanndan biri olduiu için Büyük 
Britanya imparatorluiu e91cidenbe
ri lrak'a huausi bir alaka duy
muıtur. Osmanlı aaltanatmm za
yıflığından istifade ederek Bai· 
dada doğru inkitaf eden ihtira. 
lar inııilizlerin yakın - tark poli
tikaaı üzerinde uzun müddet na
aıl müessir olmut olduiunu henüz 
anutmamııızdır. 

Buaün vaziyet teninedir : 
CPnlnıriyetin on küıGr yıllık ta
rihi yeni Türkiyenin kOlllfU arab 
memleketlerine Ye onlann ittifak
lanna kartı ne düfiinüp ne c1ay. 
claiuna her keM i.bat etti. Hep
ainin ayn ayn emniyet ve durlu
iu bizzat içinde bulundujumus 
böltenin emniyet ve clurluiu d• 
mektir: Kemalizmin uırlardan
beri ntırab çeken, iç ve dıt harb
lerin durmabızın tahrib ettiti 
ba topraklar üzerinde lmnnaia 
uiraftığı prk da bmıdan ibaret
tir. 

Son itlerimizi hallettikten aon
ra ne Irak, ne de İngiltere ile Tür
kiye arasında hiç bir anlqmazlık 
olmamııtır. Hatti öyle denebilir 
ki yeni Türkiyenin Irak ile kom
ıuluiu, arab milletleri ile lngilte
renin, Kemalizmi ve onun milli 
hüriyetler ve doıtluklar hakkın
daki dürüst politikasını ve bant
cılıjmı anlamalanna hi7met etti; 
Anadoluda teeaaüa eden kuvvetli 
Ye hür bir türk idaresinin gerek 
kOlllfUlan, gerek bu bölgede men
faati olanlar için ne kadar zaru
ri olduğunu meydana koydu. 

Irak hükümdarı Gaziülevvel 
arab iıtiklil aavqmın batlıca kah
nmanlarmdan Kıral Fayaal'm 
ananesini muvaffakiyetle devam 
ettirmektedir. Doat memleket mer
kezinde Cumhuriyet vekillerinin 
görmüt olduğu kardetce ve ııcak 
karşılanma bizim için unutulmaz 
bir hRb Ta o larak kalacaktır. 

Batbakanmıızı, Ankara garın
da lçiıler bakam ve Parti genel 
aekreteri B. Şükrü Kaya, Maliye 
bakanı B. Fuad Afralı, Kültür ba
kanı B. Saffet Arıkan, Ziraat baka
nı B. Şakir Kesebir ve Dıt itler ba
kanı vekili B. Numan Menemenci
oğlu ve ıiyui müıteıarlar, Komu
tanlar, 88. Huan Saka, Receb 
Peker, ve tehrimizdeki diler me
buslar, Ankara valiıi B. Nevzad 
Tandoian, Emniyet umum müdü
rü B. Şükrü Sökmemüer, Ankara 
emniyet müdürü B. Sadrettin Aka, 
Merkez kumandam, demiryollar 
erkanı, gazeteciler ve diğer birçok 
kimseler karıılamqbr. 

Batbakannnı% gayet neşeli bir çehre 
De vagonlanndan inmiıler ve karflbyan• 
1ann birer birer ellerini sdamflardır. Bu 
esnada Maliye Bakanımıza : 

- Size yeni birçok varidat getirdim 
tebfir ederim. buyurmuflardır. 

Batbakannmz, Bağdada giden ba -
kanlanmmn seyahatleri baklanda ma • 
l<Unat almıtlardır. Sonra lç itler Baka· 
nı ve Parti Genel Sekreteri B. Şilkril 

Kaya ve Dq İtler Bakanı vekili B. Nıı
man Menemencioğlu ile beraber otomo
billerine binmİflerclir. 

ismet /nönünün Sıotutaki 
tetkikleri 

Sıvu, 22 (A.A.) - B&fbakan İmnet 
lnönll bugün aaat 10 da balkın buyük 
sevinç ve heyecanlı tezahüratı arasında 
Sıvua ıeldiler. İnönü Sıvaata bir tet· 
kik yaptılar ve yapılacak ifler iizerin
de allkadarlardan izahat alarak direk· 
tif1er vercliler. Şehrin meaireeiacleld 
sedlerde kurulan elektrik santralını, ea. 
ki eserleri, büyük cer atölyesi inşaatmı 
ve ilk tahsilini yaptıkları lametpqa 
ilk mektebini ziyaret ettiler ve hatıra. 
tarının yenilenmesinden dolayı pek mO· 

: programı tatbikatı 
• 

~ Kızıldağ ~ 
~ tamamiyle ~ 
~ teslim oldu ~ 
: El&ziz, 22 (Ha.asi ıaurettıe p : 
: den arkadafmusdan sece aat 2 : 
: de telsrafla) - Denimdeki ısla· : 
! bat procrum aiatemli bir ._.tte ! 
: tatbik edilmektedir. Serserdele- : 
! rin kaacbrdıldan ~erce calail : 
: her sün na11l iifal edilcb1derini : • • • •örsek c.-huriyet kaYVetlerine • • • • 
• teslim olmaktadırlar. Hozat (0... • • • 
• Iİm) i8tikametinde Kısıldai mm- • • • 
: takaaı busüa ...... ;,.ı. teal.im : 
: olmQftar. : 
: Serserdelerin ....... s.,id : 
e D-- !!!il-....- •-~! L!... --'- • 
• .,,......, IDUITWJı:8...--aH _. -- • 

: tubla bat .........k teslim olmak : 
: iatemit. •• bası prtlar lleri ~ ! 
: müıtür. e..ı.r henüz belli delil- : 
• • • ·d~ • 
: Serserdeler çok müflriil ..,.a. : 
: ,.uedirl•. Yakında beplİaia : 
• • • cmnbari,.et kVYYetı..m. ilticul • • • 
• bekleamekı.clir. Söyleaditine s• • • • 
: re Kutudereainde ..... erc1eı..m : 
: yapbklan yemia tam•miyle .,. : 
: sulmQftm'. KUYYetlerimiae ilti- ! 
: ca eden cabillw, ber süa Elbi• : 
: ptirilmektedir. : 
: Tunceli mahkemesi ...... ~~ • 
: leri mahak ... için hasırlanmak• ! 
: tachr. ~ ... pire'--· bir : 
: nia de m..tınıf bulımektadır. ! 
• • 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
tehanis ve memnun oldular. 

lnönO halkm cotkun ve içt"en gelen 
glSsteı ileri anamda uğurlandılar. 

Şotan yeni fransız 
kabinesini kurdu 
Kabine tamamen sosyalist 
ve radikallerden ibarettir 

Blum Başbakan • • 
muavmı oldu 

~----------------------------

Yeni kabinede adliye balcanı olan nki 
maliye bakanı Vensaa Oriol'le, Blumun 
telclil ettiği levlcallde sal, biyetlere 
brfl senatonun mukabil telcli/leriaı 

hazırlayan raportör Abel Garde 
(Yeni kabine hakkımla 6den tal.ilôt bqinci .aylamuJaJır.) 

Bağdadda matasarnllılc dairesi 

Heyetimiz Bağdadda 

Bakanlarımız büyük 
gösteri ile karşılandı 

Bağdad, 22 (A.A.) - Irak matbuat büroau bildiriyor: 
Muhterem türk heyetini Kerkükten ıetiren huauai tren ba ..-ı. 

Bağdada vasıl olmuıtur. Trende, ırak hükümetinin Ankara elçiai N• 
ci Şevket, Türkiye cumhuriyetinin Baidad elçiai Tahir Lütfi, Irak ı.. 
riciye nezareti mümeuili ve tetrifat müdürü muhterem türk heyetine 
refakat ebnekte idi. 

latikbal meruimi hararetli ve 
muhtetem oldu. Dr. Tevfik Rüttü 
Aru trenden inerken Irak harici
Je nazm tarafmdan kartdanmıt
br. Hariciye nazın muhterem mi
aafirin hararetle ellerini ııkımt Ye 
iki nazır halkm cotkun ve samimi 
taahiirleri Ye allrqlan arumda 
kucaklapnqlaldır. 

Bir ukeri mu%ika tilrk ve Irak 
milli martlarını çalmıt ve ukeri bir 
müfreze de muhterem misafirin as
k-eri aellnunı ifa eylemiıtir. Bundan 
sonra sivil ve asker yüksek memurlar 
tilrk heyetine takdim edilmi1 ve muh
terem misafirler, balkm hararetli al
kııları arumda ve mubtctcm bir ka!ile 
halinde kendilerine kraliyet sarayında 
tahlis edilen dairelere doiru ıf tmlt
lerdir. Şehir barikullde bir ıurette do
•nmlf, tilrk ve nü bayraklan blttba 

1 

(Sona S iacl aylada) 

Biiyiik türk a-
limi, hekimi 
.,. liloaolu /b
nüina için ı .. 
tanbulıla bü
yük bir tören 
yapıldıfını dİİ11 

telgral habe
ri olGTalr ycmmlfhk. Yalıardalri 
re.iml.,.de lbniainô'nın bir 6iimi
nü, törende bulananlan, ortada 
iiniuerate rektörü B •. Cemil Bil
•f i, GfGiula i.N enterncuyonol 
hb tarihi NÜİ proluör doktor 
Gomoiu lıonleranauu oerirlten 
,,örüyornmıu. [yazısı S incide] 

Atatüıkle Kral 
Boris ve lsveç 
Kralı arasında 

Bulpr kıraliçeıinin bir veliahd de. 
yaya ,etirmeai mllnaaebetiyle Reiai. 
cumhurumuz tarafından kıral tıçündl 

Borise çekilen telgrafla gelen cevabla 
suretleri apiıdadır: 

Majeate Bo..U. Bulpr balı 
SOFYA 

Altes Ruvayal Tirnovo Preas Si. 
me'onwı mesud doğumwıu blyli '* 
memnuniyetle iJğrendim. Samimi N6ıe 
rWerimi ve ıabsl saadetleriyle lurali
.,et ailesinin saadeti için bealeditim 
bararet// temennilerimi bbul .-leri. 

(Sonu s inci sayfaa) 



Politika bahisleri: 

Blum niçin düştü? 
Blum hükiimet.i, birinci yddönü

münü idrak ettikten az eonra, çeki.1-
meğe mecbur kaldı. 

İte b~ladığı zaman, sosya.l re
formları bap. koymU§tu. ltÇi günde
likleri yer yer patlak veren grmede 
deateklenere:k arttırılmq, ücretli ta
til esası kabul edilmit ve en 1011 dev
rede de 40 aaatlik hafta esaa kabul 

olımmuıta. 
Blum, bütün bunlarla umuyordu 

ki, balkın alım kabiliyeti yükselecek, 
buna tekabül eden milyonlu piyasa
da mal arayacak, bu. utihaalin art-
ma.ama yol açacaktı. 

O un.larda, sermaye mahalle9İn
den itirazlar yüluelmitti. Bu politi
kanm Framayı iflasa götüreceği ih
tar edilmiıti. Blum hükümeti, kaçan 
aennayeye karıı cezalar ilan etti. Fa
kat, iyi bir netice alamadı. Bozgun
cu sermaye, aradığı deliği bularak 
Franşayı terkediyordu. Bunun üzeri
ne, hükümet. kendini ayakta tutan 
kuvvetlere, yani halka, taleblerinde 
daha ileri gibnemesini rica etti ve 
Blmn "pause,, dan yani sosyal re
formlar işinde "mola,, vermekten 
bahsetti. Bir yandan da, kaçan ser
mayelere karşı konan cezalar kaldı
rıldı, Ris t kontrol komisyonunun ba
şına getirildi •e eski liberal fonnül
ler, yeniden ele almdı. 

Fakat sermayeyi, bütün bu ricat
ler tatmin edemedi. Ve o, Fransayı 
terketmekte devam etti. 

Bu sefer Blum hükünıeti, ortaya, 

"sermaye grev ilan etrm~tir. Nasıl it
çi grevlerini istemiyorsanız, bunun da 
önüne geçelim. istediğim salahiyetle-
ri veriniz., §ıarmı attı ve bunu 14fev
kalade salahiyetler maddesi,, ~in-
de mebuslar meclis:nden geçirmeğe 

muvaffak oldu. Fakat fran.sız sena-
tosu, maddenin hülonünü hiçe indiri· 
ci tadilat Üzerinde ısrar etti ve Blum 
hükümetine istediklerini verm.edi. O 

da, ir.tifa etti. 
Hadiselerin kısa hulasası bw:lur. 

Fakat bunlar, ne Blum'un neden düş
tüğünü ne de §İmdidc·n sonra neler o
lncağııu i~ah edebilir. 

Blum hükümeti b.ir halle cephesi 
hükümeti idi. Muayyen bir iç poJiti· 

kası ve muayyen bir dı~ politikası 
vardı. Seçimi, bunlar &ayeşinde ka
zandı. Bunları yerine getirmeğe söz 

venni§ti 
İç polifikasma göre, mevcud ana 

yasa ~tlarına dokunmaksızın, bir 
takım sosya! reformlar ba.§araca.ktı. 
Bu sözünde durdu. 

Dı§ polib"kasına göre, İngiliz dost
luğuna, Milletler Cemiyeti politik.a
sma ve kollektif ban§ esasma sadık 
kalacakh. Bu sözünde de durdu. 

Yani, iktidara geldiği günden iti
baren, Blum, halk cephesinin hem iç 
hem dıı politika e.sa.slarma ud•kat
ten aynlmamqtır. 

Sermaye, ilk gününden itibaren. 
oaan bilha.ua iç polit.lraunı tanib 
etmedikten batka elinden geldiği ka
dar aabote etmİ§tir. Yeni, sa.yal re
formların lü.zunı gösterdiği maddi 
yük Ye masrafları ödemekten kaçma. 

rak Ye Bhmı'un dediği gibi gerçekten 
greY yaparak, nihayet fraıısız elm
aomik ve mali dunmnmu Ut.edip 
çdanaza aokmUJtur. Ve 1enato ile 
bilhaa.r.a Caillaas'da ilk giiniin.denbe
ri yardımcdarmı bulmuıtur. 

Fakat buna muvazi olarak, Blmn-
11D bilhaNa dq politikuma brp fid
detli bir hotnadA1ZJuk •ardır. 1.aval
den beri, ba%1 mahfillerin kanaati, 
"dörtler,, formülünün fransız - .,,.,. 
yet paktmdaza eL..-en olduğu meırke
zindeclir. 

Geç.en ıe?m de-noea eaoasnıcla, 
muvazene radikal aoşyalistlerin. elllı
de .idi. Onlar, kendi Ut.edikleri dq 
politikayı, iç politik.ada konıpromia
ler yaparak elde etmitlerdi.. Barthoa, 
Scnyet Rusyayı aramağa çıkarken. ra· 
dikal 10Syalütler hülrii:met idaft.aini 
l>oumergae' e teslim etınİ.f buhmayor
lardı. Ve, ne kadar halkı hopıucf511z
lnğa aevkedecek kararlar vana., bun
ların Ut.ihaalini daha ziyade af ta
rafa yatkın •yılacak bu "milli ka
bine,, ye lıaTale etmİf bahmayorlardı. 
Bu ustaca taktik sayesindedir ki, aon 
aeçimde, gayrimemnun halkm reyini 

hep sol partiler roplamağa muvaffak 
olmu§tur. Radikal sosyalistler, Laval'e 
karıı da aynı ,artları kopnu§lar fa
kat onun kendilerini hem iç hem de 
dıı politikada atlatmağa çalı§bğım 
1ezince, itimadlarmı çekerek kendisi
ni derhal devi:nnitlerdir. 

Bu 9eÇim deweande üe, seçim 
halk cephesi çofunluğiyle enticelen
diğind~ Blum hükümeti, bu ço
ian)s adma, hem iç hem dıt politi
kayı,. halk çephe.inin dilediği ve ka
rarlaıtndığı gibi yürütnıek utenıit

tir. Halb~ sağ temayiilleri ıalum
da cemeden senato, daha ilk günün
den, Blam hükümetine kendi pazar

lık ta.rt1armı ihsas etm.İf balunuyor
du. Hüküm.etin drı politikasını tut
makla beraber, iç politikada itidali 
fart kotuyor ve fran.sız finansını fran
AZ itçi yığmlan kadar ebemiyetli bir 
milli kuvvet unsuru ilin ederek onu 
himaye edeceğini saklamıyordu. 

Blum, bu pazarlığı anlamak iste
medi. Yapılan reformları mübaleğalı 
bulmadı. Ve sermayenin va.zife başı
na ç.ağnlmasmda ısn.r etti. Refonn
lan koparmakla, finansı bir emrivaki 
karıısmda bırakabileceğini umuyor 
veya ondan yahut o yan çizdiği tak
dirde fransız efkarı wnwniyesiyle 
aenatodan, kendi lehine yurdseverce 
bir hamle bekliyordu. Sermaye, yan 
çizdi. Senato da, kendinden beklenen 
hamleyi yapmadL 

Şimdi, yeni kabineyi Chautemps 
teşkil ebnektedir. Yani, radikal sos
yali5t bir senatör, ayrıca da, Blum 
kabinesinde devlet nazırı olarak ça
lışını§ ve halk cephesinin menfaatle
rini müdafaa etmİ§ olan bir adam. 

Vaziyet dünkünün aynıdır. Sosyal 
reformlarm alman kısmı alrnmıt. ser
mayenin kaçan kısmı kaçmış, büdce
nin açık kısmı açık, halk cephesi ay
nı halk cephesi, muhalefet de aynı 
muhalefettir. 

Chautemps ne yapacaktır? 

FransTz parlamento hayatmm 
mebzul kombinezonlara müsaid ol
duğu malUındur. Şu var ki, halk cep
heei parça1anmadıkça, hcılk cephe
sinden ba~ka kombjnezoo yoktur. 

Eğer yeni başvekile "fevkalide ıa
)8Jllyetler,, in lüzumu yolu~ nıçın 
buularm Blwn'a lüzumu olmUf olAm? 
Meğer ki, bütün hesabları cene 

. "frank çoc~, ödesllı.. Yeni ihtimal
leri ele almak iç.in. herhalde biraz 
daha beklemek doinulur. 

Burhan BELGE 

Uyuşmak ihtiyacı 
Bakırlc.öyünde, kapı ve pence

releri elektriJcle açılan bir köşkte, 
eroia imal edea bir ~qmın hi. 
lcJyesini ancak bitiren gazeteler, 
ertesi gün. Tophanede, mavasrl kap. 
Jar gibi, birinden diğerine geçilen 
t!Vlerde kurulma§, bir ba#ca eroin 
labtikturnrn daha hşlolanduğunu 

haber verdiler. 
Eroin, morfin, esrar ve benzer

lerini, demek ki, kullananlar az de
ğildir. Eğer böyle olma.saydı kanu
nun şiddetle yasak ettiği ba gıbi 

maddeleri ne satan ve ae de arayan 
bulunurdu. Fakat insanlar bunlara 
neden bu kadar dü1kündür ? 

Dün gelen Paris gazeteleri de 
lsviçre'li bir diplomatrD genç oğlu
nun Pariste, güzel bir kadınrn apar. 
t.ımaaıada, fazla Jıokaia kullamnak-
ta.a öldüğünü yazıyorlardı. 

Müt.areke günleri lstarıbulunun 
uyuşturucu maddeler hilclyeleri 
bala aeklolunmaktadrr. 

UYU§I11ağr, hayali alemlerde y~a. 

mak, memnu zevkleri şiddetle tat. 
mak, dünyamızı uııutmat ıııarıası. 

ııa da alsak sualimizi geae tekrar 
edebiliriz: insanlardaki bu uyuş
mak ihtiyacı nedendir? lfinde ya. 
şadığrmız alem bizi nedeIJ tatmin 
etmiyor; yaşamak, düşünmek, duy
mak zevkinden üstün zevk olabi
lir mi? 

Fakat hisleri katı:laşmış ve mor. 
finden, esrardan, başh<1:~tan medet 

ULUS 

Finans Bakanlığında 

Bu yıl avrupaya 
sta_; için talebe 

gönderilecek 
Fin.ant Bakanlığı her yıl olduğu gibi 

bu yıl da staj görmek üzere Avrupaya 
talebe gönderecektir. Maliye memurla
rının mesleki bilgilerini arttırmak ve mal 
memurluğunu cazib kılmak için memur
lar arasında staja gönderilecekler için 
25 ağustosta imtihan açılacaktır. İmti -
handa muvaffak olanlar bir sene müd
detle Avrupada staj görecekler ve dön
dükleri zaman bakanlığın gösterdiği yer
de 3 yıl müddetle çalışacaklardır. 

İmtihanlar evvela Ankara ve İstan-. 
bulda yapılacak, bu imtihanda muvaf
fak olanların yazıh imtihanları ise An
karada yapılacaktır. 

Müsabaka imtihanı, maliye, iktısad 

ilimleriyle fransrzc.a, almanca. ingilizce 
veya italyanca dillerinden birinden. ya -
pılacaktır. 

Malul subaylara terfi 
zammı 

Ankara mal~ gazilel" cemiyetinden: 
1683 numaralı kanunun neşrinden 

evvel tekaüd edilmiş olan malul subay
lara bir tı.lİ!\~1 t erfih zammı verilmesi hak
kındaki kanunun birinci maddesi muci
bince te«i1e t abi olduğundan alakalı ar· 
kada:~larm maaş resmi senedlerini birer 
dilekçeye bağlıyarak yapılan zammın 
tescilin i bulunduklan askerlik şubeleri 
vasrtasiy le Milli Müdafaa Vekaletinden 
taleb eylemeleri Hizrm gelmekte olduğu
nu tebliğ ederiz. 

j KÜÇÜK IÇ HABERLER 1 
X lstanbul, (Telefonla) - İç işler 

bakanlığı umumi menafie aid istimlak 
kararını tasdik ettiği için, belediye kon
servatuvar binasının istimlakierine baş
ladı. 

X lstanbul, (Telefonla) - Belediye 
rnürakipleri kömür ve odun fiatlarmın 

pahalılığı: hakkında tetkiklere başladı. 
X Avusturya'ya gidecek hastalar -

Finans bakanlığı Avusturyaya gidecek 
hastalara döviz verilmeiiinİ kararlaştır• 
mıştır. 

x Tıbbi koncrder - İstanbul Üni
ven.itesi profesörlerinden BB. Nured
din ve Hulllli DJuhtelif tıbbi kongrelere 
iştirak etmek üzere Avrupaya gidecek
lerdir. 

X Danuzlık hayvan - Ziraat bakan
lığı hayvan neslinin ıslahı için Macaris· 
tan'dan damızlık hayvan alınağa karar 
vermiştir. İlk parti olarak nanyos cin -
sinden 34 aygrr almıruştır. Yakında 200 
damızlık kısrak aJmacaktr. 

ummakta bulunmuş olanlar hakkın
da hüküm vermeğe ne bacet! Hal. 
buki bu gibiler, uyuşmak ihtiyacı
m heyheyli musiki ile pek aı~ tat
min edebilirlerdi! • N. B. 

Bir hamlik hikayui : 

Bir arkadaş anlatb: "Has.isler yal

nız lskoçyada bulunmaz. Devlet de

:m:iryollarmm bir kontrol mımuru ba

sislerin en korkunçu ile karşılaşnu§

hr. lstanbuldan lzmite bı1et alan bir 
ihtiyar, oradan Arifiyeye, Arifiyeden 

Bileciğe, Bilecikten Karakôye., hüla

&a hemen her istasyonda biletini ye. 

nileye yenileye Ankaraya doğra seya. 

haline deYam ettiği için dikkatini cel-

bel:m.iı ve !bundan maksadı ne oldup 
anl&.§damıyan ihtiyara. .nihayet soru.l
mll§: 

itte cevabı: ''Ya An.karaya vara. 

madan ölüverinem? param boıamı 

gitsin?,, 

Şiivalyenin telgrafı : 

Sinema yıldızı, yabud sinema bül. 
bülü Janet Makdonald, bir kaç gün 
evvel Holivudda evl«ıdi. Fransız ar
tis.i Moris Şövalye, ilk filmlerini kendi
a.i ile birlikte çevirm:if olan yeni eYli. 
ye fU telgrafı gönden:niıtir: "Bizim 
Atk geçiıeli- iki aan.atkarm müşterek. 
filmlerinin adı bu idi • si2e mavaffa

kiyet ve servet getinniftiJ'. Bu Aıll ge• 
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M. T. A. nın idaresi 
Enstitünün vazifeleri 
ve çahşma sahaları 

Bakanlar heyeti, Maden tetkik ve arama enstitüsünün idare ve 
mütakabe şekillerile yenel direktör ve ınürakiblerin vazife ve sal ahi· 
yelleri, enstitünün iç teıkilatile sureti idaresi hakkmdaki talimatna
meyi kabul etmiştir. 

Zonguldağın 
Kurtuluşunun 
Yıldönümü 

Zonguldak, 22 (A.A.) - 21 Ha
ziran Zon.guldağın milli idareye ka
vuştuğu mutlu günün on beşinci yıl

dönümü Halkevi tarafından ilk olarak 
kutlanmı§tlr. 

Şehir bandosunun istiklal marşı ile 
tören ba~lamı' Halkevi başkanı Akm 
Karauğuz bir söylev vererek Havzanın 
kısa tarihçesinden sonra bugünün ma
na ve önemini ve millt karakterini be
lirtmi~ ve "Zonguldak havzasının mil
li idareye kavu1'tuğu günil yeni Zon
guldak için başlangıç tarihi sayıyoruz.,, 
dedikten sonra eski Zonguldakla yeni 
Zonguldak arasında kıyaslamalar ya
parak ~u sözleri söylemiştir : 

- Dtinün Zonguldağı toprak altı 
serveti ile tamamiyle başkalarının elin
de, kapitülasyonları, imtiyazlı t}irket
leri ile bir yarı kolonilere mahsus eko
nomik ~artlar· altında başkalarının is
tismar sahası idi. Bugünün Zongul
dağı yeraltı zenginliği tama.miyte mil
letin elinde kapitülasyonsuz, imtiyaz
sız, şirketsiz ve t <-n bir müstakil dev
let iktısad şartlan altında kendi öz 
malımızdır. 

Karauğuz Halkevinin bugünü her 
yıl bayram olarak ya§2.tmaya karar ver
diğini söyledikten ve bugünün İbnisi
nanm yıldönümüne ra5tlaınakla ayn 
bir değer aldığına işaret ettikten ve 
Halkevi çalışmalarına feyiz ve hız ve
ren Vali ve Parti başkanına Halkevli
lcrin duygularım ifade ettikten sonra 
yeni Zonguldağın, yeni vatanın ve ye
ni Türkiyenin yaratı~ISı, yapıcısı Ata
türke Zonguldaklıların 5onsuz inan ve 
bağlılıklarını tekradıyarak sözlinü bi

tirmiştir-. Tören cümhuriyet mar§ı ile 

sona ermiştir. 

Sümer Spor Kulübünden 
Kulühi.imüzün şenelik kongre5i 1 

temmuz 1937 pe.rıembe günü saat 21 
de kulüb binasında akdedileceğinden bil· 
umum arkadaşların gelmeleri rica olu
nur. 

çicli de, bütün kalbimle dilerim ki, si~ 
ze saadet getirsin!,, 

Bundan güzel tebrik telgrah ola. 
bilir mi? 

Dünyanın en uzun yolu 

Şimal Amerı'lcuında .Ala&kildan 
Cenub Amerikasmda Büenos--Ayrese, 

yakında 21.000 kiJometreHk bir yol 
~-

açılacaktır. uBüyllk Okyaııua Enter

naayon.al Yolu'' admı ta§ıyacak olan 

bu yol, Okyanus boyunca Meksikaya 

kadar inecek ve Meksiko-Siti'den ge

çerek orta ve cenub Amerikasınm bir 

çok memleketlerini dolapcak ve Şi

lide, Valparezo'da nihayet bulacak

tır. Bu büyÜk yolun ,mıdiki halde 
16.000 kiJomeb-esi hazırdu-. 

Bursada et liatları 

Bursa.da et fiatlarınm yüksekliğin
den fikayet olunuyor: ku.zu etinin ki-
10&11 45, koyun SO ye satılıyor. Bu fi. 
atlar, Bur.sa için hakikaten yiilisek

tir. 
fakat Bursa gibj meyva ve sebze

nin bol ve ucuz olduğa bir §ehirde, 
ve bele bu a1cak ınev&imde, et yiye
uk yerde 1ebze ve meyvl\ yen.ilse 

fena mı olur? 
Belki ba auretle et fiatlan dÜ§er, 

meyva ve sebze de daha çok satıl

IDIJ olur. 
Ancak, insanlar acaibtir: et pa

halı olduğu için, muhakkak ki, bü
tün bursaldar şimdi ete dü§kündür 1 

T alimantameye göre enstitü 
hükmi tahsiyeti haizdir ve ticari 
usullere göre idare olunacaktır. 

Enstitünün vazifeleri : resmi dai
reler, miJH müesseseler ve hususi şa
hıslar nam ve hesabına memleketimiz
de işletmeğe elveri~li maden ve taş °"' 
cağı sahaları bulunup bulunmadığım 

ve işletilen maden ve taş ocaklarının 

daha faydalı surette işletilmelerinin 

nelere mütevakkıf olduğunu araştır• 

ınak ve buna muktazi veya mü tef erri 
bulunan arama ameliyatı, fennt ve je
olojik tetkikat, kimyevt tahlil ve fenni 
tecrübeler yapmak, harita almak, plan, 
mürtesem. maktalar resmetmek, proje 
ve fenni raporlar, rantabilite hesapla
n tanzim etmek gibi bütün teknik ve 
ilmt ifler görmek ve memleketin ma~ 
denlerinde ve maden sanayiinde çalı
pcak Türk mühendis, fen memuru, 
ustabaşı ve mütehassıs ifçi yetiıtir

m.ektir. 
Enstitü, teknik, ilmt ve muhase

beyi de ihtiva etmek üzere 3 kısım 
ile direktörler ve şefler encümenlerin
den müteşekkildir. Teknik kısım, ma
den, istikşaf ve aramalarına müteallik 
teknik etüdlerle veya madenler üze
rindeki ameliyat ve hafriyatla doğru
dan doğruya uğraşan ve faaliyetleri 
aynı zümreye giren bir takım cevher 
cinslerine veya muayyen bir mmtaka
daki türlü madenlere veya muayyen biı 
mahiyet gösteren iş nevilerine şamil 

olan gruplardan ibarettir. 
İlmi kısım, proğrammı, minerolo

ji ve paleontorolojiyi ihtiva eden je
oloji ıubesinden, tahlil ve tecrübe la
boratuvarları ıubesinden, topoğrafya, 

tersim ve teksir '11besinden ve bir d1' 
fen kalemi yani teknik dökümentasyoıı 
ve netriyat bürosundan müteşekkildir. 
İdari kıs ım muhasebe ve levazım ser
vislerinden, evrak. muamelat ve eekre
t.erlik büroıundan mütetekkildir. 

M. T. A. nın iş proğramınm der
Pit ettiği İf faaliyeti üç ıunıf tan iba
rettir. Enstitünün bütün faaliyeti bu 
ana faaliyeti.Jı tahakkuku yolunda çalı

pcaktır. 

1' faaliyeti sınıfları şunlardır : 
htikfaflar - es.aalı bir maden ima 

litma sahne olmayıp, ~olojik bakım
dan tetkike tabi tutulan ve mahiyet
leri umumi bir tarzda öğrenihnek is.
tenilen madenlerdeki faaliyet. 

Ar.amalar - btiqaflar netieeain
de üurlerinde hafriyat yapılması, ma· 
hik g5riilüp, zenginliğinin ve tonajı
nın tesbiti ve işletme imkanlarının tah 
min ve takdiri maksadiyle esaslı ima
lata ,(kuyu, sondaj, tünel, galeri, ilh) 
aahne olan madenlerdeki faaliyet. 

Teknik etild ve tecrübeler - İs.o 
tilqaf ve aramalara takaddüm eden. 
onlarla hem ahenk giden ve onları ta· 
kib eden ve Enstitünün ele aldığı tek
nik mevzuların incelenmesinde, yeni 
mevzularnı ortaya konmasına, maden
lerin ve madeni maddelerin kıymetlen
dirilmesine müteallik faaliyet. 

Bunlardan başka talimatnamede bü
tün grup, servis ve kısımların çalışma 
şekilleri ayn ayrı gösterilmiştir. Enstitü 
memurları senelik 15 gün mezuniyet a· 
Iabilecekler, direktörler, şube ve servis 
şefleri ve vazifeleri dolayısiyle yorucu 
saha içinde çalı§an mütehassıs ve m~ 
hendisler bir ay izin alabileceklerdir. 
Yıllık mezuniyet alabilmek için entitü· 
de en az 6 ay çalışmıj olmak şart ola • 
caktır. ................ _ ... _ ............................ : . . 

i HAVA i 
! ........................................ -··-··· 

Hava kısmen bulutlu 
geçti 

Dün şehrimizde hava lasmen bulut
lu geçmiş, öğleden sonra yer yer çok ha· 
fif 5isenti olmuştur. Isı 28 derece olarak 
kaydedilmiştir. Mteoroloji işleri genel 
direktörlüğünden verilen maH\mata gö
re dün yurdun Kocaeli, Ege, cenubu şar• 
ld Anadolu mıntaka1arı az bulutlu, diğer 
mrntakalar ise bulutlu geçmiştir. Hiç 
bir yerde yağış olmamıştır. En düşük ısı 
Sıvas'ta 6, en yüksek ı:st da Diyarbekir· 
de '35 derece olarak kaydedilmiştir. 
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İngiltere - Almanya 

A }manya ha~ciye .. v~~li ~~n Ne
urath, ingıhz hukuınebnın da-

veti üzerine bugün Londraya gidiyor. 
lngiliz ve alman hariciye vekaletle-
ri tarafından neşredilen müşterek bir 
tebliğde ziyaretin &ebebi şöyle izah 
ediliyor: Her iki memleketi alak~
dar eden meseleler üzerinde ve bıl
hassa İspanya hakkında fikir teati 
ebnek. Yon Neurath, şüphesiz Lon
drada samimiyetle karşılanacak. Çün
kü hariciye vekili olmazdan evel 
Londrada sefir bulunduğu zamanlar
da İngiliz hükümetinin itimadını ve 
ingiliz kamoyunun der.in sempatisini 

kazanmıştı. 

ispanya meselesinden tahsisen 
bahsedilmesi dikkate şayandır. Ma
lUındur ki bir senedenberi sürüp gi
den bu harbın Avrupaya yayılması
nm önüne ancak lngilterenin devaın
h mesaisi ile geçilebilmiştir. Geçen
lerde Deuteschland zı:rhhsmm bom
bardnnanı Avrupanm sulh ve sükUnu
nu tehlikeye koymuş iken, lngiltere
nin teşebbüsiyledir ki mesele halle
dilmiştir. Hatta denilebilir ki bu buh
ranı hallebnek için sarfedilen gayret 
ve bu gayretin müsbet netice verme
si, dört devlet arasındaki münasebet
lerde salah husule getinmt§İr. İngil
tere bu salahtan istifade eder.ek gö
nül1ülerin geri çekilmesini tem.in et
mek için bir teşebbüs yapmak kara
nndadır. Bu teşebbüsün müsbet neti
ce vermesi baknnmdan bu aralık va
ziyet görüldüğü kadar fena değildir. 
Çünkü Almanyanın ötedenberi, is
panya meselesinde ağı:r mesuliyetlere 
girmeğe pek taraftar olmadığı nıa

liimdur. Bu meselede en çok ısrar ~ 

den ltalyaya gelince; Guadalahara 
harbmda sarsılan italyan askeri pres· 
tiji Bilbao'nun düşmesiyle iade edil

dikten sonra İtalyanın da artık la
panya meselesini tasfiyeye razı olma
sı muhtemeldir. 

Fakat resmi tebliğde yalnız is
panya meselesi tahsis edilmekle be
raber, iki hariciye vekilinin garb Lo
kamosuna temas etmemeleri müm
kün değildir. Esasen Lokarno garbi 
Avrupa devletleri arasındaki müna
sebetlerin heyeti mecmuası manasına 
delalet ediyor. Bu münasebetlerin na· 
zmu olan eski Lokarno muahedesi 
Almanya tarafından yırtıldı. O za
mandanberi bu devletler arasındaki 
münasebetlere istinadgah olacak bir 
formül bulmak için yapılan teşebbüs
ler, geldi, Sovyet - Fransa misakma 
dayandr ve orada kaldı. Almanya 
ıark sulhunu garb sulhundan ayır

mak istiyor. Fransa buna razr değil. 
İngiltere ~rkta bir teahhüde giriş
meğe muvafakat etmemekle beraber, 
sovyet - fransız misakma kar§ı da 
vaziyet almamışhr. Hatta bunun Mil
letler Cemiyeti misakına uygun oldu
ğunu salahiyetli İngiliz devlet adanı
lan söylemişlerdir. Şu da muhakkak
tır ki ~rkı garbtan ayırmak, Alman
yaya şarkta tam bir serbesti vermek 
manasına delalet ettikçe lngiltere de 
buna muvafakat ebniyecektir. Alman
ya ötedenberi İngiltere ile dostluğa 
büyük kıymet vermiştir. Bu, büyük 
harbtan evelki alman diplomasisinin 

öğrendiği derslerden istifade edildiği 
ni gösterir. Filhakika harbtan evelki 

alman diplomasisinin hiç bir safhası, 
1898 senesbde İngiltere tarafından 
uzatılan eli alıp sıkmamak kadar 
ten.kid edilmemiştir. 1870 harbmdan 
sonra lngilterenin Fransa ile ihtilaf 
halinde kalması tabii idi. Panislavist 
siyaset takib eden Çarlık Rusyasiyle 

de ihtilafa düşmesi mukadderdi. Fa
kat Almanya harbtan evel lngiltere
ile iyi münasebet idame edebilirdi. 
Garib tesadüftür ki 1898 senesinde 
lngiltere hükümeti namına Almanya
ya anlaşmak teklifini yapan bugünkü 
başvekilin babası Joseph Chamberla
İn idi. Almanyanm bu teklifi reddet
nıesi ne Joseph Chamberlain ne de 
bir aralık hariciye vekilliğinde bulu-

Laypzig'in bombardımanından sonra 

lngiltere ve Fransa Valansiya 
önünde müşterek bir nümayişi 

kabul etmiyorlar 
Almanya şimdi Italya ile beraber 
ispanya'da harekete mi geçecek? 

Londra, 22 (Hususi) - İngiliz dıı iıler bakanı Eden'le Fransa, İ
talya ve Almanya büyük elçileri arasında Laypzig kruvazörünün 
bombardnna·n edilmesi hadisesi etrafında yapılan müzakereler, dün 
gece saat 23 buçuğa kadar devam etmiştir. Fakat bu konuşmalardan 
hiçbir netice alınmamıştır. 

Dyeli T elegraf gazetesinin vere iği malU.mata göre, Almanya, İngi
liz, fransız alman ve İtalyan barb gemileri•nden mürekkeb bir filonun 
ispanya sularında nümayiş yapmatım, ve hükümetçi tahtelbahirleri
nin müsaderesini teklif etmiştir. 

Fon Nograt'ın 

Cephelerde 
Salamanka, 22 (A.A.) - Nasyonalist 

umumi karargahın pazartesi gününe aid 
resmi harb tebliği: 

Biskaya cephesi. - Nasyonalist kı
taların muzafferane ileri yürüyüşü de

vam ediyor. Bunlar Okuendo, Rena.. 

blankas mevkileriyle Bilbaonun garbm
daki 365 rakımlı dağ silsilesini ele ge
çirmişlerdir. Askeri harekat devam et
mektedir. , ....... ~ 

Londra ziyareti 
Bugün büyük elçiler Eden'le 

tekrar görüşmüşlerdir. Bu toplantı 
16,30 da başlamış ve 18 e kadar 
devam etmiştir. Söylendiği.ne göre 
İspanya meselesinde bir nokta 
müstesna olmak üzere bir anlat
maya varılmıştır. Bu nokta Va
lansiya önünde yapılacak nüma
yiştir. Bunu ne F ra·nsa ne İngilte
re kabul etmemiştir. 

Royter muhabirinin verdiği nıalQ-

Seyahatin geri kalması 
Londrada fena karşılandı 

ınata göre, İngiltere ve Fransa, herban.. 
gi bir nümayişe iştirak etmezden evel, 
Laypzig kruvazörüne karşı yapılan te
cavüz hakkında tahkikat yapılmasını 

ileri sürmüşlerdir. Almanya ve İtalya 
ise, hadisenin hiç bir şüpheye mahal bı· 
rakmadığını söyliyerek, kontrola işti

rak eden ve devletler arasında tesanü.. 
dün derhal isbatmı istemişlerdir. 

Berlinden verilen malfimata göre, 
İngiltere ve Fransanm hareket tarzı 
Almanyayı memnun etmiştir. 

Alman yanın, 1 l haziran anlaşması 

önünde, hareket serbestisini tekrar ikti
sab edeceğini ve Leypzig kruvazörüne 
karşı yapı'an taarruza mukabele için fay· 
dalı göreceği tedbirleri ittihaz edeceğini 

ihsas etmektedirler. 
Bununla beraber, Valansiyanın bom· 

barclrmanmdan, cümhuriyetçi İspanyol 

vapurlarının ve yahud Akdeniz ispan • 
yoJ s:ıhillerinde filen abloka tesis eden 
devriye gemilerinin zabtı bahse mevzu 
değildir. 

Roma dan verilen maHlmata göre; 
Fransa ile İngilterenin müşterek bir nü
mayişi reddetmeleri İtalyayı hayrete dü· 
şürmemiş.tir. Faşist mahfilleri Valansi
ya hükümetine karşı şidd~tli tedbirler 
kul1anılması lüzumuna kanidirler. Al • 
manyamn bir nümayiş talebi, Romada 
başlangıcından beri yerinde telakki edil
miştir. Her türlü alman teşebbüsünün 
İtalya tarafından takib edileceği zanne
di mektedir. 

nan oğlu Austen Chamberlain asla 
unubnamışlardı. Şimdi aynı aileden 
ve bu defa başvekillik gibi, daha e

hemiyetli bir mevki işgal eden dev
let adamı, aynı mevzu Üzerinde bir 
alman devlet adamı ile görüşecektir. 
Almanya ile İngiltere arasındaki mü
nasebetler, daima, Avrupanm mukad~ 
derah Üzerinde birinci derecede 8.ınil 
bir unsur olmuştur. Bu itibarladır ki 
alman hariciye vekilinin Londrayı zi
yareti her tarafta alaka uyandırmış-

tır. A. Ş. ESMER 

HAŞiYE: Dün akşam geç vakit 

gelen haberlerde Laipzig kruvazörü-

ne karşı yapılan tecavüz 

çıkan buhran dolayısiyle 

yÜzünden 

Von Neu-

rath'ın Londra seyahatini tehir ettiği 

bildirilmekte ise de bu teahhur, ln
giltere - Almanya münasebetleri hak
kında yukarda dermeyan edilen mü
taleayı tadil veya tashih edecek bir 

vaziyet meydana getirmi§ değil

dir. - A. Ş. E. 

ALMANYA İSPANYADA DAHA ŞİDDETLİ BİR 
ASKERİ HAREKET Mi HAZIRLIYOR? 

Bertin, 22 (A.A.) - B. Hitler bu sabah harb bakanı Mareşal fon 
Blombergi, dıt işler bakam Baron fon Noyratı, hava bakanı ve hava 
kuvvetleri kumandanı general Göringi ve laman filosu kumandam a
miral Rederi kabul etmiştir. 

Berlinde dolaşan şayialara göre, sivil ve askeri eksperler ile yaptığı 
bu istifa.reden sonra, B. Hitler yarın, umumi politik vaziyeti pözden 
geçirmek üzere mühim bir bakanlar toplantısına reislik edecektir. 

Fon Noyratın Londra ziyareti 

Londra, 22 (A.A.) - Havas ar 
jansmm muhabiri bildiriyor: 

Salahiyetli mahfiller, Fon Noy
rabn Londrayı ziyaretinin tehiri, 
Almanyanrn bir kere daha kendi
sine yapılan dostça görüşmelerde 
bulunmak teklifini reddettiği ma
n~ına geldiğini söylemektedirler. 

Diplomatik mahfillerde bu haber 
pek fena bir tesir uyandrmuştır. Çünkil 
bu ziyaretin gecikmesi yalnız Avrupa 
meseleJerinin hallini geciktirmekle ka1· 
mayıp son zamanlarda daha uzlaştırıcı 
bir tavır takmdığı sanılan Almanyanın 

bu hareket tarzı hakkında bir şüphe 

uyandırmıştır. 

Umumi kanaate göre alman dış ba· 
kanının ziyareti belli olmıyan bir vakte 
bırakılmıştır. Bu hal alman gazeteleri 
tarafından gerek Leypzig hakkında ve 
gerekse Çekoslovakyaya karşı yapılan 

hücumlar dolayısiyle hasıl olan bedbin • 
liği arttırmıştır. 

Almanya ispanyada yeni bir askeri 
hareket mi hazırlıyor? 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansr
run muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahfillerde dolaşan bir 

şayiaya göre Fon N oyrat'm Londra se -

yahav nin gecikmesi, belki İspanyaya 

karşı yapılacak olan Almeri'anm bom
bardımanından daha şiddetli askeri bir 
hareketin başlangıcıdır. 

Mart 1935 de Hitlerin "sıhi sebebler 
dolayısiyle" Simon ve Eden'den Berli
ni ziyaretlerini geri bırakmalarını iste -
miş olduğu hatırlardadır. 

Yabancı mahfiller, Laypzig hadise • 
sinden sonra Führer'in alelacele Berline 

dönmesini hararetle tefsir etmektedir • 
ler. 

Bu mahfiller, Almanya ricalinin İs· 
panyaya karşı hiddetlerinin gittikçe art
makta olduğunu ilave etmektedirler. 

Almeryada bombardımanlardan 
sonra harab olan binalar 

Sovyet pilotları Amerika

da tetkikler yapacaklar 
Vankuver, 22 (A.A.) - Sovyet tay

yarecileri, tayyarelerini vapurla sovyet. 
ler birliğine göndermeğe karar vermiş· 
lerdir. 

Tayayreciler, San - Fransiskoya bir 
yolcu tayyaresile gideceklerdir. 

Sovyetler birliğinin Vaşington elçi

si bu hava seferinin, Lindbergin uçuşu 
gibi, Sovyetler birliği ile Amerika ara

sında doğru seferler kurulabileceğini 

isbat etmiş olduğunu beyan etmiş ve bu 
maksadla 7 veya 10.000 metreye yük
selebilecek tayyareler kullanmak liizım 
geldiğini ilave etmiştir. B. Litvinof bir 
telgrafla tayyarecileri tebrik etmiştir. 

Vaşington, 22 (A.A.) - Sovyet tay
yarecileri, bu hafta buraya gelerek tay
yare fabrikalarım gezeceklerdir. 

ANKARA BiRASI Sulu bir 

··-ı 

Basın icma~ij 
------------······--' 

Propaganda ihtiyacı 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, Oet'o 

sim hadiselerinin Londra radyosunda.o 
çok mübalağalı ve yanlış bir şekilde a'..s
ettirilmi§ olduğunu söyliyerek, bu mah
zurun sesimizi dı§arIYll duyuracak vası
talardan mahnun bulunmamızdan ileri 
rıeldiğini söylüyor ve diyor ki 

" Bunun büyiik bir ikbsadi ka1kın· 
ma halinde bulunan, bugün için de, ya
rm için de, bütün dünyanın tam emni
yetine aahib olmakta menfaati bulunan 
bir memlekete elbette zaran vardır. 

Sebeb arayınca neler göreceğiz: A
nadolu Ajansının harice telgraf verecek 
tahsisab az ••. Ecnebi uıuhabirleri lstan
bulda. ..• Bunlar dünyanın her yerinde 
olduğu gibi bir ecnebi muhabirleri cemi· 
yeti ııfatiyle lrarşunızda bulumnuyor. ls
tanbulda kendileriyle teması idame için 
tam vasıta ve imkanlara malik bir mü· -
messillik yoktur. 

Sonra mühim hadiselerde ıesinü
zi saab ıaatma barice duyurmak ihtiya
cı, her nedenşet eııash bir it diye :ı:ihni· 
yetimiz içinde yer almamıştır. Kimse 
bunu üstüne alınıyor ve iş edinmiyor. 

Biz öyle temenni ediyonız ki :-lataJ' 
tecrübesinden sonra tekerrür eden bu 
Dersim meselesi, bu neviden son fena 
tecrübemiz olsun. Umumi hayabmızda 

noksanlığı sabit olan teşkilabmızı o şe
kilde kuralım ki meınleketimizde iyilik 
yolunda bile bile atılan şuurlu bir adı
mı, harici alem, birden bire kopmu§ bir 
isyan şeklinde gönnesin, mahiyeti de -
rebeylik olan mevzü bir vaziyete kürd
lük diye bir muıa verme&İn.,, 

~ÇBAYRAMI 

COMHURIYET'te Yunus Nadi bir 
kazamızda çam bayramı yapılmıı oldu
ğunu bildiren b;r haberi zikrederek es
kiden yalnrz senenin muayyen günün
de fidan dikmekten ibaret o.lan bir ağaç 
bayramı usulü moda olduğunu habrla
byor. Daimi bir balamdan mahrum ka -
lan bu fidanlar kurumaya mahkUm kal· 
dıklanndan bu bayram fikrinden bek • 
lenen maksad hasıl olamıyordu. Muhar
rir, yalnız ağaç dikm-enin değil, fakat 
mevcud ağaçlan bakmanın ve iyi muha
faza etmenin de usul ittihaz edilmesi ge
rekliğini ama tarak diyor ki: 

" Bizim memleketimiz gibi iklimi he 

tarafında sulu olmıyan yerlerde pek pek 

fidanların ilk dikim yıllarında belki üç 

dört defa sulamağa ihtiyaç vardır. Vak

tinde dikilmek şartiyle biz buna bile 

mutlaka lüzum gönneyiz. Fakat bizde 

böyle yapılırsa doğru olacağım söyleriz. 

Buna rağmen orman yetiştirmek gene 

asla güç değildir. Elverir ki dikilen a

ğaçlar muhafaza edilmiş olsunlar. 

Açağlar çoğalarak ormanların silsi

lesi büyüdükçe memleektin iklimi deği

ıir ve ziraati canlanır. Memlekette ta • 

ammümü arzu olunan ağaç muhabbeti 

bu kadar basit bir takayyüdle maddi ve 

mebzul neticeler verebilir. Ve tekrar e

de!im ki işin en eherniyetli noktası mıu

hafazadadır. 

SomaWar bu noktada dikkatimizi ve 

takdirimizi çekti. Onun için bu güzel 

kazamızı bütün memlekete ağaç sevgi

sinde ve a.ğaç yetiştiriciliğinde bir ör • 

nek olarak veriyoruz. 

Hami diye Girid' den 
İstanbula dönüyor 

Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, Ha

midiye mekteb gemisinin Hanyay1 ziya

retinin birçok türk • yunan dostluk te

zahürlerine vesile olduğunu bildiren tel

graflar neşrediyorlar. Hanya baştan aşa

ğı türk ve yunan bayraklariyle si.islen • 

miştir. Dost ve müttefik millet bahriye

lilerine kardeşçe hüsnü kabul gösteril -

miştir. Hamidiye zabitleri şerefine ve • 

rilen öğle ve akşam ziyafetlerinde hara

retli nutuklar söylenmiştir. 

Hamidiye kumandanı da Hanya yük· 

sek memurları şerefine gemide bir res

mi kabul vermiştir. Hamidiye bugün İs

tanbula hareket etmiştir. 

gıdadır. 
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ıtca n n y ca On m 

Bug··nkü 
ça ı o 

Srhl tesisat ve ~ki
Iatın modern bir şekle 

ifrağ edildiği günden-

1 beri, Irak, evvelce ken.. 

1 rak, bir çok medeniyetler gör
mü~ ve yeti§.tirmiş bir memleket

tir. Her gün biraz daha fazla ilerliyen 
hafriyat Irakta medeniyetin çok eski 
olduğuna göstermektedir. Memleke
tın geçirdiği bir çok istihalelerden 
sonra arab'ar islamiyetin ilk sende
rind,. Irala tekrar fethetmi;ı.ler ve bn
rada Hulefai Ra;idin, cmeviler Ye ab. 
basiler zamanında hüküm sfi~ler
dir. 

Mültikü Tavaif devrinden sonra L 
rak, osmanh imparatorluğuna intikal 
etmi1'tir. Harbi umumi neticesinde in
gilizler tarafından istila edildilı:ten son
ra, 1920 de büyük bir ihtilil neticesin.
de Irakta muvakkat bir hükümet teşkil 
edilmiştir. 1921 senesinde merhum krral 
Faysa? arai umumiye ile frak kmılr 
intihab otumu1, ve bu suretle pmdflri 
Irak devletinin temeli atrlmrşt:rr. 

İraidrlar ingilizJerie ıızmı siyasi mti
cadeldere giri~i~ler, ve en nihctyet 30 
haziran 1930 tan1ıinde İrakla İngiltere
arasmda aktediJen anla~a neticesinde 
1!13? tan1ımde Milletler Cemiyetine da
hif olarak, tamam istikllini kazanm~
trr. 

Iral?ın idare tarxr demokrat, 
prlarmnter ve nJe1nıtf krraUrktrr. T~i 
kuvvet mebusan meclisi ve ayan elin
dedir. 'Mebuslar meclisi azası iki de
rece ile ahali tarafından seçilir ve a
yan azası da k.ıtal taı:afmdan tayin olu
nur. İcra kuvveti kabinenin elindedir. 
Kabine başvekil ve yedi vezirden te
şekkül eder. Başvekili krral seçer ve di
ğer vekil.erin seçilmesini başvekiHn 

reyine btrakrr. K?.bine parlamento ö
nünde mcsuldiir. 

Irakm nüfusu 4 milyon. mesôlhası dört 
yüzbin küsur kilometı:e murabbaıdır. Hü
kiim.et merkezi olan Bağdad şehirinin 
nüfuzu 400.000 dir. 

?rakı Diçle ve Frat deniten iki bü
yük nehir, ~iden cermba kateder. 
Banlann ctrafmdaki arazi fevkaıade

münbittir. Bu ilU nrhiı:, mansahlanııa 

doğru biihiıleriyle bırleşetek çok g~ 
bir nehir olan (Şattülarab) l "eşkil eder
ler ki burada !rakın en mühim limanı 

olan Basra ş_ehri vardır. 
Irak on dört mutasarrıflığa taksim 

edilmiştir. MutasamfhkJar kaymakam
hldara ve Icayma!ramlılrlar da nabiyele.. 
re aynlır. 

ı rakm dahili emniyet ve ınzıbat:L 
nı (şarta) denilen polis ve jan

darma muhtelit luıvvetieri temin ecler. 
Bu ku rvetin piyade, suvari, hecin su
var ve müsellih otomobil kıtalan var. 
drr. Mevcudu zabitler de dahil olmak 
üzere on bin kişiyi bulur. 

Sıhi teşkilat dahiiiyeye bağlı umum 
müd:irlök tarafından idare <>lı.mur. Her 
Ina merkezinde bir srhıye reisi, ve her 
kaza merkezinde ihtiyaca göre doktor
lar vardır. Bağdad. Ba.ara, ve lılusul'da 
büyük merkezi hastaneler ve buna mer
but Jaboratuarlar ve röntgen müessese· 
leri, her liva merkezinde ve her mühim 
kaza merkezinde birer hastane ve nahi
yelerde di~panserler nrdır. Ba teşki
lattan mada, emrazi ıariye ile mücade
le tqk.i.latr da me.cudd~, Ye her gün 
daha fazla genişlemektedir. Aşiretler 

halkına sıhl i.rıadat iç.in seyyar ıuhiye 
otomobilleri servisi tertib edilmiştir. 

1927 de Bağdadda bir tıb yüksek 
mektebi tesis edilmiştir. Ayrıca küçük 
sıhiye zabiti, erkek ve kadın hasta ba· 
kıcılar ve ebe mektebleri mevcuddur. 

Hilaliahmer ve bahusus himayei et
fal cemiyetleri Irak ahalisine büyük hiz
metler görmektedir. 

disini Hindistandan bir

kaç senede bir ziyaret eden, kolera. ve
ba, gibi büyiıK afetlerden kurtuimuştur. 

Irakm takriben bütün liva merkez
lerinde asri hapishaneler inşa edilmfş4 
tir. Buralarda mahkfimlara muhtelif sa
natlar öğretılmekte ve mahki'müyetlerini 
bifudikleri zaman memlekete nırfi bir 
uzuv olmalarına çalışılmaktadır. 

Bafdad şehri bir fChrem.ini tarafın
dan, diğer lİTa ve kaza merkezleri ~e 
birer belediye reisi ve belediye mecli. 
si tarafından idare edilir. 

1 rak ordusu 3 fırka 1 suvari Uva.. 
sı. motorize gruplaı:, ve bava kuv .. 

vetlerinden mütcşekildir. Ordu her giin 
daha fazla kuvetlenmckte ve motorize 
edilmektedir. İrak büdcesinin üçte biri 
milli müdafaaya hasredilmiştir. 

Bağdadda orduya l~"IDl olan zabit
leri yetiştirmek üzere bi.r lıarbiye ve bir 
erkanı harbiye mektebi vardır. 

İki sene evveline kadar ırak ordıau. 
gönüllülerden teşekkül etmekte idi. İki 
senedenberi mecburi askerlik usulü tat.. 

bik edilmektedir. Binaenaleyh önümüz
deki senelerde ı.rak ot.dusu gerek key
fiyet •e gerek kemmiyct 11oktai na'?a· 
rmdan evvelki vaziyetine çok faik bir 
mevki işgal edecektir. 

Irakta iki bin üç yüz kilometre u
zunluğunda demir yollan varan. Bu:ı:t
lar Kerkiik. ve Musula ya.km olan Beci 
noktasllll Bağdada n Bağdadı Ba:ua,. 

ya, Ye İran hududuna raptederler. 
Şehirlerin arasındaki şoseler mun

tazamdır. Büyük bir kı:mır. hrısus.iyh: &. 

rızalı mmtalcalardan geçenleri asfılt.. 

tır. Bütün mühim ~Ier ar.ısında. 

muntazam otomobil YC kamyon servisleri 
vardır. 

Irak drı memleketler~ bir çok kar2 
ve hava yollariylc \:ıağ.lamrnştır. Türkiye 
ile T&ro& cbpnsi 93Slt:asiyle mcrbut
tur. Kan otomobil yollan Bzğda& Şa.. 
ına. lhyfaya. T~ Rafch;, ve lıle
dineye raht.etmektediL 

Irak,. Bağda.el medrez oJmzk m.ne,. 
Avrupa ile Asya arasmdaı mn1rirn bir 
haTa merkezi tcfkil mnerıtrdir.. lmpe
rial Airways, Air Pram:e,. ıt ı.x.. Laft 
Han.a,. Jılısır haıa ~tayyare. 
leri fraktan muntazaman geçmekte ve 
Irakı Mıs.ır, Şam, Mclberune, Catkutta. 
Aınsterdam, Londra ve Parise raptet
mektedir. 

Bağdad ve Basrada dünyanın en mo
detn tayyare istasyonlanmlan iki sıvıJ 
aerodrom mevcuddur. 

1 rakta posta telgraf ve telefon teş. 
kilitı haddi kemale ermiş d-:ıe.. 

cede muntazam.dır. Bağdadla bütiin liva 
ve kaza merkezleri ve mühim nahiye 
merkezleri arasında telefon hatları var
dır. Bağdadla Suriye ve Hayfa arasın
da bir telefon hattı aynca mevcuddur. 
Attnpanın ekseri memleketleri ile te. 
ldou muhaberesi mümkündür. 

İrakta, adli te~kilat ve mahkemeler 
de çok muntazamdrr. Bağdadda bir tem. 
yiz oıahkemCT.i ve mühim liva merkez
lerinde birer istinaf mahkemesi "e ka
%a merkezlerinde bidayet derecesinde 
münferid hakimlikler vardır. Hik:imltt 
adliye nkfiletitıde mevcud ve hakim
lerden mürekkep bir heyet tarafından 
intibah ve iradei seniye ile tayin edi
lir. 

ı rak kendisine mahsus bir para sis
temine maliktiı-. Vahidi kryasi 

1 dinardır. Bir dinar altı tiirlr lirasına 
muadildir. 

!rakın bu seneki büdcesi 5 milyon 
küsur dinara baliğ olmuştur. Irakm se-

nevi blı milyon dinara baliğ 

olan ~trol varidatr bu büdce

ye girmeyip imar işlerine 

mahsus olan fevkalade büd~ 

ye dahildir. 

Irakm idhalatr 5 milyon dinardrr. 
Bunların ekserisini kumaşlar ve maki
neler teşkil etmektedir. lhracat 3 mil. 
yon cliııardır. İbrac.at mallarının kısmx 
azammı. hurma, muhtelif hububat. yün. 
ve deri teşkil etmektedir. Geçen sene 
Iraktan 300 bin tona yakın hububat ve 
200 bin ton hurma ihracatı yapılm~tır. 
Transit ticareti 2 buçuk mifyıon dinar 
tutmaktadır. 

!rakın pnal kısmr yağmurla, orta 
bsmr makineler vasrt:asiyte cenııb kl:So
mı da kananarta irva ?e iska edilir. En 
mühim mahsuller sıra ile burma, buğday. 
arpa, pirin~, her türlü hubabat, meyva, 
'ft beldiyiilL Son se~lerde tütiin ve~ 
muğa da. büyük bir ehemiyeıt verilmek. 
tedir. Halihazırda tütün mahsulü mem.. 
lekctin ihtiyacmı tamamiyle kapatmak
tadır. 

lr.ıktı. lı.ayva:nat mıebzuldiir~ koyun, 
keçi, at, deve, katır, ve manda çok ye
tiştirilir. Civar mcmJd::etlere mühim 
canlı hayvan ilı:raıı.atı vardır. 

Ir.ııkta. zengin peuol,. asfalt,. kükürt 
madenleri bulunduğu gi.bi aynı z:amanOa 
demir_ kat~ bakır, ahın ve gümüş 

madenleri bulunduğu san yapılan tetki· 
kattan anlaşılmıştır. Bunlar yavaş ya
vaş hükümet tarafından işletilecektir. 

Irak nraat tmnllerini fcmıileştirmek 
için çok gayret göstermektedir. Nümune 
çiftlik!eri kurulmuştur. Laboratuvarlar 
memleketin zirai mahsulatını zengin

leştinneğe çal~adır. 

Fırat üstünde, Faatın &trla:rnll tanzim 
eden meşhur Hindiye barajı büyük bir 
fayda temin etmektedir. Diclede de Kü
tülam:ırc yakınmda bir sene sonra ik
mal edilecek ve bir milyon beş yüz bin 
dinara mal olacak Garraf barajı inşa e
dilmektedir. 

Irak umumi 'büdeesinin yilıde on bi

rini maarif İ~leıine tahsis etmiştir. Er

kek iptidai mekteblerinin adedi 450 ye 

yakındır. Bu mekteblerdeki talebenin 
adedi 50.000 i bulmuştur. Kız ilk mek
teblerinin adedi ise 120 olup bunlarda 
da 20.000 kııL talebe okumaktadır. Kız 
ve erkek ilk mekteblerinde muallim L 
dedi 2000 e yakındır. Otuza yakm orta 
mekteblerde 4500 kız ve erkek talebe 
vardrr. Bağdad, Basra, ve Musulda 5 
lise yüksek mektebJere talebe yeti~tir
mektedir. 

Miniminilerin tahsili için ayrıca 20 

çocuk yuvasr kurnlmu~tur. 

Muallimleri yetiştirmek üzere Bağ

dadda bir darülmuaUimin, bir darühnu.. 

allimat ve bir d<!rülmuallimini ülya ınev

cuddur. 

Irakta yüksek mekteb olarak hukuk, 

tıb ve harbiye mektebleri vardır. Bundan 

maada İrak hükümeti her sene Avrupa. 
Amerika, Mısır ve Beyrut'un yüksek 
mekteblcrine 20-25 gen~ göndermekte
dir. 

Bütün Irak mekteblerinde izci teş· 
ki1atz mevcuddur. Son zamanlarda genç
lik askeri teşkilatr ihdas edilmiştir. 

Orta mekteb talebeleri her hafta bir ka~ 
saat askerlik dersleri almaktadırlar. 

Maarif vekfilcri spora çok ehemiyet 
vermektedir. Spor hayatı İrakta büyük 
bir hızla genişlemektedir. 

Yapılan hafriyat neticesinde çok zen
ginlqen İrak müzesi bütün alimlerin 
nazarı dikkatini celbetmektedlı. Ayrı. 
ca bir de arab asarı müzesi açılmı~ır. 

Irak harici siyasette sulh ve dostlu· 
ğu kendisine fiar ediami1tir. frakın 
Ankara, Mısxr, Tahran, Cidde, Londra, 
Paris, Bedin, Roma ve Cenevrede elçı
likleri mevcuudur. 
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T arihfeki büyük adamlann 
Napolyon' un, Bethoven'in 
yazdığı aşk mektuplan 

O biz ıene önce yalm ayak bir ir
landalı. çocuk. mavi renkli bir İr

landa yamacmda güneş ışığına kuJI o
turdu. Batan güneşin ışığı yüzüne YU· 

ruyor ve yctVUklusuna. duyduğu ö:ıleme 
duygusu yüreğinde, gitti~, kuvvetini 
artmıyordu. 

Eski püs.Jrii caketinin cebinden bir 
kurşun kalemi ile bir parça kağrd çıkar
dr ve ~ satırları yazdı: 

14Şimdi buluDduğum yerden uzak
ta te~Jerin arasında bir boşluk ve o
nuıı ötesinde deniz var. Bütün giiıı göz
Jerin:U ozaya dikiyorum,· ~iinkü orası, 

görebildiğim sana en yalım olan yer· 

dir-" 
Yer yüründe hiç bir duygulu erkek 

ve kadın yoktur ki Bay Mauric:e Healy'· 
nin çarşamba gecesi, Londradaki edebi
yat cmeiytcinin ziyafetinde söylediği 

gibi, bu "unuta:lma:z'1 aşk mel:tubunu 
unutabilsin. 

Bir mektub yazıldıktan biraz sonra. 
Corlr'da küçük bir malıfrmıede okundu. 
Bu satırlar, hakimin üzerinde o k:adar 
büyük bir tesir yaptı ki genç aş.z.ka, sev
gilisiyle c::Ylen:mesi için 1Uım gelen pa
rayı ftl'di. 

Birçoklanmum kalbinde bir ulan.. 
dah çocuğun ifade ettiği clııygalar. saf 
~ tt:miı. bir halde yqar. 

"Artık geri gdmiyen gfuıler11 i oku
muş olmla:rnmz da ge:ı:ıçliğin e> paillo -
analitik günlerind.eii ayıılıJiarm mües
sir hisleri hali kendini hatırlatmakta.

dır. 

Artık aşk mektublarmdan pek az 
bahsediliyor. Bunlardan bahsedilenleri 
yok d.eiildir; fakat çoğu boıanma dava
laxmda ve yahud çiruıyet mahkemelerin
de okunuyor. Bunlar da gerçekten aşk 
mektubları sayılmaz. Btınl.ar, bir takım 
ilıtiraslarm, muayyen bir maksada. var
mak için infilakından başka. hir şey de
ğildir. Bunlarda inceliğe, zarafete tesa
düf edilmez. 

Fakat bu tuhaf muhabereler arasın
da rikkat ve hassasiyet gösterenlerine 
tesadüf edilemez mi? 

Mesela genç bir adan:ır kendi.siyle ev
lenmesi ihtimal . ipnde hulunan bir kı
za tunları yazxyoı: ~ 

"Se-vgilim. ne alemdesin!! Omid e
derim Jll Mr şey seııiıı i~11 to~ ~nbe
cür. Bugün bu balde bol bol çalı.iıyor
sWJdur; lalı.at daha ~ seni .seven a
damla buJu.pna.k da alıdmdaıı Keçu. O 
qık Jı.i, sa.na Jıayralldu! o da ~r.ı bahti
yarım diyor. Ne dersin? Daha iul:ıı yaz
mapyım.. Cıımartesi giinii. qıri zazıwı... 
da ve ayni yerd~ balıqalım. An.aba ~ 

marladı.lc, s.evgilim!• 
Büyük bir sevgi böyle reseteyi an

dıran satırlarla mr ifa.de edilebilir? Ve 
bu krsa cümleler bir romansın başlan
gıcına işaret mi eder? 

Bugünün mi.arı da •endilerini bu 
hususta fazla yormağa tarafda.r değil
lerdir. Biıc söylendiğine göre, onlar i
çin telefon tellerinde lıir ka~ tane "seY
gilim''. "sevdiğim'' gibi kelimeler sar
fedivennek maksada kafi gelmektedir~ 

Birisini seven bir genç kadın, ge
çenlerde bana diyordu ki: 

- Bütüıı dünya önünde k.onuflllCUlın 
mümkün old\lğu bugünlerde oturup da 
uzun uzun aşk mektubla:rı yazmağa, ar
txk, ne lüzum var? Kaldı ki bu biraz da 
çekingence, korkakça bir harekettir. 
Bundan başka sevdiğim erkelr, benim 
kendi&ine ne kadar bağlı olduğumu bi
lir; o da bana karız beslediği sevgiyi a-

çıkça söylemekten çekinmez; daha faz

Jasma hacet var mr? 

Tatlı hatıralar 

~ y le ama. bu IMuiının günün birin
'-' de bir çekmeceyi açıp içinden i
pekli kordonla bağlanmış bir paket aşk 
mektubu çxkararak onun içinde çok za
mandanberi ölmüş olan bir aşkm tatlı 
hatıralarını canlandıran satır bulması

na imkan bulunmayacaktxr. 

YAZAN: 
F. G. Prince 

White 
DEYLI MEYLDE 

Büyük sevgiler, insanın kalbinde iz
har ve ifade edilmek için haykmr. 

Es.ki zan>anm aşıklarından birisini 
dinleyiniz ~ 

''Sen benim için her şeysin. Her şe
yin yerine n her şeyin üstünde sen. 
SendeJJ başka. biç bir şey göremiyorum; 
görmek de istemiyorum!' 

Bu satırları Elizabeth Barrett Ro
bert Browning'e yazmxştı. 

Şair jQhn Keats? da ölümünden ön
c:eki ü~ yılı içinde "en sevgili kız" di
ye andığı Fanny Browne'e şunları yaz

mıştı: 

''Sevgim beni egoist yaptı. Sensiz 
var olamıyorum. Seni görmekten başka 
ber şeyi unutuyorum. H ayatrm o nok
tada duruyor gibidir. 011dan ötesim· gö
remiyorum. Sen benim bütün varllğımı 
bürüdün. 

Şirin Fanrıy'ciğim, Slmin kalbin 
biç değişmiyecek mi? De.,:rişecek mi sev
gr1im? Serrin için öl~ı7irim. ~şk benim 
dinimdir .,.e bamm içimle biricik düşün
düğüm de sensin. Se-n, beni biç mukave. 
mt!'t edt!tniyec~ğim l>ir kudrttle s:ardrn-
s~siz neles br'1e alarmyonrm...!' 

Napolyomm mektublan 

N apoleon, Avrupa üzerinde bir aı:s
lan gibi güğı:eyip dururken bir 

tarafdan da sevgilisi Josephine'e en ra
kik ve ince bir lchc.e ile hitab ediyordu. 

''A~ın ne olduğunu anlamadan en 

büyük ielaketleri bile büyük bir süku
netle .tarşıl<ıyabilirdim. Fakat şimdi 

/osephine'min bastalcnması ve yahud 

bana .brşı daydızğtı s~ginin aza.lması 

korkusu yüreğimi titretiyor. Kanımı 

darduruyor. O !radar ki korkmağa ve ü

midsizliğe düşmeğe bile cesaret edemi

yorum." 

Bethoven'in meldııblan 

B üyük musikisi üstadları, allk ede· 
biyatma pek büyük şeyler ilave 

etmişlerdir. Bethoven'in aşk mektubla-

rından bir nümun.c: 

"Benim ebedi sevgilim. bütün dü

şÜDCelerüıı sana doğnı akmaktadır. Se

nin obnadılr~a Y<U oJamıyacağmı. Kol
lttrma atılıncaya. kadar sana ydm ola-

rak dolaşmak hrarmda lJrılun11yorum,,. 

Mektublarrn "aşkm hayatı olduğu,. 

ve bunların "aşkın tercemanı'' bulundu· 

ğunu gösteımek i~in bir haylı misaller 

verdim. 

Şu halde hunlarr yazmak sanatı ne

den inhitata uğrayor? Bugünkü aşkla

rın ~iddetini kaybetmif olduğu görülü

yor. Ve yahud bugünkü sevgiler kalbi 

ısıtmakta, fakat ruhu soğuk bırakmak

tadır, denilebilir. 

Ben. buna inanmak istemiyorum. 

Fakat yanlış düşündüğüm hakkında be

ni ikna edecek lcim&e de var mıdır? 

Açık hava konseri 
Kamutay bahçesinde, şef İhsan 

Kilnçer'in idaresindeki Cumhur Reis
liği bandosunun bugün vereceği kon
serin pro.eramr: 

L - Kısım 

ı - .fl'ucick, Muş, Filerentiner, 2 -

Fetras., vals, La Morena, 3 - R. Wag. 

ner, Uvertür, Metr Şantör, 

II. - K ısım 

4 - Amire_ Bloch, O Beginaj, 5 -

Liszt, Ungariş, Rapsodi No. 2. 
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Büyük fürk bilgini 

lb is· na için hazırlanan 
ihtifali er devam ediyor 

lstanıbul 22 (Telefonla) - Büyüyük tiirk alimi lbnisiona'nın ölümü• 
•nün 900 ün~ü yıldönümü dolayısiyle hazırlanan ihtifaller seriıi bugün 
de devam etmiştir. 

Bu ihtifal dolayısiyle lstanbula gelen, Belçikada Luven üniversi
tesi profesörü ve entrenasyonal trb tarihi cemiyeti müesseessi fahri re
isi Dr. Tricot Royer ile enternasyonal tıb tarihi cemiyeti reisi Prof. 
Dr. V. Gomoiu büyük türk alimi hak.km da hazırladıkları konf era.nslan 
verdiler. 

Bundan sonra, birçok profesörler ve 
güzide bir davetli kalabalığı, üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel'in merasim sa • 
nunda verdiği çay ziyafetinde bulundu. 

1bnisinanm eserlerinden müteşek-
kil bir sergi açıldı 

İstanbul, 22 (A.A.) - Türk Tarih 
Kurumundan: Süleymaniye kitabsara -
ymda büyük türk filozofu ve tıb üstadı 
İbnisina'nm eserleriııden müteşekkil bir 
sergi açılımştır. Bu sergi, bugünden iti
baren bir hafta müddetle sabah saat 9 
dan akşam 17,30 a kadar umuma açık 
bulundurulacaktır. 

Vali Üstündağ- Hüseyin 
Cahid Yalçın davası 

ldd. a müdafaa 
7 saat sürdü 

İstanbu, 22 (Telefonla) - Vali B. 
Muhiddin Üstündağ tarafından, B. Hü
seyin Cahid Yalçın aleyhine açılan da
vaya bugün İzmit mahkemesinde de
vam edildi. Mahkemede, Valinin vekil
leri, Akşam gazatesi yazı işleri müdü
rü Enia Tahsin. Kurun, Açık Söz, Ak-ı 
şam gazeteleri avukatları, Hüseyin Ca
hid Yalçın hazır bulunmuştur. 

Dünkü mahkemede iki taraf iddia 
ve müdafaalarım yapm1şlardrr. Bu id
dia ve müdafaa yedi saat kadar sür
müştür. Evvela belediye avukatı B. 
Hamid Nazım söz almıştır. Ve uzun 
boylu iddiasını serdetmiş.tir. Bundan 
sonra yine belediye avukatı. B. Ahmed 
Refik ayağa kalkmış ve iddiasına baş
lamıştır. Ahmed Refik Hüseyin Cahid 
Yalçının halkın husumetini Vali Üs
tündağ aleyhine celbetmek için yazı 

yazdığım söylemiştir. 

Bundan sonra Avukat Necati ma
kaleyi tahlil etmiştir. 

Bundan sonra Son Postanın vekili 
B. İrfan Emin söz almrş ve sıra B. Hü
seyin Cahid Yalçının müdafaasına gel
mişttir. 

B. Hüseyin Cahid Yalçının müdı
faası iki saat sürmüştür. Muharrir bu 
müdafaası esnasında çok heyecanlı söz
ler söylemiştir. 

Bundan ıonra Akşam gazetesi avu
katı B. Kemal Hikmet, Akşam neşriyat 
müdürü Enis Tahsinin beraetini 
istemiştir. 

B. Enis Tahsin demiştir ki : 
- Biz İstanbul belediyesi aleyhi· 

ne yazı yazmadık. Buna tenezzül etme
ryiz .. 

Sonra valinin avukatları tekrar 
söz almışlardır, Müddeiumumi, 
Hüseyin Cahid Yalçının Müddeiumumi
lik makamına tecavüz ettiğini söyJcmiş 
ve buna Hüseyin Cahid Yalçın kendi
sinin iddaa makamına karşı hürmeti ol
duğunu ancak bir hakikati ifade etmek 
istediği cevbmı vermiştir. 

Muhakeme geç vakit nihayet bul
muştur. Karar 29 haziran Salı günü 
verilecektir. 

(Havacılık ve Spor) un 

(Gökçen) sayısı 
Havacılık ve Spor, (193) üncü sayı

amı: ilk kadın uçmannmz Atatürk lazı 

Sabiha Gökçen'e tahsis etmiştir. Otuza 
yalan resimle süslü olan bu sayıda Fa • 
lih Rıfkı Atay, Yunus Nadi, Abidin Da
ver, Ahmet Emin Yalman, Behçet Ke. 
mal Çağlar ve Server Ziya Gürevin'in 
Gökçen'e aid ihtisasları toplanmıştır. 

Türk kızının hayat savaşındaki mu • 
vaffakiyetli hamlelerile yürekleri çar • 
pan vatandaşlar Havacılık ve Sporun 
bu sayısıru okumalıdırlar. 

Erzurum'da 
Umumi müfettişlik 

büroları dün 
faaliyete başladılar 
Erzurum, 22 (A.A.) - Umumi mü

fettişlik büroları faaliyete başlamıştır. 
Dün Umumi Müfettiş B. Tahsin Uzer, 
vilayet, kolordu ve müstahkem mevki 
komutanlıklarını parti ve belediyeyi 

ziyaret etmiştir. 
B. Tahsin Uzer, vilayetin yaptır. 

makta olduğu apartıman, hastahane ve 
onun yanında örnek evleriyle umum! 
müfettişlik grup inşaatını gezerek ye
ni mahallenin planlan üzerinde verL 
len izahatı tetkik etmiştir. 

Akşam belediyede verilen yüz kişi
lik ziyafette şarbaya cevab veren B. 
Tahsin Uzer sık sık alkışlarla kesilen 
ve heyeca~la dinlenen nutkunda, Bü
yük Önder Atatürk'ün şark illerine o. 
lan yüksek teveccühlerinden bahset
miş ve Erzurumlularla beraber yaşadı· 
ğı eski kara günlere mukabil bugünkü 
aydınlık günleri nasıl eşsiz bir heye
canla yaşadığını ve yarının mamur Er. 
rurumun varlıklı günlerini veciz söz
lerle ve birçok tarihi hatıralarla anlat· 
tı. Daima ve her yerde yüksek ve kuv· 
vetli olan türk ordusunu tevkirle ve 
ilhayı takdirle andı, 

Halkevi başkanının kara günlerde, 
Erzurum ve erzurumlular iç.in göster
diği yüksek alakadan bahseden çok sa. 

mimi sözleri alkışlarla karşılandı. Zi· 
yafet çok samimi bir hava içinde geç 
vakte kadar sürdü. 

lstanbul'da 
iş kanununun 
Tatbikatı 

İ.stanbul, 22 (Telefonla) - İstanbul

da iş kanununun tatbiki normal bir saf

hada devam ediyor denebilir. Şimdiye 

kadar yapılan şikayetlerde esaslı olarak 

iki nokta tesbit edilmiştir: 

1 - Bazı müesseselerin, kanunun 

tatbikine tekaddüm eden günlerde, ka. 

nunun mükellefiyetlerinden kurtulmak 

için, çalıştırdı.klan işçilerden bir taknn

lanna yol vermiş olmalan, 

2 - Kanunun tatbikinden önce gün· 

delik esası iizerıinden çalıştırılan işçi. 

terin, kanunun tatbikinden itibaren Ue

retler.inde tenzil.it yapılmak istenilme-

si. 

İş dairesi bu iki türlü şikayeti gözö

nüne alarak iş yerlerine daireye milra -

caat edilmeden işçi gündeliklerinin azal· 

tılamıyacağıru ve müesseselerin kanu • 

nun tatbikinden önceki çalışma şartları

na riayete mecbur olduklarını bildirmiş 

diğer taraftan da kanunun neşrinden ön

ce işlerinden çıkarılan işçilerin, iş yer. 

lerinin hakıiki iş vemıe vaziyetlerine 

göre yerlerine iadeleri için teşebbüsle. 

re girişmiştir. 

Bu münasebetle beyanatta bulunan 

İstanbul iş bürosu ınıiri, şikiyete mev• 

zu olan bazı fabrikalardaki vaziyetleri 

hulasa ettikten sonra bunlara karşı dai

renin tetkikler yaptığım ve kanuni mec

buriyetlerin müsamahasız tatbiki ıçın 

icab eden tedbirlerin alındığııu söylemiş

tir • 

ucus ----- ................ . 
Türk • Sovyef 

dostluğu 
i. İnönü'nün sözleri ve 

sovyet gazeteleri 
Moskoav, 22 (A.A.) - İ%Vestia ga

zetesi, Türkiye başbakanı İsmet lnönil· 
nün Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
"türk - sovyet dostluğlmun son zaman
larda daha samimi olduğu" baklanda 
söylediği sözlerin sürekli alkışlarla kar
şılandığını kaydederek diyor ki: 

" Bu hal ; ve türk matbuatının müte
addid makaleleri, türk • sovyet dostlu· 
ğunun Türkiye cümhuriyetinin bükü • 
met ve parlamento mahfillerile diğer 

mahifllerinde mazhar olduğu sempatiyi 
gösterir. Bu dostluk ahvale uygun ha· 
zı politik kombinezonlar sayesinde ya
ratılmış bir dostluk değildir. İlci memle· 
ketin gayesi muslihane ve sakin mesai -
lerini dış suikasdlere karşı müdafaa ve 
dünya barışı için çalışmaktır. İşte bunun 
içindir ki, türk - sovyet dostluğu enter
nasyonal sahada fili ve büyük bir ~ 
haline gelmiştir. 

Gene bunun içindir ki, sovyet hükü. 
meti Türkiye cümhuriyeti ile olan dos
tane münasebetlerin muhafaza, inkişaf 
ve kuvvetlenmesini arzu ediyordu. 

Türkiye başbakanı İsmet İnönünün 
politikasındaki açıklık umumiyetle ma
lftmdur. Sovyet kamoyu, onun Sovyet • 
türk dostluğu hakkındaki beyanatını bü
yük bir memnunlukla karşdıyacaktır ve 
bu dostluk, İsmet İnönünün tabiri veç • 
hile "iki memleket siyasetinin sağlam 

bir unsuru olarak mevcud kalacaktır . ., 
Sovyet kamoyu, İsmet lnönünün iki 

memleket arasındaki iyi münasebat ve 
umimi d06tluk hakkında fikirlerde vü • 
cud bulmuş V(;ya bulabilecek bütün şüp
helerin yersiz olduğunu bildiren beya
natını da aynı memnuniyetle öğrenecek
tir. 

Türkiye başbakanı İsmet İnönünün 
Büyük Millet Meclisi önündeki bu be • 
yanatınm Avrupanm mutaarrız kuvvet· 
lerini ayıltacak bir ihtar teşkil edeceğini 
fimid ederiz. 

A fatürkle Kral 
Boris ve I sveç 
Kralı arasında 

(Başı 1 ine• sayfada) 
ni majestelerinden rica ederim. 
Ekselans K. Atatürk, Cumhur Başkanı 

ANKARA 
Oğlumun dünyaya gelmesi münase. 

betiyle ekselanslau tarafından vaki 
çok nazik§ne tebriklerden ve ızhar bu· 
yurulan temennilerden dolayı kendile
rine en samimi teşekkürlerimi ar.zede. 
rim. 
lsveç kıralı ile Atatürk arasında 

İsveç kıralı majeste Gustavun yıl. 
dönümü mnasebetiyle Reisicumhuru• 
muz tarafından çekilen tebrik telgrafı ile 
gelen cevab sureti aşağıdadır: 
Majeate Custav V. lstokbolm 

lsveç kıralı 
Doğum yıldönümlel'ıi münasebetiyle 

en samimi tebriklerimi ve şahsi saaret
leriyle /sveç'in refahı için beslediğim 
hararetli temennilerimi kabul etmeleri. 
ni majestelerinden rica ederim. 

Cumhur Batkanı Atatürk 
ANKARA 

Nazik temennilerinizden dolayı ha. 
raretli teşekkürlerimi kabul buyurma-
nızı rica ederim. (A.A.) 

r··R···A···a··y:··a·· ... i . . . . .................................. ·-····· 
ANKARA - Öğle neşriyatı : 12.30-

12.50 muhtelif plak neşriyatı, 12.50-13.15 
pl§k : tUrk musikisi ve halk şarkıları, 
13.15-13.30 dahill ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı : 18.30-19.00 mubr 
telif plak neşriyatı, 19.00-19.30 ti.irk mu
sikisi ve halk şarkdarı (Mahmut Ka· 
rındaş ve arkadaşları), 19.30-19.45 saat 
ayarı ve arapça neşriyat, 19.45-20.15 tü
rk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet 
Rıza ve arkadaşları), 20.15·20.30 Moda 
ve kadın bahisleri (Rebia İren), 20.30-
21.00 plakla dans musikisi, 21.00-21.15 
ajans haberleri, 21.lS..21.55 stüdyo sa· 
lon orkestrası, 21.55-22.00 yarmki proğ
ram ve istiklal marşı. 
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Şotan yeni fransız 
kabinesini kurdu 

Paria, 22 (A.A.) - Bu sabah Paris fdıri ve bütün Fransa., yeni 
kabinenin kurulmaamı sükUn içinde beklemekte idi. Blum kabinesinin 
istifasındanberi hiçbir hadise olınamı§tır. B. Kamil Ş&tan sabahleyin 
erkenden istişarelerine devam etmİ§tir. 

Bu arada öğleden önce ve son
ra iki toplantı yapan sosyalist S.F. 
1.0. partisi milli konseyi ve komü
nist partisi parlamento gn.ap.u, 

halk cephesine bağlılıklarım bil· 
dirmişler ve ancak bir halk ceph~ 
si hükümetine yardnn edeceklerı
ni teyid etmişlerdir. Umumi iş 
konfederasyonu da neşrettiği bir 
tebliğde halk cephesi birliğinin 
her zamandan fazla teyidi lüzu· 
muna işaret ebniştir · 

Nihayet, B. Şotan'ın sabahtanberi 
yapmakta olduğu gayretler muvaffaki. 
yetle neticelenmiş ve mumaileyh bu ak
şam geç vakit yeni kabineni~ :~sbi.~ o~~
nan seklini Elize sarayına goturmuştur. 
Kabine şu şekilde kurulmuştur: 

Yeni kabine 
Başvekil: Kamil Şotan (Radikal - sos

yalist), Devlet bakanı: Violle (Sosy~ • 
list), Devlet bakanı: Pol For (Sosyalıst), 
Başbakan muavini: Leon Blum (sosya· 
list), Harb bakanı: Daladye (Radikal • 
sosyalist), Dış işler bakanı: İvon Del • 
bos (Radikal sosyalist), A-dliye bakanı: 
Vensan - Oriol (sosyalist), İç işler ba
kanı: Marks Dormua (sosyalist), Fi· 
nans bakanı: Jorj Bonne (Radikal· sos
yalist), Deniz bakanı: Kampenki (Radi
kal sosyalist), Hava bakanı: Piyer Kot 
(radikal - sosyalist), Kültür bakanı: 
Jan Zey (radikal - sosyalist), Nafıa ba· 
kanı: Köy (Radikal - sosyalist), Eko • 
nomi bakanı: Şapsal (radikal • sosyalist 
Ziraat bakanı: Monne (Sosyalist), Tica· 
ret bakanı: Fevriye (sosyalist), Sömür
ge bakanı Mariüs Mute (sosyalist), Te
kaüd bakanı: Rivyer (sosyalist), P. T. 
T. bakanı Löba (sosyalist), Sıhat baka· 
nı: Mark Rükar (radikal - sosyalist). 

Müstqarlar 
İç i~ler: Oban (radikal· sosyalist), 

Finans: Serol (sosyalist), Deniz: Blan· 
şo (sosyalist), Hava: Andran (Sosya • 
list), Beden terbiyesi, spor: Lagranj 
(sosyalist), Teknik tedrisat: Jülyen (ra
dikal - sosyalist), Ziraat: Liantezi (ra
dikal - sosyalist), Sömürge: Monnervil 
(radikal - sosyalist), Baymdırlrk: Ra
madye (Sosyalist), Deniz ticareti: Tas
so (sosyalist) Ticaret: Himans (sosya
list), İş: Ser (sosyalist birliği hizbi olan 
genç cümhuriyet grupundan). 

Yeni bQ§bakanın beyanatı 
B. Şotan, iş arkadaşlarının listesi

ni matbuata verdikten sonra aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

"- Bundan böyle milli ekonomi 
komiteşine finans bakanı reislik ede
cektir. Bir dxş işler müsteşarlığı ihdas 
ettim. Ve bazx müst~rlıklarda da de
ğişiklik yaptım. Bana kıymetli işbirli
ğini bahşeden B. Blum'la başbakan mu
avinliğinden kıendiliğinden vazgeçen 
B. Daladiye'ye bilhassa teşekkür et

mek isterim. 
Kabine milletin arzusuna sadık ka

lacak ve barış ve çalışma çerçevesi için
de halk cephesi programını takib ede
cektir. Müstaoel vazife hiç şühpesiz 
mali kalkınmadır. Eski kabinede iş ar. 
kadaşhğrmrzı yapmış olan ve teknik va
sıfları şüphe kabul etmiyen Bonne'yi 
çağırmakta tereddüd etmedim. 

Cümhur başkanının bana tevdi et
tiği ağır vazifesi iki meclisin itimadlı 
işbirliğiyle, muvaffakiyet1i bir surette 
ifa edeceğimi umuyorum . ., 

B. Şotan, beyanatının sonunda, hükü
metin Salı günü meclise çıkacağını 

çünkli finans bakanının Fransaya doğ
ru yola çıkdığmı ve hazır bulunması
nın elzem olduğunu bildirmiştir. 

Doyçland kruvazörü 
süvarisi değiştirildi 

Bedin, (Royter) - Alman bahriye 
nezareti bugün neşrettiği bir emirname· 
de başlıca harb gemilerinin kumandan
lıklannda değiştirmeler yapmıştır. 

İapanya'dan dönmüş olan Doyçland 
kruvazörünün süvarisi Kaptan Franger 
de değiştirilmit ve şimali Frisia adata • 
nndaki müstahkem uıevki kumandanlı· 
ğına tayin olunmuştur. 

----
Kabinenin 
Politik rengi 

Şotan kabinesi, eski kabinedeki 
bakanlardan büyük bir kısmı yerle
rinde ibka edilmek ve B. Leon Blum 
da harb bakanlığında kalan B. Dala
dye'nin yerine Başbakan muavinliği
ne getirilmek şartiyle tamamen radi
kal - aosyalist ve sosyalist partileri 
azalarından teıekhül etmİ§tir ki bu, 
halk cephesi programının ilerde d• 
tatbikına devam olunacağını gösler
mehtedir. 

Dış işler Bakanlığında B. lvon 
Delbos'un kalması, yeni kabinenin 
dış politikada herhangi bir değişik
lik yapmıyacağma delil addolunabi
lir. Diğer tartıftan harb, hava, iç i§ler, 
ziraat gibi bcqlu:a bakanlıldarda da 
aynı bakanların bırakılman, eski ka
bine tartıfından ba sahada tatbihma 
baflanılmı§ olan programlar•n değif
mediğini anlatmaktadır. 

Senato taralından kabul edilme
diği için Blum kabinesinin istilasına 
sebeb olan mali kanun projelerini 
tcuuim eden B. Vensan Oriol adliye 
bakanlıima getirilmif, onan yerine de 
•ski radikal - sosycıliat bt:ıkanlardan 

olup 1imdi Fransa büyük elçiri 8'/atiy. 
le V O§İngtonda bulunan B. Jorj 
Bonne geçirilmiftir. Dikkate Jeier o
lan nokta mamaileyhin, milli •kono
mi komitesine de reislik edeceğidir. 

n - O AA O 

Heyetimiz 
Bağdadda 

(Başı 1. inci sayfada) 

binalar üstünde dalgalanmaktadır. 

Türk heyeti azası kendilerine tah
sis edilen dairelerde kısa bir müddet 

istirahat ettikten sonra Hariciye Ne

zaretine gitmişler burada da büyük me. 
rasimle karşılanmışlardır. 

Heyet müteakiben Başvekili ma

kamında ziyaret etmiştir. Halk, türk 

heyetinin geçtiği yollarda Irak.. Türkiye 

dostluğu lehinde çok hararetli tezahür-

ler yapmışlardır. 

Türk heyeti bundan çok mütehas-

ıis olmuştur. 

Irak Başvekili, Hariciye Nazırı ile 

birlikte, Türk heyetinin ziyaretini 'ğ

leden evvel iade eylemiftir. 

Muhterem Türk heyeti öğle yeme

ğini hususi bir surette Türkiye Elçili
ğinde yemiştir. 

Öğlede sonra, Kral hazretleri, muh

terem türk heyetini El Zuhur sarayın

da kabul edecek ve heyeti çaya alıko

yacaktır. 

Hariciye Veziri bu akşam türk he
yetinin şerefine bir ak'am yemeği vere 

cektir. Bunu parlak bir suvare takib 
edecektir. 

Türk heyetine gösterilen samiınl 

tezahürat, Türkiye ile Irak arasındaki 
sağlam dostluğu bir kerre daha teba
rüz ettirmiştir. Bu ziyaret Türkiye-Ira) 
münasebetlerinde yeni bir devre açmış. 
tır. Bu dostluk ebediyen kalacaktır. 

Bugün blitün Irak gazetel~ri. IralC 
milletinin Türkiyeye kar§ı beslediği 
ıamimi duyguları ve Türkiye ile mev• 
cud samiml bağları tebarüz ettirmekte 
ve Büyük Şef Atatürk'ün &ayetinde 
yeni Türkiyede başarılan kalkınma 

hakkmda uzun makaleler neşreylemek,.. 
tedirler. 

Irak - Türkiye dostluğunu takviye 
eden iki devlet ricalini medhüsetıa eden 
gazeteler Türkiye ve Türk ırkı temas• 
lan hakkında fotoğraflar e§retmektc .. 

dirler. 

Bira Parkı An karanın Biricik Eğlence Veridir. 
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Ucvlet Uemiryolları ve Limantan Umum 
l\liiclürliiğü SatmaJma Komisyonu ll~nlan 

İLAN 
Muhammen bedeli (150.000) lira olan Sivas atölyesi vinç ve 

transbordörleri 23~8-1937 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (8750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 g. ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin· 
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a .kadar ko
ınisyon reisliğine vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
eatılmaktadır. (1643) 2-2839 

İLAN 
1. 7 .937 tarihinden itibaren; beher parçasının ağırlığı em kilo

aan fazla olmıyan ve demiryollariyle kayıdsız ve şartsız olarak nak.. 
1i caiz bulunan ambalajlı eşya, Sirkeci - Küçükçekmece banliyösün
de de, istasyonlarda kayıd muamelesi yaptırılmaksızın banliyö tren
leri furgonlarmda nakil için kabul edilebilecektir. 

1 - 20 kilo ağırhğmdaki parçalardan (10) kuruş ve 21 ~ SO 
kilo ağırlığındaki parçalardan da (15) kuruş ücret alma~aktır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müraacat edilmelidır. (1684) 
Z-2841 

tLAN 
Muhammen bedeli (74472,60) lira olan i11ç ve hbbt malzeme 

8.7.937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4973.63) liralrk muvakkat teminat 
i1e kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 
3297 No.Ju nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 370 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
11atılmaktadır. (1687) 2-2842 

İLAN 
Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 

muhammen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çu
buklar 6-8-1937 cuma günü saat 15.30 da ayrı ayn kapalı zarf usulil 
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 1119 lira 
ve oksijen kaynak telleri için de 1016.25 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komi&.. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden. 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtdmaktadrr. 

(1662) 2--2840 
İLAN 

Muhammen bedeli (600.000) lira olan Sıvas atelyesi kuvvei mfl
teharrike ve sofaj tesisatı 19.8.1937 pazartesi günü saat 15.30 da ka
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (27750) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.S.1936 gün ve 
3297 No. lu nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (3000) kuruşa Ankara ve Haydarpap veznelerinde 
satılmaktadır. (1560) Z-2819 

!LAN 
Muhammen bedeli (41.600) lira olan 800 ton katran yağı 2.8.937 

pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada nafıa ve
kaleti binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3120) lirhk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 'G. ve 3297 
No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar devlet demir
yolları malzeme dairesindeki merkez komisyonu reisliğine verme
leri lazrmdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1545) 2-2661 

Ankara Belediye Reisliği 1Hmlan 
--------~------- _______________ ,_. 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1083 üncü adada 6 parselde 79,17 parselde 88 
metre mürabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul-

2 - Muhammen bedeli 540,5 liradır. 
3 - Muvakat teminatı (40.53) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale· 

mine ve isteklierin de 25 haziran 937 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1535) 2-2615 

İLAN 
1 - Sakarya mahallesinde 449 uncu adada 8 parselde 28 metre 

tnurabaı bedeliye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (56) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4.10) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri tCa

lemine ve isteklilerin de 29 haziran 937 sah günü saat 10.5 da bele-
diye encümenine müracaatları. (1534) 2-2614 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1049 uncu adada 2 parselde 105 metre murabbaı 

belediye malı atsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli ( 420) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (32) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 29 haziran 937 salı günü saat on buçukta be-
ledi ye encümenine müracaatları. (1533) 2-2613 

l\lalive 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 

PiYANGOSU 
3 iıncü keşide 11 temmuz 1937 dedir. 

Büyük ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 temmuz 1937 gUnü akşamına kadar bi

letini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur. 
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Askeri I•abrikalar Umum Miidiirlii~ü Satınalma 
Komisvonu llanları 

750 TON ADİ KOK KÖMÜRÜ 

Tahmin edilen bedeli 18.000 lira olan yukarıda mikdan yazılı 
adi kok kömürü askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 7. temmuz 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı havi teklif mektubla
rını meztrur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 saydı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
kilr gün ve saatte komisyona müracaatlan (1596) 2--272J 

200 TON SAF KURŞUN 
Tahmin edilen ebdeli 60.000 lira olan yukarıda mikdarı yuı1ı 

saf kurşun askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 9. temmuz. 937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesi 3 lira mukabilinde komisyondan verilir. Talih
lerin muvakkat teminat olan 4250 lirayı havi teklif mektublarını 
mezk\ir günde s~at 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de Z490 saylh kanunun 2. ve3. maddelerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saatte komisyona müracaatları (1568) 2-2721 

BEHER TONU 33 LİRADAN 150 TON DÖKÜM KOKU 
BEHER TONU 35 LİRADAN 34 TON DÖKÜM KOKU 

Tahmin edilen bedeli 6140 lira olan yukarıda mikdarı yazıh dö
küm koku askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 7 temmuz 937 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 
edilecektir, Şartname parasız olarak komisyondn verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 460 lira 50 kuruşu havi teklif mektub
larını mezkfir günde saat 15 şe kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 sayılı kanun. 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQ.r gün ve saatte komisyona müracaatları (1636) 2-2775 

İLAN 

19-tcmmuz-937 günü ihalesinin yapılacağı 1,3, 5, 7 haziran 937 
günlerinde ilan edilen bir ton difenilamin ve iki ton santıralit ila-
nı görülen lüzuma binaen hükümsüzdür. (1708) 2-2852 

l - TON DİFENİLAMİN 2 - TON SANTIRALİT 
Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9-8-937 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taıiblcrin 
muvakkat teminat olan 607 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarmı 
mezkfir günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaid.le 
mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1693) 2 - 2813 

Açık el{Siltme ile alınacal{ 

40 ton mazot 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Anl{ara Mıntakası Sıtma 
Mücadele Reisliğinden 

1 - Ankara srtma mücadele mıntakası için muhammen bedelı 
5464 lira olan ve evsafı şartnamede yazılı bulunan beşer kilo:uk 
tenekeler içinde kırk ton mazot kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi temmuzun 7.inci gününe müsadif çarşamba gü
nü saat 13 de Ankara sıtma mücadele riyaseti binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakakt teminat akçesi yüzde 7.5 olup talihlerin ihale 
saatlerinden bir saat evveline kadar teminat akçe'erini veya ban
ka mektublarmı uygun surette sıtma mücadelesi muhasibliğine ver
meleri lazımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesini görmek ve anlamak ıçm 
Ankara mıntakası sıtma mücadele reisliğine müracaat edilmeleri. 

(1689) 2-2845 

.l\liJli M iidafaa Vekflh,ıi Satmatma 
Komi~yonn lh'inları ..________________ ---~------------· 

BfLtT 
1 - İki adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 

675 liradır. 
3 - İhalesi: 25 - haziran - 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayrll kanunun 2. 3 üncil 

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

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

liradrr. 
3 - İhalesi :t4. haziran. 937 perşembe günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncU 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatuı • 
de M. M. v. utın alma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(1171) 1-2027 

B1LlT 
22 kalem baytari alat ve malzeme kapalı zarf usulile satın ah

nacaktır. Tahmin bedeli (5550) liradır. İhalesi 11-8..937 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İlk teminatl 416 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şart· 
namesini almak ve görmek istiyen bedelsiz olarak M.M.V. satın 
alına komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 2490 sayılı ka· 
nunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektub1ariyle birlikte 
belli gün ve saatmdan en az bir saat evvel M.M.V. satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (1703) 2-2848 

Ankara Telefon Müdürlüğünden : 
1 - Ankara telefon müdürlüğü ihtiyacı için bastırılacak 5000 

adet telefon kılavuzunda ilan ve reklam neşri hakkı satışının açık 
arttırması görülen lüzum üzerine 10 gün temdid edilmiştir. 

2 - Müteahhid aynı zamanda kılavuzların basımı ile ciltlen
meleri işini de deruhte edecektir. 

3 - Tahmin edilen bedel 3200 lira muvakkat teminat 240 liradıı. 
4 - Şartnameler parasız olarak Ankara Telefon müdürlüğü 

muamelat kaleminden alınabilir. 
5 - Arttırma 28.6.1937 pazartesi günü saat 15 te Ankara tele· 

fon müdürlüğünde toplanacak alım komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İsteklilerin kanunen aranrlacak vesikalar ve güven parala· 

rile tayin olunan gün ve saatte adl geçen alım komisyonuna mü
rcaatları ilan olunur. 

Ankara V afiliğinden: 
755 lira bedeli muhammenli Hatuniye mahallesinin Pürüzlü so. 

kağmda 41 umum 12 husus 185 ada 14 parsel No. lu 151 m2 arsa 
7-7-937 çarşamba günü saat 15-30 da ihale edilmek üzere açık artır
maya konulmuştur. 

-İhale bedeli nakten ve peşinen tediye edilecektir. TaliplCt'in 
56 lira 63 kuruşluk dipozito makbuziyle defterdarlık satış komis-
yonuna müracaatları. (1700) 2-2846 

1 
Ankara Levazım Anıirli~i ~a•~nalma 

Komisyonu ilanları 
----~------------ -~--------------' 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı için 550 ton arpa 6.7.937 salı 

!iiinü saat 15 de açık eksiltme ile kırdırılacaktır. 
2 - Kırdırılacak arpanın tahmini tutarı 2.200 lira olup muvak .. 

kat teminatı 165 liradır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (1660) 2-2778 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri için 60 ton sade yağ 25.6.1937 saat 

16 da kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 51000 lira, ilk te
minatı 3800 liradır. Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde almrr. Tek
lif mektupları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar kabul olu
nur. İsteklilerin evsaf ve şeraitini öğrenmek Uzere her gün ve ek· 
siltmeye iştirak için belli gün ve saatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz tümen satm alma komisyonunda bulunma-
ları. (1494) 2-2557 

iLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı içi.n kapalı zarf ile 37470 

kilo sade yağı satın alınacaktır. 
2 - Sade yağın beher kilosu 90 kuruştan 33723 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanakkale müs

tahkem mevki satın alma komisyonunda ypılacatkır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evel ilk teminatı olan 2529 lira

yı ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesaikile birlikte ko-
misyona müracaatları. (1635) 2-2741 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 500 ton buğday öğütülme. 

sinin 5.7.937 paa.zrtesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi ya. 
pılacaktır. 

2 - Öğütülecek buğdayın tahmini tutarr 6250 lira olup muvak
kat teminatı 468 lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 eti maddelerindeki vesika ve te
minat makbuz ariyle teklif mektublarını yazılı saatten bir saat e
veline kadar levazım funirliği satın alma k()Illisyonuna vermeleri • 

(1665) 2-2777 
İLAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevkii ihtiyacı için açık eksilbne i
le 3900 kilo sade yağı satın alınacaktır. 

2 - Sade yağın beher kilosuna 90 kuruş fiyat biçilmiştir. 
3 - İhale günü olan 30.6.937 çarşamba günü saat 16 da Çanak

kale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talihlerin 263 lira muvakkat teminatlariyle kanunun 2 ve 

3 cü maddelerindeki vesikalariyle komisyona müracatları 
(1633) 2-2742 

İLAN 
1 - Manisa merkezindeki kıtaatm senelik ihtiyacı için 80 bin 

kilo sığır eti münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satınalına ko

misyonunda görülebilir. 
3 - Münakasc>.st 2. Temmuz. 937 cuma günü saat 16 Manisada 

tümen satınalma komisyonunda yapılaraktır. 
4 - Eksiltmesi açık olarak yapılacaktır. 
5 - 80 bin kilo sığır etinin beher kilosunun muhammen fiatı 

20 kuruş ve muvakkat teminatı 1200 liradır. 
6 - İstekliler ticaret odasında mukayeyt olduklarına dair vesi.. 

ka ibraz edeceklerdir. 
7 - Muvakkat teminat makbuzu i'e birlikte münakasanın yapı

lacağı belli saatte tümen satınalma komisyonuna müracaatlarL 
(1698) 2-2844 

İLAN 
Kayserideki kıtaatın 1. temmuz. 1937 tarihinden 938 senesi hazi

ran ayı nihayetine kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapah zarfla 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 9. temmuz. 1937 cuma günü saat 
16 da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen be
deli 13 bin elli liradır. Muvakkat teminatı 978 lira 75 kuruştur. Şart
namesi kor satın alma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektubların ı 
Kayseride kor satın alma komisycnuna vermeleri. (1709) 2-2853 

iLAN 
1 - Beden yüksekliği, 45 

den ve göğüs çevresi, 1,60 dan 
aşağı olmamak ve 4 : 8 yaş arasın
da bulunmak ve kısrak adedi yüz
de otuzu geçmemek üzere on beş 
bin liralık hayvanı pazarlıkla be
ğenilerek almacaktır. 

2 - İşbu alım 1 - tem. - 937 
perşembe gününden 31 - Tem. -
937 cumartesi günü mesai saa -
tının bitimine kadardır. Hayvan 
satacak olanların hayvanlarım 
pazarlık günleri içinde Eskişehri
de Askeri Satın alma komisyonu
na getirmeleri. (1589) 

2-2681 
iLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik
leri için 50000 kilo patlıcan 
30-6-937 çarşamba günü saat 15 
de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Patlrcarun tutarı 4750 li
ra olup muvakkat teminatı 356 li
ra 25 kuruştur. Şartname parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle yazılı gün 
ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(1591) 2~2679 

iLAN 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı 

için 80000 kilo srğrr eti kapalı 

zarf usulıyle almacaktır. 
2 - Muvakkat teminat mik -

tan 1800 lira olup ihalesi 30 - ha
ziran - 937 çarşamba günü saat 
16 da Çorluda Kor satın alma Ko
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek is
tiyenler İstanbul ve Ankara Lv. 
amirlikleri satın alma Ko. larrn
da ve Çorluda kor satın alma ko
misyonunda görebilirler. 

4 - Taliplerin kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki belgeleri· 
le birlikte mezkur gün ve saat -
ten bir saat evvel Çorluda kor sa
tın alma Ko. nuna müraca'l.t ev -
lemeleri. (1590) 2-2680 

Huli.ul{ fakültesi ·direl{törlüğün·den 
Tahmini 
Fiat Tutarı 

Cinsi En az En çok Kuruş Lira 
Ekmek 35000 40000 11 4400 
Et 20000 2S0u0 37,5 9375 
Toz şeker 3000 4000 28 1120 
Kesme şeker 1000 1500 32 480 
Zeytin 250 350 35 122 
Zeytin yağı 1000 · l.:>00 65 975 
Sabun 750 1000 45 450 

l'faze mevsim sebzeleri tafsilatı şartnamesindedir. 

Muvakkdt 
Teminat 
Li. Ku. 
330 
703 12 

8•\ 
36 

9 19 
73 13 
33 76 

Ankara hukuk fakültesi için mayrs 1938 s;ıihayetine kad:ır alr· 
nacak olan yukarıda isimleri hizalarında mikdarı ve fiatl~riie tuta. 
rı ve muvakkat t"- ıinatları yazılı bulunan erz"km eksiltmesi 10 
gün uzatılmış o' ğundan isteklilerin 3.7 .1937 cumartesi {{Ünü saat 
12 de fakültey .ıüracaatları. (1711) 2-2854 ----

Ankara Valiliğinden: 
Aylık 

Kapl Metruke icarı Dipozit 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. No. L. K. L. K 
İstasyon Arka Ambar 50 41 20 00 18 00 
İstasyon lmre Bir oda 2 10 00 9 00 
İstasyon Depolar Ambar 181 50 20 00 18 00 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 1938 gayeı;ine 

kadar icarmın ihalesi 7.7.1937 çarşamba günü saat 15.30 da yapıL 
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Taliplerin hizalarında gen.terilen dipozito makbuzlarile defter-
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1701) 2-2847 
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Kumral, Sars~m. Esmer her tene tev~f~k ede_n yeg~ne ~ıhhi ~ 
kremlerdir. (;ildi besler, Çit Leke ve sıvılcelerı ~~ılen ızale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdır ıle kullan· ~ 
dıkları sıhhi gUze1lik kremJeridir. ~ 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR ~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin y;:ı.ğsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkll 
4 - Krem Balsamiri acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ t 
Beyoğlu • stanbut 

Zonguldak nafia müdürlüğünden: 
Zonguldak1a yapılacak yirmi bin lira kuruş keşif bedelli güm

rük binası birinci kısım inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 30.6.937 çarşamba günü saat on beşte Zon. 
guldak nafia müdürlüğünde eksiltme komisyon odasında yapıla
caktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak yüz ku
ruş mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlüğünden alınacaktır. Mu. 
vakkat teminat bin beş yüz liradır. Eksiltmeye girmek istiyenle
rin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan alınmış müteahhidlik ehliyet vesikasiyle ticaret odasından 
937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminatlariyle birlikte tek. 
lif mektublarını yukarıdaki günde ihale saatından bir saat evetine 
kadar nafıa müdrlüğü odasında toplanack komiyon reisliğine ver-
m eleri ilan olunur. {1680) 2-2808 

Anl~ara Valiliğinden: 
1.7.937 trihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ankara vi

Jayeti dahilinde toplanan vilayet daimi encümeni odasında {2649) 
lira ( 60 ) kuruş keşif bedelli Polatlı Haymana yolunun 
o + o00-24+ 000 kilometresinde 1440 metre mikab kum ihzaratı işi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu i5e aid şartname ve itinerer vilayet nafia müdürlüğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat (198) lira (75) kuruştur. 
1steklilcıin ticaret odası vesikası ve teminat mektubu veya mak

buzlarile illaJe günü saat 15 de daimi encümen riyasetine müracaat 
etmeleri lazımdır. (1529) 2-2624 

Anl~ara askerlik şühesi 
reisliğin,den: 

Orta asked ehliyetnameleri olup yerli ve yabancı olarak Anka
ra şubesinde yoklama görüp askerliğine karar verilen ve henüz sev
kediJmiyen lnsa hizmetliler 1 temmuz 1937 tarihinde yedek subay 
okulunda bulunmak üzere sevkedileceklerdir. 

Sevkedilecek yerliler yerli askerlik ,ubesine yabancılar yaban
cı askerlik şubesine 1 temmuz 1937 tarihinden evel müracaat et
meleri lazımdır. Aksi takdirde 2850 No. lu kanun ahkamı tatbik o.. 
lunacağı ilan olunur. (1686) 2--2823 

Nafia V ekfiletinden: 
2. Ağu&t06 937 pazarte.i günü saat 15 de Ankarada nafıa veki

leti malzeme elailtme komisyonunda 208.000 lira muhammen bedel
li 4.000 ton kreozotun kapalı zarf usulü. ile ekııiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ı;artnameıi ve teferrüatı 1040 kurut mukabilinde ve
k!let malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 11.650 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre vekfiletten alın
mış 937 senesı malzeme müteahhidliği vesikası ile birlikte 2 ağus
tos 937 pazartesi günü &aat 14 c kadar vekilet malzeme müdürlü-
ğüne vermeleri lazımdır. (1493) 2-2657 

Bina işleri ilinı 
Nafia Vek:filetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma - polis mektebi 

kanalizasyon inşaatıdır. 
Keşif bedeJi: 2020 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe gtinll saat 16 da na

fıa vekfileti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu o
dasında açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna miiteferri evrak 10 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 151 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi müteahhidlik vesikaamı ha.iz olması la-
znndır. (1539) 2--2658 

Evkaf Umum Müdürlüğunden: 
Cinsi 
Gazino 
Tarla 
Arsa .. .. 
Dükka.n ve 

oda 
Beş oda 

Mevkii 
Etimesut 
Kayaş köyünde 
Ulucanlarda 
Atpazarı 

" Müneccim 
yokuşu 

Saraçsinan 
camii yanında 

Vakıf No. Senelik kirası 

213/1 
138 
443 
105 
254 

60. 
139 

Lira 
50 
15 
25 
20 
30 

80 
72 

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

ULUS 

l(ültür Bak.anlığından: 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyazıye, tabiiye, 

frarnsızca almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler için 
bu yıl sınav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar ı eylül çarşamba günü İstanbul üniversıtesınde 
başlıyacaktır. 

3 - Sınava girmek istiyenlerin: 
A) Tfuk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukarı yasta olmamaları. 
C) Hüsnüha1 erbabından oldukları, cınayet ve cünha nevinden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vWiyet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve _öğr:~e!1 
olanlar bu kayıddan müstesna olup mensub oldukları daıre amırı
nin vereceği vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. . . . 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan ünıversıte ve 
yüksek öğretmen okulu talebesinin takib ettiği dere müfrredatın· 
dan seçilecektir. Bundan başka sınava gireceklere pedagojik soru· 
lar da sorulacaktır. 

5 - Namzedler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde her han· 
gi bir orta öğretmen okulu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istida ile ba. 
kanhğa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacak
tır. 

A) Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelrine aid şehadetname veya vesikalrmın ası] 

veyahud suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalll kültür idaresinden nümunesine tevfikan tasdikli 

sıhhat raporu, 
E) Mahalli kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde

rilmiş olması Hizımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidaJar hak-
kında muamele yapılmıyacaktır. (1455) 2-2487 

Bozüyük Belediye 
Riyasetinden 

Açık Eksiltme İlanı : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Bozöyük kasabasının tahmınen 160 

hektarlrk meskfin ve 75 hektarlık gayri meskun ki ceman 235 hek
tarlık yerinin hali hazır haritasının atnzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel meskun yerlerin bir hektarı 27 gayri 
meskfin yerlerin bir hektarı 7 liradan ceman 4845 Jiradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

aid Nafıa vekaletinin umumi ve fenni sartnameleri. 
4 - İstekliler bu evrakı Bozöyük belediye reisliğinde görebi

lirler. 
5 - Eksiltme 2-7-937 cuma günü saat 14 de Bozöyük belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
6 - Eksiltme• e gireceklerin 364 lira muvakkat teminat akçe

si vermeleri ve aş.ağıda yazıh ,artları haiz bulunmaları lazımdır. 

937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekfiletince 
kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar veya bu 
kabil mühendis ve topoğraflar bu ioe ortaklık yapacak noterlikten 
musaddak müteahhitler girebilirler. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
etmek istiyen taliplerin yukarda yazılı gün ve saatten önce bele
diyeye müracaatla muvakkat teminatı yatırmış olması lazımdır. 

(1586) 2--2678 

Bina işleri ilanı 
Nafıa Vel~filetinden: 

1. Eksiltmeye konuln iş: Ankarada mülkiye mektebi sıhhi te
sisat, kalörifer tesisatı, au deposu ve çamafırbane infUtı ve t.ami
ratıdn. 

Keşif bedeli: 34.828,22 liradır. 
2. Eksiltme 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de nafia vekaleti yapı 

işleri eksiltme komi&yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

3 Eksiltme şartnameai ve buna müteferri evrak 174 kuruş bedel 
mukabilinde yapı itleri umum müdüdğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2612 lira 12 Kş. luk 
muvakkat teminat vermesi ve nafia vekaletinden alınmış müteah
hidlik vesikası ve asgari 15.000 lira değerinde kalörifer ve sıhhi te
sisatı iyi bir şekilde yapmış olduğuna dair vesika g&termesi li.. 
zımdır. 

İsteklilerin tekJif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reiliğine makbu.z mukabilinde ver
mesi mukta.zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (15?1) 

2-2774 

Şilrayi Devlet " umu mı 
katipliğinden: 

Dairemizde 35 lira aııli maaşlı iki tane ikinci aınıf müJazimlik 
münhaldir. 

Otuz yaşını geçmemiş, mülkiye veya hukuk mektebi mezunla. 
rından memurin kanunun 4 üncü maddesinde yazılı evsafı hai.z olan.. 
lar arasında 4 ağustos çarşamba günü saat 14 de dairede müsabaka 
yapılacaktır. İatiyenlerin bir arzuhal ile vesikalariyle birlikte riya-
sete müracaatları (1647) 2-2794 

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

malzeme eksiltme komisyon odasında 2860 lira muhammen bedelli 
22 ton St 37 çeliğinden betonarme demiri ile 46 lira 25 kuruş mu
hammen bedelli 250 kilo 1 m/ m lik betonarme bağ telinin açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

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

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

hazır bulunmaları lazımdır. (1592) 2-2725 

7 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 

çocuklar böyle olur. 
Orman Çtftlli'l Mata7.aları': 

Auk.ara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 4012 liradan ibaret bulunan hipodrom methali ö

nünde tesis edilecek otomobil parkı tesviye işleri Ankara vilayeti 
binasında toplanacak viJayet daimi encümenince 5 temmuz 937 pa
zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

Teminat mikdarı 300 lira 90 kuruştur. 
İsteklilerin ticaret odası vesikası, nafia müdür1üğünlen bu işe 

aid olmak üzere alacakları ehliyet veı;ikalar1 ve t eminat mektubu 
veya makbuzlariyle ihale günü saat 15 de vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ve buna aid şartname ve saireyi görmek için vilayet nafıa 
müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1667) 2-2783 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

iskan Umum Müdürlüğünün 
ilan suretidir 

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

2-2643 

Bina işleri ilinı 
Na/ ıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara jandarma - polis mektebi 
ihata dıvarları, parke kaldırım, istinad dıvarları, merdiven inşası 
ve bahçe tesviyesi ve tanzimi işleridir. 

Keşif bedeli: 18.000 liradır. 
2 - Eksiltme 1.7.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de nafıa 

vekfileti yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasın
da kapaJı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ~tnameai ve buna müteferri evrak 00 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 1350 liralık muvak
kat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmıJ müteahhidlik 
vesikasını haiz olması lazmıdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bitr saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1540) 2-2659 

Çorum Nafia Müdürlüğünden 
ı - Eksiltmeye konulan iş bodrum ve zemin katlarının be

ton ve k:argir kısımlan mevcud Çorum Orta okul binası ikmali in
şaatı su ve elektrik tesisatı işi olup keşif bedelleri 37649 lira 64 
kuruştur. 

2 - Bu işe aid ~artn~ ve evrak ~unlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi. 

B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni ve hususi şartname. 
E) Ke~if silsilei fiat metraj cetvelleri. 
F) Proje. 
İsteyenler bu evrakı Nafia Vektleti Yapı İşleri Umum Mü· 

dürlüğü binalar heyetinde ve Çorum Nafia müdürlüğünde göre.. 
bilirler. 

3 - Eksiltme l 937 Haziranm 28 nci Pazartesi günü aaat 1~ 
da Çonım Villyet makamında toplanacak komisyon tarafından ya.. 
pılacaktır. 1 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2824 lira muvakkaf 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları gö&termesi lhmıdır. 
Ticaret Odasma kayıtlı bulunduğuna dair vesika ve bu itler! 

yapabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetnamesi. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saa~ 

evveline kadar yukarıda sözü geçen komisyon reisliğine makbu~ 
mukabilinde verilecektir. Posta il.; gönderilecek mektublarm nı.. 
hayet saat 16 ya kadar gelmiş o}ılıası ve dIŞ zarfın mühür ~umu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecıkme-ı 
ler kabul edilmez. (1573) 2 • 2688 

Karadeniz Pilajı Açıldı 
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Halil Naci Mıhcıoğlu 
Anaf art al ar N o: 11 ı 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamiratll 

Aktii 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

19 Haziran 1937 Vaziyeti 
Pasif 

UM LlAA Ll~ Ll~ -------------- ------ ---==---·-------------- -------ı-- --

Kumbaret~ biri 
1 Kaaaı 

Altın safi kilogram 21.043,971 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kil,.,~T-• 5.054,474 
A!tına tahvili kabil s~rbest 
döviı:1 c:-
Diğer dövizler ve borçlu 
klirinu b::ıkiveleri 

Hazine tahviJJeri: 
l eruhte edi1en evrakı naktivc 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inr1 madde. 
terine tevfibın '·~~ine tara 
fmd?n vaki tediyat 

se ......... ~t cii7dann 
H::ı"i"" h""'"1arı 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat dızdam: 

A naktivc~in karşılığı es· 
lı'1.,, v' h'lı·ıi1lit ı' itibari 

29.600.029,11 
15.900.061,-

870.872.97 

986.924,9tı 

7.109.521.60 

26.333,61 

~51.620,23 

158.748.563,-

13.496.827,-

4.000.000,-
32.005. 7 52.53 

l Deruhte enilen evrakı 

kıvmetJe) 37.497. 779.98 
B Serbest esham ve tahvi!a• __ 3_.7_61.517,49 

.\v,...nc;far: 

A !tın U'e dövi7 iizerine 
Tah·•il it i.;.zerine 

•w··---•--lar: 
Muhtelif: 

66.492,-
7.655.690,74 

Yeku'!J 

Sermaye: 
lhtiyat Akçesi: 

Adi ve tevkalade 
46.370.963,08 Hususi 

986.924,96 

47.987 .475,44 

145.251.736,-

36.005. 7 52,53 

41.259.297,47 

7.722.182,74 
4.500.000,-

11.481.443, l 3 

341.565. 77 5.35 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen .. vrakt Tlaktive 
Kanunun 6 ve 8 inci mad~e· 
lerine tevfik::\:, hazine tara 
fından vaki tediyat 
Deruhtt> P1ilen evrakı naktiyt 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola · 
rak ilaveten tedavüle 
vazedHc>n 
Reeskon• muklbili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk liras· mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

A 1 tına tahvili kabıl dövizler 
Di~er dövi11<-ı ve alacaklı 
kli ri.,,.. bakiyeleri 

Muhtehf: 

2.105.172,40 
4.516.007 '70 

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251.736,-

19.000.000,-

_9.000.000,-

1.039.lS 

26.234.477.99 

Yekun 

15.000.000,-

6.621.180,10 

173.251. 736,-

14.033.205,48 

26.235.517.14 
106.424.136,63 

1 

TÜRKiYE 

smaAf.iETI 
ANl(ARA - PALAS 

2 Mart 1933 tarihınden itibaren~ t~kont'.'.' ha deli% 5 1
/2 altrn iizerine avans o/c4l/2 Cumartesi 26 Haziran 937 

Evk.af Umıım Müdürlüğünden 
Ankara civar nda Kalaba mahallesinde mazbut 464 sayılı evin 

1 temmuz 937 gününden itibaren on bir aylık icarı açık arttırmaya 
konulmuştur. İhale 30 haziran 937 çarşamba günü saat 15 de vakıt· 
lar varid-t miit:iı.irlüğünde yapılacaktır. Senelik muhammen kıymet 
120 lira olup % 7 buçuk teminat alınacaktır. !stekli 'erin varidat 
müdiirlü s'i;iine müracaatları. (1683) 1-2828 

Tarsus Belediyesinden 
Muhammen bedeli 500 lira olan Tarsus elektrik tesiatmın yeni

den tevsiine aid keşif ve projenin yapılması kapalı zarf usuiiy!e 
eksiitmeye konulmustur. Muvakkat teminat akçası 38 lira olup ı.. 
halesi 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. İstek ilerin şartname örneklerini belediyemiz. 
den aramaları ilan olunur. (1696) 1-2834 

Edremit l{aymal{amlığından 
t - Eksiltmeye konulan iş: Edremit civarındaki Bostancı ılı-

ca binasının yeniden inşası. 
2 - Keşif bedeli 9973 lira 50 kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartnameler ve evrak 
A - Eksiltme: şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartname. 
D - Hususi şartname. 
E - Metaraj ve. hulasai keşif cetvclf, projeler. 
lstivenler bu şaTtname ve diğer evrakı Edremit kavmakamlt

ğınrta görl!bilirler. 
4 - Eksiltme 28.6.937 pazarte;;i günü saat 15 de Edremit kay

makamlık dairesinde yapılacaktır. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 748 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları hamil olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıdh bulunduğuna dair vesika. 
B - Bu ~ bi inşaatı yapabilecek fenni iktidarı bulundu~na 

veya bu evsafr haiz gösterecekleri inşaat usta başının nafiadan ve
ya sair fen heyetlerinden aldığı ehliyet vesikaları. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline k?.dar Edremit kavmakamlığı dairesine getirilerek 
eJr.-:ıtme komisyonu reisliı:tine ma1<buz mukabilinde verilecektir. 
Posta ite gönderilecek mektublarm nihayet 3 üncü maddede vazıh 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice. 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul tdil-
mez. (1486) 2-2538 

(.anl{aya ikinci mıntal{.a tapu 
sicil muhafız~Oı.ndan 

Mevkii : Seyran 
Hududu: Şarkan rençber Şakir kızı Azime garben toma oğlu 

bagı şimalen bağ caddesi cenuben Seyran mevkii il~ 
çevrilidir. 

Cinsi: Maa hane bağ 
Yukarıda vasıfları yazılı gayri menkulün 31 sene evet Saraç oğ'. 

l~ Saadettinden haricen satın alındığından bahisle Ahmet oğlu Ha. 
lıs tarafından tescili taleb edilmek tedir. Tapu sicilinde kaydı bu
lunamıyan bu gayri menkUlun 10.7.937 cumartesi günü saat 11 de 
mahallinde ciheti hukukiye ve fenniyesi tesbit edileceğinden bir 
hak iddia edenlerin tahkikat gününe kadar muhafızhğımıza ve ya.. 
hud muayyen günde mahallinde bulunacak memurumuza müraca-
atlan lil:ı!:umu ilan olunur. (1694) 2-2833 

Huliuk fakültesi direl~törlüğün.den 
Ankara hukuk fakültesi leyli talebesi çamaşrrlarınrn yıkattı· 

rılması 10 gün uzatı mıştır. Tahmini tutan 2210 lira ve muvakkat 
tem·n::ıtr 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 3. 7-937 cumartesi gunu 
$Clat 11 ~O da fakülteye müracaatlarL (1712) 2-2855 

Fransızca 

Kibar aile yanında çocukla
ra fransızca lisam öğretmek L 
çin, yahut Dam dö kompani bir 
fransız bayan iş arıyor. İyi re. 
feranslarr vardır. 

Mektubla (Ankara Doğan
bey mahallesi Konuklar sokak 
No. 23-25 de Bayan Beymon) 
adresine yazmaları. 2-2850 

ZAYİ 
Ankara defterdarlığından al

makta olduğum maaş cüzdanın 
da ve bankadaki hesab cüıda· 
nrmda atılı tatbik mühürümü 
kaybettim. Yenisini yaptıraca· 
ğımd::ın eskisinin hükmü yoktur 

Çan kaya caddesi üzerinrJe 
Yrldız apartmanında Bay 
Nadir yanında Hatice 

ZAYİ 
339 senesi İzmir askeri kıta. 

dan a ımış toduğum ve Ankara 
askerlik şubesince tebdil ettir. 
diğim terhis tezkeremi kaybet· 
tim. Yenisini al::ıcağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

Şakir oğlu Cemal Karaersa1 
2-2858 

KlRALIK 

Möbleli apartıman 
İstanbul'da Şişli'de kiralık 

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

ANKARA OÇONC:Ü SULH 
HUKUK HAKfMLİÖİNDF.N: 

Ankaranm Öztürk mahalle
sinde 11 numarah evde mukim 
iken bu kere intihar suretile ve_ 
fat eden macar tebaasından Ba
buş oğ'lu Bebiğin vef~tile tere· 
kesine mahkemece el konmuş 
olduğundan kefaleti hasebi1e a 
lacaklı olanlar da dahil olduF;u 
halde bilcümle alacaklı ve borç. 
Jularm vesaiki resmiyelerile be
raber bir ay zarfında 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müra
caatları ve alacaklarını vaktile 
kaydettirmiyenlerin mirascrya 
ne şahsen ve ne de terekeye iza
feten takib edemiyecekleri lü. 
zumu ilan olunur. 2-2837 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Vazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesı civarında 1 
Ulus Basrmevinrle ha.<:r/rrı1şt11 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı. 

ğım 920 araba numaramı kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Müm.ib oğlu Hasan 
2-2849 

ULUS'un iLAN ŞARTLARI 
Beher Beheı 

Santimi San timi 
Sayfa Kuruş Sayfa Kur~-

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 20(, 
5 ıoc. 

7 ve 8 3r. 

1 - Hayır işierine ve yt:nı 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat vapılır. 

ı - Zavi ilan bedellerı 
maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür. ev
lenme vefat ve kati alaki.' 
ılanlarmdan maktuan beş hra 
alınır. 

ABONE ŞARTLAR! 

Müddet Dahilde Harıçtc 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Avlığı 9 .. 16 

" 3 Avlığı s • 9 .. 
Telefon: 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve il:in: 1064 

Satılık Hane 
Yenişehirde İnkilab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satdık.. 
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon: No. 3231 
2-2781 

._ Underwood -
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Yazı makineleri tamir edilir 
Tel: 3377 

Y ENi 

Teraçada DiNER DANSANT 

Bahçede TENViRAT 

- FiSEI( ECLENCELERt -
' 

Zonguldak Urhaylığından 
1 - Beton iskele üzerinde çalıştırılmak üzere elektrikle müte.. 

harrik vinç alınacaktır. 
Umumi maHimat şunlardır: 

A - Vincin kaldrrma kudreti dört tondur. 
B - 220 - 380 voltluk elektrik cereyanından istifade edecektir. 
C - Ray üzerinde müteharrik olacaktır. 
D - Halat uzunluğu 15 metre olacaktır. 
2 - Vincin k.aldırma sürati; siklet mot.,run takati. markası, 

sarfiyatı ve sair icabeden bütün tafsilat resimleri ve katalogları 
teklif sahibleri tarafından orijinal olarak verilecektir. 

3 - Montaj dahi dahil olduğu halde Zonguldakda işler bir va. 
ziyette teslim edilmek üzere son fiat bildirilecektir. 

4 - Teklifler 1.7.937 tarihine kadar Zonguldak urbaylığUlil ve
rilmiş olacaktır. 

5 - Tahmin edilen bedel 6.000 liradrr. 
6 - Muvakkat teminat 450 liradır. 

1 - İhale 2.7.937 cuma günü saat 15 dedir. 
8 - Teslim müddeti ihaleden itibaren beş aydrr •. 1697 .-2835 

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

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müesae
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması srrasmd<ı 
Telefon: 2018 

Tavuk~uluk • •• •• 
enstıtusu 

direktörlüğünden: 
Tavukçuluk enstitilsü için açık eksiltme usulü ile 6000 kilo 

buğday 5000 kilo arpa 4000 kilo yulaf 3000 kilo mısır, 15.000 kilo 
kepek ayrıca 10.000 kilo iri yatakhk sap saman ayrı ayrı isteklisine 
ihale edilecektir. Muhammen fiat yemler için 1235 saman için 200 
liradır. Şartnameler her gün saat ondan altıya kadar Çankırı yolu 
üzerindeki tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü tarafından parasız 
olarak verilir. İsteklilerin 5 temmuz pazartesi günü saat onda ti. 
caret odası vesikası ile yemler için 102 lira 63 kuruşluk saman için 
15 lirahk muvakkat teminat makbuzu veya banka mektublariyle 
birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona baş vunna-
ları. (1681) 2-2817 

SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

KüçükLord RİN -TİN -TİN 

Mevzuunun kuvveti, temsil tarzmrn 

muvalfakiyeti itibariyle hissi fevkalade 

bir eser 

(GANGSTERLERE KARŞI) 
Arkadaşlık, dostluk ve ledak~rlık 

İlaveten: Canlı Resimler 

Baş RoJde: Shirley Temple'in rakibi 

FREDDY BARTHOLOMEW 

Halk Matinesi 12.15 de: 

Avlanan Gönül 
Her iki sinemada programlara ilaveten: İlk kadm uçman Atatürk kızı Bn. Sabiha 

Gökçne'e Başbakan İsmet İnönü ta rafından madalya verilmesi töreni 


