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1 f ;lıslln Nollar1 i 
i i 
i Kudii•te iiç büyük di- yüksek insanlık ideali- i 
f nin aembolii vardır. ni, Kudüs,te bulamaz- ! 
t Mi.Ulümanların haremi ıınız. Bulacağınız §eY e 
İ ıerili, hıristiyanların bu üç büyük sembolün i 
i Kamame kilisesi, yahu- kapılarında ve civarın· i 
i dilerİn ağlama taşı, bu la yapılan, elini ticaret i 
i üç büyük dinin bir za- ve yahut politika miica- ! 
! manlar getirmi§ olduğu Jelesidir. ! 
• • 
L·--·-· Yazan: Burhan Belge ·-·-·-·j 

a EO a Kucdl~ 
.... Or©>~Dayou_ı 

cı JerlYl~anem 
......,. udüs'üıa cleiiten yerleri var, biç 
f"' değipnemiı yerleri var. Deiİ§en 

yerler, yahucli semtleridir. Hiç değiJmi
yenlıer, arab mahalleleri. Daha tayyare

de iken, apiıyı kucaklayan bir bakq, 
iki keskin tezadın karşılaşbğı bir mem
lekete ineceğimizi anlatıyordu. 

Filistin yollannın şöhreti, bizi Ka
birec:le bulmU§tu, Arabamız, asfalt cadde 
frzerinde yağ gibi kayarke~ bu 4öbretin 
mübalagalı hiç bir tarafı olmadığını an
ladım. işte yalnız bu Lüd'den Kudüs'e 
giden 60 kilometrelik yolu sökerken, iki 
keskia tezadı maddelepniı bir halde 
gönnek kabil oluyordu. Bir köydea se
çiyorduk, evleri ve tarlalan Ren bo
yundakileri batıl".labyordu. Bet cla.kika 
sonra bir diğeriıaden seçiyorduk, gerili
ği n fıkaralığı, gözleri tırmalıyordu. 
Birinde tarlalar Te evler tel örııüJer ya

hud ~ dıvariarile çevn"lmitti Diğe
rin.de hudud1.ar, ıbendeklerden ve buD
larm tWmeiinde :tozJanaıı aabbare dizi
lerinden ibaretti. 

Kudüs'e böyle -rardık. Ve Kudüı'te 
aynı tezadın daha kesif olarak devam 
ettiiini gördük. Avrupa ile Aaya; ilim 
ile cehalet; temizlik ile pislik; medeni
yet h iptidaı1ik, kartı kat-tıya idi. Ara
lannd.a biçhir ii.ntikaJ sahası yoktu. 

&etirmİ§ olduğu yüksek insan idealini, 
K.lldiis'te bulamazaınız Bulacağım:z fCJ"ı 
ba. ÜÇ sembolün kapılannda ve civarın
da yapılan, din ticareti yabud politika 
mücadelesidir. Ba bahsa, ayn bir yazı
mızda temas edeceğiz, çünkü bu din ti
careti, yalnız Kudüs'e inhisar etmez. Bü
tün Filistin, bu ticaretin çarşısıdır • 

" ~ ,, 
11§ udüs, hele yen; 11emtler~ kusursuz 
~ cadde\eri, büyük otolleri ve mües
seaeleri ile, ufak bir Avnıpa şehrinden 
farksızdır. YoHarın ve meydanların sey
riseferi mük~J yoluna konmuttur. 
Otomobiller için teknik talimabn % 100 
tatbik edildiği yer, bütün Önasyada yal
nız Filistin, Filiıtinde de en az kaza 
yaphran ıebir, Kudüs'tür 

Filistin yollarmda motosikletli dev
riyeler sezer. Bunların vazife~ otomo
billerin gidif geliıüıi kontrol etmektir. 
Buna rağmen, t.alimabn dqma ç:ıkan!ar 
...... dır. Yolda devriye olduğ'unu. toför
ler biribirlerine haber veriyorlar. Gün
düzün lamba yakıyorlar, geceleyin Jam.. 
balan.m aöndiirüyorlar. 

Fakat Kudüı eğ!enilecek bir tehir 
değildir. Birkaç sinema ve kah..-eainden 
INqka hiçbir teY yoktur. Yahudi - Arab 
dü.fmanlığı, bir kerre, gece çdnşlan ade
tini kaldırmış. Bundan başka, hangi din
den oulraa olsun, herkes, ya ıofudur ya
bud sofa gözüküyor. 

"Avrupa kahvesi" diye bir yere uğ
radon. Kötü bir jazzı vardı. Basitleştiril
ınİ§ bir Viyana kahvesi. iki türlü müt
terisi Yar: Yahudiler, iagilizler. Ne on· 
larda ne bunlarda neşe var. Bir kahkaha 
duyulmadan kapanma saab geliyor ve 

ULUS 

Erzurum da 
Atatürk 

•• •• gunu 
Erzurum, 4 (A.A.) - Err:urumlu

lar bugün coşkun sevinç içinde Atatürk 
ün Erzuruma ilk gel.işinin ytldönümünü 
kutluyorlar. 

Bu münasebetle yapılan törene A
tatürk'ün buraya geldikleri gün. şehre 
girdikleri İstanbul kapısında gerilen 
kurdelanm yırtılması ve siyahlara bü
rünmüş kızlarmuzın Üzerlerindeki k:ıra 
örtüleri atarak beyaz elbiselerle ortaya 
çık.malan ile başlarunıf ve muzika İs
tiklal martı çalmıştır. Törende başta ü
çüncü genel müfettiş Tahsin Uzer, kol 
ordu kumandam Muzaffer Ergünder, va
li Haşim İşcan ve sivil ve askeri erkan 
ve binlerce halk hazır bulunmuştur. 

İstanbul kapısında yapılan bu tören 
den sonra vilayet binası önünde de te
zahürlere devam edilmiş ve burada söz a 
lan hatibler Büyük Şefin Erzuruma geL 
dikleri günden bugüne kadar geçen dev 
re içinde elde edilen zaferler ve başa
rılan büyük işleri anlatmrşlar ve Ata
türk'e karşı erzurumlularm ve bütün 
türk ulusunun duyduğu içten sevgi ve 
bağlılık duygularına tercüman olmu~
lardır. Bundan ı;onra da mekteblilerin 
ve muhtelif kurumlar mensublarının i, 
tirak ettikleri bir geçit resmi yaı-rlmış
tır, 

Bu yıldönümü dolayısiyle ge:e de 
askeri ve belediyf' bandolarının iştira. 
kiyle büyük bir fener alayı y'ip1İmrş
tır. 

Tahakkuk ve tahsile aid 
kayıdlar 

Finans bakanlığı tahsilat müfredat 

defterlerinin tahsildarlardan alınarak 

tahakkuk ve tahsile aid kayıdlarm ka

tiblere tutturulmasını, tutturmıyan a· 
mirlerin memuriyet hayatlarına m;iessir 

olacak şekilde tecziyeleri cihetine gi

dileceğini defterdarlıklara bildirmiş

tir. 

ber"es evine gidiyor. Y abudi çiftleri 

buan kalkıp danı ediyorlar. Gayet fena 
dans ediyorlar. 

Yahudiler, İbranice konuşuyorlar. 

Çünkü dünyanın her tarafından gelen

lere bir tek dil konuşturmak lazım. Bu 
da, İbranice. Sionistin mini dili. Bu bah
se de sonra seleceğiz. 

5 - 7 - 1937 

İpek böcekciliği endüstrisi 

istihsale kontrol koyan 
bir proje hazırlandı 

Hükümet; gittikçe gelişmekte bir endüstri şubesi ve istihsal mad
de&i olan ipekböç.ekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetittimıek, muaye
ne Te sablmas1 h~mda bir kanun projesi hazırlamıştır. Projeye göre 
Tannı BakanJığı ~pekböcekçiliği üz erinde fenni ve ilmi araştırmalarda 
bulunmak ve tedrısat yapmak üzere ipekböcekçiliği enstitüsü kuracak
tır. 

Diğer taraftan hakanlık, bu 
enstitüyü fenni işlerde bağlı ol
mak üzere memleketin lüzum gö
rülen yerlerinde ipekhöcekçiliği 
istasyonları açacaktır. Türkiyede 
evelce kurulmuş olan İpekböcekci
liği okulları bu kanunun neşrinden 
itibaren ipekböcekçiliği istasyon
lan halinde çalışacak ve yı1m 
muhtelif zamanlannda kurslar a
çacaklardır. 

istihsal 
Türkiye c:umhurlyet sınırları için

de ipekböceği tohumu yetiştirilmesi, 
satın alınması, mübadele veya parasız 
verilmesi Tarnn Bakanlığından ruhsat 
alınmaya bağlı olup, bu işler bakanlı
ğın daimi bir .lcontrolu altında olacak
tır. 

~uhsat, yüksek ve orta riraat mek
tebleriyle diğer yüksek mektebler ve 
liseleri bitirmiş olup Türkiyede ipek
böcekçiliği enstitüsünde müddeti Zi
raat Bakanhğınca tesbit olunan kursu 
bitirmiş ve imtihan geçirmiş olanlara 
verilecektir. !pekböcekçiJiği enstitüsü 
ile bölge ipekböc:ekçiliği müesseseleri 
direktörlüklerinde en az bir yıl çalış
mış olanlarla, bu kanunun neşrinden 
önce adı geçen enstitü veya bölge ipek
böcekçiliği müesseselerinde, yüksek 
ve orta ziraat mekteblerinde yetiıpniş. 
olup ipekböcek«jiliği müesseseleri ku
rumlarında bilfiil üç sene çalıştıktan 
sonra memurluktan çekilenlere de izin 
verilecektir. 

Tohum çıkarmak iznını alanlar, 
ipekböceği tohumunu, Ziraat Bakanlı
ğınca belli edilecek şekil ve vasıflarda 
müstakil ve fenni bir tohum evinde 
çıkartmaya mecburdurlar. 

Projeye göre ipekböceği tohumu 
yetiştirmeğe izinli o~anlardan tohum 
yetiştirmek istiyenler, her yılın mart 
ayı sonuna kadar, bir dilekçe ile bulun
dukları bölgedeki ipekböceği müesse
sesi direktörlüğüne baş vuracaklardır. 
Türkiye cumhuriyet sınırları içinde 
ipekböceği tohumu kese usulünden 
başka bir tarzda yetiştirilmiyecektir. 

Ziraat Bakanlığı, münasib görece-

ği yerlerde ipekböceği tohumu fışlurt
ma istasyonları kuracaktır. Bu istas~ 
yonlar ipekböc:eği kontrol memurları 

tarafından idare edilecektir. Bunun i
çin tohum sahiblerinden ayrıca bir pa
ra alınmıyacaktır. 

Ceza hükümleri 
Proje kanun olarak yürürlüğe gir

dikten sonra bu hükümlere aykırı bir 
surette hareket edenlerden o yerin en 
büyük mülkiye memuru veya yerine 
bırakacağı diğer birinin reisliği altındı 
idare heyeti ve belediye meclisinden 
seçilecek iki aza ile ipekböcekçiliği 

müessesesi direktöründen kurulmu' o
lan bir komisyon karariyle 100 liradan 
500 liraya kadar para cezası alınacaktır. 
İpekböcekçiliği müessesesi bulunım
yan yerlerde mahalli ziraat müdür ve
ya memurları aynı komisyona girip 
rey vereceklerdir. 

Alakalılar bu ceza aleyhine bir haf~ 
ta içinde sulh ceza mahkemelerine iti· 
raz edebileceklerdir. Sulh mahkemele
rince evrak üzerinde yapılacak tetki
kat neticesinde verecekleri karar kati 
olacaktır. Bu suretle ceza görenlere 
Ziraat Bakanlığı tarafından ayrıca bir 
ihtar mektubu gönderilecektir. Veri
len cezalar tahsili emval kanununa gö
re cezalılardan alınacaktır. 

Tqvikler 
Ziraat Bakanlığınca tedarik olun' 

ipekböceği tohumları tohumculara ve· 
ya böcek besliyenlere teşvik ve ıslah 
için parasız dağıtılacaktır. 

İpekböc:eği beslemek üzere yeni ku· 
rulan bir dönün! dutluktan on yd için 
arazi vergisi almmryacaktır. Tarla ve 
bahçe etrafına yeni dikilecek 200 dut 
ağacı için bir dönüm vergi muafiyeti 
hesab edilecektir. 

Ziraat Bakanlığı lüzum gördüğü 

yerlerde halka parasız dut fidanı da
ğıtacaktır. 

Ziraat Bakanlığı, bu projenin ka
nunıa,arak yürürlüğe girdiği zaman 
tatbik suretini gösterir bir de talimat
name hazırlıyacak ve 6 mayıs 926 tarih 
ve 859 numaralı kanun yürürlükten 
kaldırılacaktır. 

Önasyanın en iyi muhafaza edilmiş 
kalelerinden bin olan Kudüs kaleünin 
içi, arab mahal!esidir. Kudü.s'ün mamur 
yahudi ve hıristiyan mahalleleri, kalenin 
dışında inkişaf etmektedir. Kalede otu
ranların İnsani haysiyetlerini, bir o gü
zel kale v~ bir de "Haremi Şerif" ile 
'~esçidi Aksa" kurtarmaktadır. Bun· 
larda olmasa, müslüman medeniyeti, 
kendini müdafaa etmek imkan!annd~ 

ve delillerinden büsbüt~n mahrum ka -
lacak. 

Şu var ki, Kudüs'ün en cazib taraf· 
lan, gene bu kalenin içinde yahud yakın 
c.ivarmda olan lıuımlardır. Dar sokak
lar ve çarqdar, biribirlerine merdiven 
lerle yahud Üzerleri kemerli dehlizlerle 
geçit verir. Taban ya taı ya nemli top
rakbr. Dükkan, ev, çeşme, tadırvan hep 
ba yekpare tesiri yapan ta§ kale içinin 
iç.indedir. Sebze, baharat, börek ve gün
lük kokulan içiçe; maltıun üzerinde 
kaynayan nohud destisi, demir hindi şu
nıbu satan adam, pazarlık yapbkça 
dibe giden frenk, camiden eden 

buharah hacı, tesbihçi, po~s, araba, 
~ek, köpek yanyanadır. Güneşin qığı
nın ışığı, bu halvetlerin eşyası ve insan
ları üzerine kurşuni ile ıiyab arasında 

bir ziya serper. Çocuk ağlar, ıatıcı ba
gırır, kadın kavga eder ve bir horoz ile 
üç tavuk, sokağın ortaunda duran kar· 

puz kabuğunu gagalar. 

V A ,; N K 1 LA R 
Rusatname Tezkeresi 

harçları 
Teşviki sanayi kanunu mucibince 

kazanç vergisi muafiyetinden istifade 
eden mükellefler ruhsatneme tezkeresi 
harçlarından muaf bulunmıyacaklardır. 
Tq viki sanayi kanunu muafiyetinden 
iaifade eden müesseseler şimdi.~ kadar 
aranılmamış olan ruhsat tezkereleri harg 
larmdan ceza aranılmıyacak ve harçlar 
bir defaya mahsus olmak üzere cezasız 
tahakkuk ettirilecektir. 

Yürürsünüz, merdivenleri brmanır· 
uruz, dıvarlara sürünürcesine dar soka
ğın içine gövdenizi ve adımlarınızı sığ· 
dınnağa çalışırsınız. feraha çıkar gibi 

olursunuz. Üzerinize bir sokağın keme
ri daha kapanır, keskin bir ' kösele ve 
sahtiyan kokusu, burun deliklerirıizin 

§ammesini ayartır. Nar gibi çank.lar, 
yepyeni semerler arasından, bakışlarınız 

İp kangallanna, at, eşek ve deve yular
!arına dalarak, geçersiniz. Bütün bu 
renkleri ile kokuları loş bir ııığın koy
nunda kcıy~an dünya, l8f evlerin, ta§ 
sokakların, taş dıvarları~ taş tavanların 

içindedir. Bütün Kudüı, zaten, ta§taodır. 

" " ,, 
K udüs'te üç büyük elinin üç biiyü.k 

sembolü vardır. Müılümanlann 
''Haremi - Şerif'' i. Hıristiyanlarm, "Ka
mame" kilisesi. Yahudilerin, ''Ağlama 

dıvarı. Bu üç büyük dinin bir zamanlar 

Felaket Peygamberleri 
Peygamberler gaibten haber ve

renlerdir ve her peygamber, biraz da 
felaket peygamberidir. Kalabalikla
rı korkutan hadiseleri vukuundan 
önce haber verenler, şayed bu ha
diseler vukua gelirse, kalabalık na
zarında birer yarıtanr.ı olur, gelmez
se - tevil denilen iki yüzlü silahı 
kullanmasını bunlar çok iyi bildik· 
!eri için - gene makbul ve mergub 
olmanrn yolunu bulurlar. 

Bu eski çağlar psikolociyası ha
la revaçtadır: Gazetelere balunız; 
yeni bir cihan harbrnın bugün ya-

rın kopmasını kim beklemiyor! 

- Karışmazlık meselesi harbı 
tacil ediyor. 

- Amur nehri kıyılarındaki ha
diseler U zakşarkı karma karışık e-

debilir. 

- Tuna kıyılarında ..... tahriki 
gittikçe şiddetleniyor. 

- Romanyada yahudi zenginle
rinin evleri bambalanryor. 

Bu gibi havadisler, felaket pey
gamberlerinin umumi gidiş hakkın
da verdikleri kara haberlerdir. 

- Dersim vakaları, 

- lstanbulda tifo salgını, 

Bunlar da şişirilmesi, dev ayna
sına aksettirilmesi kabil olan mem
lekete aid haberlerden iki örnektir. 

Bu gibi haberlerle zihinleri bes
lenen kalabalıkların dimağlarını dü
şününüz: Ne korkunç ve ne acıklı 
manzaradır bu! - N. B. 

~isiıtrad'a nazire mı! 

Atina bükümdarlarmdan Pmıtraa 

sünün birinde kaybettiği bir yÜzüğü, bir 
bqka gün, sofrasına getirilen bir balı
ğın karnında bulnıuıru. 

Fransa'da Eure • et - Loire'da bir 
çiftçinin baıma bundan daha garibi gel. 
mittir: bahçesinde yüzüğünü kaybeden 
bu adam yüzüğünü birçok aramasma 
rağmen bulamattırı ve aradan iki sene 
geçmittir. 

Çiftçi, geçenlerde, bahçesinde dola

tırken, bir firenk üzümü ağacının bir da
lı Üzerinde parlak bir şey farketmiş, 
y~mca bunun bir dah boğmakta o
lan yüzüğü olduğunu aıılamıfbr. 

Bir ıakal muelesi Jalıa 

Fransa'da kırk saatlik hafta do!ayı
siyle pazar günleri, berber dükkanları, 

öğleden sonra saat yanında kapanmak 

lazımdır. 

Diep'te, bir berbere, saat 12,25 de 

eski bir müşterisi gelerek sakalının traş 
edilmesini rica ediyor. Bir sakal traşr 
saatlerce sürecek iı midir, ve sonra, es
ki bir müşterisi geri çevirilir mi? 

Fakat, saat yanmda, traşın yansı bit

miş, traş edi!en yüzün diğer yansı be -

nüz sabun köpükleri içindedir. Bundan 

dolayı berber itine devam ediyor, ve 

tam müşterinin yüzünü kuruturken ka

pıyı açan İ§ bürosu müfettişi, berberin 

kanuna kar§ı gelmiş olduğuna dair bir 

zabıt hazırlayıp imza ettiriyor. 

Bu vaziyette berber ne yapnıalı idi? 

Alhna hücum 

Şarlo,nun altona hücum filmini gör
dünüz mu? Gömıedinizse söyliyelim ki 
bu, ölmez Şarlonun diğer filimleri gı"bi 
bir "güzel eser" dir. Fakat biz, hakika
ten bir altun madenine büau:n edip onu 
zabta kalkışan bir çeteden bahaebnek 
istiyoruz. 

Fransız Güyan'r ile Brezilya arasın
daki arazide bir altun madenine, başla
nnda bir fransız olduğu halde iki yüz 
zenci hücum etmit ve burayı ele geçir
mek istemişler ise de sekiz saat süren 
bir çarpış.madan ıonra birçok silah ve 
cephane bırakarak kaçırılmışlardır. 

Ele geçirilip sorguya çekilen eleba

tının itte cevabı: 

- Buralarda müstakil bir devlet 

kurmak istiyordum! 

Katil heykeltıraşın keşfettiği kız 

Nevyorkun ressam modellerinin 

en güzellerinden biriyle anasını ve 

bir aile dostunu öldürdükten aylarca 

sonra tutulan heyke!tıraş lrvin'i, bir 

dergide gördüğü resminden tanıyıp 

polise haber veren otel bulaşıkçısı 

genç kıza bu sebeble çifte piyango 

vurnıuştur: evveli, katilin bulunduğu 
yeri haber verecek olana tahsis edil
miş olan 1000 dolarlrk mükafatı der-

giden almış ve sonra, bir film şirketi 
tarafından da film çevinneğe davet o
lunmuştur. 

Tali, hiç beklenmediği dakikada 
insana İşle böyle güler 1 

• 

Tahsilat işlerinin 
kontrolu 

Finans bakanlrğı, merkez ve mül
hakatta tahsilat muamelelerinin kont• 
rotu için bir program hazırlamı~tır, 

Kontrolun başlıyacağı zamanların ala· 
kalı memurlarca bilinmesi mahzurlu ol
duğundan bu programların finans teşki 
]atı erkanı tarafından gizli tutulması, 
gizliliği bozulan programların derhal 
merkeze bildirilerek değiştirilmesi ka• 
rarlaşmıştı. 

~ ·······-······li··;:-~-·A··············~ 
. ................................................. . 
Isı 31 dereceye çıktı 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç• 

miş, ısı 31 dereceye kadar çıkmıştır. Me 
teoroloji işleri genel direktörlüğünden 
verilen malfımata göre dün yurdun Ko• 
caeli ve Eğe mıntakalarmda hava kapalı 
ve yağışlı, Trakya mıntakasmda kapalr, 
şark, cenub ve cenubu şarki mmtakalarn 
da açık geçmiştir. Dünkü yağışlar ka
re metreye Balıkesirde4 İstanbul, Bile. 
cik ve Sivasta 1 kilo gram su bırakmış
tır. Dün en düşük ısı Konyada 10, en 
yüksek ısı da Malatyada 34 derece ola· 
rak kaydedilmiştir. 
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İspanya'nın 
mürakabesinde 

Almanya ve İtalya 
M eçhul bir denizal b gemisi tara· 

fmdan Leipzig kruvazörüne 
karşı yapılan tecavüz üzerine Al
manya ve İtalyanın kontrol sistemin· 
den ayrı)malariyle İspanya sahilleri
nin miirakabe çemberinde açılan rah.. 
neyi tamir etmek mümkü· •• 1 d Lo n oma ı. 

ndra karıpnazlrk komisyonunun 
geçen günkü içtimaında Almanya ve 
ltalya tarafından bo~ bırakılan mm
takaları lngiltere ve Fransa kendi 
deniz kuvvetleriyle mürakabe ebne
ği teklif ettiler. Bu teklif Almanya, 
İtalya vo Portekizden başka diğer 
devlet ıniime&sitlerinin tasvibine maz_ 
har olmuştur. Fakat Franko'ya yar
dımcı olan ltalya, Almanya ve Porte
kiz, lngilterenin ve Fransanın henüz 
Frankoyu tannnadıklarmı ileri süre· 
rek, bu teklifi kabul edemiyeeeklerini 
bildirdiler. Filhakika İngiltere ve 
Fransa, Frankonun hükümetini ve 
bu hükümctin muharib devlet h~la
rından istifade edebileceğini kabul 
etmemi~lerdir. Malumdur ki devleL 
ler hukukunda bir hi1kümeti tanımak 
başka, tanınmamış bir bükümetin 
muharib devlet haklarından istifade
sını kabul etmek başkadır. Her 
hl\nıri bir teşkilat uzunca bir zaman 
için bir mıntaka Üzerinde fili nüfu
zunu tesis eder ve bu nüfuzu idame
ye IDl k cdir cı' Jue-unu gösterirse, bir bü ' 
kil-met olarak resmen tanınmamakla be
raber, o te§kilatın muharib devlet hakla
nndl\n İstifadesi kabul edilebilir. Bu mu
hl\rİb devlet haklannm tanınmasından 
doğan bir takım kanşıklıklarm önü
ne geçmek için kabul edilmi§ bir hü
kümdür. Çünkü o hükümet ve yahud 
teşkilattan muharib devlet baklariy-
le tanmmasiyle, abloka ilan ve tatbik 
etmeğe denizlerde tarafsız ticaret ge
milerini muayene etmeğe velhasıl 
rnuharib bir devletin bütün salahİ
yetlerinden istifade etmeğe hak ka
zanrr. 

lngiltere Franko'yu tannnamış. 
Valansiya hükümetine karşı isyan et
miş bir ~enera1 telakki ettiğine göre, 
l:\panya hiikiimetinin harb halinde 
bulunmadığını, binaenaleyh bu hükü
metin de muharib devlet haklarından 
istif1''1ıı- P.oi"miyeceö.ini iddia etmiı,tir. 
Yani lngiltere ve Fransanın nazarla
Tında ispanyada meşru hükümete 
kar§ı isyan bayra~ını açmı§, fakat 
ergeç tenkil edilecek o,an bir general 
vardJT. 

Almnnya ile Italya ise, bunun ta
mamiyle zıddı olan bir yol üzerinde 
yüriimektedirler. Onlara nazaran da 
ispanyanın yegane meşru hülci.imeti
ni Franko temsil ediyor. Valansiya 
hükünıeti dP-•ı t k·1~ b" • ... ı en eş ı at ır anıusı 

oc.~ğmdan ibarettir. Esasen lspany~ 
mucadelesi, devletler hukuku kaide-
lerine avkı- b" 1 • d•y• · · d" • • • ır yo a gır ıgı ıcın ır 

kı, tarihte misli görülmiyen bir va
zifeyi yapmak İcin Lonflra karışmaz... 
lık komisvonu gibi, minetler arası 
~.ün~sebederinin tArihinde misli gö
l"Ulmıyen bir te~kilat kurulmuştu. 

Cerci it. lmanya ve İtalya karış
rn.azlık komisyonundan çekilmemiş
lerdir. Fakat mürakabe vu:ifesini 
gönniyecek1erini ve Franko hüküme
ti tanmmarlıkça da bu vazifenin ln-

gilt~ ve Fransa tarafmdan görüL 
mesıne muvafakat etmiyeceklerini 

bildiriyorlar. Acaba Almanya ve hal. 
ya Franko'nun tanınması meselesine 
neden bu derece ehemiyet veriyorlar? 

Bunun sebebi, Hitler tarafından haf_ 
ta arası söylenen bir nutukta vazih 
surette anla~rlmaktadır: Aynı zaman
da A1nıanyanm ispanya meselesinde 
takib ettiği siyaseti de açık olarak j. 
zah eden bu nutkunda Hitler, lspan .. 
yadan demir satm almak için Fran
konun kazanmasma taraftar olduğu
nu bildirmi~tir. Bu sö:derin kıymeti 
aa~imiyetindedir. Komiinistlik tehli-
kesı ideol ·· ·· d • l · OJı muca elesı, spanya 
mi11etinin hal dava•ı b••t•· b l b "", u un un ar 
•01 laflardn-. Almanyanın demire ih. 
tiyacı vardır Çünku·· ·ı·bı F • &ı a anıyor. 

ranko kendisine yapılacak yardım mu· 

ULUS 

Kadın tayyareci Amelia I St Yug;~•avY~'da 
oya ınovıç 

Erhart bulunamadı Hükümetinin 
... 

Onceki nikbin haberlere mukabil, 
araştıımalar netice vernıemiştir 

Tayyare ile büyük bir devria.lem seyahatine çıkmış olaın meşhur 
kadın tayyareci Amelia Erbart, Batavia'da motöründe vukua gelen 
ufak bir arıza istisna edilirse, yoluna normal olarak devam deiyordu. 
Evelki gün gelen haberler, bu yıl~az tayyarednin Atlas denizi~i. geç
mekte iken denize inmek mecburıyetinde kaldığım bildirmekte ıdıler. 

Evelki gece geç vaki~ gel~n _bir 
haberde, Amelia Erhart ın hır m
giliz vapuru tarafından kurtarıl
dığını bildiriyordu. Fakat dün al
dığımız telgraflar, bu sonuncu ha
berin fazla nikbin olduğunu, ka· 
dın tayyareciden hala bir haber 
alınamadığını anlatmaktadır. Ni
tekim Anadolu Ajansı da dünkü 
bült .. nine l}U notu koyınustı1r· 

Dün gece geç vakit alrnan bir tel. 
gr~f, Tayyareci Earhard'ın bir ingiliz 
vapuru tarafından kurtarılmış olduğu. 
nu bildiriyordu. Bu fazla nikbin babe· 
rin arkasr gelmedi. Bilakis bugün aldı· 
ğımrz telgraflar bu cesur tayyareciyi 
kurtarmak içiı. her taraftan imdad kol· 
larr gönderilmeğe teşebbüs edildiğini 
göstermektedir. 

Dün bu hususta aldığımız haberleri 
sırasiyle koyuyoruz. 

Bir sahil muhafız gemisinin 
araştırmaları 

San Fransisko, 4 (A.A.) - Kaska 
adındaki sahil muhafaza gemisi, Hoo
land'm 200 mil aç;ğında bulunduğunu 
ve kadın tayyareci Amelia Erhart'ın 
yardımına gitmek için sarih bir işaret 
beklediğini bildirmiştir. Bu geminin sü
varisi, tayyareciden aldığı işaretlerin i. 
şe yarayacak kadar kuvveti olmadığını 
da ilave etmiştir. 

Araştırmalar 

Kaybolan kadın tayyareci 
A.me/ia Erbart 

nubda mı?,, 
Putman karısmrn devri ıilem seya

hatinden sonra uzun seferlere çıkmak· 
tan vaz geçeceğin,i söylemiş ve şunları 
ilbe etmiştir. 

''- Amelia döner dönmez Kaliforni 
yadaki evimize çekilip sakin bir hayat 
geçirme~e başlamalıyız . ., 

ikinci yılı 
Belgrad, 4 (A.A.) - Stoyadinoviç 

hükümetinin ikinci yıldönümü dolayı
siıy le "Yugoslavya ve küçük antant,, 
başlığı altmda bir makale neşreden Sam-

uaprava gazetesi, Yugoslavyanın kü
çük antant mevcudiyeti hiç bir zaman 
münakaşa edilmiyecek olan bir kurum 
sayılmakta olduğunu kaydettikten son.. 

ra Yugoslavya, Çekoslovakya ve Ro
manya hükümet reislerinin Tuna üze· 
rindeki konuşmasından sonra neşredi· 
dilen ve üç devlet adamının bütün me
selelerde tam' bir görüş birliği ile hare_ 
ket ettiklerinin ve tuna havzasındaki 
bütün devletlerle iktisadi sahada bir iş 
birliği vücuda getirmek arzusunda ol
duklarını bildiren tebliği hatırlatmak-
tadır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
ı___;,,;.,____;;_.,--

X Londra - Amerikadan dönen B. 
Van Zeeland, yarın Suthampton'a vara
caktır. B. Van Zeeland Londra'ya gele
rek Başbakan ve B. Eden'le görüşecek
t:r. 

X Belgrad - Yugoslavya'da koope
ratifler günü dün törenle kutlanmıştır. 

X Havana - İspanya kıralırun oğlu 

Prtns dö Burbon, Marta Rokafort adlı 
·, 3 yaşında bir genç kızla evlenmiştir. 
Prens tahtından vazgeçmediğini ve bir 
ay sonra İspanyaya gideceğini söyle • 
miştir. 

X Londra - Kabdovn adlı muazzam 
deniz tayyaresi İrlandaya gitmiştir. Ora
dan Atlantik Okyanosunu geçmeğe te • 
şebbüs edecektir. 

X Paris - BB. Şoıtan ve Delbos bu· 
gün biribiri arkası sıra Sovyet büyük el-

Bu gemi sonradan Hooland'm şi

malinde 5000 kare kilometrelik bir sa. 
ha içinde akşama kadar yap·tan araştır· 
malar neticesinde kadın tayyarecinin 
izine rassstlayamadığını bildirsmiştir. 

Öteki araştırmalar hakkında da sasrih 
haberler alınamamıştır. Bunların men
fi netice vermesinden korkulmaktadır. 

Amelia Erhart'ın kocası ümidini 

Bir lspanyol hükümetçi 
Generalinin söyledikleri 

kesmedi 
Amelia Erhart'ın kocası Corc Put-

man, ümidini kesmiş değildir. ve kan
sının Hovlanda bir kaç yüz mil mesa
fede hali bir adada karaya indiğini tah
min etmektedir. Putman, eğer tayyare 
denize inmiş olsaydı akimolatörlcrin 
işliyeceğini söylemkete ve karısının sa
lim olduğunu ummaktadır • 

Putman' ın bir teşebbüırü 
Putman honollu istasyonunun sahibine 

bir telgraf çekerek her saat karısına ken 
di isminin ilk harflerivle iş.aret veril
mesini istemiştir Pu~an. bu işaretlere 
aşağıdaki suallerin sorulmasını arzu et 
mektedir. 

"Karada mı yoksa denizdemisiniz? .. I 
şimalde mi bulunuyorsunuz, yoksa ce· 

kabilinde bu demiri vermek için mu
kavele imzalamıştır. Almanya bunun 
içindir ki Frankoya yardım ediyor. 
Şimdi eğer Franko hükümeti lngilte
re ve Fransa tarafmdan tasdik edile· 
cek olursa, demir ve sair maden sab· 

şı muamelesi de entemaayonal meri
yet kesbedecektir. Yani eğer Valan
siya hükümeti Frankoyu tedib eder 
de bu mukaveleyi tanımak isterse. 
Almanya, demir madenlerini, bütün 

devletler tarafından tanınmış bir hü.. 
kümetten satın aldığım iddia edecektir. 

Frankonun tanmmaaı için Alman.. 

ya tarafından yapılan bu tazyika 
karşı İngiltere ve Fransa boyun eğe
cekler nü ? Her halde şu muhakkak· 
tır ki Almanya ve ltalyanm teşriki 
mesaisi temin edilmedikçe, ispanya· 
nın kontrolu için yapılacak her le.şeb· 
büs neticesiz kalmaya mahkumdur. 

Gerçi Leipzig hadisesi yüzünden çı
kan buhran artık zail olmuştur. AL 

Y a!nnda Saragos şehrine 
taarruz edilecek 

Perpignan, 4 (A.A.) - Müsta kil "Pyreness Orientales" gazetesi, 
ispanya cumhuriyeti generallerinden Pozas'ın beyanatım neşretmekte
dir. 

General yakında mühim mik .. 
darda tanklar ve topçu kuvvetle
riyle Saragos'a taarru-2; edileceği
ni ve bu taarruzun bütün cephe
lerde aynı zamanda yapılacak o
lan hücumlarla himaye edileceği-
ni söyledikten sonra şunları ilave 
etmiştir: 

" _ Aragon V'e Katalonya ordulan-
mızm mevcudu iyi techiz edilmiş 200.000 
kişiyi aşmaktadır. Katalonyada günde 3 

manyanın, Deusehland zırhlısı hadi
sesi sırumda olduğu gibi mukabele• 
bilmisil ya;>ınayacağı anlaşıldı. Son. 
ra Almanya ve ltalya karışmazlık ko• 
misyonundan resmen çekilmemişler· 
dir. Fakat ınürakabe vazifesinin gÖ· 

rülebilmesi için ya bu iki faşist 
devletin de Üzerlerine vazife almala· 

"• yahud da b
0

u vazifenin lngiltere ve 
Fransa veyahud da diğer devletler 
tarafmdan görülmesine muvafakat 
etmeleri lazımdır. Halbuki Almanya 
ve ltalya, bir tao.f tan obstrüksiyon 
yapıyorlar. Diğer taraftan da Deuts-
chland ve Leipzig meseleleri gibi h9-
diseler karşısmda foyle ve böyle ya.. 
pacağız diye tehdid savuruyorlar. 

Bu obstrüksiyon Damoklis'in kıhcı 
gibi asılı olan tehdid ortadan kalk

madıkça ispanya meselesi Avrupaya 
yayılmak istidadım muhafaza edecek· 

tir. 
A.. Ş. ESMER 

tayyare yapılmaktadır. 
Bask cephesinden bahseden general, 

Santander'in müdafaasının Bilbao için 
söylenen sebebler dolayısiyle ve bilhas
sa şehrin etrafında bir muhafaza çembe
ri bulunmadığı için güç olduğunu bildir· 
mi~fir. 

Cephelerde 
Londra, 4 (Hususi) - Hükümetçi 

kaynaklardan bildiriliyor: Guadalajara-

nm şimalinde hükümetçi kuvvetler asi
lerin birkaç hattını işgal etmişlerdir. Es· 
tramauur'da hükümet topçuları asi mev-

z~kıini bombardunan etmişlerdir. Tole

do ~ehri de bombardıman edilmiştir. 

Jarama cephesinde sükfin vardır. Bu 

cephenin cenubunda bir asi taarruzu 
püskürtülmüştür. 

Tarragona'dan bildirildiğine göre, 

bir asi gemi Katalonya kıyılarının muh
telif noktalarınr bombardıman etmiştir. 
30 kaclar bomba düşmüşse de kimseye 
bir şey olrr.amıştır. Aynı asi gemi bir 
yelkenliye ve bir balıkçı gemisine taar-

ruz etmiş ve hükümetçi tayyarelerin hü
cumu katşısmda kaçmıştır. 

Pariste bulunan Bask delegasyonu, 

hükümetin Eilbao'yu terkettiği sırada 
neşrettiği b:r beyannameyi tebliğ etmiş
tir. Bu beyannamede: Bask halktnm uğ· 
radığı soygunculuk protesto edilmekte 
ve yabancı kuvvetlerin harekata iştirak 
edişinin halkın iğbirarım bir kat daha 

3=== 

I~ B A ~;ı~ M A-~.:~ ... _ı 
Türkiye - Sovyetler 

dostluğu 
CUMHURIYET'ten: "Sovyetıerle 

dostluğumuz ilk zamanlarda olduğu ıi· 
bi bugün de aym kuvvetle ve belki mü
tezayid bir kudretle devam ediyor. Yeni 
Türkiye ile yeni Ruayanın dü.nkii, ba
giinkü ve yarınki münasebetlerinin if.. 
desi budur. 

Sovyetler - Türkiye dostluğu her
hangi bir muabedenin münakaşa edil
mit ıartlarmdan değil, belki hiç bir mü
nakaşaya aığmıyan hadiselerin derinlik
lerinden doğmuştur. Onun için hiç bir 
muahede hükümlerile kıyas olunamıya.. 
cak kadar kuvvetlidir. 
MOSKOVA'YA YAPI LAN 
ÇiFTE SEYAHAT. 

KURUN'da B. Asım Us diyor ki: 
''Dahiliye Vekili Şükrü Kaya bugün 

Moskovaya hareket ediyor. Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Arasla Moskovada 
buluşacaklar. Avrupa diplomatlannm 
uçan bulutlardan nem kaptığı böyle bir 
zamanda, ankaralr iki mühim siyasi tab
siyetin Moskovada bulunması her taraf. 
ta: "Acaba ne oluyor? Bu seyahat ne 

için" tarzmda bir taknn sualler ıonılma
smı mucib olacaktır. 

Derhal ilave edelim ki, bu işte türlr 
- sovyet dostluğunun en samimi bir te

kilde teyidinden başka merak edilecek 

bir şey yoktur.,, 

MOSKOVA ZlY ARETI. 

TAN'da Ahmed Emin Yalman di

yor ki: 

"Dalıjliye Vekilimiz1e Hariciye Ve

kilimiz ayın 12 sinde Moskovada bula

ıacaklar. Bir hariciye vekilinin dost 

memleketleri ziyareti normaldir. Fakat 
Şükrü Kayanm da bu seyahate iştirak 
ebnesi her tarafta dikkati davet etmek
ten hali kalmıyacaktır. 

Türk harici siyaseti daima açık pren

siplere göre yürüdüğü için, Dahiliye Ve

kı1inin seyahatinde mana arayan bir •• 

alin gizli, kapakb bir cevabı olamaz. 

Moskova ziyaretine sadece türk • sovyet 

dostluğunun kuvvetli bir tezahürü gözi.. 
le bakmak lazımdır." 

lK.1 VEKILIMlZIN MOSKOVA 
SEYAHATi 

SON POST A'da Muhiddin Birgen 
diyor ki : 

"Doktor Aras ve Şükrü Kaya, yeni 
Türkiyenin bu iki mühim siyasi çelıro 

si Moskovaca çok iyi tanmmış devlet 
adamlarıdır. Türkiyenin iki devlet 

mümessili. aynı zamanda inkilabm 

ruh ve fikrinin iki mümesşili birden 
Moskovaya gidiyorlar. 

Türkiye ile Sovyetler Birliği ara• 

amda tarihi dostluk, cumhuriyet Tür
kiyeıir.in en eski dostluklarından biri Ye 

hatta birincisidir. Türkiyenin Teni 

doıtluklan iıoe eskilerini nefyeden bir 
sistem değildir. Nitekim yanlış gören

ler de bu gÖrÜ§lerini deği§timıeye mec 

bUT oldular.,, 

Ir landa seçimleri 
Dublin, 4 (A.A.) - İrlanda umum! 

seçimlerinin şimdiye kadar belli olan 

neticeleri şunlardır: 
Dö Valera 21 Kosgrve 10 müstakil

ler 5 işçi partis.i 2 mebusluk kazanmış-
lardrr. 

arttırdığı tebarü zettirilmektedir. 

Asilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bur~ 

gos askeri makamlarının beyanatına gö.. 
re Santander ablukası tesirli bir tarzda 
devam etmektedir. Bu abloka iki knı· 
vazörle silahlı balıkçı gemileri tarafın
dan temin olunmaktadır. 

Bask cephesinde Franko kuvvetle.. 
rinin ileri hareketi devam etmektedir. 
Bunlar yeniden bir kaç noktayı işgal 
etmişler ve bazı temizlik hareketleri 
yapmışlardır. Kazanılan yerlerin uzun
luğu 8 kilometredir. Bask milisleri het 
taraftan çekilmektedirler. Umumiyet· 
le sanıldığına göre, hükümetçiler kuv
vetlerini Santander önünde toplamakta. 

dırlar. 

ANKARA BiRASI Besleyici bir içkidir 
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Hususi · ıB.A.Çetinkaganın .,..,,,. 
teşekkürü Sto adinovi Ormanların (Başı ı. inci sayfada) y ç 

ya tarafından teşekkür edilmiş ve birer H •• k • • t• • 
BIStKLET YARIŞLARI 

Mukavemet birinciliğini 
yine Talat kazandı Istl.mla"' kı· tak'.dirname g~n~~~~~ştir. u um e 1n1 n 

Sakarya koprusunün açılma t<Sreni 

dolayısiyle geçenlerde Adapazarına ge - ı• k • • 1 
len Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya Ada.. 1 n c 1 y 1 1 Yeni onnan kanununu yürürlüğe gir

mesiyle istimlWne ba~lanacak olan hu
eusi onnanların ne suretle i.timlik edi
Jeceklerıi resbit olunmuştur. 

Bwıa göre mülkiyeti devletten başka
ıına aid ve orman kanununun meriyeti 
~rihinde mevcud ormanların 936 mali 
yılında erazi vergisine matrah olacak 
kLymetleri bulunmadığı takdirde, yeni 
kıymetler 1331 rayicine göre erazi tah· 
rir komisyonları marifetiyle tes.bit e
dilecek ve bu kıymetlerin altı misli is
timlak bedeli ad olunacaktır. 

Takdir edilecek kıymete esas tutu
lan rayicin layikiyle takdir ve tesbit e
dilmemesi yüzünden ileride gerek or
man sahihlerinin ve gerek hazinenin za
rarını mucib vaziyetlere meydan veril
memek üzere umwni harbm ik.inc! se
nesine tesadüf eden ve es\i ıoenelere 

kıyas'!n be ııiı.ı: normal senelerin sart!a
rmı muhafaza ve eraziden ve altı~ para 
esasına müstenid bulunan 1331 senesi ra 
yici etraflı bir şekilde tahkik ve tesbit 
olunacaktır. İcabında 1331 senesi arazi 
kıymetleri hakkında tapu ve vergi lı:a
yıt1arı da tetkik olunacak ve istıimlik 
işi her han gi bir yanlışlığa meydan ve
rilmeden yapılacaktır. 

Endüstriyel müesseselerin 
devri halinde teşviki 

sanayi muafiyeti vaziyeti 
ne olacak? 

Teşviki sanayi kanunu mucibince 
sınai bir müessesenin devri halinde dev
ralanların bu muafiyetten istifade ede.. 
bilmeleri için devir hadisesi vukuu ta
rihinden itibaren 6 ay içinde Ekonomi 
bakanlığına yazı ile bildirmeleri ve ruh 
satnamenin tebdilini istemeleri mecbu· 
ri bulunmakta ve böyle bir ihbar vak:i 
olmadığı takdirde ruhsatnamenin hü
kümsüz saytlmas ı icabetınektedir. 

Finans bakanlığı Kamutayın son 
toplantılarında kabul etmiş olduğu bu 
husustaki bir tefsirini teşkilatına bil
dirmiş ve kendi namına istihsal ettiği 
muafiyet ruhsatnamesi ile sınai bir mü.. 
esscse işleten bir -şahsı!l bir veya bir kaç 
or tak alarak kollektif veya hususi bir şir 
ket teşkil etmesi halinde bu şirketin 

te>iviki sanayi kanunu muafiyeti ruh
satname sinden istifade edeceğini, fakat 
anonim,limted. kooperatif gibi müesse
s:~i şahs~ muzaf olmryan ~irketler teş
kılı suretıyle sınai müessesenin mezkQr 
şirke tlere devri halinde müessesenin 
muafiyetinden istifade edebilmesi için 
~6 ınc~ maddede yazrlr mecburyetin 
ıfası lazım geleceğini ilave etmiştir. 

Adapazarı - Arifiye yolu 
Adapazarı ile Arifiye arasmdaki 

8 kilometrelik yolun tamir ve silindir

leme işi müteahhide verilmiştir. Bu yol 

üzerindeki köprülerden ıı tanesi beton 

arme olarak yeniden yapılmıştır. Hen· 

dek şosasının da tamirine yakında baf
lanacaktır. 

Tafrika No. 67 

pazarına kadar olan tren hattının Düzce 
yoluyle Ankaraya uzatılacağını ve bu 
yeni yolun İstanbul - Ankara yolunu ı or 
kilometre kısaltacağını söylemişler ve 
Haydarpaşa ile Adapaza.n arasmda1d yo
lun çift bat olarak yapılacağını ilave et

mişlerdir. 

1 KÜÇÜK iÇ HABERLER 1 
X Askeri telif ve tel'cümeler - A:r 

keri mesleke faydalı telif ve tercüme 
haklarının satın alınmasına mukabil öde
nen ikramiyeler kazanç vergisi gibi buh· 
ran, muvazene ve hava kuvvetlerine yar
dan vergilerinden de muaf olacaktır. 

X Tayyare ile gönderilen mektub • 
1ar - P. T. T. idaresinin tayyare ile 
gönderaiği mektub, kıymetli mektub ve 
evrak gibi şeyler için hava yollan ida
resine kilo başına verdiği 7 5 kuruş, 
halktan alınan ücretlere müessir olma· 
mak üzere 150 kuruJ<l çıkanlmıştrr. 

X Belediyeler bankası memurları -
Belediyeler bankası, banka memurları
nın kabul ve terakki gartları ile vazife 
ve salahiyetlerini gösterir bir talimat • 
name hazrrlıyacaktır. Bakanlar Heyeti 
bu hususu temin için belediyeler banka
sı esas nizamnamesinde değişiklik yap
IIUştır. 

X Baymdırlık İl}leri dergisi - Ba
yındırlık Bakanlığı, memleketin her ta
rafında vücude getirilmekte olan bayın
dırlık eserlerini herkese göstermek, ta
nıtmak ve bu sahadaki faaliyeti tebarüz 
ettirmek gayesi ile çıkarmakta olduğu 
''Bayındırlık İşleri Dergisi" için vilayet
lerden başardıktan i§lere aid malumat 
ile fotograflar memi§tir. 

........................................... . . 
: RADYO : . . . . ............................. ········-··· 

ANKARA: Öğle neşriyatı: - 12.30 
- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk §:at" 

kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve barict ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - 18.40 
plakla neşriyat 18.40-19.00 ingilizce 
dera (Azime İpek) 19.00-19.30 tiirk ımu
silrlsi ve halk şarkıları (Makbule ve ar_ 
kadaşları) 19.30-19.45 saat ayarı ve arap 
ça neşriyat 19.45-20.15 türk musikisi ve 
halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arka
daşları) 20.15-20.30 spor konuşmaları 

(Nizametttin Kırşan) 20.3~21.00 plakla 
dans musikisi 21.00-21.15 'ijan& haber
leri 21.15-21.55 stüdyo salon orkestrası 
21.55-22.00 yarınki program ve İstiklal 
marşı. 

Türk evinin en ferelli 
neııi 'lrilertlir. 

ana-

. Ka~anoz, kavanoz reçelleri., 
flf e, flf e ıurupları olmayan bir 
ev, çocuksuz biT yuoa kaJar 
nadirdir. 

Bu güzel ananemizi yıqata
lım! 

Ulusal Ekonomi ve Arhnna 
Kurumu 

(Başı ı. inci say! ada ) 

İç ihtiraslarla dq tahrikler arasın
da tesadüfe terkebnek de o ka
daır tehlikeli idi. 

Vaziyeti idare ebnek istiyen 
Y evtiç hükümetinin kavmmıı ol
duğu ve Yugoslavyamn doM:larını 
aevindiren seçimdeki muvaff akı· 
yet, istikrar yapmağa kafi gelme
miştir. Diktatorya ekseriyetinin 
kendi içinde bir kaynaşma vardı. 
İşte tam bu sırada akıl ve tedbir 
sahibi Prenı Pol, 8. Stoyadino
viç'in bqbakanbk namzedliği üs
tünde karar kılmııtrr. Naib pren-
~in ne kadar isabet etmiı olduğunu 
iki senelik tecrübeden IODJ'a artık 
gönniyen kalmadı. Bqbakan ne 
telaşçılann, ne de demagoglann 
telkinlerine kapılmakıızın, zoru 
ve sıkılığı tadil ederek demokrasi 
hürriyetlerine doğru bir tedric sis
temi kabul eden, ekonomi ve ti
caret fUllarmı tanzim eden, bü. 
yük köylü ekseriyetinin refahına 
hizmet eden, din ve kültür farkla
rının aynı ırkdaılar arasında u
yandırdığı geçimsizliği anlqma 
yolu ile ve herkesin makul hak
kını vererek halletmeğe çalııan 
dışarda ise, Yugosla vya'nın teah~ 
hüd ve ittifaklarını korumakla be
raber, gerek kendi emniyeti, ee
rek umumi bant davasında milli 
ve müstakil bir politika tesis eden 
bir idare çığın açtı. Vaziyet mey
dandadır: Yuıoslavya'nın ekono
mik hali her gün daha iyı1etiyor, 
dıı ticareti boyuna gelqip artı
yor. Köylünün borç davası balle
dilmiıtir: her türlü zirai mahsul ve 
hayvan fiatları yükselmi§tir. Hır
vatlara kaqı onlann makul clüıü
nen büyük ekseriyetinin ancak 
minnetle karıılayabileceği bir an
laş.mayolu tutulmuştur. Dış politi
k:aarndaki müstakil inkişaf, Yu
goslavya'yı ittifaklarından, dost
luklarından ve barış sıyasasındaki 
prensiplerinden ayırmak ve uzak
laştırmak fÖyle dunun, bilakis, o-
nun ittifaklarını, dostluklarım ve 
barış sıyasasma bağlılığmı daha 
inandmcı kıhmşbr: çünkü bu 
bağlılık, artık, yugoslav milli men
faatlerinin tam bir ifadesi ve ih-
tiyacı olmak halini a1mıttır• 

8. Stoyadinoviç'in başbakanlı
ğı devri, kıral Aleksandr'la Ata
türk' ün İstanbul mülakatlarmda 
eaaslanmıt olan yugoslav - türl< 
dostluğunun azami inkiıaf haddi
ni bulduğu ve ananaleştiği devir 
olduğunu söylemeğe lüzum var 
mı? Kendisinin Ankara'yı ve · is
met lnönü'nün Belgrad'ı ziyaret
leri bu tarihi eserin zaruret, ktn
vet ve devam şartlannı yeniden 
tesbit ebneğe hizmet etıniflİT. Yu
goslavya' nm iç istikrar ve dış em
niyetinde Balkanlar ve Orta Av
rupa barışının, ve bu barışa bağlı 
olan enternasyonal menfaatlerle 

Memleketten ı 
kısa haberler 

X Adana ehli hayvan sergisi - Her 
sene olduğu gibi bu sene de Adanada 
asılacak ehli hayvan sergisi için Tarını 
Bakanlığından ~400 lira gönderilmiştir. 

X Bursa ıebir bandosu - Bursa şe
hir bandosuna bir orkestra daha ila~e 
olunacağı haber ahnnu§tır. Bursa gibi 
muhtelif gece hareketlerine sahne olan 
bir şehir için bu büyük bir ihtiyaçtı. 

X Uludağ' da kamp - Geçen sene 
o~duğu gibi bu sene de bursalı pek çok 
arleler kamp kurmak üzere Uludağa çık
mağa hazırlanmaktadırlar. 

X Ladik gölü baraj oluyor _ Ladik 
gölü memleketimizin oldukça büyük bir 
gölüdür. Uz~nluğu on ve genişliği iki 
buçuk Km. dır. Akdağın sulan burada 
toplanır. Bu gölden şimdiye kadar isti
fade edilememişti, şimdi burası azbir mas
rafla 70 milyon metre mikabı su taşı an 
bir baraj olacaktır. y 

X Balıkesir'de nahiye müdürlerinin 
toplantısı - Balıkesirde, valinin başkan
lığmda bütün nahiye müdürleri bir top
lantı yapmışlar ve nahiyelerini alakala
yan işler Uz erinde konuşmuşlardır. 

X Tarlada bulunan cesed _ Bigadi 
. d b" k' ç cıvarın a. ır e ın tarlasında iki kiti 

mahsul bıçerlerken ekinler arasında öl
müş bir kadın cesedi bulmuşlardır. Ce
sed iskelet halindedir. Kadrnm ağzında 
altın dişleri vardır. Ve yanı ba~nda da 
elbiseleri bulunmuştur. Adliye tahkikat 
yap.ınaktadrr. 

X Bursa'da kou fiatlan _ Bursa 
koza piyasasında son fiatıw 60, 77 ve 
85 kuruş arasında dolaşmaktadır . 

X Amasya'da yeni koza mahsulü 
Amasya'da geçen haftadanberi piyasa
ya yeni koza mahsulü gelmekte ve satıl· 
maktadır. Fiatlar, 45 kuruşla 53 kuru§ 
arasında dolaşmaktadır. 

X Amasya'da aulama İ§leri-Amas
ya,. Suluova bölgesinin su ve sulama iş
len ıslaha çok muhtaçtı. Nihayet bu işe 
el konulmuş ve Suluovanın, adına !ayık 
bir şekilde ve fenni usullerle sulanması 
kararlaştırılmıştır. 

X Amasya'da meyva bol - Bu yıl 

Amasyada meyva boldur. Bilhassa zer
d3!1, kaysı, vişne, erik piyasaya çok 
mık?arda gelmekte ve her günkü yerli 
sarfıyattan başka hayli mikdarda civar 
vilayetlere ibrac edilmektedir. 

X lzmir'de tabi fi.atları- Benzinin 
ucu~la~lması üzerine İzmir belediyesi, 
t~sılerın antresini otuz kuruştan yir
nu bet kurup ve kilometre ücretini de 
~n bet kuruıtan on iki kurllja indirmiş
tır. 

kendi menfaatlerinin batbca İnan· 
calarmdan birini gören Türkiye, 
~· Stoyadinoviç'in tedbirli ve ba
sıretli idaresiniın daima yeni mu
vaffakıyetlerle sürüp gitmesini te-
menni eder. 

Falih Rıfkı AT AY 

da kıral olacaklar; değil mi, ne dersin? 
General Banko cevab verdi: 

Ankara sporcuları iki gündenberi 
derin bir spor heyecaniyle sarsılmaık
tadır. Cumartesi günü yapılan bisiklet 
&ürat birinciliklerinden sonra dün de 
Türkiye mukavemet şampiyonluğu mü· 
sabakaları yapıldı. 

Yarışlara bir gün evvel giren muh.- • 
~lif mıntakalara mensub bisikletçilerin 
26 sr da giriyordu. Müsabakaların bas.. 
langrç noktasında alakalrlardan başka 
bir çok meraklılar da toplanmışlardı. 

Düne kadar yapılan Türkiye birin
ciliklerinde iki günün galibi Talat ko
laylıkla birinciliği kazanmıştı. Fakat 
geçen rnüddet zarfında yetişen yeni ·• 
gençler Talata aman vereceğe benzemi
yorlardı. 

Sonra, bir gün evvelki sürat yarı_şın
da Talat, dömi finalda Bursalı Bekirden 
geri kalmıştı. Kardöfinalde vaziyeti 
kurtardıktan sonra birinciliği kolaylıkla 
almıştı. 

Bu vaziyete göre, müsabaka çetin o. 
lacağa benziyordu. diğer milli takım ko. 
şucuları eyi hazırlanmışlardı. Bunların 

haricinde, genç ve mühtedi koşucular. 
dan Ankara'dan Erdoğan, Nuri Kuş, 

Kocaeliden Vahdet ve Kadri, tzmirden 
Bayram ve Cihad hakkında büyük ümid 
ler besleniyordu. 

20 haziranda İstanbulda yapılan mü 
sabakalarda iyi derece alan Muhsin ve 
Abdullah ise müsabakalara başkaca he· 
yecan veriyorlardı. Eskişehirden Halil
de netice alması muhtemel olanlar ara
sında idi. 

Yarı,a tam vaktinde başlandı Kırkın
cı kilometreden itibaren grubler te§ek
kül etmefe başladı bu grublar 70 inci ki 
fometrede tebellür etti. Kocaeli mınta.. 
kafimdan Orhan en başta geliyoı-du. onu 
Eyüb, Talat, Kazmı, İzmirden Bayıam 
ve Bunadan Bekir. İstanbuldan Muhsin: 
Anıkaradan Nuri Kuş ve Erdoğan Eskişa 
hirden Halil takib ediyordu. 

Bu vaziyet yarı'm aonuna kadar 
devam etti. ve fU netice haırl oldu: 

Tamı milli: takım kadrosundan (An
kara) 3 saat, 11 dakika, 12 saniyede bi
rinci 

Eyüb milli takım kadrosundan (An-·"~ 
kara) bir metre farkla ikinci 

Bekir (Bursa) bir tekerlek far.kiy-

le üçüncü. 

Çok çetin olan son viteste hakem
ler ancak bu üç dereceyi. tesbit edebil
mişlerdir. Bunların haricinde kalan 
Ankaradan Nuri Kuş, Erdoğan lzmhdeı 
Bayram, Es.kişebirden Halil, İstanLul. 
dan Muhsin Kocaeliden Orhanının de~· 
celerinin tesbiti çekilen fotoğraflar gö
rüldükten sonra mümkün olacak ve bu 
neticeler o zaman il§n edilecektir. 

Biıüklet fedarasyonunun tertib ettiği 
130 kilometrelik büyük mukaveme: ya

nır bir gün geri bırakılmıştır. Bu ya- • 
riş, 7 temmuz çarfalllba günü, sa':>ah sa- ... ~ 
at 7 de baJlamak üzere Ankarad:a yapıla.,. 
caktır. 

Öğrendiğ'imize göre, bu yanşa An· 
kara bölgesinden Türkiye birincilikle· 
rine iftirak ettirilen koşuculardan ma
da sekiz koşucu daha iştirak edecektir. 

Yazanlar: 
:ua.ı!t1aj 

Mary ve Charles lam .. 

ğil, fakat çok bahtiyar 1 gibi. Ona karşr da 
k~hanette bulunarak her ne kadar kendisi 
hıç hüküm sürmiyecekse de kendisinden 
sonra oğullarının İskoçyada kıral olacakları
n~. ha?.er verdiler. Biraz sonra bunlar, geri 
donmuşler, ve havanın içinde kaybolup git
mişlerdi. İki general, bunların sıhırbaz kız 
kardeşler, yahud cadılar olduklarım tanı
mışlardı. 

- Bu ümid, senin içinde tahta geçmek 
arzusunu tu~şt.urabilir. Fakat çok defa, bu 
k~ranlık elçılen pek. az şeylerde doğru söz 
soyler, arkasından bızi yanıltıp büyük 50• 
nuçlara varacak işlere kalkışmamıza sebeö 
olurlar. 

kıp asılzadeleri ziyaret etmek itiyadında o
lan .k::ıral, iki oğlu Malkolm ve Donalbain i
le maiyetindeki asılzadeleri ve memurları 
alarak mu~arebede kazandığı büyük zaferi 
kutlamak uzere Makbet'in evine geldi. 

Nurettin ART Akı 

MAKBET 
Glamis lordu, diye se~ladx. General böyle 
mahl.kların kendisini tanımalarına oldukça 
şaşm~ş~ı.. Bu hayret, ikinci mahlUkun 
kend~.ını .Kavdor lordu unvaniyle selamla
ması. ~~nn~. dahtr ziyade artmıştı. Çünkü 
~e~d~!~~ böyle arzu ve meyli yoktu. Hele 
uç uncusu ... ona şu sözlerle selam vermişti: 

- Selam sana, bundan sonca kıral olacak 
adam! 

Kehanetin bu kadarı, artık, onu hayret
ten hayrete düş~eğe kafi idi. Kıralm oğ
lu vardı ve o sag kaldıkça kendisinin tahta 
çıkmasına imkan yoktu. 

s.~r":. Banko' ya döndüler ve ona bilme
c~. ç:hı ~ozler söylediler: ''Makbetten daha 
küçuk ve daha büyük! o kadar bahtiyar de-

.. ~aşlanndan geçen maceranın tuhaflığı 
uzerınde hayretle dururlarken birdenbire 
k~ral tarafından gönderilen bir takım haber
cıler oraya vardılar. Bunlara kıral Mak
bet' e Kavdor lordluğu payesini tev~ih et
mek hususunda salahiyet vermişti. Biraz 
önce cadıların söylediği sözün bu kadar ça
buk gerçekleşmesi karşısında apışıp kalan 
Makbet habercilere hiç bir şey söylemiyor, 
cevab ve~yo:~~ 9 sırada aklına üçüncü 
~a~ının soyledıgı soz gelmiş, bunun verdirri 
~ıdle ~ü~ün 1:irinde İskoçyaya kıral 01';. 
cagını duşunmege baş,lamıştı. 

Banko· ya dönüp dedi ki: 
- Bu ca~ılarm bana 9Öyledikleri şeyin 

hemen çıktıgma bakılırsa senin çocukların 

. Fakat caa:ıı~n söylediği sözler, Makbet'· 
11.1 kaf~mda ıy~ k~lbli Banko'nun bu sözle
nne dikkat ettınnıyecek ve kulak astımır-
yacak kadar~~~ ~er etmişti. O günden 
soııTa artık butun duşüncesi şu olmuştu: İs~ 
koçya tahtına nasıl geçecekti! 

Makbet'in. bir karısı vardı. Ona sihirbaz 
kız k~~~ş~erm kehanetlerinden ve bunlar
dan bın~.~!n nasıl çıktığından bahsetti. Bu 
kadın, kotu ruhlu, ihtiraslı bir kadındı. Ken-
d~sinin ve kocasının yükselmelerini ister
dı; ama ne vasıta ile olursa olsun. Onun i· 
çin cadının dediği sözün çıkmasını bekle
m~le ~raber, kan dökmeği hatırından bile 
~eç~n:ııyen Makbet' e karl6ı, kıralı öldürmek 
fıknnı aşılıyordu. 

Bu sırada arada bir kendi sarayından çı-

Makbet'in şatosu gayet güzel bir yerde 
kurulmuştu. Saçaklarında yer yer serçeler 
yuva yapmışlardı. Bu kuşların burada barı
nıp yaşayabildiklerine göre havasının ne 
kadar iyi ve mülayim olduğu anlaşılabilir. 

Kıral, evden ve en kötü niyet ve maksad
la~ !>it'. gülümseyişin altında saklamasııu 
çok ı~ b~len altında bir yılan gizlenen ma ... 
S1Jıl11 hır çıçek gibi görüıuneyi beceremez. Baıı 
yan Makbet'in hal ve tavrından çok meın-ı 
nun olmuştu. 

Kıral, yolculuktan yorulduğu için erken
den yatağa gi~ş ye maiyetinden iki kişi 
de - o zamanın adetı olduğu üzere - iki tar~ 
fında yatıp uyumuşlardı. 

B~a?~ gördüğü kabulden çok memnun 
kaldıgı ıçın de kırat, yatağına çekilmeden 
başlıca memur ve subaylanna bir takım ar• 
mağanlar vermiş, bu arada kibar ev sahibi 
B~y~ Makbet' e de ağır bir elmas gönde~ 
mıştı. Devamı var 



Milli Küme maçlarında 
Ankara gücü Gençler birliğini 
güzel bir oyunla 4-0 yendi 
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Buna mukabil Şükrüden mahrum o
lan 06ç takma da tByle idi: 

Atet, Raa - Eawr, NilıMt - Sı Ov 
AWll, ... - lı...n -9Yapr. 1'.mi. H..a 

Hak- latanbul mmtalr.aundan Nuri 
Bomt idi. Tana 17.15 de maç blıtlack. 
ilk alanı Gençlerbirliii yaptı. 

Giiciin ille pli 
Sabanm kellarmda y8Jmelea ..... 

claJpJuuı tlrk ba)'l'llmm USUi lada. 
metine &6re riiaıirm Gençlerbirliii 
._. eatiii 18rWiiyordu. Top rik· 
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IV awı,. toiru IWIJcmlu. 0aun lgla. 
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nf ... yere alchJar. Kii& ft çabuk bir 
oymı le)'rebneie baf]adık. 
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leçeD 1lllS i& 6ıılriblvda P1'et Rft. 
n devam ediyor ve hangi tarafın kua
mc:ap hiç belli otmu,ordu. 
.... clakibda -ı .... ona. 

ıa,.,,,. ...... 08~ fonetleri ~ 
atdcblar. lsmaiı topu kaptı ve beklet
meMm t*dll bir flitle talgmmm bi
atact pltbıt yaptı. 

llıinai Sol 
Ba ıol o,unun muva.ıeneaini boa • 

11116. llUet bir aralık Gençler, Gi1ç b
"- Y\ tl •u. Yedinci c1ewbd• 
Adll 111ir lol fınatı bçırch. Topa avuta 
aıttlo Bu Dlticelia hilcwma biııJmç akm 
....... etti. Soma g8çaler ........ 
bire tene htlcwna ıeçtiler. Ba ..ta 
.... çis&lll lclnde yapJuı 1ılr favu1 ~ 
ler llirliiine .. pıle - oldu. ı...u 
~ .... ,..... ...... ...... 
--.... ,...... • llUci ..... r'I* a..,. .. '-ı;tnl• ,.,,.,,,,_. 

tld pJle plibiyeti garanti eden GUç 
,..... .. ft tem1dnU OJ'llUD&la ~ 
dl, 1ıuDa IDubbit Gençlerin biraz lhdt-=llltai cardük. Bu uabiyet lıirbs 

boaa ~ eebeb oldu. 
ı t uncu cR\ikada llldıp pula bleye 

•tra ...... A8il eda bir ttlt çekti. 
K.ıenia ..ı diretme çarpan top pri 
.... Jetizerek yalan tehlibyi 
.. tT: •"'• 

ıs inci daJcibda thlandan aol taraf
ta ... bir puı Adil •talıkb bir .. 
kilde 11...,_ cesfn1. Tecrllbeü Jdl
çilk llustaıa kaleci ile 1rarp karpya idi. 
Sıkı ve havadan bir filt bu frratr ü bo
za, cötürdfi. 

27 iDci dlıkibda Q1s .ıeyhine bir de 
penaltı oldu. Jfiyui ,erclen ve eaf ta· 
raftan topu bata c&ıdercli. 

Glleln lsinci 6olii 
Uç muhakkak gotlln olmayqa Gent

lerbirliii teJnwm W. panlle ujrattl. 
Top..,._. ........ Patat mil>.,.-. 
1ara eleler oldao Bu anda Fahai cizel 
bir aürilf ile 37 inci dakibda ilçllndi go-
18 de ,apmca maçta nvlr ve heyecan 
kalmadı. ÇtlnJdl tek taraflı bir bakı dev
re sonuna kadar devam etti, durdu. 

iKiNCi DEVRE 
Sut 18 de ildnd devre Giiçlllerie 

a1mD Be bqıa&. tık dflrika1arda Genç
Jerbirliil, talnamuta ,aptıiı tadl1lerle 

netioe halrkmda bira ilDid verir pbi ae 
rindi. 1'abt topluluk dene ilerledikçe 
a,t>ol&ı. HVui geride l»ek OJIUIJor, 
lllllldi lbun Glls bleli yanında ,.ı sız. 
ar-p sahtıyordu. 

Ciciiıa ılirlliıd plii 
Tlıblt ba pyret tıopa ,.. clç .... 

leıine doiıu ~ .. Ne JUıık ki 
c1erU topla ve zumlu Wr gayret .... 
dıimdan akmlu Jq• ftrmiyonlu. 

Buna muJraNı güslGler fmat ı.çu 
mı,or1aİ'ch. Blmeriya IOldan yaptıkları 
hUcumları gençlerin mUdafaau aüç ke 
ti yordu. 

Hıamdi eğer dUn enıelki oyunların 
dald. kadar çalıpe idi, mubaJQa.Jr 
bir iki col dah.ı çıkarabilirdi. Bu ~lıt-

mayı İsmail gösterdi ve 34 ilncli dairi· 
kada Fahriden Yatar• ıeçen bir pat lJI 
kullanarak takmuıun dGrclGDcll ıoıt
ni gençler kalesİIÜD ajlarma taktı. 

Dnreatn lnmdae IOllnlıİ ee,,..amı 
yumağa ltlnm Jok Ç8nk6. mmç eevkhll 
" beyecanmı kaybetti ye top l1d taraf 
oyuncuJan aruıncla ıelifi ,UZCl ıidip 
80lirkea blhmtn dfiiülil mllÇlll bitti
pni ilin etti. 

Bnıvo siirlJllerel 
Diinldl pllhlyıeıtleriaclen clolaJt alt 

lilled tebrls ederls ~ '8 ~ 
fak ol4uJar..Bltıla talufp q,I ~ &. ..... ~.-.. ~ 
malarma wı ~ ~ ..... 
DbcWri yd bu ....ıfald,.. bclll
dwau .-.ıetirı.r ,. Aabra fadbolu. 
DUD ybtinll ......... 

Gençlerbirliil o;yunculan dlnldl _,ta. ildıabata plı: .... pJrilditJe
dai gÖllWJljlt oldullr0 Bir)lld muf bir 
takım• lılla lfi ......... bu bale 
JR; ı•c yaJıus-acmır. AJ•wdll' ._ 
1-lde YUiyetl ıilıııla ldecdderdir • 

.Ankara Bölaeainde 
deii§iklikler 
olnuYacaktır ..... ..,..... ............ 

,... ..... •'•ıedıJdert tleıi 
*81 ... ~~ ..... 

blıfbnJıllll& ••. •llftffak ····-· doilu ve Nuubi Baydar'du birlnha 
getlrilmeei hulalUJlda Tiirk Spqr ltu• 
rumuna lıml ~ Blllbecliyk n
liib bqkanları Braunda tıoplantılar ya
pddıpıa. dair ~ riTa~erio .,. 
Ankarac1an ftiilip letanbat pseteı. 
rinde çıkaa blll>erledn mahfyethil tet
kik ettik ve Ttil Spor kW"QlllUlla bay· 
Je bir .._.. ..._ ı.abnenlf oldu
tunu anlac1ıko BlaRD lf gilç ııaJıı'bi 0-

Jm bilge baf&e*D• Ye ajiıalama .,_ 
iflerine. ...ı ..nfeleriniD .,. bllp 
mııame.leltsriDID kabı ııiabodacle SlllMD 
tabai• edilerek çah1Uklan •ırada, an-
-aıll ......... 1 ..... Ue ..... ..... 
olan~ icad ........ • 
.,. ... J ... " J'ıe de blaat.,... 
aı1-'Ca ... alrilDmlJ'CCeil muJüat)at. 
tu. ~ - ajlDJa;:. bllblerin w. 
aibidwi .. " Spor Katw ile .. 
milfterelr itJeriDi &CSren tllJıl' illet 
eldutu g& bine cetkillne, anı fMı. 
JiyetiJı spor kulJllıılerinden beklenihM. 
al ~jbao 1amnnedi1lr. B11 riya
~ ...,.ıy1o Wmıeıt ttrafnıda 
..... ,..... ... olaa BB. llawlffllk 
•••• l q1istla " 11..w ..,..... 
....,.., 1111 ..... ft - ......... 

Galatasaray 'ile Gineı tnz iir 
agundan sonra 1-1 berabere lcaldıltır 

ı.--.4 rı11 r..ı.)-lılia.._ st-ı · • ıı-.~ 
te te1radc1üm .-. ..... ,. lelb1t ..._. o1eıa......,. ilet~. r_.. 
Ye Galatu&ra7 • Gtmet maçlanm ılımlk tbere F~ .....,,.._ 
hüJGk bir balE kütllli t.pl•1W191h. 

Oileden ~.-dl dol._. 
mata batlJJBD ft OD hini Lepn 
blahelık, kullNer .-.mc1-~ .... 
IUSI mahi.J.ete lllı lik miiMlrı•
lan alib ile W)Nllti. .......... 
ralMttamea.WaFeMr-Be
tiktat IPbnlan ...... aramda 
.... ,.. ~ kartıllklı cliaile. 
ler. 

Oyana, •rt rils&Ara m,ı ~ 
feneıi>abçeller bafJaddar. Rils&lrduı 
7U'Cb1D JÖHB ~ mi....U 
7..a akmJar ,.,..,...... ~ 
8lbanııa Mel> oWıat- tılr firikik cea
• ••akblr bir ll}'l)'a mani oldu. ~ner 
~ tert rikdr ~,er
den ve ima V\&nlflarla muhacim battı. 
aı btslemete blfl..Sr Bu tabi.yea.ila ... 
eıiri fiSrilldil ve o,an. BeP' tat 79'1 .. 
ı..ma intikal em.,. •..um. 1ra1e11 
tehlikeli anlar pçlımefe bafladı. Fu.. 
adın Feneriıı ·goaç tol açılma 11rt fa.. 
- tıesiraiz çıkıflar J'apaıMI aeticeliDr 
de hakemin vmliti iki firHıaik cesar-. 
nm i1dndai te1ddnd dalribda P'enere 
Uk go!tı kaıandmh. 

Befiktaflıl• lnııılanıyorlar 
Bu nziyet karfwnda befiktaflılar 

bulandılar. Fakat bir netice elde ede
mediler. YaJnu 13 llncii d•lrikwla Fener 
kaleli bir tehlike adatb. KW'fUD atbi 
gelen top kale direlfne tl1'Ph .,. ..ın 
gitti. Bundan aoıua feneruıer blklmt. 

~- Jenidea ele a14ı1ar " 19 ancu c1a· 
ld'kada WMlhfkklk ilk aoı fııwtı ~ 
..... Bldnd .............. 1.0 .. 
1lftla pttiyett,te 1ılttl. 

lltlıtel '-" 
&1dDd devıe• dlqlrz ........ 

aı. fwrliler Jrad w deamr bir ı.
ldml)et kur4uJar. Pakat A)'I elde ede
bDec:U ~erde ki& mDa1arc1a be
-.u dlımnamad:dar. Plbt yirmiden 
fasla fit attrklarma glN ..,. _.,.. 

me-.hn tal.._lile atfolunabilıir. Beı 
fiktlt1dar clobnDca w 7irmlllcl .ıa. 
kibde Aıi ... Jak18 ,.aıar. P'akat 
ld ..ı da el1I ~ ... .,an 
........... djlllzmL 

CALATASAltA.Y GOWQ MAÇI .................. , ....... 
JilrW11•·•· 

R ..... 'bfll .,lllJU OllleJBler, 
G.ıatuaray ....... imi daha IDc • 
...... mkajtırlds. l'akat' oyun ilerle
•çe Dd ..ıı.m 8l"8llDdald muvuene 
kendini cfSltenU. M tlnctl AaMbda Gfl. 
Def kaleM bir tehlike atlattı. 'JW>ii'nln 
camız OJ'llBmBlmlt raimea Gtlaqlilaı 
IOldan bMcamda m"U' ediyorlar. GUnef" 
Jila" ........ 1N dlıtfeyl dell!fllamek· 
le taeraber pne ..,. paramaMar w 
dnre, ba mltnatdı:ı oyun netlceain4e 
O • o benbere bitd. 

,....,,, J.,,.. 
lt8%;trı ubluma a1aıı peflD,r 

hemen Galal:alarq mUclalaamııa Nrktı
lar. tkmci dıkikaclll Jlelila ukadanuak 
oyuna bll'lktı. Bıma rat- gflnqliler 
Jdldm oynuyorlar llelih bina llOftl'8 o
yuna &trdi. 25 lncl dakftrada Omtau. • 
raylılar Hapmin a,.jiyle ilk aydarmı 
çıkardılar. Hlkim oynamalanAa rağmen 
bu golü yiyen sintllliler mııbbeltde ge· 
cikmedilel' ft 3lf 'lllCI daJrllr6 Necdet 
ta1mnma berlllerlk aynını kazandırdı. 

Çirlıiıe ltiiıl--
0,-1Pl bumlaa ...... tat9ldqtl. 

Ralrem ilk ilk cesa 'f'Unlf1ul11e OJUl'U 
mtfordu. a • .,_.. tlDilD aıımnAwki bir 

pıppna De1icınde H .... bac1iı •· 
lratJuch. ıw ..... .,_._ girldD ... 
ftbtllrde .......... Raik .....,. &inle 
Zahıtamn macw.w tcab etti. Hakem 
mOeebblbJerdra ~Jı ~e 
IDnetli lltrabimi .-.. ........ 
.... .., p:fdWt ._ .-- ı -1 be-
...... Wtti. 

Mmtkiıııe talnmlanmn vaziyeti 
~ 11-s ıc-s ........ KaJqt AHllt-Ye.111..._ • FeiıııllWıte l3 • 2 1 aı 11 • G .. ıı .. ,.~ 13 7 4 2 • 23 31 ... , .... 13 " • 1 aı • • 
Giaet u 1 .. • a lıl 17 
.... Cici 14 1 1 7 • 34 • 
Gmslm' BiltiM 14 1 z 7 • 28 • N-.,.. 14 f z • • .. M 
Opk 14 J s ' • • •• il 

MillA Küme pmpi!P'.l•tu 

Fenerbahçe şinitti 
puv .......... 

.. lasaiti 181dben Aabra ...... 
im da 1lllJlt Wlllll ~ ........... 
ı.taııtial• c1ört ka1abl neticeyi akmıi: 
için ISnlmlWelıl ı.atta Mrer mas ,.,. 
.. mecbariyeı•ıı ···-Bu ayf9ya koydulmm cecl'lel ... 
IWı mUH kilme talnmmm vaiyetllli 
8'~ ga.tennelr.teclit.: 

:Penerbalıçe, 33 puvanla en batta 
ıelmoktedir. E el rakibi Galataaaıay, 
iki pırna elaıil1 U. ...... JllP 0 k 
tecUr. Befiktafla Cllnet • ...... .. 
" d8rdilnclliik ısta bhbkterine nlA. 
tirler. 

htlaol .. wJdt akla a-Jawlik .... 
bebeblerle tah•ıılaleri alt u.t eden bir ., ..... ..-t ta,1nml•nn bape ıı:.. 
..., ~rı mas1ara ve bagQnldl • 
.ı,ete belalnw l'eaeıiüQeıala milli .... ... ,... ............ ~ 
.-NllsııDd•. 

ÇtDWt ...... ,.. hafta Qlnep 

-aı•.-..·rı aqa.•..,.. 
.... ,.., ............. ,, .... 1il 
tıılı takcllrde "' ,,_... ___ .. 

f!la•JI 4JIJH1il ·---'*aç yap. mat....,_ :-1ik ola••t:sr. Bu a-
ak lh-.U dOfUmnelde beraber ıtene. 
rin Qilnqe gaUb ge~i daha ak1a 
1*m gar&yonu. 

Galatamay, Be~ mailub da 
.. Udedliil plDtl ......... 

............ , CWatwnp .. 
tı plblyetl kea411lne bir teY li:uandn 
llllP.OÜbr· Y...- da )'MdıjMP
&l>i. matı• ... Glnet ...... ,. 
ratacatı bir .....-.ıe oııu da l>k _. 
•.-..oı.:.ı.tm 
OeasJtr~41oktl .... .. 

ile ... Udllil .... .,,.,k ...... . ................ ..,. ..... . 
1t1me ıldarmlrm4ı-ı.a.,ı.. 

~---lllmf!I-~----·· ,... '* ......... '611111 ..ate .ağl .-nece dlflD
tn.ı, oldltklanm Sok yakından blli-

JOl'U. 
Bislm Ankara apor blmllerhulea 

btk1ediiimb. b6lpcle1d .......... 
... illi ederek AnJraranm -Ornek bil
.._ ...... ,. oı.cak aw-ette çahf-_,.._ 

Bitin ba 11191 Ded ... 1D11MJe 
m111rır~mmt ..... .... 
piJODlaims ,, Udtn tıebdli ... ... 
fasla g&w:ımek leebecler. Bk 1ııa ...... 
'le tfıbıilf t-.SWıen IUDUJ'\)~ ,...... 
diic ne kul• blllm ~ .,,.,. .... 
...... alteM ........ t8rk fudııDlıi,.. 
lpOftl .... - ....... ......._ 

ıra Parkı An karanın Biricik EQlence 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma ı 

Komisyonu hanları 

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

ran ayı nihayeth1e kadar 87 bin kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 9. temmuz. 1937 cuma günü saat 
16 da kor satın alma komisyonunda rapılacaktır. Muhammen be
deli 13 bin elli liradır. Muvakkat teminatı 978 lira 75 kuruştur. Şart
namesi kor satın alma komisyonu!lda görülebilir. İsteklilerin mu
ayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektublarını 
Kayseridc kor satın alına komisyonuna vermeleri. (1709) 2-2853 

İLAN 
Cinsi Miktarı M. bedeli İlk teminatı Eksiltme Eksiltme 

Kilo Lira Lira şekli tarihi saati 
Arpa 500000 20000 1500 Kapalr zarf 14.7.1937 15,30 

,, 500000 20000 1500 Kapalı zarf 14.7.1937 16 
.. 388600 15544 1166 Kapalı zarf 14.7.1937 16,30 

Yulaf 750000 37500 2813 Kapalı zarf 16.7.1937 15,30 
Yukarıda yazılı arpa ve yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Tek

lif mektupları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar kabul olu
nur. Yulaf şartnamesi 188 kuruş mukabilinde komisyondan alına• 
bilir. İsteklilerin evsaf ve şeraiti öğrenmek üzere hergün ve eksilt
meye iş.tirak için belli gün ve ~aatte teklif mektupları ve kanuni 
vesikalarile Lüleburgaz Tümen satın alma komisyonunda bulun-
maları. ( 17 50) · 2-2909 

Garnizonu 
Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

İLAN 
Miktarı Muhammen tutarı İlk teminatı 

Ton Lira Lira Kuruş 
420 14,700 1102 50 
60 2,100 150 50 
60 2,100 157 50 

540 18~00 1417 50 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yukarıda yazılı 

540 ton kuru ot kapalı zarf yolu ile 12. temmuz. 937 pazartesi gü
nü saat 17 de Bursada askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye 
konulacaktır. Muhammen fiatları ile ilk temintları yukarıda yazılı
dır. Şartnamelerini görmek istiyenler Bursa satın alma ve Ankara, 
İstanbul levazım amirlikleri satın alma komisyonuna müracaatla:-ı. 
Eksiltmeye gireceklerin alım satım kanunun 2, 3 cü mddelerindeki 
vesikalariyle teminat mektublarmı havi teklif mektublarını ayni 
gün ve saat 15 ya kadar Bursa askeri stın a' ma komisyonuna ver
miş olacaktır. Bu saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen 
teklif mektublarının kanuni bir kıymeti yoktur. Bursa ve Mudanya 
ve Bandırma garnizonlarının kuru otu bir istekliye veya ayrı ayrı 
isteklilere de verilebilir. (1765) 2-2942 

Garnizonu 
Bursa 

İLAN 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen tutan 

Lira 
İlk teminatı 
Lira Krş. 

Mudanya 50,000 22500 1687 50 
Bursa ve Mudanya garnizonu için yukarıda yazılı elli bin kilo 

koyun eti kapalı zarf yolu ile 13 temmuz 937 salı günü sat 17 de 
Bursda askeri satın alma komisyonunda eksiltmeye konacaktır. 
Muhammen fiati ile ilk teminatı yukarıda yazılıdır. ~artmunesini 
görmek istiyenler Bursa satın alma ve İstanbul, Ankara fovazun a· 
mirlikleri satın alma komisyonlarına müracaatları. Eksiltmeye gi. 

" receklerin ~ rm, satım kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kalarile mc . tupalrrnı havi teklif mektuplarını aynı gün saat 16 ya 
kadar Bursa askeri satın alma komisyonuna vermiş olacaktır. Bu 
saatten sonra verilen veya posta ile gönderilen teklif mektupları-
nın kanuni bir kıymeti yoktur. (1765) 2-2943 

İLAN 
1 - Tümenin Edremitteki bir iklerinin senelik ihtiycı için ka

palı zarfla 80 ton sığır eti a ·ınacaktır. 
2 - Etin tahmin bedeli 24.000 liradır. 
3 - !thale günü olan 15. temmuz 937 perşembe günü saat 10 da 

Edremitte askeri satın alma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
4 - Etin muvakkat teminatı 1800 Jiradır. 
5 - Teklif mektublarını mün"'kasa saatından bir saat eveline 

kadar makbuz karşılığı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mehubfar k;ıhul edilmez. 

6 - Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler her gün komis-
yona miin"'caat arı (1768) 2-2944 

İLAN 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 150.000 

kilo bu gur s atrn cılınacaktır. Muhammen fiati 14 kuruş olup tuta
rı 21 bin liradır. İlk tem'natı 1575 liradır. Şartnamesi her gün tü
men satın alma komisyonundan 105 kuruş mukabilinde verilir. İ
haresi 19. temmuz. 937 pazartesi günü saat 16 dadır. İstekliler ka· 
nunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile teminatlarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. ( 1808) 2-3037 

İLAN 
1 - Midyat garniz·onundaki kıtaat için 250 ton fabrika ununun 

22.7.937 perşembe günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktıı. 

2 - Unun tutarı 27.500 lira olup muvakkat teminatı 2039 lira
dır. Şartnamesi 138 kuruş mukabilinde ~ay satın alma komisyo
nundan verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarım havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir sa. 
at eveline kadar Midyat alay satm alma komisyonuna vermeleri. 

(1801) 2-3038 
İLAN 

1 - Elaziz hayvantı ihtiyacı için bir milyon kilo arpa kapalı 
zarf usulile alınacaktır. 

Z - Tal1min edilen bedeli 50 bin lira olup muvakkat teminatı 
3750 liradır. 

3 - Eksiltme 20.7.937 cuma günü saat 11 de Elazlzde tümen 
satın a·ma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - Teklif mektubları teminat makbuz ve vesikalariyle birlikte 
belli gün ve saat 10 na kadar verilmiş olacaktır .Bu saatten sonra 
verilecek mektublar alınmıyacaktır. (1802) 2-3039 

İLAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

800.000 kilo kuru ot satın alınacaktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 50 
santim olup tutarı 28.000 liradır. İlk teminatı 2.100 liradır. Şartna
mesi 140 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İhalesi 21.7.937 
çraşamba günü saat 16 dadır. İsteklileri kanunun 2, 3 cü maddele
rindeki vesika ile teminatlarını havi zarflarını be' li gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar tümen satın alma komisyonuna verme-
leri. (1806) 2-3040 

İLAN 
Krıklareli tümen birliJderi hayvanatı için kapalı zarfta 1.050.000 

kilo yulaf satın alınacaktır. Muhammen fiatı 6 kuruş. olup tutarı 
63 bin liradır. İlk teminatı 4.400 liradır. Şarntamesi 315 kuruş mu
kabilinde tümen satrn alma komisyonundan verilir. İhalesi 20.7.1937 
salı günü saat 16 dadır. İstekliler kanunun 2, 3 eli maddelerindeki 
vesika ile teminat mektublarmr havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat eveline kadar Kırklareli tümen satın alma komis-
yonuna vermeleri. {1807) 2-.3041 

Garnizonu 

Bursa 
Mu<l nya 
Bandırma 

BtLtT 
kilo muhammen İlk teminatı 

bedeli lira lira Krş. 
75.000 18.750 1462 50 
50.000 12.500 937 50 
50.000 12.500 937 50 

175.000 43.750 3.337 50 
1 - Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonları için yukarıda mik

darhrı yazılı sığır eti 23. temmuz 937 cuma günü saat 17 de kapalı 
zarfla eksiltmeye konacaktır. Muhammen tutarları ile ilk temi-

ULUS 

f, _____ A_n_k_a_ra_ Belediye Reisliği _l_ıa_n_ı_a_r• ____ , 

Belediye Reisliğinden: 
ı - Belediye için aşağıda mikdar ve cinsleri yazılı arazöz, vL 

danj vesaire alınacaktır. 
2 - Bunları vermek istiyen firmaların şartnameleri almak için 

belediye yazı işleri kalemine müracaat etmeleri ev bu şartnamelere 
muvafık olarak verecekleri eon fiyatları havi teklifleri 2 ağustos 
937 tarihine kadar belediye reisliğine vermelerii ilan olunur 

3 adet süpürgeli arazöz 
5 ,, vidanj 
3 ,, çöp kamyonu 
1 ,, hasta nakliye arabası 
1 ., cenaze nakil arabası 
ı ,, merdivenli, motopomplu araba 
1 ,, kamyon( çıplak şasili) 
1 ,, motopomp (kızaklı elde taşınır.) 
2 ,, motopomp (tek dingil üzerinde iki tekerlekli) 

(1650) 2-2796 

1 
Devlet De'lliryollan ve Limanlan Umum 
Müdürlü~ii Satınalma Komisyonu llanlan ·-

iLAN 

1 
Muhammen bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve iki ton bağ 

teli 15.7.1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle An
karada Nafıa vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu artırma ve 
eksiltme komisyonunca satın alınacaktrr. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1377) liıalık muvakkat temınat ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatncıme dairesind~ alınm~ş 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar Ankarada ıdare hı. 
nası içindeki komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1738) 

2-2953 

lLAN 

Muhammen bedeli 20000 lira olan bir adet dar ve muhammen be· 
deli (165000) lira olan iki adet normal hat kar kürer makinesi 
26-8.1937 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin dar hat için 1500 ve noı;:ı~I ha~ için de 
(9500) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettıgı vesıkaları, 
resmi gazetenin 7.5.1936 Gün ve 3297 numaralı nüshasıı;da i.n~işar eL 
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklıflerını aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğin vermeleri lazımdır. 

Şartnameler narasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sekv şefliğinden dağıtılmaktadır. (1707) 

2-1952 

İLAN 

Metre mikabı muhammen bedeli ( 45) lira olan aşağıda cins ve 
mikdarı yazılı çam kereste 19 temmuz 1937 pazartesi günü saat 
15,30 dan itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankara. 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı mu':'akkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7.5. 
1936 g. ve 3297 sayılı nüshasında intişar etmiş olan talimatname da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 152 kuruşa Ankara. Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir, 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 

Cinsi • Metre mikabı 
l - Çam dilme 67 5,220 
2 - Çam kalas 1414,640 
3 - Çam tahta 1077,200 
4 - Çam vagon tahtası 1757,799 

2-3044 

İLAN 

Muvakakt teminat 
2278,87 lira 
4432,94 ,, 
3635,55 ., 
5205,05 ., 

(1782) 

24 saatten fazla devam edecek nakliyatta tam vagon muamelesi
ne tabi hayvan vagonları, mal sahihlerinin talebi üzerine şimdilik 
yalnız Yenice istasyonunda hayvanların dinlendirilmesi için katar
lardan kesilebilir. Mola şartları için istasyonlara müracaat edilme· 
lidir. (1879) · 2-3146 

Askeri f ahrikalar umuro dürlüğü 
Komisyonu hanlan 

Satmalma 
\, 

------------------ ________________ ....... 
tLAN 

28.7.937 çarşamba gUnU ihale edileceği 11. 13. 15. 17. haizran 937 
günlerinde iıan edilen 200 ton Şili küherçilesinin şimdilik müba
yaasından vaz geçildiğinden mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

(1788) 2-3045 

10 TON GÜMÜŞ KUMU 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ~o
misyonunca 21.7.937 çarşmaba günü sat 14.30 da açık eksiltme ıle 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerinkedi vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (1861) 2-3103 

Adana belediyesinden: 
ı - Açık eksiltme ile satın alınacak olan belediye buz fabrika

sına konacak tasfiye cihazı için teklif edilen fiat haddi layik gö
rülmediğinden ihale müddeti on gün ~zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli yedi yüz lıra, 
3 - Muvakkat teminatı 53.27 liradır. 
4 - İhalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat on beşte ya

pılacaktır. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. İsteyenler 

oradan parasız alabilirler. 
6 - Talihlerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlariy

le birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. (1908) 
2-3139 

natlan yukarıda yazılıdır. 
2 - Şartnamesini görmek istiyenler Ankara, İstanbul levazım 

~irlik satın alma komisyonlarına ve Bursa tümen satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde istenilen vesikalariyle teminat ve teklif mektul>
larmın ayni gün saat 16 ya kadar Bursa askeri satın alma komis
yonuna vermiş olacaklardır. 

3 - Üç garnizonun eti bir veya ayrı ayrı 1llliblere ihale edile-
bilir. {1895) 2-3143 

İLAN 
Bitlis piyade alayınm bir senelik ihtiyacı için iki yüz elli bin 

kilo fabrika unu kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Unun mu· 
vakkat teminatı 2437 lira 50 kuruştur. Tahmini tutarı da 32.500 lira
dır. İhale günü 22.7.937 perşembe günü saat 9 dadrr, Şartnamesi 162 
kuruş mukabilinde lromisyondan verilir. İsteklilerin yukarda yazılı 
gün ve saatte teminat nıakbuzlariyle kanunun 2, 3 cü maddelerinde 
vesikalarını ve teklif mektublarını Bitlisteki piyade alayı satın al-

• ma komisyonuna vermeleri. (1800) 2-3144 

5 - 7 - 1937 

Maliye müfettiş 
muavinliği imtihan 

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

tarihinde imtihan yapılacakhr. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun dördüncil 

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

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

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

imtihan 
.., 

programı: 

ı •_ : Maliye A) Bütçe (ihzarı, tatbiki, tasdik ve kontrolü), 
muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazariyeleri ve 
usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, veraset ve 
intikal vergileri, istihlak üzerinden alman vergiler, gümrük; inhi
sarlar, harçlar). Türkiyedeki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, C) mali· 
ye vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D) istikraz nazari}'e
leri, tahvil, amortisman, Türkiye düyunu umumiyesi, 

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

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

kemeleri usulü kanununun tatbikatı usullerine mütea1'ik hükilrn· 
ler, ceza kanununun memur suçlarına aid kısmı, kanunu medeni 
ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının maliyeyi ala.kadar eden 
hükümleri. 

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

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

sonra yapılacak enliyet imtihanında muvaffak olurlarsa maliye mü
fettişliğine tayin edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gön· 
derilecektir. (1673) 1-2.831 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
1 - 23 haziran 937 gününde yapılan münakasasmda teklif olu· 

nan fiatlar yüksek görülen 395.830 kilo ekmek 15 temmuz 937 tari
hine rastlayan perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usuli ile alın
mak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu 395.830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42.551 lira 72 
kuruş olup muvakkat teminatı 3.191 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her gün 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3667) 2-3029 

Cevhan Köorüsü Demir Üst Yapısı 
İnşaatı: 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Evelce ayak kısmının ihalesi yapı· 

lan Seyhan vilayetinde Ceyhan köprüsünün demir üst yapı inşaati
dir. Keşif bedeli (102.375) liradır. 

2 - Eksiltme 20.8.937 tarihine müsadif cuma günü saat {16) da 
nafia vekaletinde şosa ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (513) 
kurş mukabilinde şosa ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin (6369) lira'ık muvak
kat teminat vermeleri ve müteahhidlik ehliyeti fenniye vesikasiyle 
demir köprü işlerinde ihtisası olduğunu isbat eden vesaik ibraz et
meleri lazımdır. (Türkiyede mümessil veya veki ı i bulunmayan ma
ruf ve müştehir yabancı firmalardan müteahhidlik vesikası aranıl
maz.) 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (1873) 2-3141 

Ankara Birinci Mmtaka Kadastro 
Müdürlüğünden · 

Keçiören asfalt cadde, Çoraklık, Kızlar pınarı, Danişment, Ba~
lar arası, 'Güllü kaya, Avni paşa, Büyük yazı, İki bağ yolu, De ı~ 
taş mevkilerindeki 98 parça gayri menkulfin fenni ve hukuki tesbıt 
şekillerinin 17. 7 .937 tarihinde tetkikine başlanacağı belediye ilan 
tahtasına ve Keçiören nahiye müdürlüğü binasına talik ettirilen 108 
N o: lu ilanda müfredatı gösterilmiştir. 

Tetkik i!}ine 26.7.937 tarihinde nihayet verileceğinden burada 
mülkü ve alakası olanların komisyona müracatları ilan olunur. 

(1901) 2-3138 

Maliye Vek.aletinden: 
• 

1 - Pazarlığa konulan iş (Varidat umum müdürlüğü evrak o-
dasında yaptınlacak sabit rafların değiştirilmesi) 

(Keşif bedeli 892 lira 45 kuruştur.) 
2 - İstenilen bu işe aid evrakı görmek ve izahat almak ıçın 

maliye vekaleti milli em ak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 12. temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de millt 

emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 67 liralık muvakkat te

minatı yatırmış olması ve Ankara nafia müdürlüğünden bu iş için 
verilmiş ehliyet vesikasını göstermesi lazımdır. (1909) 2-3140 

A\{rupa Hattında hayvan 
Nakliyatına Tenzilat · 

Anahat hayvanta:rifesi 10 temmuz 937 tarihinden itibaren Av
rupa hattında da tatbik edilecektir. Bu suretle mevaı;;i nakliyatında 
mühim nisbetlerde tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1880) 
2-3145 



----~--------------------..... lıılıiııi._. .... __ ......... u 
Jandarma genel komutanlığı Ankara sabnalma komisyonundan: 
Şa1tııameleri paruu olarak komisyondan alıaabilecek olan aflğıda milfredatı yazılı altı çqit makeme ebiltmesine sirmek istiyenlerba 

belli günlerinde teminat Te teminatlı mektuplannı komisyona vennlt olmaları. 
Cinai Mikdarı Birinin fi. İlk teminatı Alım tekli Eksiltme tarihi 

X.li belleme 811 Adet ıoo Kr. 121. L. 65 Kr. Açık ekslitme 6.7.1937 sair saat 10 
ltundur .. yap 1500 Liralık 65 Kr. 112 50 Açık eblitme 6.7.1937 •h 15 
Timar fupu 4226 Adet 75 Kr. 237 n Açık eksiltme 7.7.1937 prpmba 10 
Bu •tı kovaaı 4337 Adet 165 Kr. 536 71 Kapalı sarf 7.7.1937 pl'fllDb9 ıs 
X.tı 4:5000 Adet 35 Kr. 131 25 ) Açık eksiltme 8.7.1937 perfe1Dbe IUt 10. toptan veya 
Gebre 4566 Adet ıs Kr. 51 37 ) ayrı ayn en u fiat Terene ihale edilecektir. 

182 62 
(1664) 

Kırklareli 1skin Müdürlüğünden: 
1 - Demir k8y kuaamda on adet ,ehir tipi kirgir göçmen eTI 

3295 lira 70 kul"Uf n 95 adet kCSy tipi ktrcir ev 3020 lira ki cemuı 
yekta 105 ldet mn muhammen bedeli 33.317 lira 70 kuruttur. 

2 - Keresteden maada bilOmum malzemei inpiyesiyle beraber 
veyabud yalnu itÇiliii ısıtın müddetle kapalı zarf usuliyle eı.ilt• 
meye konulmuttur. 
tı 3T- 16 temmuz 937 ıtlnll aut 14 te ihalel eneliyelerl yapılacak· 
. r. alibleria plin ve .. rtnameleri ıörmek ve inf8at mahallerini 

l
öirenrQek için lakin mUdtirlUIUne her ıtın '" kaza iakln memur. 
uklarma mUracaatlan. 

1 d
4 - İhale ıtlnti taliblerin ehliyet Taikalarınm yanlarında bu. 

un urulmuı. 
5 - 2490 •yılr kanun bUldlmlerine ıare eksiltmeye ittirak e· 

dec:ek taliblerin yukarıda yazılı ... tten llakal Uç ... t evel zarfla· 
r!n komiıayoıw verilmesi " " 7,5 teminatların yatmlmıı olması 
laumdır. (1845) 2-3052 

Kırklareli lskin Müdürlüğünden: 
l - Vbe ..._ında 50 tehir tipi ktrgir ılSçmen evi 10.579 Ura 

ve 52 ldet köy tipi klrgir w 9.901 lira 84 kunıt ve 56 adet köy tipi 
kerpi~ n 10.065 lira 44 kurut ki ceman yektUı 158 adet evin mu
hammen bedeli 30.546 lira 28 kuruıtur. 

2 - Keres~~ .~da bilQmum malzemei inpiyeaiyle beraber 
veyahud yalnız ltÇtlıiı ıs gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuttur. 

3 - 14 temmuz 937 çaqamba günll aut 14 de ihalei evveliyeleri 
yapılaca.ktır. Taliblerin plin ve tutnameleri görmek ve in .. at ma· 
hallerinı görmek için her gün iskin müdürlüğüne ve kazalarda iskin 
memurluklarma müracaat arı. 

4 - lha e liinil taliblerin ehliyet veaikalarının yanlarında bu· 
lundurulmaaı. 

5 - 2490 aayıh kanun hükümlerine göre ebiltmeye ittirak e· 
decek ta. iblerin yu~arıda yazılı aaatten liakal üç aaat evel zarfla· 
rın komıayona verılmeai ve % 7,5 teminatların yatırılmıt olmuJ 
lazımdır. 0~") ı-3051 

Kırkl~reli lskin Müdürlüğünden: 
l - Burgu kazasında 27 tehir tipi kerpiç ıCSçmen evi 5671 lira 

8~. ku~' ve i~i adet köy tipi kirgir ve 380 lira 84 kurut ve 79 adet 
koy tipı kerpıç ev 14.199 lira 46 kruttur. Canan yekQn 108 mn 
muhammen bedeli 20.252 lira 19 kunıttur. 

2 - Keresteden maada bilQmum malzemei lnpiyesiyle beraber 
veyabud yalnız itçiliği ıs ıt1n müddetle kapalı zarf usuliyle mtlt
meye konulmuttur. 

3-15 temmuz 1937 perıembe günl\ uat 14 de ihalei evveliyeleri 
yapıta.c~kttr. Talihlerin pl~n ve şartnameleri g5rmek ve inşaat ma. 
!'-l!erını öğrenmek için her gün iakin müdürlüğüne ve kazalarda 
ıs.kan memurluklarına müracaatları. 

4 - İhale günü talihlerin ehliyet vesikalarmı yanlarında bu· 
lundurulması. 

S - 2.490 ~yılı kanun hüldhnlerine göre eksiltmeye lftlrak e
decek ta. tb1erın yu.karıd:ı- yazılı saatten liak;,l üç saat evel zarfla
rın komıs na verılmesı ve % 7,5 teminatların yatırılmış olması 
lizmıdır. ( 1846) 2-3054 

Bursa. kültür direktörlüğünden: 
dakil - Eksıltmeye konulan ı, Bursa bölge sanat okulu karşıım· 

arsada kmnen fnp edilmi' demirhane atelyesi ikmali infUtı. 
2 - Ba itin ~uhammen ketif bedeli 23.410 liradır. 
S - Bu ~ aıd tartname ve evrak fUDlardır. 
A - Keşıf retveli 
B - Proje 
C - Fenni şartname 
~ - Bay~dırlık itleri genel prtnamesi. 

- Eksıltme şartnamesi. 
P - Mukavele projesi. 

llkl~r~ ~rakın birer örneklerini Ankara İstanbul nafia direktör. 
lat• ~ e mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat alabilirler. 
tlr~:r.~~117 k~r~' mukabilinde Bum Nlge sanat okulu direk-

U& D alabilırler. 

15 d4 B Eksiltme 15.7.937 tan"hlne rastlayan peqembe gthıft aat 
pıla:..n~~ ilbaylık binasında ldlltilr eksiltme komisyonunda ya-

s - K~tme kapah ad muliyle yapılacaktır. 
tem~ - Ektıl~eye girebilmek için isteklilerin 1756 lira muvakkat 

ınat vermesı ve bundan başka yukarıda yazılı evrakı imzala. 
:ıbe a'::1da yazılı .vesikaları göstermesi Ulzımdır. 2490 numa
f nun. yazılı veaıkalarla beraber 1.1.937 tarihinden sonra na-
ra vekitetınd~n alınmı, 15 bin liralık ehliyet vesikası. 

atte! hlr Tek;ıf ~~ktubları yukarıda dördüncü maddede yazılı: sa. 
kabillnd aaa eve n~ kadar lrllltilr ihale komisyonuna makbuz mu
dördünc~ vaiJ~c~ktır. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 
mlih6r m.::ı .; ~ ~azılı saate kadar gelmiı olması ve dış zarfm 
cak gecilmıele: :.:!:ted~l patılımt olmuı llzmıdır. Posta ile ola-

e ı mez. (1672) ı-2803) 

Gazi Orta Muallim mektebi ve 
Terbiye Enstitüsü Direktörlüğün
den: 
tar '~937 • 1938 ders yılı için enstitünün türkçe - edebiyat, ped ·• 

1
• - colrafya, tabit ilimler; riyazi ilimler resim - i• beden agt rb

0
l!• 

yesı •ubele · · b' · . • Tfl e ı-k t karının ırıncı sınıflarına talebe alınacaktır. Alakada ı 
ayı ve bul filrtlar il .. bak . 'h . r ar 

tür direkt•• l ·"kt . ı ~ -muaa .. a ımtı an şekıl ve günlerini Kül· 
or u erınden ogrenebıhrler. (1735) 2-3057 

Bo ~A YIB KURT KÖPEGt ARANIYOR 
kası .:;~n.:aki tasmada Ankara belediyesinin 769 numaralı mar
tesi günÜ. ~r~ adlı. genç ve diti bir kurt köpeği 21.6.937 pazar
bolmuştu Bo cı &rkaamda Saime kadın bahçeleri civarında kay
li vard r r. _ Y~.undaki tasma ve numaranın da zayi olması ihtima
da 1 nı · ~egı ?ulup da Yenişehirde B. Ali Nazmi apartımanm
memnu:ıxı.adil ı dairkt. eye getiren, veya bulunduğu yeri haber veren. 
• ece ır. 2-3094 

Emlik ve Eytam Bankasından: 
Kiralık Apartmıan Dairesi 

Ankara'da !tıklar caddesinde ktln bımkamısa ald Turhan apar· 
tın:ıanmda ıu, elektrik ve hava ıası tetiaatmı havl 13 numaralı da· 
ire açık arttırma ile kiraya verilecektir. 

Bu diare bodrum katında bet oda bir mutbü, bir koridor •e bir 
halldan ibarettir. Daireyi ıörUp ıesmek istiyenler apartıman ka
pıcısına müracaat edebilirler. 

tbaleai 12.7.937 puarteai cl\ntı saat on birde icra edilecektir. ta. 
tekli olanlarm meakOr ıUnde kırk Ura dlpoıdte parulyle bitlikte 
saat on birden evet banlcamıs emJAk servisine müracaatları. 2--3064 

N u fia V ekôletindP-n: 
15 temmus 1937 pertembe &iinü saat ıs de AnJcarada na!ia ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında ceman (2728) hra (8~) 
kuruş muhammen bedetu galvanize, U ton 4 m. m. ~ık telg~af tel.ı 
ile 160 kilo 1,5 m. m. mı: bağ telinin kapalı zarf usulıyle ekstltmesı 
yap rlacaktır. 

Eksiltmt> şartnamesi ve teferrüatı parasız olarak Ankarada ve-
ktllct mal~er.1'" mfldürlüJünden alınabilir 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kurufCUI. 
isteklilerin teklif mektublarmı 15 temmuz 937 perşembe günü 

saat 14 e kadar Ankarada vekllet mabeme mU({OrlUğüne •eımeleri 
lazımdır. ( ı 761 f :Z-2965 

tktısat Vekileti levazım 

müdürlüğünden: 
ı - 11.ıtkam otomobili için (16.000) litre benzin satın alınacak

~ır. Tahmin edile\ı bedeli (2720) lira ve muvakkat teminatı (204) li
radır. 

2 - thaleai ıs.7.937 tarihine tesadüf eden per,embe liinU saat 
(10) da levuım mlldUrlUIUnde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin prtnameyi görmek ve " (7,5) mUYakkat temi· 
net panaını yatırmak Uzere lnazım mUdrHlpne mtlracaatları ilin 
olunur. (1859) 2-3056 

Süeüllü Belediye Başkanlığından 
( Açık Pazarlık İlinı ) 
1 - Pazarlıia konulan iıtı: Sücüllüye eelmekte olan subaşı pı. 

narı mecrasının tamiri ve 4200 metrelik kısmının yeniden beton 
ldbık yapılması menbada bir kaptaj havuzu iki adet tahliye sa"Vağı 
bedeli ketfl 9504 lira 59 Jruruttur. 

2 - Bu ite aid enak tunlardır. 
A- Rapor 
B - Pennl şartname 

C - Tahlili fiat metraj, ketif cetveli. 
D - Proje ve re.imler. 
istekliler bu evrakı Isparta nafia müdürlüğünden veya Sllcül· 

lü belediye batkanlıimdan ıörebilirlcr. 
3 - Pazarlık 19 temmuz H7 puarted gtiaii IUt 16 da Süc:üllil 

belediye dairesinde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin yevmi mezkir~ 7~3 liralık teminat akçası ve 

na!ıa vekaletinden aluımıt mi1teahhıdlilı: ehliyetnamesi, ticaret o
dau vesikuı ile birlikte müracaat etmeleri lizmıdır. (1734) 

2-2897 

Süeüllü Belediye Ba~kanlığından 
·ı - Pazarlıfa konulan lı : StlclllHlye getirilecek suya lllvc edi

lecek Kozludere pınarı suyunqıt 1600 metre tulUndeki beton JcUnk 
fertfyatı w bir koptaf havusu ile bir adet ltaJla1 tahliye •ntr in· 
psıdrr. -

2 - Bu itin bedeli ketfl 2077 llra 88 brafttU'. 
3 - Ba i,e aid evrak Isparta Nafıa mildtırllllflade ft 8Gc0118 

beiediye dairesinde ıörntebilir. 
4 - Pazarbk 19 tcmmus 1937 puartesf ,Unl saat Uda 16dll· 

Jil belediye dalrettlncle len edilecektir. 
5 - isteklilerin 156 lira teminat ak~esi Nalıa Yelrlletinden ~ 

ımm .. ebll,etname ticaret odası veelkaaiyle birlikte yevmi mezk6r-
da n;ıüracaatları llzmıdır. (1733) 2 2816 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satmabna Komisyonundan : 

ı _ Gümriik muhafaza örgUtii için 3730 tane portatif çadmn 
ıo.7.937 salı pntt uat 16 da kap~ı zarfla ekıailtmeıl yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 34.403 liradır. 
3 - Şartname ve cnaf komisyondadır. 173 kurut mukabilinde 

verilir. 
4 - 1ateklilerin ilk teminat olara~ 2581 llrabk vezne makbuzu 

veya banka mektubları ve lı:anunt •esıkalariyle birlikte teklif mek
tublarmı o gün aaat 15 te kadar ~lata Eski aUmrük l>ina.ındaki 
satın alma komisyonuna veraıelen. (3643) 2-2968 

Devlet Demiryolları İf1letme umum 
müdürlüğünden: 

idaremiz maliye ve muhasebe ltl~ti dairesiyle l§ıletme müdür
lükleri muhasebelerine müsabaka imtıhanı ile memur alınacaktır. 

Mtieabaka imtihanı 20. temmuz 937 salı aünU saat 14 de icra 
olunacaktır. 

İmtihana girmek ietiyenler ne I!~~ ~ları hal% olmalan ve ne 
gibi yeaikaları vermeleri lizmı geldigını Ankarada, mali~e ~e. mu
hasebe itleri dairesinden İstanbul~ Haydarpafada birmcı ıtlet
me, lmıirde, aembıci işletme me8Ul mubaaibliklerinden fiirene-
bilirler. (1835) 2-3047 

Milli Mldaf aa Vekaleti Saımalma 
K.omlayonu na..ıan .,_,,_,.__________ tLAN _.. .... ________ __. 

1 - Her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 374 kurut olan 10.415 
~lft dahili " her blr ~fdnt talımln edlltn f!yab S65 kurut olan 
ıns ~lft barict fotln kapalı urfla alınacaktır. 

2 - fartnamnlnl SS5 lnarta almak " lmekltrlni &örmek i• 
dyenlerln her ,un komlayonı ıılmelerl. 

s - İlk teminat mlkdarı 4790 Ura 47 lnaNttur. 
4 - thalnl 10. 7. 1937 C. ertesi atln\l saat ıı dedir. 
5 - Jlünakuyı precekltrln 2400 uyıb hnun. 2 ve S cU mad. 

delerlnde yuıh •eatlcaları ilk teminattan 11• blrllktt tekUf mek· 
tublarını ihale saatından en u blr saat tftl mllıt müdafaa •ekl-
letJ satın alma komisyonuna vermeleri. (1644) 2-2705 

BtLtT 
ı - Hepsine biçilen ederi 2080 Ura olan 400 kilo bronı tel ilt 

2300 metre toprak altı telefon klbloau açık eksiltme lle satın alı· 
nacaktır. 

2 - Ebiltmni 6 temmuı 937 .. ıı 1Unü saat 10 dadır. 
S - llk teminatı 156 liradır. 
4 - fartnameal M. M. V. satın alma KO. din pıraaıı alınır. 
5 - Eblltmeye precekler kanuni teminat ve 2400 ıayıh kanu

nun 2 " J Bncü maddelerinde yasılı belrelerlı blrllktt ihale ,un ve 
1Utında M. il. V. Mtm alma KO. da bulunımlln. (1671) 1-1806 

BtLIT 
1 - Biçilen ederi 2700 lira olu bir ı•ıldak ile lfUP elektrojeni 

açık ebiltme ile aatın alınacaktır. 
2 - Eksiltmeai 1 temmuı 937 ptrtembe ıUnU uat 11 dı4lr. 
S - tık teminat 202 llra 50 lruruttur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. satın alma KO.dan paruıı alınır. 
5 - Ebiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 11yıb kanu. 

nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yasılı belgelerle birlikte ekıiltıne 
&Un ve aaatında M. M. V. ıatın alma Ko. da bulunmaları (1679) 

2-2807 
iLAN 

l - Hepsine tahmin edilen f latı 15.137 lirı olan dılJtlk cifti ve 
numarada 5.303.646 tane mıh kapalı urfla alıDacaktır. 

2 - &aruwnnini p1rasıı almak ft ısmelderlni &lnDlk latlytn· 
lerln herıtn &ileden sonra komisyona ıelme1'fL 

3 - fik teminat mikdarı 1135 Hra 28 ku""tur. 
4 - thalni 10.8.1937 salı ,unu 1Ut ıs dedir. 
5 - MUnakssaya preceklerin 2490 sayılı ununun 2 ve S üncil 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklıf 
mektuplarmı ihale autinden en aa bir saat evel Milli MUdafu •~ 
k&leti satm alma komlıyonuna vermeleri. (1655) z-.2120 

iLAN 
1 - Bir tanesine tahmin edilen f !yatı 675 kurut olan 500 tane 

bakır kapaklı karavana açık ekılltme ile alınacaktır. 
z - Şartnamesini paruız almak ve 8rnellni ıörmek latiyenle· 

rln her ıUn komisyona ıelmelerl. 
s - ilk teminat mikdan Z5S lira ıs kuruttur. 
4 - tbalnl 10.7.937 C. Ertesi ıuntı saat 11 dedir. 
5 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve S cU mad

delerinde yasılı •eslkalın ilk teminatları ile blrllkte tam ihale aa
ıtında millt mfldafu ••Wltti SA. AL. KO.na ~rmelerl. (1721) 

2-ZHS 
iLAN 

ı - Bir çiftine tahmltı edilen fiyatı 425 hrut ollll U2 blıı tif t 
n ayrıca 86.000 Glft lnanc!urı kapılı zarfla alınacaktır. 

2 - 112 bin tlftin fll'lDameSlni 2380 ve ie bin tlftfn ,.nname
slni 1128 kuru .. almak ve lSmeklerlnl ıısrmtk lltlyeillerln beratın 
komisyona gelmeleri. . 

3 - 112 bin çiftin ilk teminatı 22.75>0 ve .ıll bin çiftin ilk temi
natı 18.370 liradır. 

4 - 86.000 çift kunduranın iba1ai 14.7.9S7 ~ llnü saat 
11 de ve 112.000 çift kunduranın ihalesi aynı gilnUn saat 15 indedir. 

5 - llüftlkalaya atrecelderin 2490 uyılı lmman. 2 •e 1 eU mad· 
delerlnde yazılı vesikaları ilk teminatları ile' birlikte teklif mek
tublanm ilıale saatlarmdan en u bir saat eni millf mfida!aa vekl· 
Jeti satın alma komisyonuna vermeleri. (1720) 2-2906 

iLAN 

1485 sayılı kanuna 18re MYlf ulııatlarlle ..Wt öksüzlerine ve
rilecek ikramiyelerin tndbae bqlımmk IMie havaleleri ziraat 
bankasınca ikramiye tnsl komlayonlan emrtiie gönderilmek üze. 
redir. Bu ıene bundu ~ tn.rlat ya~~ır. 

Toplanan puaya ~ t'1 aaydt tellli ~ına nazaran harp 
maliilü 2591 •yıb kanuıll nazarin da 1aaıp . dlalttlü hükmünde .. 
kert malat olanlanb derecelerine ve bir tebldla &büzlerine dü§ıeD 
hiueler 8f&lıda 18tterlh\11,tlrt 

Derece 
1 
ı 
s 
4 
5 
6 

8ub9y Erat 
Lira K. Llrı K. 
206 50 103 25 
185 85 12 60 
144 s5 e1 95 
123 90 41 30 
103 25 20 65 
12 60 20 65 

it 37 Bir ttblclıı 8ktk1erine 
(1110) 2-3043 

Askeri mekteblere talebe alınıyor 
1 - 937 • 931 dtn yılı içia Kat.ti, Maıtepl'. Bıtl'aa, liseleriyle 

Konya ve Brsbıcan uklrf orta olnallarmm batla aımflarma Kırık· 
kaledeki sanat U..lnln blrillcl (9.) umfma; kıJı:ara'" Konya ge
dildi Erbaf buırllma mekteblerlnln lıusrJama ve orta kıaımları· 
nm ilk smaflanna talebe almacaktır. 

2 - Kaydı kabul ,ut1an pçen Mftenin ayııi olup bildin asker-
lik şubelerinde ve ukert mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 temmuzda baş· 
lar ve 10 ağuıtosta biter. Yalnız Knkara geclikli mektebinin kaydı 
kabul müddeti 30 eylüle kadar devam eder. 

4 - Askert mekteblere girmek istiyenlet Ankarada bulunan1ar 
Cebecideki ıedikli erbat hazırlama mektebintı "ve asker! mekteble· 
rin bulundukları yerlerde oturanlar doğruca mekteblere ve bafka 
yerlerde oturanlar da buluııdukları mahalliA askerlik tubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kaydı kabul prtlarını tafıyan istekliler evrakını tamam
lattırıp askerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde &innek 
istediği Te melcteb tarafından seçme imtihanı için çağrılmadıkça 
biç bir istekli beyhude yere mektebe gitmemelidir. 

6 - Seçme imtihanı için çatrılan isteJı:Hlerin mektebe kadar 
gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dönmek için yapacaklan 
masraflar tamame,n k.endilerine aiddir. 

7 - Seçme imtihanında "kazananlar kadronun müsaadesi nisbe. 
tinde mekte\)lere namzed olarak alınırlar. Ve bunlardan talimata 
uygun olarak kati kabulleri yapılmıyanlar Hiç bir hak iddia ede· 
mezler. 

8 - İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlara bir sene tahsil 
fuılaaı olanlar ve mektebe girmek için nüfus ~&ğıdında y .. ını tas· 
hih ettirenler ukeri mekteblere alınmazlar. 

9 - Gedikli erbaş hazırlama mekteblerlne l\ç ve bet sınıflı ldfy 
illı: mektebleri mezunları alınır •e köy çoeuklarmdan iki tret\c: tahsil 
faaıluı olanlar mekteblere lı:abal edilir. (1111) ~2 

Karadeniz Pilajı Açıldı 
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Ankarada sıcak bir tatil •• •• •• gununun 

Dün Ankarada gölgede 31 derece sr

cak vardı. T ati/ günü biraz hava almak, 
biraz serinlemek istiyen ankaralılar, çift
liğe, baraja ve :ığaçlık serin gölge altları
na, Karadeniz havuzuna koştular. Bu say
fada, çiftlikte havuza girenleri, gölgeler 
altında yemek yiyenleri görüyorsunuz. 

Diplomali radyo mütehassısımız 
tarafından amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo tamirat.! Halil Naci No: ııı 

Anafartalar Mıhcıoğlu 

Orman Çiftliği 
Çiftlik Sütü ile beslenen 
çocukla~ böyle olur. 

Onnan ÇlftHt l Matazaları 

Ankara Valiliğinden 
Polatlı - Eskişehir yolunun Beylik köprü mevkiinde Sakarya 

üzerindeki Beylik köprü ile buna mücavir bir ahşab köprünün ta
mirat işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12.7.937 pazartesi günü saat 15.30 da vilayet binasında 
toplanan daimi encümen odasında yapılacaktır. Keşif bedeli (1683) 
lira (19) kuruş ve muvakkat teminat ( 126) lira (30) kuruştur. 

Bu işe aid keşif evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin yukarıda yazılı tarihte ticaret odası vesikası ve temi· 
nat mektub veya makbuzlariyle birlikte daimt encümen riyasetine 
müracaatları. ( 1743) 2-2902 

Isparta Vailliğinden: Ankara Valiliğinden: 
Uluborlu kazasının Senirkent nahiyesinin Güreme köyüne ya

pılacak 30 tek ve 25 çift göçmen evi 21 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 2500 lira olmak üzere Şereflikoçhisar ltazasr mer· 
kezinde bir dispanser binası yaptırılacaktır. 19-7-1937 pazartesı 

günü saat 15 buçukta pazarlıkla ihalesi yapılacağından isteklilerin 
vilayet daimi encümenine gelmeleri ve keşif ve planları görmek 
için vilayet Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları. (1809) 2-3011 

1 - Bedeli keşfi 24774 lira 95 kuruş olup bundan hükümetçe 
verilecek 10.328 lira 7 5 kuruşluk kereste bedeli tenzil edilerek ek
siltmeye konulan mikdar 14.446 lira 20 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 

2 - Talihlerin bu işe aid umumi ve hususi şartnamelerle keşif
nameyi her gün sıhat ve içtimai muavenet müdürlüğünde görebi
lirler. •--~ REÇETELERINIZJ-..-.. 

3 - İhale 15 temmuz persembe günü tam saat onda vilayet ma. 
kamında icra edilecektir. 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi 

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

4 - İhaleye iştirak edeceklerin % 7,5 muvakka tteminatlarmı 
veya mikdara kafi gelecek milli bankalardan birisinin mektubunu 
ve ehliyet: vesikasiyle kanunen ibraza mecbur olduğu vesikaları 
getirmeye mecburdur. ( 1841) 2-3049 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
... Underwood - \ 
Yazı ve hesab makineleri 

Ankara acentası 
AKBA kitabevi 

Tel: 3377 
Yazı makineleri tamir edilir 

·zEıSs 
Gözlük dUrbUn. çerçeve. An

kara acentası: Rıza Gözlükçü • 
Bankalar caddesi telefon: 3025 

Satılık Hane 
Yenişehirde lnkılab sokağın

da beş odalı 13 No. hane satı i ık
tır. lstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler 

Telefon: No. 3231 
2--3036 

Mobilyalı apartıman 

Uç ay için . 
Atatürk bulvarı üzerinde 

4 oda, telefon, confor 
3648 telefon ediniz 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENiK. 

Ulus Basrmevi: ANKARA 

Jandarma genel ı~oınutanlığı Ankara satın alma 
komisyonundan: 
.. 1 - Aşağıda çeşit ve mikdarlan yazdı malzeme hizalarında gösterilen tarihlerde satın alınmak 
ıçın eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bunlara aid şartnameler paralı ve parasız olarak yalnız komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminatlı mektuplarını vaktind~ 

komisyona teslim etmiş bulunmaları. 
A - Eşya cinsi Mikdarı Tahmini bedeli İlk teminat Şartname bedeli İhale tarihi saat 
Kundura köselesi 76,000 kilo 121,600 lira 7330 lira 00 12.7.937 pazartesi 10 
Vaketa 5,000 kilo 10,000 lira 750 lira 00 ,, .. ,, , , 
Sarı vaketa 50,000 kilo 100,000 lira 6250 lira 00 .. ,, " , , .. 
Yekun 231,600 12830 1159 Kr. 

Bu üç çeşit şartnamesi bir malzeme toptan veya çeşitler ayrı ayrı en az fiat teklif edene verilecektir. 
B • Başlıklı nöbetçi 
muşambası 3000 tane 25,500 lira 1912,50 lira 128 Kr. 13.7.1937 sah saat 10 

(1691 ) 2---2875 

YE Ni S i N E M A l .. A il HALI\ 
BU GECE 

Patronum Kocam 
Orijinal bir m evzu çerçevesinde cereyar, 

e den eglenceli bir film 
Baş Rolde: CLAUDETTE COLBERT 

GÜNDÜZ 

HER YERDE ŞEN 

BUGÜN BU GECE 

ALTIN HIRSI 
Meraklı ve heyecanlı bir mevzu fafıyan 

b u eser seyirc ilerini bir merak ve 
alaka ile sürüklemektedir 
Halk Matinesi 12.15 de: 

Sevgiden Sonra 
Ş EHiR BAH Ç ESIN!>E 

BU GECE SAAT 21.30 DA 

ÖLDÜREN GÖZLER 


