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Hatayda dehşet 
Sokaklarda silihlar atılıyor 
bütün halk korku içindedir 

Hatay halk partisini dağdtılar bir çok türkler 
ve halk mümessilleri dörlyola iltica ettiler 

~ m Antakyada 1.000 demir 
~' . -~~J,~ gömlekli ve_ çeteci var 
~~:" ~· ;~ ,. A~takya, A{~ususi) - Antakya b~r~ç gündür kar~a~alı}c. ~çinde-

~ · · ~ "f"' , ~., dir. Bırçok hadıseler, olmuştur. Bu ~a~ıseler, Hataym ıstiklalını çek~ 
<f.& ~ mi yen tahrikçilerin niüfritlerin esendı.r • Ve Hatay türklerine son zul-

a~~ ına. yapmak için tertib edilmiştir. Hadise Antakya müstantikliğine ifa· 
~ de •ermek için hükümet dairesine giden Hatayrn maruf şahsiyetlerine 

hüe11m şeklinde başlamıştrr. Mütecavizler evveli hükümet dairesinden 
iıkan avukat Sumi Attari'yi yaralamışlardır. 

Tecavüz nihayet silahlı bir şek- :--------------
1• dökülmüf ve saray caddesinden 
köprü başına doğru kurşunlar n· 
tılmağa başlanmıştır. Bunun üze
rine çarşı kapanmıştır. Diğer ta
raf tan Affan mahallesinden de 
türk mahallelerine mavzer ve ~a
banca kurşunu ablmağa başlan
mıştır. Biraz sonra askeri devriye-

,tntakyaJa yapılan bir gösteri ( Sonu 5. inci sayfada ) 

Büyük manevra 
bu gece başlıyor _____________________________________ _J 

1 

Askerlik 
Türklere 
hastır 

Dün İstanbula gelen 
Irak heyeti 

başkanının sözleri 
İstanbul 14 (Telefonla) - Cum

huriyet hükümetinin daveti üzerine 
Trakya manevralarında bulunacak 
olan Irak heyeti toros ekspersiyle bu 
akşam şehrimize gelmiştir. Heyeti ge
nel kurmay ikinci reisi Asun Gündüz 
tümgeneral Veysel, İstanbul komutan 
vekili general Cemil Cahid, Irak elçisi 

( Soııu 5. inci sayfada ) 

Türkiyede yapılacak denizaltı gemilerimizle daha kuvvetlenecek olan 
filomuzdan Yavuzun tayyareden alınmı§ bir resmi 

Türkiyede tezgaha konan 

ilk denizaltı gemimiz 

Dün Haliçte omurga 
koyma töreni yapı dı 

İstanbul, 14 {Telefonla) - Türkiyede yapılacak olan ilk denizalb 
gemimizin omurga kurma töreni bugün saat 11 de Haliçteki tersanede 
yapılan yeni kızaklarda yapılmıştır. 

Gemiyi inşa edecek olan Krupp ı--------------
Germaniaverke müessesesi tara- "'°1JCtl__, O sıo O narıaıı:rt311FiJalbllliıW4 
fından hazırlanan bu törende Baş
bakan İnönü ve Bn. lnönü, Milli 
müdafaa bakam Kazım Özalp, 
İstanbul Vali vekili, Komutan ve
kili, Merkez kumandanı, Emniyet 
direktörü, Deniz komutanı, ve su
bayları, deniz işlerile alakalı mü
esseseler direktörleri, gazeteciler 
ve daha birçok zatlar bulunmuş
lardır. 

Muzika ve ihtiram krtası başbakanı 
geliş ve dönüşünde selamlamıştır. Mü· 
essese direktörü, cumhuriyet hüküme. 
tinin bu geminin inşasını müesseseye 
emniyet etmekle hata etmemiş olduğu
nu anlryacağmdan ve alınan mühendis ve 
işçilerinin türk işçilerinin bu en nazik 
deniz in~aatında da gösterecekleri bil. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Suriye 
• 
ıs yanı 

Istanbul, 14 <Telefonla) - lıtaobal 
gazeteleriı bugün Adana'dan aldıld.n 

şu haberi neşrebnektedirler: 
Suriyeden alınan haberlere göre Ciz. 

re de kanlı anarşi günlerini yaf81DÔta 
dır. 300 kişilik bir kafile hayatlarına km-
tarmak için bugün sabaha kar§ı TiirtD
ye hududlarma iltica etmek mecburiye -
tini duymuştur. Amude'de 150 ev ,a
kılmıştlr. Yangın devam ediyor. Diri
zor'da petrol istasvonu ateşlenmiıtir. 

Koca mıntaka alevler içindedir. 

Mavi ve kırmızı ordular 
mevzilerini almış bulunuyor 

[MANEVRALARI TAKIB iÇiN HUSUSi SURETTE 
ÇORLUYA GiDEN ARKADAŞIMIZ BiLDiRiYOR] 

Çorlu, 14 - Manevra sahasında canlı bir hareket göze çarpıyor. 
Kırmızı ve Mavi taraflara bağlı kuvvetler kendilerine verilen vazife. 
lere göre tecemmu mmtakalarında toplanmaktadırlar. Kıtalar ve ağır
lıkları menzillerine vasıl olmuşlardır. Çorlu - Saray yolunda birçok ma
l'i kıtalarm hareket halinde olduğu görülmektedir. 

Japonya harb ilin ediyor 
Bütün Japon donanması harbe 

iştirake hazırlanıyor --------
Dağ topçusu kıtaları, tanklar, 

zı-rhh otomobiller mensub olduk
ları kıtaların bulundukları yeri~ 
re varmışlardır. Manevrada bulu
nacak misafirlerin ikameti için Sa
raydaki ilk mekteb binası hazır
lanmı§tır. 

r 
Manevrada 

ULUS 

Şanghayda harb devam ediyor 
şehir yanıyor binlerce ölü var 

Japon donanması 
Şanghaydan 

ayrılıyor mu? 
Şanghay, 14 (A.A.) - Röy

terin öğrendiğine göre, bekle
nen takviye gemileri ve krta
larmm tayfun dolayısiyle pek 
yakın zamanda gelmediği tak
dirde, japonlar, Şanghayı ter
ketmeyi düşünmektedirler. 

Manevra hareketleri 15-16 ağustos 
1937 gecesi O inci saatte başhyacaktır. 
Manevra başlangıcından beş dakika ev
vel bütün kıtalara kırmızı ve mavi taraf 
kuvvetlerine manevra vazifeleri resmen 
yazılı olarak verilecek, cüzütamlar, bu 
emirlere göre derhal icab eden vaziyete 
geçeceklerdir. Yürüyüş yalmz gece ya. 
Pxlmaktadır. Daha şimdiden birçok pi
yade ve topçu kuvvetleri, mevzilerine 
girmişlerdir. 

Kırmızı ve mavi ordu kumandanla
rı yarın (pazar günü) Çorluda buluna. 
caklar, manevra harekatı üzerinde ilk 
konuşmaları yapacaklardır. Aynı gün 
Çorluda bulunacak olan motörlü top· 
çu alaylarımıza merasimle sancak veri
lecektir. Geçid resminin nerede yapı. 
lacağı henüz kati surette belli değildir. 
Manevralara bütün Bakanlarımız davet 
edilmlştir. Bakanlar İstanbulda topla
naca.klar ve oradan Trakyaya geçecek
lerdır. 

• ArkadQ§ırnız Cemal Kutay 
Trakya manevralarını yakın
dan takib etmek için Çorluya 
gitmiştir. Arkada§ımız Ulus 
okurlarına manevralara, ge
çiJ resmine aid haberleri 
günü gününe gönderecektir. 

• GAZETEMİZ FOTO . MU
HABİRİ DE DÜN ÇOR
L U'Y A HAREKET ET· 
MİŞTİR. 

• Okurlarımız manevralara aid 
bütün tafsil atı ve güzel ri).. 

1 
portajları resimlerile beraber 
gazetemizde bulacaklardır. 

L-----------------~ 

Londr,a 14 {Hususi) - Şanghay da dün başlamış olan harb bugü"? 
de şiddetle de~anı etıniştir. Topçu ve tayyare bombardımanları netı
cesinde muhtehf yerlerde çıkan yan gınların duman ve alev sütunları 
göklere yükselmektedir. Bugün bilh assa Çin tayyareleri büyük bir fa
aliyet göstererek, limanda demirli bulunan jap'"'n harb gemiler1ne mü-
teaddid defalar taarruz etmişlerdir. ( Sonu J, üncü sayfada ) 

B. Şükrü Ka,qa 
B. Saffet Arıkan 

lstanbula gitti 
tç işleri bakanı ve C. H. P. genel 

sekreteri B. Şükrü Kaya ile Kültür ba

kanı B. Saffet Arıkan dün akşam ts. 

tanbula hareket etmişlerdir. 

------------------' 

BB. Şükrü Kaya Ve Saffet Arıkan 

Ankara istasyonunda, şehrimizde bulu

nan bakanlar, saylavlar, ve dostları ta
rafından uğurlanmrşlardır. Dün şiddetli muharebelere sahne olan Şancthay'rn hcn·adan ~ôriiniisll 
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LÜBNAN HATIRALARI ..... , ............................. . 
Nasıra üıerinden 
Hayfa ve Beyruta. 

• 
Yazan: 

~----------------------~• 
Filistin ve Suriye şoselernin yal-

Burhan 
Belge 

nız münakalat değil kon or bakı

mından da bu derıece tekfmül et
miş olmasını kıskanmamak elden 
gelmiyor 

'"--------------------------./ 
Y ol, Öo.aaya'da tiikenme.zliğin 

aembolüdür. Kendileri yalmd 
babalan eski İmparaorlutk .zama· 
nında memuriyet vermiş Türkler, 
yol'un bu hususiyetini tanırlar. Şa
fak sökerken, yola çıkılır. Yaylı
lar sıra olur. Atlar, henüz dinçtir. 
Arabacı ya kon~kan ve babacan, 
ya aksi ve terbiyesizdir. Giizer· 
gah, tıpkı arabacı gibi. Bazan ~ğ
zı mühürlü bir bozkır yahud çol; 
hazan da T oroslar, Ilgaz ve Lüb
nan gibi durmadan biribirindeo 
güzel tablolar çizen bir artisttir· 

Fakat Filistin ve Suriye'de bu yol 
romantizmi tarihe karışmıştır. Asfalt 
ile motör, ,ehirleri birihiriniıı semti i
miş gibi yaklaştırmıştır. 

Kudüs'ten 9 da hareket ettik. 12 de 
Hayfa'da idik. Hayfa'dan 3 buçukta ha
reket ettik. 6 buçukta Beyrut'a vardık. 
Eskiden bu, en az 4 günde yapılırdı. 

Kudüs • Hayfa yolu Cenin - Nablus 
• Nasrra'dan geçiyor. Yani Filistin hin
terland'ının en güzel parçalarından. Ku
d üs'ten biraz ayrıldıktan sonra ve Hay· 
fa'ya yaklaşıncaya kadar, geçtiğimiz 
yerler, Arablara aiddi. Yahudi koloni· 
lerine tesadüf olunmıyordu. 

Nablus son yer deprentisinde bir 
haylı örselenmış. Şimdi onun yanı ba
şmda Yeni - Nablu&'u yapıyorlar. Ce
nin'e vardığımız zaman. bir kahvenin 
önünde durarak bir kahve içtik. Araba
mızın etrafına bir çok adam toplandı. 

- Allah Atatürk'e uzun ömür ver
sin! 

Gibi sözler işitiliyordu. Herkesin 

gözünde sevgi ve saygı okunuyordu. 
Cenin'den sonra Nasrraya geldik. 

Bir manastırın içinde Yusuf Neccar'ın 
"mübarek aile., siyle birlikte yaşadığı 
mağarayı gezdik Hiç bir fevkaladeliği 
yoktu. Bunun gibi Nasıra'da daha bfr 
çok mağaralar varmış. Esasen o zaman
larda bütün Nasıra halkı böyle mağa
ralarda yaşarmı§. 

Tabii, bu mühim mağaranın da ka
pıcıları, gezdiricileri, kartpostalcılan 

var. 

H ayfa'ya bir büyük şehre girer gi
bi girdik. Sokaklarda hareket 

vardı. Büyük otellerin döner kapılan, 
fasılasız işliyordu. Şehir, limandan da
ğın sırtlarına doğru yükselmiş. Her 
noktasına asfalt caddelerle gidiliyor. 
Evleri ve apartmıanJarı yontmataftan. 
Meydanlar, bir şehir planmın mevcud 
olduğuna şahidlik ederceaine, munta
zam teşekkül etmiş. 

Hayfa'daıı aonra Alı:.l'ya vardık. Cez
zar'ın Napolyon'u durduran kalesine. 
Bu kale, olduğu gibi duruyor. Ve bü
tün Aka kasabaaı, bunun içindedir. Bu 
kadar iyi muhafaza edilmiş kaleler na
dirdir. Şoförüm Aka'lı olduğu için, ba
na Aka muhasarasını anlatıyor. Halkın 
bildiği ,ekilde. Halk ağzı ile. 

Ak!'dan Beyrut'a doğru yollamyo· 
ruz. Daha önce Sur ve Sayda'ya uğrı
yacağız. Yolumuz. hep Akdeniz'in kı
yısını takib edecek. Sur ve Sayda'nın 
da, Aki gibi, eaki lcaleleri var. Her i
kisi de eskisine nazaran daha büyümü" 
ve güzellefJXÜJ. Fakat fazla bir hare
ket yok. Çünkü bir çardaklı kahvenin 
uhibi ve bizim eski ihtiyat zabitleri
mizden bir Sayda1mın dediği gibi: De
niz ölmüş. 

Bütün bu deniz kasabaları, eskiden 
bbotaj ile geçinirlermi§. Aafalt cad
de, münakalatı, denizin elinden almıf. 

Yolun üzerinde on ve onbe9 kilo
metrede bir, yukarıda bahsettiğimiz ti· 
pilı: çardaklar var. Bunların önünde du
ran Mısır ve Filistin yolcuları, dinle
niyorlar, ıusuzluklanru ve açlıklarını 
gideriyorlar. içkiler buzdadır. Yemek· 
ler tazedir. Servis, gayet temizdir. 

Otomobilde uyuşan vücudlan, Ak
ıden . .. k1vısındalci hu modern karvansa· 

raylar mükemmel dinlendiriyorlar. Şe
ıhirdeki kadar soğuk bira, taze baltk ve 
et .ızgaraları, denizin kucakta ve örse
lemeden getirdiği tatlı meltem, Sina 
çölü ile Sion taşlıklarmı aşıp gelmiş 

yorgun yolcu, daha ne ister? 
Filistin ~e Suriye ışosalarınm yal· 

ruz münakalat degil konfor bakurnn
dan da bu derece tekamül etmiş olması
ııı, kır.kanmamak elden gelmiyor. 

Ç ardaktan ayrılarak Beyrut'a yol
laruyoruz. Lübnan'ın cenup e

teıcıerıni sıyırıyoruz. Asfalt, genç bir 
hamle ile, ilk irtifalara tırmanıyor. 

Dammur gözüküyor. Dammur, Beyruta 
yakın zengin bir ınaroni köyüdür .. Su· 
riye'nin en güzel muzu, bu köyde çıkı
yor. Avrupa'da, gümüıp tabaklar için· 
de ve huvarda milyonerlerin masasmda 
bol görülen muz, burada. hiyar ve pat· 
lican gibi müptezel bir yemittir. 

Yolun üzerinde karşıdan, üç tane 
Darmnurlu genç kız ve bir erkek geli
yor. Yolu, adeta kapıyorlar. Şehirli gi
bi giyinmişler. Arabamız, yavaşlamaya 
mecbur kalıyor. Gen çkızlar, el tutuşa· 
rak, bize ge_çid vermek iatemiyorlar. Ve 
ancak on sekızinci yaşın kahkahaların
da olan taşkınlıkla gülüyorlar. Şoföı 

bir "Fe - SübhanaUah., çekiyor. Üç ~ft 
siyah gözün içinden çakan nazarlar, 
dallarda sallanan muzlar kadar taze ve 
tabıi.. Geçıyoruz ve onlar da biz de gü· 
Iüyoruz. Şoför, hakiki bir halk çocuğu 
gibi, erkekçe bir mütalea savuruyor. 
Kızlara değil. Kendine ve biraz da ba
na. Dönüb bakıyorum. Muz bahçeleri· 
nin içinde yetişmiş olan kızlar ve yan· 
larındaki delikanlı, el ve mendil sallı· 
yorlar. Şoföre anlatmaya çalışıyorum 
ki, kızların bu hali tabüdir ve bunun i
çin, ahlaklıdır. 

- Belki de hakkın var, çünkü bizim 
müslüman kadınlar, otuzlarına geıdl

ler mi kocakarı olurlar. Hıristiyanlar 
halbuki, hiç kocamazlar.'' Cevabını alı

yorum. 

D ammur'un merkezinde durduk. 
Şoför gitti bir dal muz getirdi. 

Ceylıandaki arılar 
Ceyhandaki arılarm macerasını 

bize belki bel,ikalı mütefekkir Mau
rice Maeterlinck izah edebili.rdi. "'A
rıların hayatı'' adrnda azametli bir e
serin müellifi olan Maeterlinck, balı 
ve yakıcı iğnesj ile tanıdığıırm bu 
hayvancıkların yaşayıpm yıllarca 
tetkik ederek arılar aleminin kapısı. 
nı aralamış ve onıarın bir di.siplin 
örneği olmağa Jayik cemiyetirıi biu 
gostermiştir. Anlar çalışkandırlar, 
zekidirler, bütün bir nizama bağlı· 
dul ar. 

Ceyhandaki arı J ara gelince: 
TÜRKSÖZÜ arkadapmızrn anlattı
ğına göre, bir köyde bir at bir kova
nı tekmeliyerek bunlann yuvasını 

yıkınca bundaki arılar etrafa dağıl
m.J.flar, kOy 1ıa1Junı günlerce evlerine 
kapa.m.ıflar ve ııihayet, oradan bir 
başka köye hicret ederek. çe~e ba
şında köy kızlarım ve bir suvariyi 
yakalamışlardır. Kzz.lar kaçışmış, su
vari - erhk oldagu için - bunlara ön. 
ce ehemiyet vermemiş, fakar taarruz
dan kendini Jcurtaramıyara.lr. i.stim
dada b~amış, bunun feryadına ko
~ diğer bir erkek. de hücuma ma
ruz kalınca gidip kenclirıi çamurlara 
atmıştır. Netice şudur: Arıları 

küçük gören iki erkek, yan ölü, has
tahaneye kaldırılmış, at ise ölmüş
tür. 

Anlar, yuvalarını ylkan atın ye-

ULUS 15 - 8 - 1937 

1 • Bolu'd~ ..•• Eğitmen kurslan fazlalaşıyor 
Zıraat enstitusıı " d • . d kt b .-
talebelerinin --ı ur ıçın e me e sız 
tetkikleri hiç bir köy kalmıyacak 

Bolu, 13 (A.A) - Ankara yüksek 
ziraat enstitüiünün orman fakültesi te
fi doktor B. Ali Kemalin nezareti al-

Kültür Bakanlığına gelen haberlere gör-e, eğitmen adı albnda köyle 
rimize muallim yetiştirmek için yurdun muhtelif merkezlerinde açılan 
kurslar faaliyetlerine devam etmektedir. 

tında orman fakültesine tefrik edilen J 1 b l'd 
ikinci smıf talebesinden on beş kişilik s tan u a 
bir talebe grupu Bolu ormanlarında tet. 

k.ikler yapmak üzere şehrimize gelmit· f 
ler, vilayet tarafından Bolu orta okU- ı· t a ı· ye 
tuna misafir edilmişlerdir. Talebenin ya 
pacağı tetkikler on beş gün sürecektir. 

Dün şehrin büyük müesseselerini ve ya-. şen 1• k le r 1• kmdaki kereste fabrikalarını gezmiş-

lerdir. Bugün de ılrcılar ve Selven or
manlarmın eteklerini gezmektedirler. 
Bundan sonra uzak kereste fabrikaları 

gezilecek ve her cinsteD bol bol bulunan 
ormanlarda esash tetkikler ve tecrübe
ler yapacaklardır. 

Belediyenin ziyafeti 
Bu gece parti salonunda belediye 

tarafından şehrimizde misafir bulunan 
orman yüksek mühedi.s ~lltebi tdle
beleri şerifine bir ziyafet verildi. Ziya
fette ilbay ve daire :nürlıirıeriyle par
ti ilyönkurul üyeleri ve dilin) encümen 
azaları ve orman muhafız ve .ıskeri a. 
lay kumandanları ve onnan müdür ve 
mühendisleri bulundular. 

Yemekte ilbay ve umumi meclis ü

yesi misafir talebeye Bolu halk.:nıo or

man servetinin işlemesiyle orma.ncıla

n olan sevgi ve alikalaruı.dan bahset

tiler. Orman talebesinden iki genç ta

rafından Boluda gördükleri sıcak ala

kaya tetckkür edildi. Bolunun orman

ları mevzuu etrafında hasbihaller ya
pıldı. Talebe bugün Abanda çıktılar. 

Üç gün orada kampladıktan sonra 'Bolu
ya döneceklerdir. Talebeler tetkikleri
ni bitirdikten sonra Düzce, Bolu ve 
Gerede yoliyle Ankaraya dönecekler. 
dir. 

Para almamışlar. Muzıa·rı soymaya baş
ladını. Parmaklarım için, bu, müstesna 
bir zevkti. Kabuk, meyveden, genç ka
dın elinden eldiven sıynlrr gibi ayrılı
yordu. Taze, diri muzları arka arkaya 
yerken, dişlerimle, taze bir et ısırdığı· 
nu sanıyordum. 

Tekrar arkalara baktım. Yolun o 
parçası, üç kızla bir delikanlının çok
tan Üzerlerine kapanmıştı. Kızlar mı 
muzlara, muzlar mı kızlara benziyordu? 
Bu muammayı haJledemeden güzel 
Dammur'u gerilerde bırakmış, Beyrut'a 
yaklaşmıştık. Vakit, akşam suları idi. 

Artık Lübnan'da idik. 

rıne bir diğerinden intikam .almı§lar
dır ., diyemez miyiz? 
- Maeterlinck'e haber verelim: A. 

rrlar, develer gibi. kincidirler. • N. B. 

itfaiyeci Faaueau'nun karısı 

Fransada bir itfaiyeci fauveau da
•aıı vardır ve bu, ıa..kikaten bir da
vadır0 Dreyfüs davası, Sta-riaki dua
sı gibi dallı budaklı ve bitip nihayet

lenmiyen bir da-.a ..... 
Bu adamın karısı birden bire öl

müştür. Bir rivayete göre kadını ko
cası zehirlemiştir. Bir diğer rinyete 
göre görümcm, bir l>a.tka ri-Yayete 

göre de kendisi .•• 
Mesele •ylardaılberİ •uruı> git

mekte Ye en 90nunda tahakkuk etini-, . 
yen yeni yeni vaziytler dolayıuyle he-
men her gün bütün ga:ıetelerin sutun. 
larım işgal etmektedir. 

Şu kadıncağızın nasıl öldüğü bir 
d • "hbe anlaşılsa da "Fauveau ava.sı a r-

lerini okuyarak gözlerimiz yorulma

sa! 

Napoleonu ziyaret etlenle!__ 

Devam etmekte olan büyük sergi 
dolayısiyle Parisi ziyaret etmekte o
lan yabancılardan yirıni bini her gün 
Napoleonun kabrini ziyaret etmekte 
imi§. 

1938 senesinde 1814 Ü hatırlayan
ların bu kadar çok olduğu doğru ise 
dünyamızın gidi§İne naaıl tatma ma

h? 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İtfaiye 

şenlikleri bugün Taksim stadyomunda 
yapıldı. Törene İstiklal marşiyle başlan
dı ve vali vekili kısa bir nutuk söyledi. 
İtfaiye piyadesinin geçid resminden son
ra ilk yeniçeri tulumba takrmı orijinal 
.kıyafetiyle bir geçid yaptı. 1869 dan 
1923 yılma kadar halka yangın haberi
ni veren mahalle bekçisi kıyafetiyle 

meşhur komik Naşid ortaya gelerek 
muhtelif mahalle bekçileri tiplerini can
landırdı. 

Gene aynı seneler zarfında yangın 

söndürme işlerinde çalışan tulumbacı -
• "k lar hususı ıyafetleriyle dört takım ha-
linde sahaya çıktılar. Bunları 1874 de 
kurulan ilk nizaıniye itfaiyesi ve 1889 
da teşkil edilen bahriye itfaiyesi takib 
etti. Sonra bunlaT da yerlerini 1923 de 
!ehremini B. Haydar taraf mdan kurulan 

ilk belediye itfaiyesine bıraktılar. Ondan 

sonra da modern vesaitle mücehhez o]an 

bugünkü itfaiyemiz sahaya çıktı. 

Geçid resiınleri bittı"'kten sonra mas

keli top oyunu, halat çeleme müsabaka

sı, hortum sürat müsabakaları. tel mer

diven kullanma usulleri gösterildi. Bü

tün bu gösterişler al.kışlarla karşrlandı. 

Stadyomun ortasrna yapılan biri u.. 

fak, biri büyük iki binadan evelce ufa· 

ğı tutuşturuldu. Bunu askeri itfaiye ve 

m:ıhalle tulumbacılarr söndürmeğe ça

lıştılar. Sonra büyük eve ateş verildi. 

Halktan birisi sahaya çağrılarak Şiş. 

hanedeki merkezinde bulunan itfaiye· 

ye stadyomda yangın çıktığı haberi ver 

dirildi. Telefon edildiği andan itibaren 

dört dakika sonra Beyoğlu grupu bü. 

tün vesaitiyle yangın yerine yetişti. 

Grup geldikten yarım dakika sonra au 

verildi ve bir buçuk dakika sonra da 

bütün otomatik aletler ve vasıtalar faa

liyete geçerek ateş bastırıldı. Törene 

bu suretle nihayet verildi. 

Eu kadınlığı mektebi 

Paristeki "Yüksek ev kadınlığı 

mektebi" proıp-amlarlDl rali.h etmit

tir. Bunu bir ili.ııdaD öjreniyonız. 

Islah edilen pr"gramda şunlar var

drr: Ev hekimliği, çocuk terbiyesi, te

ğaddi ilmi, aile psikolocyası,'dır. 

Bu mektebte Paris kızları mı, yok

sa vilayetli kızlar mı okuyuyor aca

ba? 

Doğan ue ölen almanlar 

Alınanyada yapılan bir istatistik 

§• merak verici hakikatleri ortaya 

çıkarmıştır • Almanyacla her üç sa

niyede dört çocuk doğmakta ve her 

yirmi sekiz saniyede bir ölüm ..-üku 

bulmaktadır. Çocuk ölümünün kur

banları saatte otuz beıtir. iki saat 
zarfında üç alman da kendilerini öl
dü..i"nektedir. 

En mesud memleket 

Dünyanın en mesud memleketi, bir 
İngiliz dominyonu olan cenubi Afrika 
birliğidir ve bu saadet uzun müddet de
vam edeceğe benzemektedir. Bu "imti
yazlı,. memlekette işsiz!ik olmadıktan 

başka, bilhassa elektrik endüstrisinde 
mütehassıs işçi kttlrğ• bile vardır. Şe -
birler, işitilmemiş bir hızla inkiıaf et -
mekte ve yeni bir taknn şehirler yerden 
mantar gibi çı~maktadır. 

Bakanlık, Ankara merkez kazasının 
79 köyü ile Tunceli'nin 9 köyü ıçın 

geçen sene yapılan tecrübenin vermiş 
olduğu müsbet netice dolayısiyle, 

mektebsiz olan köylerimi%i en kısa za
manda öğretmene kavuşturmak ıçm 

bu tedbiri genişletmeyi kararlaştırmış 
ve eğitmenler kanununu çıkartmıştı. 

Haber aldığımıza göre, bakanlık önü
müzdeki yıl 8-10 yerde yeni kurslar a
çacak ve bine yakın eğitmen yetişti

recektir. 
Gene geçen seneden alınan tecrübe 

ile, ders programında bazı değişıklik
ler yapılmıştır. Eğitmen köyt yalnız 

yazma okuma öğretmek için değil, zi-

l raat, ekonomi, srhat, bayındırlık saha
larında ve köyün sosyal hayatında 

1 

devletin istediği topyekun kalkınma
nın mümessili olarak gittiğinden ken-
disine bütün bu bilgiler verilmektedir. 
Bilhassa Ziraat Bakanlığının mütehas
sısları kurslarda eğitmenlere makinalı 
ziraat, çeşidli ürün yetiştirmeyi, pul
luk kultanmayı ve bu ziraat aletlerinin 
basit tamirlerini öğretmektedirler. 

Kül tür Bakanlığı eği tmenlcr için 
iki türlü mekteb tipi plim da hazırlat
mI!Jtır. Bu binalar, geniş ve aydınhk 
bir dershane ile, muallimin çalışma 

odası, yatak odası, mutbalcı ve köy ku· 
rulu odasını ihtiva etmektedir. 

Konyanm su ihtiyacı 
Konya (Hususi) - Dutlu suyunun 

fehre getirilmesi için yapılmakta olan 
bütün tesisat ikmal edilmiştir. Bunun 
için suyun menbaından şehre kadar 12 
kilometre uzunluğunda ve 200 milimet
re kalınlığında çelik borular döşenmi~
tir. 

Brassert firması 

direktörü geliyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Karabük 

demir ve çelik fabrikaları inşaatını ü
zerine alan ingiliz Brassert firması ge
nel direktörü B. Makkenzi şehrimize 

gelmiş ve bu akşam Ankaraya gitmif· 
tir. B. Makkenzi oradan Karabüke ge
çecektir. 

B. Brassert'in de eylül içinde gele
ceği haber verilmektedir. Yakında 15 
ingiliz mühendisi daha gelerek Kara· 

bük fabrikalarırun dahili tesisat işleriy

le meşgul olacaklardır. 

Tren tarif el erinde 
değişiklik yapıldı 

Devlet demiryolları şebekesi üze~ 

rinde işlemekte olan sürat yolcu, muh
telif trenlerin hareket saatleri 16 ağus· 

tostan itibaren değişecektir. Yeni ha
reket cedvelleri istasyonlara asılmı~ 

tır. Bu değişmeden Sirkeci, Edirne, 
Bursa - Mudanya, Samsun - sahil ve 
Erzurum • Sarıkamış b.udud hatları
nın tarifeleri müteessir olmıyacaktır. 

Bir batında üç çocuk 
Edirnede Hasköyde Romanya göç.. 

menlerinden Hüseyin oğlu Efrahimin 
ikisi kız ve biri erkek olmak üzere bir 
batında üç çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Kız çocuklarından birisi 3 Yat ya
~adıktan sonra ölmüştür. Diğerleri saf 
ve sthhattedir. 

..................................................... . ' 
~ H A V A ; . . : ............................................. _ .... . 

Gölgede 30 derece 
Dün Ankarada hava açık ve riir

gftrlı geçmiştir. Gecenin en düşük ısısı 
16, en yüksek ısısı da gölgede 30, gü
ne§te ve açıkta 56 dereceye çıkmıştır. 

Yu dun Eğe ve orta Anadolu, cenub 
ve cenub doğusu mıntakalannda açık, 
diğer yerleri a.ı bulutludur. 

24 saat içindeki mevzii yağt~la • 
rın karametreye bıraktığı yağışların 
su miktarı Karsta 18, Orduda 3, Trab
zonda bir kilogramdır. Yurdda en dü... 
şük ısı, Kayseri ve Sivasta 12, en yük
sek ısı da İzmir ve Adanada 33, Antal
yada 34, Bodrumda 35, Siirdde 39. Di
yarbekirde 40 derecedir 
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Kut uaşan 
tayyare 
Tayyareciler seyahate 

dair muntazam 
haber veremiyorlar 
Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı

nın verdiği malfunata göre, saat 13,40 da 
§imal kutbu üzerinden uçan 209 N. tay
yaresi saat 14,32 de sağda bulunan motö
rün işlemediğini, 2600 metre irtifada hiç 
bir şeyi görmeden uçmakta olduğunu bil 
diren bir radyogram göndermiştir. Bu tel
graf tan sonra tayyare ile muntazam ir
tibat yapılamamıştır. Moskova saatiyle 
ıaat 15,58 de Yakutsk telsiz istasyonu 
şu telgrafı almıştır .• her şey yolunda 
gidiyor, işitme şeraiti çok fenadır.,, 

Saat ı 7 ,30 da Şmit burnundaki istas
yon da şu son telgrafı almıştır: beni 
nasıl işitiyorsunuz? bekleyiniz,, bun. 
dan sonra bütün sovyet istasyonlarının 
kutub istasyonlarının ve amerikan is
tasyonlarının mütemadi dinlemelerine 
rağmen saat 2,14 e kadar tayyare ile 
irtibat temin edememişlerdir. 

Gromof'un beyanatı 
Londra, 14 (A.A.) - Temmuz kut

bu uçuşunun şefi albay Gromof dün ak. 
şam beyanatta bulunarak, Moskova • 
Sanfransisko ve yahud Moskova - Nev
york arasında, fevkatade hava vaziyeti 
müstesna olmak üzere. 24 saatte seferi 
temin eden muntazam servisin iki sene 
içinde kurulacağı kanaatinde bulundu. 
ğunu söylemiştir. 

B. Musoli'ninin 
Rag··za'daki 
Yeni nutku 

Ragiıza. 14 (A.A.) - Stefani ajan
sı bildiriyor: M usolini burada söyledi. 
ği nutukta, ada tarihinin biri 1860 dan 
1922, ve öteki 1922 den bugüne kadar 
olmak üzere iki devreye ayrılabilece

ğini ve bu ikinci devrenin bütün bu a
sır müddet'nce devam edeceğini kay. 
dettikten sonra. birinci devrede Sicil
yan n vatana karşı olan vazifesini aşkla 
yerine getirdı ğini, ikinci devrede, im
paratorluğun kuruluşundan sonra, sL 
cilya mese'elerinin mühim bir pllinda 
rnütaleası icabettiğini, zira Sicilyanın 
bugün r zamankinden daha ziyade 
Yuı:dun sınırı olarak imparatorluk için 
hayati ehemiyeti haiz bulunduğunu bil
dirm'ş ve faşizmin bütün sahalardaki 
ba rılarııır saydıktan sonra, sözlerini 
Ra ,tiza halkının mamur Sicilyayı ve 
yar nın d ha büyük imparatorluk İtal
yasını Himlamağa çağırmak suretiyle 
bitirmiştir. 

Amerikanın Brezilyaya 
vereceği destroyerler işi 

Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika 
hükümeti, Brezilya'ya ödünç vereceği 6 

destroyerin hazırlıklarına baslamıştır. 

Önceden bu tedbire itiraz etmek isteyen 
Arjantin hükümeti, bu niyetinden vaz
geçmiştir. Ancak senato dış işler komis
yonu az larından bir kısmı bu karara 
İtiraz edeceklerini bildirmişler ve bu 
meselenin, harb gemilerinin herhangi bir 
suretle ba.,.ka milletlere ödünç verilme
lerini vasak eden Londra deniz anlaş
masına aykırı bulunduğunu tebarüz et
tirmi~lerdir. 

Rudüs civarında haydud
larla bir çarpışma 

Kudus, 14 (A.A.) - 1ki günd en be. 
ri dördüncü defa olarak kudüs civa
rındaki yolun üzerinde polislerle, silah. 
lr bir haydud çetesinin efradı çarpış
rnışlardır. 

Haydudlar, sillimlarını b rakarak kaç 
rna mecbur olmuşlardır. 

Almanyada büyük bır 
yangın 

Potsdam, 14 (A.A.) - Büyük bir 
Yangın berlinlilerin en mühim gezinti 
Yeri rinden biri olan Margurat kasa
basını kı men tahrib etmistir. Yangına 
karşı bütün gece devam eden miicadele 
esnasında ik:si itfaiye neferi olmak ü
zere 4 kişi yanmıştır. Yangının sebebi 
heniı7 hili.,rrıe,,.,ektedir. 

ULUS=--=----------========= 

Japonlar __ harb _i~~':l:--~-~~1-~.!-
( Başı ı. incı sayfada) ı~aai$WSbi_,__ ·- - -srexawuıwxawlV~= un 

Çin tayyarelerinin taarruzları 
öğleden sonra başlamıttır. Bunlar 
saat 16 dan sonra Uangpu önünde 
japon harb gemileriyle jap?n 
mevzilerini bombardıman. ~tmıt
lerdir. Seçuan cadesindeki Japon 
kıtlasmın yanına birço~ bomb~
lar ve japon k o nsoloslugunun °
nünde demirli bulunan lzumo kru
vazörünün yanma torpiller düt
müttür. Diğer taraftan, atılan 
bombaların tesiriyle Uangpu neh· 
rinin iki kıyısında da yangınlar 
çıkmıttır. . 

Hava müdafaası toplariyle mıtral-
yözler işe karışmışlar ve bunların müt

hiş gürültüsü mültecilerle dolmuş olan 
yabancı imtiyaz bölgelerinde panik ~o· 
ğurmuştur. Fransız imtiyaz bölgesın.e 
düşen iki bombadan biri, kalabalık bır 
halk kütlesinin ortasına düşerek yüz
lerce kişinin yaralanmasına ve ölmesine 
sebeb olmuştur. Başka bir bomba da 
Nankin caddesinin nihayetinde bulu
nan Palasotel civarında patlamıştır. 

Yüz/ erce ölü 
Burada ölenlerin sayısı 200 olarak 

tahmin edilmektedir. 10 otomobilin alev
ler içinde yandığı görüldüğünden, bun· 
lar arasında yabancılar da bulunduğu 
sanılmaktadır. Yedinci Edvard cadde
sinde birçok cesedler üst üste yığdııuş 
bulunmaktadır. Çin ve japon tayyarele
ri aynı zamanda şehrin üzerinde uçtuk· 
larından, bu bombaların hangi tayyare
ler tarafından atıldığını tesbit mümkün 
olamamıştır. Ölen yabancılar arasında 
İngilizler ve amerikahlar da vardır. 
Bunların bir kısmı da kadındır. Harb 
başlayınca bütün ticaret gemileri Şang
hay limanını terketmişlerdir. 

T op ateıi ve yangınlar 
Bir taraftan hava muharebesi devam 

ederken, diğer taraftan da çin ve japon 
topçuları arasında şiddetli bir düello 
başlamıştır Bombardımanın tesiriyle 
Şapei mahallesinde büyük bir yangın 

çıkmıştır. Şimal istasyoniyle Yangsefu 
mahallesinde çıkmış olan yangınlar da 
devam etmektedir. Şimal istasyonu 72 
S. M, lik iki batarya tarafından bom· 
bardıman edilmektedir. Çinliler yangın
ların bütün mesuliyetini japonlara yük
lemektedirler. Şapei istikametinde harb 
geç vakte kadar devam etmekte idi. 

Çin tayyarelerinin ikinci ve 
üçüncü hücumları 

İlk taarruzdan bir müddet sonra çin 
tayyareleri yeniden İzmo zırhlısının üze
rinden uçtuğundan, civardaki japon zırh· 
lılarından havalanan iki tayyare ve 1zu
mo zırhlısının top ateşiyle karşılanmış
tır. Tayyareler biribirleriyle çarpı ·mak
sızın gözden kaybolmuşlardır. Sonradan 
Çin tayyareleri üçüncü defa olarak lzu
mo zırhlısına hücum etmişlerdir. Japon 
konsoloslıanesinin bombardımanına 10 
tayyare iştirak etmiş bulunuyordu. Ja
pon hava müdafaa topları şiddetle mu -
kabele ederek bir Çin tayyaresini düşür
müşlerdir. 

Japon gambot/arının mukabelesi 
Çin tayyarelerinin japon imtıyaz böl· 

gesi üzerinde dolaştıklarını gören japon 
gamhotları bunlara ateş açmıslardır. Ja· 
pon harb gemileri de Vosung kaleleri 
üzerine ate acmışlardır. Çin tayyareleri 
japon bahriye müfrezesi karargahına 

da bomba atmışlardır. Yapılan mütead -
did taarruzlar e:masında İzumo kruva . 
zorüne hiç bir bomba isabet etmemiştir. 

Japon gemileri nehrin mansabına 
gittiler 

Çin tayyareleri ufukta kaybolduk · 
tan sonra lzumo müstesna olmak uzere 
diger bütiin japon gemileri nehrin man
sabına doğru hareket etmeğe başlamış
lardır. Bunların Çin mıntakasını bom
bardıman etmek üzere müsaid mevkiler 
intihab etmek istedikleri muhakkak gö -
rülmekte idi. Cünkü japon baş kuman -
danlığı Çin askeri binaları civarında o
turan halkı, buraları boşaltmağa davet 
etmişti. 

Bombardıman bQflıyor 
Nitekim çok geçmeden, iki japon 

harb gemisi enternasyonal imtiyaz böl -
gelerinin imalindeki Şanghay hükümet 

Japonların resmen harb 
ilin etmeleri muhtemel 

Bütün Japon donanması harbe iştirak 
etmek için hazırlık yapıyor 

Tokyo, 14 (A.A.) - Dıt işler bakanı 8. Hirota, Yangtse'·nin abluka 
edilmesini Çin büyük elçisi nezdinde protesto etmiştir. 

Dış bakanlığında söylendiğine göre, Şanghayın ~ombardımam do
layısiyle, yarın çok mühim kar arlar alınacaktır. İyı haber alan bazı 
mahfillerin sandığına göre bü~k elçin in geri çağırılması ve resmen 
harb ilan edilmesi muhtemeldır. 

J k Japonların günlük masrafı 
aponya enerı'ik tedbirler alaca ı ·ı t ı· 

T . . mı yon s er ın 
okyo, 14 (A.A.) - Vazıyetı~ Tokyo, 14 (A.A.) - Rovter bildiri-

vehamet k b tm · .. ine kabı- • . es e esı uzer • . yor· Japon sanayıcileri, Japonyanın fL 
nenın ~ef erberlik hususund~ ıttı· len harba girişmesi üzerine, ağır en-
haz edılen mali ve ekonomık ted- du"st · · · b" "k kl - d" . . . , l · rı ıçın uyu re am yapmagı u-
bırlerı tevsik ve Şanghay ın, ge • şünüyorlar. Fakat finans bakanlığın. 
melde olan Çin fırkalarıan .. karşı ın karı tahdid edeceğinden korkuyor-
koyacak surette ~arad~n. muda.fa- lar. Bangerler ise üçüncü munzam harb 
u~~ kuvve~lendırmek ıçın yem e- bütçesinden sonra cok karanlık görü-
r.~~ık tedbırler almağa karar ver- len mali vaziyetin istikbalinden endi. 
ıgı zann~lunuyor.. •

1
_ şededirler. Zira halen günlük masraf 

•v~evk8:1ad~ kredıler kabul e~dı bir milyon isterling olarak tahmin e-
dıgı ve dıyet in eylwde fevkalade dilmektedir 
bir toplantı yapması derpi1 edil- · 
diği rivayet olunmaktadır. Pamuk, iplik sanayicileri ile muhte-

lif diğer sanayiciler, Çin piyasasının 
Bütün japon donanması harba 

İ§tirake hazırlanıyor 
Tokyo, 14 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, japon deniz mahfilleri, 
şimdiye kadar görüşmelerin neticesıni 
bekliyerek dolaşmakta olan jaron do
nanmasının diğer btitün gemı lerini de 
muharebeye iştirak ettirmeye karar ver
miştir. Japon umumi karargahının bom
bardımanı, enerjik ve tesirli mukabil 
tedbirleri istilzaın etmektedir. I 

binalarının bir kısmını şiddetle bombar
dıman etmişlerdir. Bu nokta Çin taar • 
ru.zları için bir hareket noktası teşkil et
mekte idi. 

Çin kıtaları ilerliyorlar 
Kuanguen bölgesinde top sesleri ye

niden iştilmektedir. Çin kıtaları demir -
yolu hattını şarka doğru katetmişlerdir. 
Zırhlı otomobillere orada duran japon 
kıtalanna, mecbur kalmadıkça ateş et -
memeleri tenbih edilmiştir. Çünkü bu
rada yapılacak bir çarpışma, japon kı -
talarmın gerisinde bulunan binlerce si • 
vil japonun hayatım tehlikeye koyacak 

mahiyettedir. 

12 çin fırkası da Şanghay üzerine 
yüriimeğe hazır 

Diğer taraftan tiınendüferle Şan· 
ghaya gelen bir Çin fırkası mevzilere 
ginniştir. 12 Çin fırkası, icab ettiği za
man ŞanghaY üzerine yürümek Üzere 

emir almıtbr. 

Y angtsedeki japon umumi karargahı 
iıgal edilmi§ 

Central News Çin ajansına göre Çin 
kıtaları Yangtse'deki japon iplik fabri
kasına yerleşen japon umuhi karargahı-
nı işgal etmişlerdir. . . 

Hongken mahallcsınde Japon deniz 
müfrezesi tarafından hareket üssü ola • 
rak kullanılan başlıca japon kışlası Çin 
kıtaları tarafından muhasara edilmekte-

dir. 
Uangpo nehrinin kapatılması işi 

detJam ediyor 
Çinliler, iki japon destroyerinin gö

zü önünde Uangpo nehrinin kapatılma
sı işine devam etmektedirler. Bu hare
ketin sebebi, japon gemilerinin nehre 
girerek ihraç ~rekct'. yapmalarına ma
ni olmaktır. Bırçok çımento yüklü yel· 
kenli ve vapurlar nehri kapatmak için 
batırılmıştır. Bu yüzden 8 japon gemisi 
ile birkaç yabancı vapur mahzur vazi
yette kalmıştır. 

Bombardımanın •on bilônçosu 
Son gelen haberlere göre yalnız 

''Büyük dünya .. meydanına düşen bom
balar 463 kişinin ölmesine ve 828 kişi· 
nin yaralanmasına sebeb olmuştur. Ya
bancı olarak 4 amerikalı ve iki rı.ıs öl
müş, 4 amerikalının bacakları kopmuş, 
elli kadar avrupalı da ağır surette ya· 
ralanmıştır. 

kendilerine kapanmış olmasından çok 
müteessirdirler. 

Şiddetli sansür 

Gazeteler gemilerin hareketi ve kı. 
taat sevkiyatı hakkında haberler ver
meğe mezun olmadıkları gibi halkın 

bu hareketler esnasında hazır bulun
ması da yasak edilmiştir. 

Polis şayia çıkaranlara 
şiddetli davranmaktadır. 

karşı çok 

Japonlar Nankiıı 
Üzerine yürüyorlar 

Çinliler şehri şiddetle 
müdafaa edecekler 

Londra, 14 (Hususi) - Nankinden 
Tokyoya gelen bir habere göre japon 
kıtaları topçu himayesinde olarak ieh
rin arkasındaki sırtları işgal etmişler 

ve dağlarda keçi yollarından çinlileri 
takibe başlamışlardır. Dağlık bölgeler. 
deki istihkamlarda mahsur kalmış olan 
Çin ktıaları cephane ve yiyecek azal
dıkça harb kabiliyetlerini kaybetmek
tedirler. 

Çinliler Nankini §iddetle müdafaa 
edecekler 

Royter Nankinden bildiriyor: Çin
liler, Çin milletinin Nankin müdafaa· 
sını Madrid muhasarası kadar unutul
maz bir şekilde yapacaklarını bildiri. 
yorlar. Şehrin müdafaası ve hava mü
dafaası hazırlıkları bitmiş, şehrin için
de birçok yerlerde siperler kazılmıştır. 

Kuomintangın merkezi icra komite. 
si. azasının buhran müddetince riayete 
mecbur kalacakları bazı teahhütler ve 
bu arada bilhassa diğer gruplarla olan 
bütün anlaşmazlıkların unutulmasına 

dair bir teahhüt kabul etmi tir. Bun
dan, Kuomintangın şimdiki buhran 
müddetince bütün siyasi gruplarla iş. 
birliğine karar vermi~ oldugu anla ıl· 

maktadır. 

Tiençin'den bildiriliyor: 
Pekinin altmış kilometre cenubu

nun Liagingı.iang mıntakasında muha. 
rebeler yeniden başlamış ve Nankin 
kuvvetleri japonlar tarafından püskür
tülmüştür. Nankov'un şimali şarkisiıı

de ise çinliler kuvvetli bir surette mu
kavemet etmcktedır. 

Deli bir kadın bütün 
çocuklarını öldürdü 
Münıh, 14 (A.A.) - Bir delilik 

buhranı esnasında Bavyeralı bir köylü 
kadın bir nehirde bütün cocuklarını 

boğmuştur. 

Kadın kendini diğer bir nehire ata
cağı sırada tevkif edilmiştir. 

BASIN 1CMAL1 l 
Übeydullah ve Hamid 
CUMHURIYET'te Peyami Safa. 

büyük tair Abdülhak H&mid'in Yant

batına &Ömülen Obeydullah'tan ve be 
iki ölünün biribirlerine benzer taraf
lannlan bahsettikten sonra diyor kiı 

Obeydullahın gençliğindeki politi
ka maceraları, politikadan ziyade 
macera faslına kaydolunmak laz1a 
gelen serazad bir ruhun içtimai de
ğil, birinci derecede fa}ııi galeyanı.. 
rıdır. Nitekim, gençlik gidince, Ob~· 
dullahm ruhunda, cihanın her türla 
hadisesine eyvallah dediren bir te
vekkül felaefesinin bah kaldı. 

Übeydullah da, Hi.mid gibi, öm
rünün son yıllarında, etlerine bizim 
fikir dünyamızda belki hiç teaadif 
etmek mümkün olmıyaan bir ne'ri 
caage•, - bu kelimeyi ermit diye ter
cüme etmeğe çok temayülüm var -

tipini temsil eder. Kendileriyle te
mas edenlere verdikleri büyük huzur 
ve tevekkül duygusu, dünya hevea
leri içinde çok oynamıı ruhlarllllll 
mücerred hayattan ve ölümden bafka 
her türlü meıeleyi taafiye etmiı sa
kin iklimlerinden gelen havanın te
siridir. 

Kemal dedikleri ıey bu mu? 

Hele bir o yafa geliniz bakalmı. 

SPORDAKi BOZUKLUK 

AKŞAM'da ak§amcı, spordaki (,o. 

zukluk hakkında yazdığı bir fıkrada 
tunları yazıyor: 

Bir anne, yana yakıla dedi ki: 

- Ah, bilseniz, bütün üm.idlerimi 
bağladığım evladım birdenbire naul 
bozuluverdi. Halbuki on iki, on üç 
yaılarına kadar onu baskı altında hl

tabilmiştim. Mektepte cevher gibi 
parlıyordu. Derslerini mükemmele. 
biliyordu. Şimdi iki senedir arka ar

kaya dönüyor. Okumaktan sıdkı aıy
rıldı. Kafasma bir şey girmiyor. 

Hazik bir doktor gibi derhal IOl'-

dum: 

- Futbola pek mi meraklı?. 

T eıhisim doğru çıkmıı ! . 

Anne: 

- Pek ... - dedi - pek meraklı._ 

Ve sonra, ekser ebeyvenin malW. 
olan ıikayetini yükseltti. Bunları tek
rarlamıyorum. Kim ititememittir? 

**$ 
İnsanın fU meıhur csağlam kafa. 

sağlam vücudda I> mütearifesindea 
adeta ıüpheleneceği geliyor. yoksa, 
insanın kudreti, bir nehrin suyuna iDi 

benziyor? Öyle bir nehrin suyuna ki. 
kafaya giden kanalın yolunu açarsa11 
zeka inkitaf edip beden zayıf düt
mekte, yahud da, bilakis, adalelere 
cereyan versek kafa bot kalmaktadll". 

Birçoklarında bu ıüphe samımt

yetle uyanmııtır. Fakat, biz bunu ka
bul etmek istemiyoruz. Eskilerin cSa
hibi seyf ve kalem" dedikleri tip, nasıl 
hem bedene hem fikre taalluk edea 
itlerde müsavi olarak sivrilebilir idiy
se, timdi de, gençlik hem manevi i
lemde, hem de sporda kendini göste
rebilir diye kani bulunuyoruz. 

Muharrir. burada Falih Rıfkı A· 
tay'ın gazetemizde sporculara dair 
yazdıqı bir fıkrayı naklettikten aoa
ra yazısına ıöyle devam etmektedir: 

Bu satırları bütün kulüblerin ka· 
pılarına yazmalı. 

Başvekilin spor işini ciddiyetle 
muktedir eline almakta yerden göğe 
kadar hakkı var. Spor işindeki bo
zukhık zannedildiği gibi, stadyoıa 

çerçevesi içinde raslanan azğınlıklar
dan ibaret değildir. Ancak orada 51· 

kı bir temas vaki oluyor da acı ha
kikat gôriilüyor. 

Spor felsefesinden tatbikatın, 

ilk okul çocuğundan yaıı ilerlemiıle

rin kulübüne, tenisinden denizine, 

alfasından omegasına, elifinden ye· 
'<İne kadar yıkılıp yeniden yapılma· 

ğa ihtiyaç gosteriyor. 

Mercimek kafalı herkülter yetit
tirmeğe ne lüzum var?. 

İzmirde elektrik fiatlan 
İzmir (Hususı) - Elektrık kilovat 

fiatı terife komisyonu tarafından 18.S 

kuruştan 16,5 kuruşa indirilmişti. Yeni 
tarifenin tatbikine başlanmı~ ve şirke.. 
tin aldığı fazla paraların altı ay içinde 
itfa edilmesi kararlaşmıştır. 
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Amerikada köycülük 
tahsil eden gençler 

okuduklarımız J (_ ~ab~".'.,cı basmda 
İstanbulda resim ı:nüzesi . . . 

ve resım sergısı 

Yunanistan'da bir sene i 
bilinço-su 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Dolına
bahçe saraymm vcliahd dairesinde ku
rulacak olan türk resim müzesine kona· 
cak eserler toplamnağa baş_larul~ Dai· 
rede tamirat itilaııc.ktedir. Sergi 21 ey
lftlde açılacaktrr 

Kültür Bakanlığı bundan dört yıl 
enl ilk mekteb muallimleri arasından. 
imtihanla seçtiği gençlerimizi köycü
lük ve halkçılık işleri üzerinde görgü· 
lerini artırmak üzere tahsil iç.in Ame. 
rikaya göndermişti. • •• • 

yenı re Jımın Güzel Sanatlar Akademisinde 17 a· 
fustosta bir resim sergisi açzlacaktır. 
Eu sergide ressam Nazmi Ziya'nm 300 
eseriyle. tezyini sanat üstadTarından Ah
med Kamil, İsmail Hakkı, N ecmeddin 
Ye Baha'nm eserleri teşhir edilecektir. 

Bunlardan tahsillerini bitiren bir 
kısıım gençlerimiz yurda dönmüşlerdir. 
Kültür Bakanhğı memleketin büyük 
bir ihtiyacmı giderme usullerini öğre
nen gençlere mnhtclif yerlerde vazife 
verecektir. 

F r.msu gazcteci:l~zimdcn Pierre 
Courte:nay. Ytınaı:ıi.stm'da 14 aı

ğustastmı Gnc:e Ye ıamaki Ylbiyeti mu
kayese eden. bir makrlesinde,. ht mem
lekette bir y:ddanbai ~ i:Jlai 
şöyle anlatmaktadn-: 

••.. Daba 4 ağustcs 1~ ba.mselcrin
den bir ~ ay önce, voniyeti iyi bilen 
kiDl&eler memleketin ~iy;si hayatına 
yem bir ahenk vermek için radikal bir 
hareket yapmanın lüzwnunu anlamışlar· 
dı. Hadiseler bu hareketin vukuunu 
tacil ettiler. 1936 son ldnuwmda yapı
lan aeçimlerden &eınl'a kurulan parlamen
toda sayı bakımından biribiri.n.e müsavi 
iki pa:cti vardı ve bu parlamento mem· 
lekete yalnız cari işleri görmekten baş
ka bir işe yarayacak hükümetler ve
recek kabiliyette değildi. Nisbi ıeçim. 
den istifade ederek 15 mebusluk elde 
etmiş olan komünistler, sayıca biribi
rine müsavi olan iki büyük burjuva par· 
tisinin arasında, bildikleri gibi at oyna
tıyorlardı. Biribirlerine düşman oran 
bu partile kmulilcak bir koalisyon 
hükümetiyle iş birliği yapmak istem.e
dikleri için, memlekette büyük bir sos
yal karğaşahk başladı. 

Daima parlamentonun kanuniyet ~er· 
çevesi içinde kalmak istiyen kıral bu i
ki partiyi birlikte çalr~ağa daTet et· 
ti. Parti1CT bunu dinlemediler; karğa
şahk gittikçe yayılarak devam ediyor, 
kafalar kızıyor ve memleket 1935 ihti· 
lalinden bir sene ve bir kaç ay sonra, 
yeni bir felaketin JrarşYSmda bolımu.. 

yordu. 
l~te bu şartlar içinde, 4 ağustos ta· 

rihinde - tamamiyle intikalt bir tedbir 
olarak - kun-etlerin mub:zıleştirilme· 
si kararlaştırıldı. Onun için, politik 
hürriyetlerin memleketin sük.fınwıa. fe
da edildiğini söylemek. hadiselerin re
alitesine avkırı bir hareket yapmak o-
lur. 

~ itaraf bir mü~hidin gözüne çar
lg) pan bir şey de, memleket idare.. 
sinin ban şubelerinde vukua gelmi!1 o
lan itraz götürmez de~ikliktir. 1935 e 
kadar muhtelif politik partilerin em
rine tabi parçalardan teşekkül etmek
te olan ordu, en büyük şefi olan kırala 
ve memlekete sadık, kaybedilen vakti 
yeniden wanmak için harıl harıl çalı
şan ve bugün kelimenin modern mana
siy le kasdedilen bir ordu haline gelm~
tir. Ordunun techiz.atmı tamamlama i
şine de büyük bir enerji ile devam O• 

lunmaktadır. 

En salihiyetli müşahidler son za
manlarda,. yunan ordusunun artık mev
hum bir teY olmaktan çıktığını ve he
saba katılmasL icab eden bir reailte ha· 
line geldiğini görmüşlerdir. 

Bir ıoua yeni kanunlar, işle sermaye 
aruındaki münaaebetlerde daha büyük 
bir adalet kurmuştur. İşçiler için vücu
da getirilen sosyal sigorta, kollektif ça
lışma mukaveleleri, asgari ücretler, ba
taklıkların kurulması suretiyle elde o
lunan topraklarm taksimi, çiftçilerin 
tabi oldukları vergilerin indirilmesi gi· 

Tefrika: No 100 

Büdce hemen hemen denktir 
~ 

memlekette işsizlik yoktur Otomobille A vnıpada seyahat 
edeceklere verilecek vesikalar 

ordu gittikçe kuvvetleniyor İstanbal, 14 (Telefonla) - Par:is'te 
toplanan gümrük konferansında otom°" 
bille Avrupa•da yapılacak s.eyah:atler 
için enternasyonal bir: proje ~ırlan • 
mıştr. Bütün murahhslar tarafından im
zalanan projeye göre otomobille seya • 
bate çıkanlar enternasyonal otomobil 
federasyonlarmdan birer vesika alacak
lar ve bu vesikalarla serbestçe hudud
lardan içeriye girebileceklerdir. 

lşle sermaye arasında münasebetler, 
anlaşmazlığa, greve gol açmıyacak 

şekilde tanzim olunmuştur 
bi tedbirler, parlamenter sınıfla geçen 
uzun senelere nazaran Metaksas rejimi 
esnasmd.a daha iyi neticeler vermişler· 
dir. Parlamenter hüküm.etlerin bir aos
yal sigorta kanunu projesi ha.zırlamala
rı ~in dört senelik bir zaman laıım gel
miş ve seçim programlarındaki vaidle
re rağmen bu kanunu tatbik etmek bir 
türlü mümkün olamamıştı. Bugün sos· 
yal sigorta Yunanistanda bir hakikat 
haline ginrıiştir. 8 saatlik çalışına gü
nünün tatbikine hemen her tarafda baş~ 
lanmış ve bu, çalışma i<lrtları işsizlik 
üzerinde büyük akisler doğurmuştur. 

H esab olunduğuna göre bu tedbir 
sayesinde günde 790.000 ~alrşma 

saati tasarruf edilmiştir ki, bu 8 saatlik 
98.000 yeni çalışma gününe tekabül et. 
mektedir. Ağustos 1936 - nisan 1937 dev
resi zarfında 94.500 işsiz iş bulmuş ve 
böylelikle memlekette hemen hemen iş
siz kalmamıştır. 

Ücretli mezuniyetler ve mecburi ha
kem usulü gibi başka ıslahatın da sü
kfuıun kurulmasına büyük yardımr do
kunmuştur. Metaksas hükümeti taVik
çiJeri kanun dışına çıkarmak suretyile 
değil, takib ettiği ıoıyal politika ile •i· 
kayet ~beblerini ortadan kaldırarak, 
nihayet sermaye ve iş arasındaki mü

nasebetleri normalleştirmeğe muvaffak 
olmn~tur. 1936 ağustosandanberi Yuna
nistanda grev olmamıştır. Halbuki, yal
nız 1936 senesinin son kanun ve tem
muz ayları arasındaki devre içinde i~çi

ler grev yüzünden 159.5 milyon drah
miye tekabül eden 2.190.000 çalışma 
günü kaybetmişlerdir. Bu yüzden en· 
düstrinin ve milli gelirin gördüğü za· 

rar da bu yekundan hariçtir. 

Büdce hemen hemen mütevazindir. 

1937-38 malı yılı için gdiı 16.093.800..000 

masraf da 16.663.600.000 drahmi olarak 

tesbit editmi,tir. Maliye bakam, mas

rafları kısmak suretiyle aradaki ms!Jc:

ten az açığı kapamak işini teahhiid et

miştir. Kredi yeniden canlanmağa baş

ladığı için, yakında memleketin çehre

sini deği§tirecek olan büyük yol ve mu

vasala nsıtalan inşaatına Nşlamak ka· 

bil olmuştur. Ayni zamanda, entansif 
bir zirai istihsalat programı da icra 
mevkiine konulmu~tur. Buğday ~tihsa
latı memleketin iht:yacınr şimdiden kar-

şılamakta, pamuk istihsaJatı ise bu ih
tiyacı geçmektedir. 

IE3) ütün bunlar, bitaraf bir kimsenin 
&g) kr;ymctleriui inkar edemiyeceği 
nkıalarclır. Dünya; hiç bir p:yin yerin
de dunnad:cğt, her 'eyin değişme ve hız 
halinde bulunduğu bir devir gei$irmek
tediı. Ooıın için heı devlet hakkında 
doktrinlnden mütcvellid anl~lJk· 
lara nya ideolojik teorilere is!:inaden 
değil, milletin vaziye1ini ıslah etmek 
için yaptığı gayretlere bakarak hüküm 
.-ermek gerektir. Her memleketin ken.
disinc mahsas bir ıekamül derecesi ve 
"iklimi" vardrr. Onun için kendini 
mustarib eden kötülüklerle yeni kanun
lar çıkararak savaşmal istiyen bir mem
leket, bunlarr hesaba katmadan yapa· 
mcu:. 

Yunan dış politik'1'Sma gelince, bu 
politika Metaksas hükümetinin iktidar 
mCTJriine geli~indenbni teyidden geri 
durmathğı üzere, her türlü revizyoniz
me muhalif olan Balkan antantına sa.r
srlmaz bir şekilde bağlı kalmaktadır. 

MahkUm ve mevkufla.rm soyadı 
Mahkfim ve mevkufların da soy adı 

konunu ve onu takibedeıı talimatname 
ve tamiı:nter hükümlerine göre birer soy 
adı almaları ve bunun için gereken ma.. 
melenin yapılması Adliye vekaletinden 
tamimle alakadarlara bildirilmiştir. 

RADYO [ 
......... ........ . 

.. .. " J 

ANKARA - Öğle neşriym: 12.30-

12.50 Muhtelif plak neşriyat?. 12.50-

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar

kıları. 13.15-13.30 Dahili ve harici ha

berler. 

Akşam neşriyatı: 18.30-18.35 Plak 

neşriyatı. 18.35-19.00 Nureddin Artam: 

Çocuklara masal. 19.00-19.30 Türk mu

sikisi ve halk şarkıları (Servet. Adnan 

ve arkadaşları). 19.30,..19.45 Saat ayarı 

ve arapça neşriyat. 19.45-20.15 Türk mu· 

ıikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza 

ve arkadaşları). 20.15-20.45 Trio: Ke

man Halil, Viyolons.el Edip, Piyano 

Marsel 

1- Bethoven, 

ı.. Şuman 

3- Grik 

20.45-21.00 Plikla dans musikisi, 21.00-
21.15 Ajans haberleri. 21.15-21-55 Stüd
yo salon orkestrası. 

1· E. Kalman: Die Zirkusprinzessin 

2- Popy: Egyptia 

3- Gauwin: La Valse des Batignoles 

4- Dridla: Serenade Kubelik 

21.55-22.00 Yarınki program ve istiklal 

marşı. 
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~SUMER. BANK ~ 
§ ~ 
§ Umumi müdürlüğünden: :: 
5= Memur namzedi alınacaktır. s 

Bankamıza lüzwnu kadar lise mezunu memur namzedi a· ;; 
- lınacaktır. :=-
5 Mektcbten (PEK İYİ) derece ile mezun olan namzetler E 
5 imtihan$ız.. iyi ve orta ~erece ile merun olanlar müsabaka im- := 
- tihanı ile seçileceklerdu. ~ 
5 SeçiTenTerd'en bir ecnebi lisarunı iyi bilenlere (80) diğer- == = lerine (70) lira maaş verilecek ve Ankarada vazife alanlara _ 
5 aynca ma.hıı. zammı da tahakkuk ettirilecektir. 5 § İmtihan 10 cylw 1937 tarihinde Ankara ve lstanbulda ay· ~ 

nı zamanda yapılacaktı.:· Taliplerin isimlerini kaydettirmek = 
§§ ve izahnameyi alınak uzere (1 eylül 1937) tarihine kadar = = Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğü personel servisi- ;: 
~ ne, lstanbulda Siinler Bank İstanbul şubesi müdürlüğüne ~ 
S müracaatları ilin olunıır. 2-4230 _ 

fi111111111n11111ı~mn111111111mnn111111111111111111111111nı111111111111111111111111ıruııR 

~len talebıeladm ilk gı-up BB. 
Na,id Sarın, Rıza Kutluğ ve Turgud 
Birsel'den müre:kkebtir. 

Ankaragücü bisikletçileri 
Denizli'de 

Denizli, 14 (A.A.) - Ankaragücü 
bisikletçileri dün saat 18 de Dcniztil'e 
geldiler. BöJge heyeti, parti baş

kanı, kulül>ler ve sporcnlar tarafın· 

dan altı kilometre mesafede kar~ılandı. 
lar. Yarın vilayeti, belediyeyi, komu
tanlığı ve partiyi ziyaret edecekler, 
şehrin muhtelif gezi yerlerini ı:>öı"~elt
lerdir. 

Poliste tayinler 
lstanbul vilayeti emniyet 2 inci şu

be müdürü Necati Buharioğlu Rize em
niyet müdürlüğüne, Rize emniyet mü
dürü Kenan Erol Çanakkale emniyet 
müdürlüğüne, Çanakkale emniyet mü· 
dürü Nevzad Armağan İstanbul emni
yet 2 inci şube müdürlüğüne, Ekonomi 
bakanlığı milli seferberlik şube müdü
rü Dr. Salih Adil Başer, Ankara polis 
enstitüsü müdürlüğüne tayin edilmiş

lerdir. Tayinler yüksek tasdikten E!'eÇ• 
miştir. 

Petrol ve benzin depolan 
nerelerde kurulabilecek? 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul
da binaların altlarındaki benzin ve pet
rol depolarının tehlikeli olduğu görül. 
müştür. Belediye her türlü tehlikenin 
önüne geçmek üzere tetkiklere ba~a
mıştır. Depolar etrafındaki binalardan 
elli metre uzakta ve kargir dükkanlar 
içinde olacak, yeraltmda demir kapak
lı hücrelerde bulundurulacaklardır. 

Tramvay şirketi otobüs 
servislerini almak istiyor 

İstanbul 14 (Telefonla) - Tramvay 
şirketi belediyeye müracaat ederek İs
tanbulda muhtelif hatlar üzerinde işle
tilmekte olan otobüs servisinin kendisi
ne bırakılmasını istemiştir. Belediye 
teklifi gözden geçirmektedir. Bununla 
beraber bu talebin yerine getirilmesi 
imkansız görülmektedir. Çünkü İstan
bulda otobüs işletme imtiyazı esasen 
belediyeey aiddir. 

Lala neden ölmüş? 
İstanbul, 14 (Telefola) - İstanbul

da Tepebaşmın tanınmış lokantacısı La· 
la'nın ölümü hakkındaki tahkikat bit· 
miştir. Adli tlb dairesi bu husustaki ra
porunu vermiştir. Lala'nın boğazında 
şeftali çekirdeği kalmalı: suretiyle öldü. 
ğü tesbit edilmiştir. Ölünün hançere· 
si kesilmiş ve tıb adli müzesine kon

muştur. 

- İyi, tam zamanında buluştuk. Naibten 
ne haberler getirdiniz bakayım? 

gımı söyledim. 
• .ı. •• ~ .... ' ~~·;·~ •• 

·ş_ekspır·den~ -:Hikayeler 

lif ettiği şekilde gece yarısı kendisini ziya
rete geleceğini söyliyecekti. Böylece vade
dilmiş olan af karannı da elde edecekti. On
dan sonra Mariana, kararlaştırılan saatte 
saraya gidecek ve karanlıkta kendisini İza
be! diye tanıtacaktı. 

İzabel, işi ne suretle hal ettiğini anlat
tı ve dedi ki: 

Dük, lzabel'e ağzını sıkı tutmasını tav
siyeden sonra Mariana'ya dönerek dedi ki: 

- Kendisinden ayrılırken Angelo'ya 
yalnız şunları söylersiniz: ''Şimdi kardeşi
mi hatırlayınız!" 

Yazanlar: Mary ve Charleı Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

Cezaya ceza 
- İşte bu kadın, Angelonun karısıdır. 

Fakat kendisinin Drahoması, kardeşinin 
mahvolduğu gemide battı, gitti. Şimdi bu 
zavallı kadıncağızın ne halde olduğunu bir 
düşününüz! bir defa çok sevdiği asil ve kah
raman kardeşini kaybetti, serveti elinden 
gitti; bu suretle kocasından da oldu. An
gelo, asıl sebeb bu drahoma'nm kaybolma
sı olduğu halde, bu kadında bir takını suç
lar, kabahatler bularak onu göz yaş\arı i
çinde bıraktı. Zavallı kadmm göz yaşları 
hala dinmemiştir. 

Mariana bütün bunlara rağmen bu kalb
siz kocasını hala, eski sevgisiyle sevmekte
dir. 

Dük, bundan sonra planını büsbütün or
taya attı: tzabel, Angelo'ya gidecek ve tek-

Bu planı anlatan kılık değiştirmiş pa
pas: 

- Bunda korkulacak bir şey yok kıznn, 
dedi. Mariana bu adamın zaten kansı oldu
ğu için bunları böylece birleştirmenin güna
hı da yoktur. 

f?.abel, bu plandan hoşlanmıştı ve söyle
nilen şeyleri yerine getirmek üzere oradan 
ayrıldı. Papas da evelce gene papas krhğı i
le kendisine dini öğüdlerde bulunmak ve ke
derini yatıştırmak üzere bir ziyarette bulu
narak bu acıklı hikayeyi öğrendiği Maria
na'yı görüp bu planı anlatmağa gitti. 

Bedbaht kadın, mukaddes bir adam na
zariyle baktığı bu adamın söylediklerini 
dinlemiş, onun gösterdiği şekilde davran
mayı kabul etmişti. 

İzabel, Angelo ile konuşup Dükun ka
rarlaştrrdığı saatte Mariana'nm evine gel
diği zaman dük ona dedi ki: 

- Ang~lo'nun tuğla dıvarlarla çevrilmiş 
bir bahçesı, hu bahçenin de garb tarafında 
bir üzüm ba~ı, bu bağın da bir kapısı var. 

Sonra Düka ve Mariana'ya Angelo'nun 
kendisine verdiği iki anahtarı göstererek: 

- ~u .~ü~ anahtar, bağın kapısını a
çar, dedi.; otckısı ise bağdan bahçeye geçen 
küçiik hır kapıyı. Orada gecenin zifiri ka
ranlığında kendisiyle buluşmağa söz ver
dim. O da bana kardeşimin hayatı hakh."111-
da teminat ve1'di. 

yeri iyice belledim. o da hafif bir sesle 
orasını iki defa gösterdi. 

Dük sordu: 
- Aranızda kararlaştırılan başka husus

lar yok mu? Varsa onları da Mariana öO-ren-
meli, ona göre hareket etmelidir. ~ 

- Hayır, hayır, yalnız ortalık adam a
kıllı karardığı zaman gidilecek. Kendisine 
vaktimin dar olduğunu, beraberimde bir u
şak getirdiğimi ve bu uşağı kardeşim hak
kında srörüşmek üzere geldiğime ikna etti-

Mariana, o gece bu tedbir sayesinde hem 
kendi namusunu, hem de kardeşinin hayatı
m kurtaralağı için sevinç içinde bulunan İ· 
zabel tarafından kararlaştırılan yere geti
rildi. Fakat Klodio'nun selamette olduğuna 
pek kanaat getiremiyen Dük, o gece, gece 
yarısı hasiphaneye gitmeyi lüzumlu bul
muştu. Böyle yaptığı da iyi oldu. Çünkü e
ğer o gitmemiş olsaydı, Klodio'yu öldüre
ceklerdi. Çünkü zalim naib, Dük'ün oraya 
gitmesinden biraz sonra hapishaneye haber 
göndererek Klodio'nun hemen kafasının ke
silmesini ve kesilen kafanın sabahleyin sa
at beşte kendisine gönderilmesini emret
mişti. Fakat Dük, bu emrin yerine getiril
memesi ve Angelo'yu aldatmak için o gün 
hapishanede ölmüş olan bir mahpusun ka
fasının gönderilmesi hususunda hapishane 
kumandanını ikna etti. Papas kıyafetindeki 

(Sonu var) ' 
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Hatayda dehşet 
(Başı ı incı sayıfada) 

•İ ve birkaç polis kolunun şehre 
dağılması üzerine silahlar keıil· 
nıiı, süku.net kısmen iade edilmi!* 
tir. 

Bununla beraber çarşı akşama ka. 
dar kapalı kalmıştır. 

Ertesi günü hadiseler durmamıştır. 
Tahrikçiler, öğleye do~ru köprü başın
daki Ankara kahvesine kadar gelmişler 
ve orada oturan1ara ateş açmışlardır. 

Affandan dörtayak caddesi üzerine 
doğru fasılalı bir surette ateş edilmiş
tir. Köprüden bisikletle ıeçmekte O

lan bir çocuk başına atılan bir taşla a· 
~ır surette yaralanmıştır. 

Kö-yiülere t«.aviiz 
Köylerden gelmekte olan köylüler, 

Yollarda gene tecavüze uğramışlar ve 
dövülmüşlerdir. İki gün içinde türk
lerden 35 kişi yaralanmıştır. Bunların 
arasında ağır olanları vardır. Halk kor_ 
ku ve heyecan içindedir. 

Hatay Halk partisi toplantısı -
Hatay Halk partisi temsil heyeti 

ge~ pazar günü gecesi saat 19.30 da 
parti evinde bir toplantı yapmış bu 
toplantı gece yarısından sonra saat 
2.30 a kadar sürmüştü. Temsil heyeti 
fasılasız devam eden bu uzun toplantı 
da hükümete verilecek beyanname ve 
esas nizamnameyi son defa olarak göz· 
den geçirmişti.. 

Temsil heyetinin mesuliyeti altında 
teşekkül etmiş bulunan parti, nizam
namesinde partiye Hatay ismini izafe 
etrniş ve reise (Umumi reis) ürıvanını 
Vermiştir. 

Parti teşkilatı dört dereceye ayrıL 
ınakta bu dereceler kaza, nahiye, köy 
ve mahalle ocaklarından ibaret bulun· 
ınaktadır. Nizamname, alelusul beyan
nameye mukabil bir ilmühaber alındık. 
tan sonra parti taraf mdan neşroluna
caktır. 

Umumi reis tarafından imzalanmış 
bulunan beyannamede, ezcümle denil
mektedir ki: 

7 tifo vakası 
İstanbul, 14 (Telefonla) - 24 saat 

içinde 7 tifo vakası kaydedildi. 2861 
kişi birinci, 4102 kişi ikinci aşı oldular. 

T erkos suyu kullanan hamamlar 
. Yeniden çalışabilecekler 
Istanbul, 14 (Telefonla) - Kırk

çcşme suyu kullandıkları için h.amalarr 
kapatılan hamamcılar belediyeye mü

racaat ederek terkos suyu alacaklarını 

i1eri sürmü~ler ve hamamlarını açmak 

istediklerini söylemişlerdir. Belediye 

terkos alan hamamların açtırılmasına ka 

tar vermiştir. 

-Londrada şiddetU 
yağmurlar 

Londra, 14 (A.A.} - Dün biitün 
gün Londraya şiddetli yağmur yağ. 
nıı~tır. Sokaklar su altında kalımJ ve 
<iğ1eden sonra da sular Metropolitenin 
bir tünelini istila ederek işaret maki· 
naJarını bozmuş ve netice olarak bü· 
tün ınünakalat kesilmiştir. Sular o ka.. 
~ar şiddetli hücum etmiştir ki itfaiye 
o .. 
nune geçememiştir. 

Tefrika No: 5 

~ ----
yazan: Pierre Loüys 

d ı;-akat Parrazios hiç dinlemiyor• 

1 u. Pal"raz:ios çoktan terennüme bat
h~ı~b. Sapı fil diJinden ve kamı§ gİ· 
ğ 1 •çı delik olan ince fırçası ile tasla· 
k ll'l son hatlarmı ilave ederek onun 
ı.e'bur.~uz ve temiz resmini büsbütün 

aruz: ettirdi. 
:na ~l nra, genç çıraklanndan ?kisi o-

a etlerini getirdiler. 

kigj - . ~örüyorsun ya, dedi, artık es· 
!'etj ~ıhı s~u boyanın kurutulması su
u Y e reaun yapmıyorum. Yeni usule 
l Yg~ olarak İ§te balmumu ve demir
ı:~i ~ıky~n Mektebine men5ub genç· 
g~. endı sahalarında mağlub edece• 

lln. 

da ~akikat~n, dediği gibi, tekrar mo· 
p 0 a~ Polınyot'un bu usulünü sanki 
arrazıos kid nh • çü .. k b es e en kullannuşb. Kü-
cu almumu kutuları daha şimdiden 

«İdare merkezi Antakyada olmak 
ve İskenderun Kmkhan, Beylan, Rey. 
haniye merkezlerinde birer ıubesi bu· 
&mm.ak ve ilerde göriilecek lüzum ve 
ihtıiya<:a göre Sancak dahilinde icab e
den mahallerde ayrıca şubeler tesis e. 
dilmek üzere İskenderun Sancağında, 
faaliyeti Sancak hududları dahiline 
münhasır k:ıalmak §artiyle (Hatay Halk 
Partisi) namı altmda siyasi bir cemi· 

yet teşkil edilmiştir. 
... Hatay Halk Partisinin gayesi Ce

nevre anla§masiyle San1:ağa verilmi~ 
olan statü ve anayasanın çersevesi da.. 
bilinde Sancağın saadetine, refahına. 
sıyasal ve sosyal tekamülüne ve bütün 
anasmn milli hak ve hürriyetJerine 
hürmet esasına istinad edecek bila tef
rik bütün sancaklılar arasında sancak 
kardeşliğinin kuvvetlenmesiJ?e ~alış
maktadır. 

Hatay Halk Partisi intihablarda sta. 
tü ve anayasanın verdiği hak ve hürri· 
yetler dahilinde intihabata da iştirak 
edecektir.,, 

Tazyik devam ediyor 

Kargaşalıklar, tazyik devam etmek· 
tedir. :Mahalli hükümet Halk Partisini 
bu toplantıdan 50nra dağıtmıştır. Halk 
mümessilleri bu tazyik karşısında Ha
tay' dan Dörtyol'a kaçmıştır. !Bugün de 
80 den fazla yeni bir kafile Türkiyeye 
geçmiştir. Royter muhabirinin Kudüs'e 
çektiği telgrafları Antakya postahanesi 
kabul etmemiştir. Halebten gönderilen 
1000 den fazla demir gömlekli Antakya· 
da bulunmaktadır. Tahrikçi arablar 
türk ve türk dostu unsurlar aleyhine 
500 kişilik bir çete yapmışlardır. Amik 
ovasındaki sı1ahh aşiretler Antakyadan 
İsken.el runa doğru şark şimali istika • 
metinde uzanmıştır. Son günlerdeki hii· 
diselerin faillerini mahalli hükümet gu
ya aramaktadır. Fakat şimdiye kadar 
tek kimse yakalanmamı_ştır. 

Suriye Ali Komiser vekilinin Paris
ten talimat istediği söylenmektedir. 

Fransız elçisinin ziyareti 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Fransa

nm Ankara Büyük Elçisi B. iPonso bu· 
gün Dış Bakanlık siyasi müsteşarı B. 
Numan Rifat Menemencioğlu ile bir 
müddet görüştü 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Viyana - B. Litvinof tedavi için 
bir müddet kalmak üzere Bad • Gaş -
tayn'a gelmiştir. 

X Hanovre - Yeni bir tip tayyare 
tecrühe uçuşları yaparken yere düşüp 

yaıllill§ ve içinde bulunan sekiz kişi öl -

müştür. 

X Pariı - Tayfalarının crev yap • 

ması üzerine İle de Prance transatlan -

tiği sefere çıkamamıştır. 

X Nevyork - Büdceyi denkleştir • 
mek üzere bütün masraflardan yüzde 1 O 

tasarruf edilecektir. 

X Londra - İngiliz bayan Simonun 

ok atı~mda ff'Idi kadın dünya şampi· 

yonluğunu kazanması üzerine ingiliz e· 

kipi düııya şampiyonu olmuştur. 

Türkçeye çevire'll: N. BaJ1dar 

boyalar içinde kirli görünen bir çekme
ceye dizilmİ§tİ. Parrazios bunlara ucu 
fırında kızdırdmı§ ince bir demir çu
buğu ölçü ile daldınp handan bir 
damla renkli halmmnu çıkarıyor, bu 
damlayı levhadaki yerine koyduktan 
sonra, bazan beni takdir ve heyecan· 
dan gülüınsemeğe sevk eden bir el 
emniyeti ile, öt~ki hoyalara karı§h• 
rıyordu. 

Resim yaparken de balmumunu 
boyalarla nası) mezcedildiğini ve 
hangi boyaların daha iyileri olduğu
nu bana anlatıyordu. 

Beyaz boyası Melos adasından ge
liyordu; Samos'unki çok yağb idi. 
Hind kırmızı~ daha da pahalı olan 
Efes kumızısmdan iyi idi. Alev ren· 
gindeki sandarak ile mas mavi olan 
ar.meJion kaclm elbi&eleri için pek ca-

ULUS 

Askerlik 
tür ki ere 
hastır 

(Başı 1 incı sa.yiada) 
B. Naci Şevket ve dış bakanhk mümes.. 
silleri karşılamışlardır. 

General Asım Güdüz heyete general 
Bekir Sıtkının katli hadisesi dolayısiy .. 
le Mareşal Fevzi Çakmağın ve türk or· 
dusunun teessür ve taziyelerini bildir
miştir. 

Heyet reisi General Hüseyin Fevzi 
bana şunları ı&öyledi: 

"- Evelce on sene kadar 1stanbulda 
bulundum. Burada askeri mektebde al· 
tı sene okudum. Binaenaleyh ben bu va
tanın evladı sayılırım. Manevralarda 
bulunmak üzere buraya geldiğime çok 
memnunum. Askerliğiyle meşhur olan 
türk miJletinin manevralarda muvaffak 
olacağına kaniim, Osmanlı devleti ku
rulmadan evel türk aşiretleri Asyanın 
ortasından başlayarak şanlı, büyük se
ferler yapmışlardır. Askerlik türklere 
mahsus bir vaıoıftu. Büyük Atatürkün 
nezareti, idaresi ve işareti altında yük
sek meziyetlere sahih olan kumandan· 
larmızm idaresinde cereyan edecek o· 
lan manevraların oçk faydalı olacağına 
tamamen emin bulunuyorum.,, 

General Hüseyin Fevzi, Bekir Sıtkı 
Paşanın ölümü hakkında 'unları söyle· 
miştir: 

"-Merhum kardeşim ve arkadaşını 
Bekir Sıtkı Paşa büyük bir adamdı. 
Büyük adamların çok dostu ve düşrna· 
nı olur. Henüz tahkikat bitmemiştir a· 
ına, benim kanatime göre bu, tamamiy· 
le şahsi bir hadisedir. 

Dost Efgan heyeti de yarın sabah· 
ki ekisprcsle .şehrimize gelecektir. 

ilk denizaltı 
gemımiz 

(Başı ı ınci sayıfada) 

yük kabiliyeti görmekle bilhassa bah

tiyar olacaklarından bahseden bir nutuk 

vermiş ve 'Sözlerini Atatürk'e uygıla

rmı sunarak bitirmiştir. 

Nutuktan sonra muzikanın nağme. 

leri ve hazır bulunanların alkı.şlan ara

sında Omurganın henüz yerine konul

mamış olan çiçekler ve defne dallariyle 

süslenmiş bulunan orta parçası yerine 

konulmuş ve bu suretle Onıurga kurma 

töreni tamamlanmıştır. 

Yeni denizaltı gemisinin inc;aatı bir 

seneye kadar ıaınaınlanacak v~ o za

man denize indirme töreni yapılacak 

tır. Yapılacak ikinci denizaltı gemisi. 
niıı kızağı da hazırlamnıştır. Törenden 
sonra huırlanınlf olan bü:fed-c davet
lilere ikram edilıniştir. 

İstaııbulda hayvanat ve nebatat 
bahçeleri 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehirci
lik mütehassısı Prost İstanbulda birer 
hayvanat ve nebatat bahçesi kurulması
nı lüzumlu görmüştür. Bu iki bahı;cden 
birisinin Yıldız tarafında kurulması 
münasib görülınÜŞ ve icab eden tetkik
lere başlanılıruştır. 

zibti. Genç Ap~l'in yeni ic:ıd etmiı 
olduğu fildişi sıyahmı takdir ediyor, 
fakat keneli hesabına, .daha kolay im
tizaç eden bir ba§ka sıyahı, - kabil o
lup da eski mezarlardan aıınlan ke
mikler yakılarak yapdan - siyahı ter
cih ediyordu. 

· • "dinlenı'n• '" · Parrazıoa un ız. emnni 
vremesi ve Artenıidor:ı,'nın gittikçe 
kızaran yüzünü elle!17le saki.yarak 
k '" ine dönD'leıi harıç, a-iin, bö'yl OfeS • ·~· e. 
ce saatlerin akıp B•ttlgı his edilme-, 
den geçti. 

AkfADl& doğru kalkıp çıraklara 
bağırdı: 

_ Deqıir levhayı kızdıruuz ı 
Ve baııa dönerek:. 
- Bitti, dedi. 
Kıvılcımlar saçan kıp kırnıızı lev

hayı getirdiler; uzun saplı ına~larla 
ucundan tutup onu! ~avaı yavaı, ta.b. 
lonun önünde gezdırırken türlü renk
li ruhunu kuru tahtaya .bırakarak bal. 
mwnunun satha yük&eldiğini gördüm. 

Şlıncli Siraküza'da bulunan "baskı
na uğrayan oenfo'' tablosu, bir gij. 
nün doill§U ile batı§ı ara.amda itte bu 
auretle bjtiriJdi. 

Parrazİo6, eserine ehena.iyet ver. 

-
Asi lspanyol tayyareleri 

Balear a~ıklarında bir 
danimarka vapurunu 
bombardıman ettiler 

Londra, 14 (HU$\tsi) - Salamankadan bildiriliyor: Dün öğleden 
sonra Balear adalan üstünde bulunan asi ..tayyareleri Danimarka bay
rağmr hamil Edith isminde bir kaçakçı gemisi görmiitlerdir. Tayyare
ler, gemiye Palma istikametinde yürümesini emretmitlerdir. 

Vapur, bw İstikamette 3 mil ka
dar gittikten sonra birdenbire JO
lunu değiştirerek bütün süratiyJe 
Barcelona doğru yol almağa baş
lamıştır. 

Asi ispanyol tayyareleri o zaman va
purun üstüne her biri 50 kilogram sik
letinde !15 bomba atmışlardır. Bunlar
dan iki tanesi geminin ön tarafına isa
bet ederek yangın çıkarmıştır. Vapu
run mürettebatı sandallarla gemiden 
uzaklaşmışlardır. 

Cebelüttarıktaki asi konıoloaluğu 
kapatıldı 

TAlMS~lN BFJU.lN BAŞ. 

MUHABiRi HAKKINDA 

Yabancı basın birliği ve 
hükümet arasında 

temaslar 

Cebelüttarrktan bildiriliyor: asile
rin burada açmış oldukları konsolosha
ne birkaç aydanberi nizamsız olarak pa- j 
saportlar verdiği için kapatılmıştır. 

lspanytıdaki yabancı delegasyonlar 
Madridden bildiriliyor: Faris halk 

cephesi delegasyonu ve İspanyaya yar
dıın komit-esi azaları Albaçete ve Va -
lensiyaya gitmek üzere buradan ayrıl· 
ıruşlardrr. 

Bedin, 14 (A.A.) - Royter ajan
sı bildiriyor: Yabancı basın birliği ile 
hükümetin basm daireleri arasında ya
rı resmi görüşmeler cereyan etmekte 
olduju bildiriliyor. Şurası kayda tıa
'}'andır ki, dün akfU11ki gazeteler ya
bancı gazetelere ıhücum etmemişlerdir. 

Bir tekzib 
Londra, 14 (A.ıA.) - Resmi malı. 

fiJler hükümetin yeniden baz1 alman· 
lan hudud dışına çıkarmağa tevessül 
ettiği hakkında Londra gazetelerinin 
verdiği haberi yalaolamaktadırlar. 

Gençler için mecburi askerlik 
kursları 

Valensiyadan bi1diriliyor: hükümet 
18-20 yaşındaki gençler için mecburi 
askerlik kursları açmıştır. Böylelikle 
gençler askere alındıkları zaaıan acemi 
talimleri yapmadan doğrudan doğruya 
orduya iltihak edeceklerdir. 

Hükümetçiler Brunete'yi 
geri almak üzere 

Madrid, 14 (A.A) - Cumhuriyetçi 

kuvvetler, bu sabah mükemmel bir hü

cumdan sonra Brunete köyünün şima. 

linde bakiın bir vaziyette bulunan Bru

nete mezarlığını elde etmişlerdir. 

Keşif kollarının verdiği haberlere 

göre Brunete asiler tarafından tama

miyle b o § a 1 t ı 1 m ı ş t ı r. Esirler de 

Franko kuvvetlerinin mevzilerini terk • 

etmiş olduklarım teyid etmektedirler. 

Bursada koza mahsulü 
Bursa (Hususi) - Bu seneki ko.za 

mahsulü çok nefistir ve ı.rno.ooo kilo' 

mikdarmdadır. Böcekcilik enstitüsü 

~ koza kışlağı mahsulün nefasetinde 

büyük bir rol oyn~tır 

İzmir - Ankara ve İzmir 
İstanbul telef onu 

f mıir (Husust) - İzmir • Ankara 
ve İzmir • İstanbul telefon hattını kuv• 
vetlendirmek için bir kuranportör xna.. 
kinef;i getirilıuifti. Yapılan tecrübeler 
istenen neticeyi vermediğj için Upk'a 
ve yahud Bursaya yardımcı bir makine 
daha korunası kararlaşmıştır. 

mez görünerek hazla baktı, Ye mana
lı elini sallayarak yüz ki§i gibi ba-
ğırdı: • 

- Evet. Bu mücadele önce bir ta-
limdir. 

Dalgın, sordum: 
- Hangi mücadele? 
Anlayıısızhğam.a §a§mı§ göründü. 

Atelyeyi geniı adımlarla bir battan 
bir baıa geçip bir kapı açtı: Zincir
lere bağlı dlU"an Niko•drat gözlerini 
bize dikti. Parrazios, vüucd\Ulu dim 
dik tutarak parmaklarını sa.kalının 
telleri arasmda gezdirirken, kendi 
''"ndısiyl~ konu•urm1.1~ ~ib1 mırıl
dandı: 

- Bu insana karşı yaoacainn İ· 
lah mücadelem. 

* Atinada beni bütün bir ay me§e-ul 
eden hususi İ§lerim dolayıs.iyle Par
r•zios'a tekrar gidemedUn. 

Atina, Olentialilann mağhıbiye
tinden beri hakikaten yas içinde idi. 
Kılkıf pazan, müttefik bir milletin 
sab§a çıkanlması, bu rezalet ve bu 
hakaret, bütün görüpıelerin me•zuu, 
bütün sükUtlann düşüncesi idi. 

Filip'e karp yapdacak bir teY yok
tu. Krates muharebe istemiyor ve 

Kozlu' da yeni bir 
köy kuruluyor 

Zonguldak, (Hususi) - Vilayeti_ 
miz.in yanıbaşında Kozluda yepyeni ve 
modem bir köy kurulmaktadır. Ma
den şirketinin ricuda getirdiği bu köy 
pek yakında çok şirin ve Avrupai bir 
nümune köyü manzarasını alacaktır. 

Köyün yollan asfalt olacak, geniş 
yapraklı ve gölgeli ağaçların altına şi. 

rin ve kargir evler yapılacaktır. Köyün 
ortasında bir meydan vücuda getirile· 
cek, buraya bir de geniş havuz yapıla
caktır. Burada küçük mikyasta oyun 
yerleri, kum bahçdcriyle bir de çocuk 
parkı vücuda getirilecektir. Deniz ke
narında kurulacak olan bu modern köy 
tamam;yıe elektrikle aydınlatılacaktır. 
Köyün kanalizasyon tesisatı da mü. 
kemmel olacaktır. 

lzmirde paraşüt kulesı 
İzmir (Hususi) - Türk Hava Kı.. 

rumu tarafından Kültür parkta yapu. 
rılan para~üt kulesinin inşaatı bitmiş· 
tir. Atlama 'Pauşütleri getirtilmiştir. 

Derslere yakında başlanacaktır. 

lzmirde fakir çocuklar için ·· 
yabh ilk okul 

tzmir (Hususi) - Fakir köy ço. 
cukları için bu sene şehrimizde eski a
merikan kolleji binasında yatılı bir i1k 
okul açılacaktır. 

Afyonda arteziyen kuyuları 
Afyon (Hususi) - Köylerin su ihti

yacını karşılamak üzere arazi vaziyeti 
müsaid olan köylerde arteziyen kuyu
ları açılmaktadır. Sinanpaşa köyünde 
17 arteziyen kuyusu açılmıştır. 

bizzat Demosten'de artık harb taJe
binde bulunmıyordu. Fak.at Eşin, Pde· 
ponez'den gelirken, yolu üzerinde, 
hayvanlar gibi sevkedilen Olentialı 
sürülerine rastlamııtı, ve esirlerin bu 
gidişini anlatması halkın mesul belde
lere karşı duymakta olduğu tikUııti
J'İ belirtmesine yetmişti. 

Bir gün daha kötüsü vuku buldu: 
Vatandaşlardan birinin bahtsız bir 
Olentialı kadına esir muameleai et
mekte olduğu öğrenildi. Bu adam tu
tuldu, mahkemeye verildi, idama mah· 
kfun edilerek idam hiikmü de derhal 
yerine getirildi. 

Parrazios'u da böyle bir akibet 
beklemekte olduğunu anladım ve he
men işlerimi bırakark, şayed henüz 
vakit varsa, kendine de haber vermek 
üzece sarayına kadar indim. 

Sara)'ID dıvan önüne geldiğim za
man kapı ve perdelerin örtülü oldu
ğunu gördüm. Nöbetçi esir beni içe
ri bll'akmak iatemyiordu. İı>rar et· 
mem, çektiğim azabı anlatmam efen· 
clisinin hayab bahse mevzu old~ğuna 
onu inandırmam lazım geldi. Nihayet 
geçebildim, ve ko§a ko~a büyük ve 
boş koridonı takib ederek perdeyi 
kaldırdım. 

(Sonu var) 
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Ankara Levazım Anirliği Satrnalma 

Komisyonu Hanları 

1 LAN 
Kırklareli tümen birlikleri hayvanatı için 800 ton kuru otun ka· 

pah zarfla yapılan eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı gö~ül: 
düğilnden tekrar kapalı zarfla satın ~lınacaktır. M~hammen f~ati 
3 kuruş 50 santim olup tutarı 28.000 hradır. İlk ~enunatı 210~. l.~ra
dır. Şartnamesi her gün tilmen satın alma komısyonund~ gorule· 
bilir. İhalesi 24.8.937 salı günü saat 11 dedir. Şartnamesı 140 ku· 
ruş mukabilinde verilir. İsteklilerin ihale saatmdan en az bir saat 
evel kanuni vesika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını 
Tekirdağ tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2548 ) 2-3993 

!LAN 
1 - Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman kapalı 

ır:arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 10 da Elaziz tü-

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
3 - Muhammen tutarı 16248 lira 96 kuruş olup muvakkat temı

rıatı 1218 lira 68 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda göril· 
lebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en aı 
bir saat eveline kadar mezkQr komisyona vermiıJ bulunmaları. 

2-3860 

tLAN 
ı - Kayseri korer kıtaatınm ihtiyacı olan 13000 kilo sade yağı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 18.8.937 çarşamba günü saat 16 da kor satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Yağın muhammen bedeli 9880 lira olup muvakkat temina

tı 741 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Kayseri kor satın alma komisyonuna vermi · 
bulunmaları. (2444) 2-3863 

İLAN 
Lüleburgaz tümen birlikleri ihtiyacı için 37 ton sade yağı ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 27.8.937 saat 16 da
dır. Muhammen bedeli 33300 lira ve ilk teminatı 2497 lira 50 ku· 
ruştur. Teklif mektupları belli saatten bir saat evetine kadar ka
bul olunur. Şartnamesi 166 kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikalariyle ve ilk 
teminat ve teklif mektuplariyle Lüleburgaz tUınen satın alma ko. 
miı;yonuna gelmeleri. (2652) 2-4106 

İLAN 
ı - Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~ . 
2 - Eksiltmesi 18.8.937 çarşamba günü saat 9 da Elazızde til

men satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 10126 lira 20 kuruş olup muvakkat te

minatı 759 lira 47 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görü
lebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatmdan en az 
bir saat eveline kadar mezkur komisyona vermiş bulunmaları. 

(2429) 2-3859 

!LAN 
1 - Ankara garnizon müessesatı ihtiyacı ıçın 1080 ton yerli 

kok kömürünün 20.8.937 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 29190 lira olup muvakkat teminatı 2187 
liradır. Şartnamesi 146 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - 1 teklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Ankara levazım timirliği satın alma komis· 
yonuna vermeleri. (2442) 2-3862 

!LAN 
l - Ankara garnizonu müessesatı için 300 ton sömi kok kömü

rün 19.8.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 630 li· 
radır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kantınun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te· 
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar Ankara levazım amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri. (2441) 2-3861 

t LAN 
!halenin 

Cinsi Miktarı Fiatı Teminatı Tarihi güniı saati 
Ton Lira Lira 

Un 340 46750 3507 26-8.937 Perşembe 10 
Arpa 318 15900 1193 26-8°937 ., 15,30 
Sığır eti 110 20900 1568 27-8.937 Cuma 10 ' 

1 - Samsun garnizonunda bulunan kıta ve müessese eratınm 
ihtiyacı olan yukarda yazılı 3 kalem erzak kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin hizalarında gösterilen günlerde 
ve şartnameyi almak ve İcab eden malômatı öğrenmek istiyenlerin 
her gün tümen binasındaki komisyona gelmeleri. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesika ve teminat ve teklif mektuplariyle müraca
atları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (2691) 2-4114 

İLAN 
1 - Malatya birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 1011868 kilo ekmek pişirilmesi işinin eksiltmesi 31.8.937 
s 1ı güniı saat 10 da EHizizde tümen satın alma komisyonunda ya-
pıh•caktır. • 

2 - Ekmek pişirme işinin tahmin edilen bedeli 12648 lira 35 ku· 
ruştur. İlk teminat ı 948 lira 65 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarını ihale saatından 
en az bir saat eveline kadar mezkur komisyon başkanhğına verme-
leri. (2660) 2--4211 

t LAN 
1 - Hozat birlikleripin senelik ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 

553721 kilo ekmek pişitti rilicektir. 
2 - Eksiltmesi 31.8.937 sah günü saat 9 da Elazizde tümen sa

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
.3 - E~mek pişirme işinin muhammen tutarı 7305 lira 82 kuru' 

ve ılk temınatı 547 lira 93 kurştur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 cü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlariyle teklif mektublarrnı ihale saatmdan 
en az bi t' saat evetine kadar mezkur komisyona vermeleri. 

(2659) 2--4210 

Arık.ara Belediye Reisliğinden : 
Yenişthirde 1324 numrah adada 377 metre murabbaı vüsatin. 

deki İmar müdürlüğiine aid 2 numaralı parsel açık artırma ile sa
tılacaktır. Beher metre murabbaı beş lira muhammen kıymetinde 
olan bu arsanın ihalesi 26 ağustos 1937 perşembe günü saat 17 de 
İmar müdürlüğü binasında yapılacaktır. Taliplerinin muvakkat 
temınatl ariyle müracaatları ilan olunur. (2687) 2-4116 

ULUS 

Anl{ara llelediyesinden: 
Ankarada yapılmakta olan mezarlığın uml•mi methal kısmında 

açık bulunan takriben 230 metre uzunluğundaki kısmına 2 metre ir
tifamda adi duvar inşaatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 18. ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de Ank• 
rada İmar müdürlüğünde müte~ekkil komisyon tarafından yapıt. 
caktır. Bu i' için tanzim olunan evrak şunlardır: 

1 - Eksiltme şartnamesi, 
2 - Mukavele müsveddesi 
3 - Fenni ve hususi şartname, 
4 - Keşi fname 
S - Pl!n ve proje 
Eksiltmeye girmek istiyenler bu evrakı parasız olarak Ankara 

belediyesi imar müdürlüğiinden mezarlık kontrol mimarlığından 
alabilirler. (2411) 2-3851 

Ank:ara merkez hıf zıs~n hha 
müesseseşi satınalma l{omisyonıı 

reisliğinden. 
ı - Müessese kimya şubesine muhammen bedeli 615 lira 56 

kuruşluk alat ile 687 lira .50 ku~uşluk kimyevi maddeler iç~~ 7.8. 
937 gün yapılan eksiltmesıne talıb çıkmadığından 18.8.937 gun sa- . 
at 11 de tehir edilmiştir. . . 

2 - Liste ve şartnamesi mücsse muhasebesinde parasız alabılı· 
nir. 

3 - istekli kimyevi maddeler eksiltmesi için 51 lira 60 k~ıuş 
atat eksiltmesi için 46 lira 20 kuru şmuvakkat teminat vermesı _ve 
ayrıca ticaret odasına kayıdlr ve bu nevi iş üzerine ticaret yaptıgı-
nı tevsik etmesi lazımdır. (2709) 2-4209 

ANKARA iCRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Çocuk sarayı caddesinde kain tapunun 38 pafta lt)7 a
dasında 12 ve 13 parsel numarada evkafa aid 1137 metre murabbaı 
hamam ile 137 metre murabbaı arsa ve belediyeye aid yol f~'l:
lası 13 metre murabbaı mahallin imarca şuyulandırılarak 883 mus
takil bir ada halini alan ve mahkemesince bu şekilde şuyulandırı· 
larak satılmasına karar verilen mezkur gayri menkulün bir kül ha-
linde satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. . 

Evsaf ve müştemilatı: Hamam iki kısımdır. Biri erkeklere dı
ğeri kadınlara mahsus ve Şengül hamamı namiyle maruftur. Şuy1;1· 
lanan bu gayri menkulun heyeti mecmuasının kıymeti (70.000) h· 
radır. 

Satış şartları: . .. 
ı - Satış peşin par aıle olmak üzere 16.9.937 tarihine musa-

dif perşembe günü saat 14 • 16 ya kadar Ankarada ıcra dairesi gay
ri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. Talihler gayri men
kUle takdir edilen kıymetin % 7 .s ğunu nisbetinde pey akçesi vey~ 
milli bir bankanın teminat mektubunu veya teminat olarak kabulu 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Dellaliye ve vergileri ihale. be
delinden ödenir. Tapu harcı. tahliye masrafları müşteriye aiddır .. 

2 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 nı 
bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 ın· 
cı saatinde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 1.10.1937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci arttırmada bedeli ihaleyi müteakib ve
rilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarhinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci en yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkül yeniden 15 
günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak, en çok arttıran talibine ihale 
edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ile masrafa dair iddia
larını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

6 - Arttırmaya iştirak edenlerin 25.8.937 tarihinde 36-32 ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna • 
memizi okuyabilirler. Talihler daha evel gayri menkullın imar va
ziyetini ve saireyi ve şartnameyi satış şartlarını görmüş, okumuş 
ve bunları tamamen kabul etmiş addolunacağı iian olunur. 

2-4221 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKÜL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara Sakarya mahallesinde 118 pafta 450 ada ve 8 parselinde 
kayıdlı 524 metre murabbaı arsa şuyuun izalesi için mahkemesince 
karar verilmiş olduğundan aşağıda yazılı şartlar dairesinde açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Arsan'n beher metre murabbaına bir lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 

1 - Satış peşin par aile olmak üzere 16.9.937 tarihine musa
dif perşembe günü saat 14 • 16 ya kadar Ankarada icra dairesi gay· 
ri. menkfı~ sat~ş memurlu~unda yayılaca~tır •. Talihler gayri men· 
k~le. ta~dır edılen kıymetın % 7.5 gunu nısbetın~e pey akçesi veya 
mıllı hır bankanın teminat mektubunu veya temınat olarak kabulü 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Dellaliye ve vergileri ihale be
delinden ödenir. Tapu harcı, tahliye ına~rafl~rı müşteriye aiddir. 

2 - Satış günü arttırma bedeli takdır edılen kıymetin % 75 ni 
buldu~tan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür günün 16 ın
cı saatınde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 1.10.1937 tarihine 
müsadif cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci arttırmada bedeli ihaleyi müteakib ve
rilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarhinden j. 
tibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile. almağa almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhıle alrnağa razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkiıl yeniden 15 
günlük ikinci arttırmaya çıkarılacak, en çok arttıran talibine ihale 
edilecektir. 

• 5 .. - ~orçl~ ve alacaklılarla di~er ala~a~arların bu gayri men
kul uzerındekı haklarını ve hususıyle faız ıle masrafa dair iddia
larını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

6 - Arttırmaya iştirak edenlerin 28.8.937 tarihinde 37-81 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna· 
memizi okuyabilirler. Talihler daha evel gayri menkulôn imar va
ziyetini ve ı;aireyi ve şartnameyi satış şartlarını görmüş, okumuş 
ve bunları kabul etmiş addolunacağı ilan olunur. 

2-4222 
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Komisyonu llanları 
--------------------- ---------~------~~ 

BtL!T 
1) Beher çiftine biçilen ederi 200 kuruş olan 4670 çift yemeni 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) İlk teminat parası 700 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 26 ağustos 937 perşembe günü saat l5 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub
larını ihale gününden en geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna vermeleri. (2591) 2-4066 

İLAN 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyatı 208.5 kuruş olup müte

ahhid 11am ve hesabına alınacak olan 20.000 kilo ı;arı sabunlu köse
leye teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden pazarlığa bırakılmış
tır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 3127.5 liradır. 
4 - İhalesi 22.8.937 P. ertesi günü saat 11 dedir. 
5 - Paazrlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü madde

lerindeyazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tam ihale aaa· 
tında M. M. V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (2524) 

2-3942 
tLAN 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 7.725 lira olan 1200 tane fa· 
nila, 1200 tane uzun pantalon ve 1300 çift lastik ayakkabı kapalr 
zarfla ve bir tanesine tahmin edilen fiyatı 200 kuruş olan 2100 ta· 
ne üst gömleği açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Fanila. pantalon, lastik ayakkapların ilk teminatı 579 lira 
38 kuruştur. Gömleklerin ilk teminatı 315 liradır. 

4 - Birincilerin ihalesi 16.8.937 P. ertesi günü saat 11 de ve 
gömlekler in ihalesi ayni günün saat 15 şindedir. 

5 - Münakasa v eeksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun. Z 
ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları ve kapah zarf münakasası· 
na E{ireceklerin teklif ve teminat mektublarınm ihale saatından en 
az bir saat evci komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye girecekle· 
rin tam ihale saatmda M. M. V. SA. AL. KO. na gelmeleri. 

(2455) Z- 3817 
İLAN 

1 - Bir çiftine tahmin edilen fiyatı 450 kuruş olan 25.000 çift 
kundura ile bir çiftine tahmin edilen fiyatı 900 kuruş olan 10.000 
çift çizme ve bir çiftine tahmin edilne fiatı 200 kuruş olan 10.000 
çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 563 ve çizmenin şartnamesini 450 
kurusa almak ve örneklerini görmek istivenlerin her gün komisyo
na gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk temniatı 6875, çizmenin 5750 ve yeme
ninin 1500 liradır. 

4 - Kunduranın ihalesi 25.8.937 çarşamba günü aaat 11 de. 
~izmenin ihalesi 25.8.937 çarşamba günü saat 15 de ve yemeninin 
ıhalesi 26.8.937 perşembe günü saat 11 dedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 
madelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tekli mek
tublarını ihale saatlarmdan en az bir saat eve) M. M. V. SA. AL. 
komisyonuna vermeleri. (2565) Z-4020 

İLAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiyatı 52.5 kuru' olan iki 

yüz bin ila iki yüz elli bin metre kılıfhk bez kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı beş bin üç yüz on iki lira elli kuruştur. 
4 - İhalesi 19.8.937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü mad· 

delerinde yaz ılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mck· 
tublarını ihale saatinden en az bir saat eve! M. M . V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2334) 2-3722 

tLAN 
J - Hepsine tahmin edilen fiatı 6050 lira olan 20.000 kilo benzin 

ile 546 şar kilo Mobil A, Mobil B, Mobil C veya Şel yağı kapalı zart 
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün komiayona 
gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 453 lira 75 kuruştur. 
4 - İhalesi 20-8-937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

madelerinde vazıh vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko-
na vermeleri. ( 2525) 2-3923 

B 1 L l T 
1 - Hepsine biçilen ederi 4060 lira olan 26 kalem döküm mal

zemesi müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylül 937 cuma günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 304 lira 50 kurştur. Şartnamesi parasız olarak 

M. M. V. satın alma KO. dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birilkte eksiltme 
gün ve saatında M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. (2117) 

2-3445 
BİLİT 

. 1) Beher kilosuna biçilen ederi 12 kuruş olan 19200 adet men
dıl açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 2304 lira olup ilk teminat. parası 172 
lira 80 kurştur. 

3) İha' esi 2. eylül 937 perşembe günü saat 10 dadır. 
4) Nümunesi M. M. V. satın alma komisyonundadır. 
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ciı madde

lerinde istenilen belgeleriy le birlikte ihale gününde M. M. V. sa
tın alma komisvonunda hazır bulunmaları. 

(2696) 2-4212 
BİLİT 

1) Beher adedine ibçilen ederi 37 kuruş olan 9600 adet havlu a
çık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 3552 lira olup ilk teminat parası 266 li
ra 40 kuruştur. 

3) İhalesi 2. eylül 937 ünü saat 14 dedir. Nümunesi M. M. ve
kaleti satın alma komisyonundadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 say ılı kanunun 2. 3 cu madde
lerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatinde M M. 
V. satın alma komisyonunda haz ır bulunmaları. (2698) 2- 4213 

(2689) 2-4213 

M. M. V. Deniz Levazım Ş. Müdürlüğü 
Silah altında iken yapmış olduğu bir suiistimal suçundan dola

yı Marmara Üssü bahri ve Kocaeli Müstahkem mevki komutanlığı 
askeri mahkemesinde duruşması yapılmakta iken izini kaybetmek 
suretiyle duruşmaya gelmiyen ve mahkemece tevkifine karar ve
rilen ve tekaüd müddetini doldurmadan emekliye nakledilmiş ol
masından dolayı da hükümetle ilisiğini kesmiş olan ve :ıranılan 
mahallerde bulunamıyan emekli Deniz levazım yüzbaşısı Ferit Şev· 
ketin bizzat mahkemeye müracaat etmesi veyahud meskenini bil
dirmesi için mahkemece kendisine on beş gün müddetle mühlet ve· 
rilmiştir. Bu müddet zarfında meskenini bildirmediği ve yahud 
mahkemeye müracaat etmediği takdirde hakkında askeri muhake
me usulü kanununun 216 ve 217 inci maddeleri ahkamı tatbik olu· 
nacağının bilinmesi için askeri usulün 215. ci maddesi buvurueun· 
ca ihtar olunur. (2788) 2-423" 
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Urfa viJayeti daimi en.-ünıenin~eııı Ankara Emn~ye~ Müdürlüğünden:j 
l - Eıuıhmeye konu~ u;: Uda Akçakale yı.>1unun 44. g;ı°l G c· Muhammen Fı. Temınatı ihale günü t 

47 + 500 inci kilometreleri arasında inşa edilecek 2650 metn tu Kilo ınsi kuruş santim lirakuraş _ .. saa 
•osa inşası olup keşif bedeli 16630 lira 90 kuru,tur. 87600 00 Yem otu 3 00 198 00 16.8.937 paurteai li{UDU 16 

2 - Bu işe aid fartname •e evrak şunlardu. Y•kanda lhi\sdan vazıh yem otu .cösterileo günde açık eksil~-
A _ Eksiltme şartnamesi, me ile alınacaktır. Şartnamesi Emniyet müdürlüğündedir. t~tekh-
B _ Mukavele projeai !erin yukarıda yazılı teminatla miid\irivetıe toplanacak komısyona 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi ıı;clmeleri. (2359) 2-l7U 
D - Fenni ve buwai tartname. 
E - Keşifname. 
F - Grafikler, r 
lstiyenle-r bu ena)n Urfa vilayeti nafıa müdürlü~ünden S ıra 

mukabilinde alabilirler. · 
3 - Ekıtiltme 20 ağustos 937 cuma günü saat 11 de Urfa vdi· 

Ytti daimi encümeninde yapalacakt11. 
4 - Ekiiltmc kapalı zarf usuliyledir. . . 
S - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerın 1247 lıra 5~ kuruş 

muvakat teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları cöstermeaı lazım
dır. 

A - 937 senesine aid ticaret odası vesikası, . . 
B - Nafıa vekUetinden alrnmrş 937 senesine aid müteahhıtlık 

ehliyet vesikası, · 
6 - Tek1if mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bır saat 

eveline kadar Urfa vilayeti daimi encümen reisliğine makbu.z mu
kabirnde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublamı nıha~et 
saat ona kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile tyıte 
kapatılmıi buluması lazımdır. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul edilmez (2412) 
2-3757 

Kayseri vilayeti daimi enf•Ümen 
ha~kanlı~ndan 

Vilayet merkezinde ··- daki arsada yaptırılacak 99,557 lira 42 ~u· 
ruş lreşit bedelli memleket hastahanesi inpau ltapaJı zarf usulıy
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu ıfC aid eYraJr şunlardIT. 
MulntYele pı-01esi, eksiltme prtnamni. hu9usi şartname, met

raj defteri; ke~nf höUsası, temel, bodrum. zemin kat. birinci kat, 
planları ön Ye arka Ye yan Ye> polikinlik ce"phelm Ye şakuli makta 
9e bavr:ı:tırhk işleri genel f8rtnamet1i ft pa Ye lııirgir in-şuta aid 
fenni şartrr.rme'. • 

Eksiltme 23 8.937 tarihine müsadif pazartesı gfinii .aat 1.5 de 
Yiliyet daimi encümeni odntnda yapılacaktır. 

lsteldiltr bu işe aid evrakr her gün daimi endimen odaıında 
görebilirler. Eksiltmeye iştirak etmelr i9tiymle~in 6228 Jiralrk ~· 
Ylkkat teminat beleesi ilindan sonra ahnmış tıcaret odasr 9tsıka. 
sı nafia vekaletinden alınmış mfiteahhidlik •esikası Tilavet nırfia 
llriidür-Jiiğiinden slrnmrş ehliJ'etname inşaa.ttn ~ıa'!ğı~ından so
nuna kadar dipJomah bir mühendis •eya bir rmmar tstıhdam ede
ceğine dair noterHkte'Tt tndikli bel~eyi Yetmeleri şarttır. Rksilt
ıne 2490 numaralı kanuna tevfikan vaptlacağından kanunda tnrlh 
edilmif .-esikalann da •eTilrne!i lbnndrr. • 

f stdrliler kapalı zarflarmı yukarıda farrlr saatten bir saat eTe· 
tine kadar makbı11 mukabilinde encümen bı!şkanlr~rna Yermelidir
ler. Zarfların yukarıda vazıh saate kadar yeti,tiriJmek üzere iade
li teahhüdlü mektuh şeklinde gönderilmesi caizdir. Postada olacak 
ızec·kmeler k~hul edilmez <2410) 2-375fı 

Ankara Valili~nden 
Keşıf bedeli (36012) lira (07) kuruştan ibaret bulunan Etlik 

ınerkez laboratuvarlarının ilave yapılacak bina inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksihmeye konulmuştur. 

Eksiltme 19.8.937 perşembe günü saat 16 da Ankara vilayeti 
naf a mudurlugu odasında toplanacak komisyon tarafından yapı
lacaktrr 

İsteklilerin teklif mektubları ticaret odaaı vCiikaaı ve (2700) 
lira (91) kuruşluk muvakkat teminatları ve nafıa vekaletinden al
dıkları 937 senesine aid müteahhidlilr ehliyet •tsikasiyle birlikte 
aynı gün saat 15 de komisyon riyasetine gelmeleri. 

lsteY.1iJer keşif evrakı ile şartnamesini nafıa müdürlüğünde 
gözden ı?eçirebiJirler (2415) 2-3'799 

Pazarlık suretiyle verilecek yol inşaatı 

Mani a Valiliğinden 
1 - Borlu • Demirci yolunun 17+108-27 + 448 inci kilometre

leri arasında hepsi 18682 lira 87 kuruş keşifli 2'! a.det. betonarm~ 
!llenfez inşaati ile ayni yolun 26+850-29+911 ıncı kılometrelerı 
arasında 3061 metre uzunluğunda şosa infaatı ekailtmesine giren 
?lrnadığından mezkur inşaat 29 ağustos 937 tarihine kadar bir ay 
1Çinde pazarlıkla isteklisine verilecektir. . . 

Z - Bu işi pazarlık suretiyle almak istıyez:ı1er .bu. bır ay müd
det ve mesai azmanları içinde Manisa vilayetı daımı encümenine 
geleceklerdir. 

3 - Bu işe aid keşif ve sair evrak Manisa Nafıa müdürlü~ün· 
den parasız olarak alınabilir. 

4 - tş kimin üzerine ihale olunursa amtcahhittea ihale bede
liain yüzde OD beşi aiabetinde kati temiııat alınacaktır. 

S - Pazarfığa iftirafc etmek iatiyenlerlıı nafıa vekalt" i'ndea ~ 
lırunış ehliyet vesikalariyle bu yıla aid ticaret odası vesikaları yan.-
~nda olduğu halde müracaatları ilan olunur: (2536) 2-4023 

Pazarlık nanı: 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Pazarlığa konulan if: (Vekt1et binasmda nmntanm bar~ 

~r, tahsilat müdürlüğü Y& amum evrak odalarında dıvar. boru ve 
apı boya ve tamir işidir.) Keşif bedeli 609 ün 92 kuruştur. . • 

2 - latiycnlu ba ite aid evrakı görmek n izahat almak IÇlD 
lnaliye vekaleti milli emlak müdürlüğiıae müracaat edebilirlu. 

3 - Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
. 4 - Pazarlık 20 atuatos 937 nma fÜDii sat U de milli emlik 

...._Mailinde yapdacaktn. 
S - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 45 lira 12 lmruıt muvak

~ ta.inat yatmDlt oıma.a n Aakara aaiia ~l~WMlea iM İf 
ıçın verilmit ehliyet yesikası göstermesi lazmıdır. 

-. (2727) 

Pazarlık nanı : 
.Maliye Vekaletinden : 

ı-4167 

• 1 - Pazarlığa komllm q: Maliye vıületi ve mahzeni evrak 
bınaaı çatm ile mmtttarhk odaaı boyası. Keşif bedeli 1511 lira 24 
kuruştur. 

~ - İstiyenler bu işe aid evrakı görmek ve imbat almak için 
lnalıye vekı:leri milli emlik mOdürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme pezarbk suretiyle yapılacaktır. 

1 4 -::- Pazarlık 30 atmtos ~7 pazartesi günü saat 15 te milli em
ik rnudürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 113 lira 34 kurufluk 
~ı.vakk~ ~teminatı yatırmış olması ve Ankara naf~ müdürlüğün. 

en bu ış ıçin verilmiş ehliyet vesikasmr göııtteımert lbmıdır. 
(2726) 2-4169 

Adli ve Veka~tind~n: . 
1 - Temyiz mahkemesı ka!örıteri için alınacak 200 ton sömi

kok kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lronnlmuştur 
2 - Eksiltme 16 ağustos 937 pazartesi gtinö saat 15 _de_ on. beşte 

Ankarada tcmviz binasında veldHet levazım ve daire mudur1üğfi o
daaında toplanan eksiltme komisvonu tarafından yapılacaktır· 

3 - tstekliler bu hususa aid şartnameyi vekl\let levazım ve dal· 
re müdürlüeiinden alabilirler. 

4 - Beher ton ic;in tahmin edilen bedel 29 liradır. 
5 - Eksiltmeve iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham

meninin vüzde vedi buçugu nishetinde olan (435) lira nakid ve 1a
hud devletce nakid muk~bifinde kabul edilen tahviUltr mahalli 
malsandı0 ına teslim etmis olrluklarına dair olan sandık makbazla
rivle teklif mektııhlarını havi miihürlü Z'3rflarm eksiltme saatin· 
dan bir saat eveline kadar komisvon riyasetine vermeı:ri ta~r~dan 
teklif mektubu gönrlererek olanların da ayni saate vetışmesınt te· 
minen rlaha eve!Oen postnva tevdi ı!tmiş olmaları ve dış 7.Ufları 
mühiiı IT'ıımu ile avrrca mulıürlenmiş olmasr lılzrrndrr. 

(2408) 2--3797 

Nafıa V ~kal~tinclen 
ı _ Eksiltmeye konulan ış: Küçük Menderes isJahat ~meliyatı 

saha5ında yapılacak Belevi. CelJad ve Saı?hk nvUfdtları ınşaatı. 
Kesif be<leli: ( 130 444) lira ( 44) kuruştur. .. .. 
2 - Eksiltme· 17 atustos 937 tarihine rastlayan sah gunu saat 

15 & Hafra veklBetintfe sular umum müdürlütfi ıu eksiltme komi .. 
yonu odasında kapalı zarf usulivle vapılacaktır. . . 

3 _ f stekliler. eksihme şartnamesi muka9e1e proıesı. bayındır
lık ifleri l?enel .-ır!namesı. fenni şartname ye proeii (6) li~ (53) 
kuruş bedel mukabılinıie sular umum mtidtirlüttindcn ala~ıhrler 

4 - Eksiltmeye girebilmelr ~in isteklilerin (7772) hra ~23) 
kunıı,JnJr muvakkat teminat vermesi ve ~ bin liralık ~ha s~ ı•lı;· 
rini teahhüd edip muvaffakivetle bıtirdi~ine Ye ba. kabil su ı.'len
nt basarmakta fenni kabilivffi otdo~ına dair nafıa Ye>kilet1nden 
alınm~ş müteahhidlik vesikasını ibraz etmeleri. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatte.n 
bir saat evetine kadar sular umum müdtirlü~üne makbuz z:ııukabı. 
tinde vermeleri lbtmdrr. Postada olan gecikmeler kabul edılmez. 

(:zlf!O) 2-37 54 

iktisat vekaletinden: 
Ankara vitayetinin Kalecik kazasına tabi Mahmutlar kByilnde şi

maten Avluca tepesinden Çidem tepesine battı müstakim, şarken 
Çidem tepesinde~ başlayıp Kırana~dı tepesinden geçerek ~m Çev
tik kayası tepesıne hattı münkesır, cenuben Kum Çevhk kayas1 
tepesindeıı Kızıl Kırmalar tepes:ne hattı müstakim, ~ar~n Kızd 
Kırmalar tepesinden hudud başlangıcı olan Avluca tepesıne hattı 
müstakim i]e mahdud ve mesahai sathivesi 319.Z hektardan ibaret 
arazide Agah, Mazhar ve Salih tarafından 31 mayıs 934 tarihli ve 
1/18 numaralı ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çılca
rılanLiğnit madeni 99 yıl müdtietle adı geçenler uhdesine ihalesi 
icra olunacairndan Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddele· 
rine tevfikan bir gfına itirazr olanların 1.8.937 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankarada iktisad vekaletine ve mahallinde vilayet 
malcamına baistida müracaat evlemell'r; iHin oltmnr 2-3814 

Aiıkara Valili~nden 
Bafa kaznrnda hususi idareye aid dispanser binasının ta•an ve 

döşemelerinin tamamiyle tamir ve tadili vapılınaaı için ~ ekailt
meve c;ıkarı]mıştır. fşbu yapının muhanvnen bedeli 1201 lira 66 
kuruştur isteklilerin 16.8.937 paıartesi ı;inü saat 15 de vrnlvet da· 
imi encümenine ve tamirata aid şartnamevi P.'ilrmek için de vilivet 
sıhat müdürlüitüne gelmeleri ilan ohımrr '2416) 2-3767 

Ankara Etnöğrafya Müusi 
Direktörlüiünden 

t -- Açık eksiltme ile nıiizenıiz için 11 adet dolap carreUn ve 
saire yaptırı1acaktrr. 

2 - Keşif bedeli 1721 lira 4~ kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat JZ9 hra 11 kuruştur. 
4 - İhaleye i,tiraic edeceklerin alacakları fenni ehliyet ve te

cim odası vesı1'aları için ihaled~~ e~ az s~ltiz ~n ene1 müracaat 
etmelui ve ihaleden evvel de muze ıdaresıne vermeleri lazımdır. 

5 - Keşi! şartname ve nümune her riin lllÜ:aedt göriiıcbiıir. 
6 - thaJe 2 eylUl 937 perşembe gönü ıaat 15 de Etnoğr.rfya mtt-

zesiAde yapılacaktır. '2638) 2-4076 

AnkarJ valiliiinden: 
Şerefli koçhiar kaza ınerkezinde yapılacak ctispanaer bnıaauıa 

talib ÇJkmamasından bir ay müddetle P~rhia konulmuştur. İ~· 
teklilerin her pazarteai ve peışembe g6nlerı saat l5 de vil!yet daı· 
mi encümenine müracaatları. (2!i4-S) 2 3954 

Çorum Valili~nden 
Alaca merkez kuuında fenni fa~ •e kqiiae ıöre yapıla

cak plan ıoı tip dahilinde 90 adet goçmeD .evi 1898.S, Aı.c.,a blğb 
Çoplu köyünde yapılacak plan ıo3. 1~ tip a, ~ tlabiıinde 3t ni 
'1953 ve Çatak köyiade yapılacak plan ıea \ip ı 4'alril;.cte 20 n. 
4362,lsa bacılı köyünde ya~ıla~a~ plio IQi tip ı dabiliadt 14 e•. 
3053. Kurt a~ tsmamı k~yunde yapılacak plin104 tip 4 .t. 
ailiadc 20 C9 4461 lira bedellcrıy~.· ıs .ter gün müddetle ebiltme
ye konmuş talib çık111aau~ ve muddeti~ hi'-2tr• ebiltme müd
deti ıo daha tcmdid edilmıt ve ıene- tal!b bulunmamı olduğundan 
bu defa bir hafta içinde ~a!hk .. suretı.yle ihalesi ,apılacağından 
en mutedil ve muftfıl: telrhf! '?üteahhide Te'kAletin ıas'ribinden 
sonra ihale edi1ecektir. lstekh oıaal~n ~0.9.937 gtiatlne hdar n
rakı ınU&bite ve teminat makbuzları ıle birlikte villyete miiracaat-
lan i1Sn olanan. (2711) 2--4161 

Ankara Valil~nden 
Gazi terbiye enstitüsü tamiratı 7.8.937 de ihalesi yapılmak üzere 

açık ekailtmeye çıkarılmış ~~.vakti mu~yyeninde gelen ist~klinin 
teklifi lJyiki had görülmedıgındea tamıratı mezk6re ekr.,~e ka
ıramm «> :arcı maddesinin son fıkrama tevfikan bir zy mtiddet1e 
paarlığa koaolmuştur. . 

Kefif bedeli 6500 lira 7 kuruş~. lsteklıler ticaret odası vesi
lı:aaau •e 487 lira 51 kuruşluk temınatı Dla•akkate makbuz ve mek. 
tubunu ve nafıa müdrlüğünden alacakları ehliyet •esilralarmı hamil 
oldukları halde her pazartesi ~e perte~be günleri saat 15 de nafıa 
l:omisyonuna gelmeleri. İltekl!Jer .~eşıf ve tartnameyi her gün na-
fıa müdürlüğünde gözden geçırebılırler. (2084) Z-4134 

P. T. T. U. Müdürlü~iind.-.11 
1 - 3222 sayılı Telsız Kanunu 1 Ağustoı; 937 tar hinoe rneri. 

yete gırmıstıı Bundan sonra vııııa•acalı telsız tesısatı ve ma alc 
r*'vG cihazları içın derhal ruhsatname •lıMfr lbnndn 811 lr nu. 
mrn manklta'f maddesj mucibince 1 A(:ıısros 937 de mevcad tel
siz tesısatı ve radyo sahiblerı A~ustos 937 ıçınde ruhsatnam al
nı "3 mecburduı. Bu ruh~;ıtAAmelt>ı P l T Mn-~e,ı r ntinl alı
nacak 15 kuruşluk damga puluna tabı matbu bevanmımell"r muf<a.. 
bilinde derhal verilit Ruhatnameler meccanıdir Yalnıı 2 kuruş.. 
hlk d'»lll~a putuna tibidir. 

Radyolardan al nacak ydhk ücrnlerin &en Vekrllen Heye. 
tince kabul olunan tarıtesı gazetelerle avrrca neşreclilecektu B• 
._.rifeyc göre nütusu on binMn ta:ıla oran verterM- ıkamcil!aJılar· 

dan nln9İ l(ibi Knede on hra n nüfusa on binden ~i• olan vn• 
ı.. ~"·nt bes lira alrnıı l \tametoanl;ırcbn nvri vulerderı ıth· 
naull icretleı içın ayrıc:a ırauttlrele nesredılecek tarifeye .,cya 
P T T Merkulerme müracaat etmek ic.ab edeı. 

937 mali senr-sıne aid ücretlerın Evlül 937 nihavetıne kadar 
P. T. T idarelerıne tesviye edilmesı lazım ~elit Eylül sonuna ka.. 
dar verılmıven ücretler % 20 fazlasivle tahsil ve Teı;nnıevvel rıi
lıayetine kadar vermıvenlere bir ihbarname ile on beş (!unrult bir 
aıühlet verılir Bu on beş giio ıcinde dt- horclarını vermıvenlerrn 
ruhsatnameleri ıptaT VI" haklarınrla kanuni teTcihat~ tevessiiT oTunur. 

2 - Telsiz Kanonunun menvete 2ııdıtJ tanhten evvel tedıye 
edilmiş olup da 937 mali .enes•ne cari olan üuetler 93; scno ıçın 

ahnııcak ücretten mahsuh ediler.ektiı 
3 - Bu kanun hükümlenne eöre esasen ruhsat verıl sı caiı 

olmıyan kımselerden veı:ici veva hem wencı •e hem al er 1el91:ı te. 
aıaatı riicuda eetirenler hakkında bir seneden üç sene-ve kadaı ha
pis c.eza$ı hükmolWluı ve tesisat zaht ve müsadere edıhı Ruhaat 
ııhn '" r-:ıi? 0 1:.n ltı ........ ıt!, t~rııfınrlan ruh at a\rnmak ı21n venci 
vey;ı hem verıci ve hem alıcı tesis:ıt vücuda eehrilirsr b r avdan al· 
tı ava kadaı hapıs veva vüz liradan bin liraya kadar ağ r para ce. 
zaın hilkmo\unuı 

Ruhsat almaksızın 1alnı:ı ahcı teaısat veya cihazı vücuda ıeti. 
renle eva 1•111\:>n nbı hakkında 25 liradan 250 liraya kadar ağu 
para cezası hükmolunur. 

Seferberli~c hıuırl le veya zamanında ve vahud haz;nda &fi 
idare mmtakalarıvle her ~vi askeri memnu mtntakalarda binnc:i 
fıkrada vazıh fiili ı,levenler hakkında beı seneden on scnc~e ka.. 
!far ;JO '" h"ot" Vt" ı ,,..,., f!lrr nı> Va~nh fiili lS\evenlet hakkrnr\;ı bif 
senenen üç seneve kadar ağır hıpiı •e üçünr.ü fıkrada vaııh fiili 
İ<-levenler hakkında ise biı avdan altı ava kadar hapis uusı •eri. 
lir. 2 - 400ı9 

Memur aranıyor 

Eti Banktan: 
Bankamız inşaat servisi için iyi a~~ bilea bi.r memur •!'

nacaktır. 1ntaat resmi çizebilen ve malnnc ıle ,,azabılen!e:r urcila 
olunur. 25.&.931 lkşamma kadar mtinıcaat kabul olanur. 

ı-4143 

Ankara Mektehler Mül)ayaa 
Komisyonu Reisli~oden 

Sıyasaf bilgiler okulu talebesi ıçın Mjık eksiltme ile 34'0 tme 
komidin yaptırılacaktır. Eksiltme 27 8.937 cuma gönü saat 15 te 
Ankarada mektebler muhasebeciliği binasmda olacaktır. MaPıam
men bedel 3315 ilk teminat 249 liradır. Fenni ve idari şartnameler 
ve resimler parasız olarak her giln mekteb idaresinde görülebilir. 

(2604) 2--4071 

Jandarma Genel l(omutanlığı An· 
kara sabnalma komisyonundan 

Biı tanesine yüz on kuruş kıymet biçilen sert domuz kıhndaıı 
mamfıl (4226) timar fırçası 31.8.937 salı _günü saat onda ;ıçıic ek~lt
me usulü ile aatm alınacaktır. Buna aıd tartname parsı2 komıs· 
yondan alınabilir. Örneği de vardır. 

Eksiltmesine girmek istiyenleria (348) 
teminat ve şartnamede yazılı belgelerle 
ba!J vurmaları. (2612) 

lira "65" kuruşluk ilk 
vaktinde komisyona 

2-4070 

Sivas Bayındırlık Dircktö rlüğünden: 
Sivae merkezinde yapılacak olan 34030 lira 77 kunış lreşif be

de.Ti vali ~vi 19.8.937 perşembe günü saat 15 de vil3yet daUrıi en
cümeninde ihale edilmek üıere 5.8 937 den itibaren kapalı zarf u&U· 

tiyle ıs gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat temın.at 
2552 lira 31 k.uruttur. Eksiltmeye ba~lı evıak tunbrdır. Keş•f,, 
pro,e. bayındırlık i•ltti gene) şartnamesi, hususi şartname Buntar 
her zu.n Sivas nafıasmda ıöralebilir EbHtmeye girebilmek için 
isteklilerin müteahhidlik veaİk"'sı ibı az ve bir teahhüdten en az 
25.000 liralık bina n bam mümasil inf33t1 iyı bir surette yap. 
mu• olduklarını isbat eylemeleri ve bir mühendis veya mimar bu· 
lauchmıtacatmı aoterfllstm lllUIHcta• bir ..esib ihnı etmıetri '9rt
br. Talibfa teklif melltHllrmı 19.1.997 per-.e111be "8nD _, 14 tk 
k..._. d8iml ntelmt• Wft!Wlm llrnnifrr. IS'flM?J 7--t7!8 

Hava Yollan Devlet lfletme 
İdaresinden 

Ankara Tayyare meydanında inşa edilmiş oıan tayyare hanp.. 
rının demir kapıları yaptırılacaktır. Tafsilatı ihtiva eden şartlar 
ve resimler aşağıda yazılı acentelerimizde4ir. Alikadar firmala
rın, teklifleriniı:ı Anlrarada Hava Yonarı Umum midmlüiüne 
31.8.937 ye kadar gönderilmeai irbt olunur. 

İstanbul acentemiz: Karaköy P.T.T. binasmcfa 
Ankara acentemiz: Bankalar caddesi P.T.T. binasında. 

(?705) 2-.flSd 

Sivasal bilei)er okulu 
direktörliijünd~n: 

Siyasa] 1n1giler okuluna lise merunlan lll'aSında yapılacak seç
me sınavında kazananJadran 65 i meccani leyli ve 35 i nehari oI
mk üzere bu vıl 100 talebe al...aktn. Uci:etli leyli talebe alın
mıyacaktır. Namzed kaydı ISağusta.tan 18 eylüle kadar m ıayyen 
günlerde Aakaı:adıl liyaea) Wlciler olmhmda Utanbulda pükaek 
ötre1111m o1ra1...- pprı.cütı~. Fala izabat için ba obllan ına. 
radlt ohm_. (2240) 2-llOJ 

Ankara belediye reisliğinden: 
Anafartalar caddesinde yola tesadüf ettiğinden dolayı 164 a. 

danın 4 ve 5 numaralı parsellerini teşkil eden Karmen bitişiğinde· 
ki diUdrla ~li İlhami ~rtnnanı ~ aJ~mdaJri diikldn ve Şark eş
ya pazan ticar~ının .methalı ve uıt1erinin yıkılması '9'C en
kazı pua~~ .~arcuyle ebı1tme~c konmuştur. İhalesi 19. ağustos. 
perşembe gunu. saat. 17 de ~ledıye İmar miidirlüğii binasında ya
pılacaktır. TalıpJenn kmmatlarıyle birlikte fmar müdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. (2774) "-4228 



s 

Ankara Bahçeli Evler Yapı 
Kooperatifi Ortaklarına 

idare l\leclisinden 
Ortaklarımıza aid 150 evin inşasına bugünlerde başlanacaktır. 
Statümüz mucibince peşin ödenmesi gereken yüzde onlacrn s~

çilen ev tiplerine göre mikdarlan ortaklarımızın adreslerine bildı
rilmiştir. 

Bu yüzde onların bir hafta zarfında Sümerbankdaki hesabımı
za yatırılması ve her hangi bir sebeble mektubumuzu almamış olan 
ortaklarımızın Ankarada bulunanların doğrudan doğruya, başka 
yerde bulunanların da mektubla üç gün zarfında cumhuriyet mer· 
kez bankası emisyon müdürü B. (Fethi Aktan) a müracaat etmele-
ri ilan olunur. (2741) 2-4194 

[ 
A. kt>ri fuhrika!ar umıaru l\liidiirlii~ii Satmalma 1 

Komi-\ onu ll:lrıları 
~~~--~~~~ ~~~~~~~~-

230 TON ELEKTROLİT BAKIR 
Tahmin edilen bedeli 149.SOO lira olan yukarıda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 28.9.937 sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname 7 lira 48 kurş mukabilinde komisyondan veri
lir. 'l'aliblerin muvakkat teminat olan 8725 lirayı havi teklif mek
tubl:mm mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik
le mezk•'ir gün ve saatte komsiyona müracaatları. (2576) 2-4054 

80 TON PİLATİNEN SAÇ 
Tahmin edilen bedeli 9600 lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 30.9.937 perşembe günü saat lS te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parası olarak komisyondan verilir. Talihle
rin muvakkat teminat olan 720 lirayı havi teklif mektublannı mez
kur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (2717) 2-4159 

İLAN 
16 eylül 937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile

ceği 28. 30. temmuz ve 1. 3. ağustos 937 günlerinde ilan edilen 230 
ton elektrolit bakır ilanı bir gazete tarafından yanlış olarak 250 
ton olarak neşredilmiş olduğundan tekrar ilanına lüzum görülmüş· 
tür. Bu itibarla mezkur günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

(2575) 2-40S3 

15 TON KAOLİN KUMU KÜCÜK YOZGAT'TA YAP-
Tahmin edilen bedeli 900 lira TİRILACAK SU KANALI 

olan yukarda mikdarı ve cinsi ya- Keşif beileli 9870 lira olan yu-
zıh malzeme Askeri Fabrikalar karda yazılı inşaat Askeri Fabri
U mum Müdürlü~ü satın alma kalar Umum Müdürlüitü satın 
komisyonunca 3-9-937 cuma gÜ· alma komisyonunca 1 - eylfıl -
nu saat 14 rle açrk eksiltme ile 937 çarşamba günü saat .16 da a
ihale edilecektir. Şartname para· çık eksiltme ile ihale edılecektir. 
sız olarak komisyondan verilir. Şartname 50 kuruş mukabilinde 
Taliplerin muvakkat teminat o • komisyondan verilir. Taliplerin 
lan 67 lira 50 kuruş ve 2490 nu- •nııvakkat teminat olan 740 lira 
maralr kanunun 2 ve 3 maddele- ve 2490 ,.ımaralr kanuuutt 2 ve 
rindeki vesaikle mezkfır gün ve 3 üncü madrJf]erindeki vesaikle 
saatte komisyona müracaatları. muayyen gün ve saatte komisyo-

(2763) 2-4227 na müracaatları (2764) 
2-4226 

1 
Ue, lt'I Ut!rrıiryollan ve Limanhtrı llnıum 

\1ii•liirlii<r=i ~atınalma Komis,onu tlan~arı ,_ 
t LAN 

1 - 29.7.937 perşembe günü eksiltmeye konulan Km. 436 - 456 
(Maden - Geyik) arasında 9000 m' balast için talih zuhur etmedi
ğinden 2490 numaralı kanunun 40 mcı maddesi mucibince yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(9900) dokuz bin dokuz yüz liradır. 

2 - Eksiltme 16.8.937 pazartesi günü saat 15 teMalatya işletme 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 742 lira 50 kuruştur. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin 2490 numaralı kanunun 4 ünciı 

maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair 
beyanname, kanunun tayin ettiği vesaik, muvakkat teminat mak· 
buzlariyle teklifleri aynr gün saat 14 de kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

5 - Bu işe aid '3rtname ve mukavele projesi, Ankara, Haydar
paşa. Malatya işletme kalemlerinde, Diyarbekir, Elaziz, Narh, E
loğlu istasyonlarında parasız olarak dağıtrlmktadır. (25S8) 

2-.i984 

başkanlığı filarınonik (~urnur 

orkestrası şefliğinden: 
Cumur başkanlığı filarmonik orkestrasına bağlr, aynı zamanda 

.alon orkestrası vazifesini de görmek üzere bir caz heyeti teşkil 
edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tutulacaklardır. İmti
handa kazananlar çaldığı sazların nevine göre ayda 80-150 lira üc
retle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için: 
Bir piyanist, - bir birinci kemancı 
Bir ikinci kemancı (başka bir alet de çalabilecek) 
Bir tonor Saksafon (Bandonien yahud Akordiyon çalabile

;ek) 
Bir Bateri 
Bir kontrbas (başka bir alet de çalacak) 

- Bir Tromboncu (başka bir alet de çalabilecek) 
- Bir trempet çalan (başka bir alet de çalabilecek) 
- alınacaktır. 

İsteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir
lllcte imtihan edilmek üzere 6 eylQlden itibaren 11 eylül 1937 cu
martesi gününe kadar İstanbulda Galatasaray lisesine ve Ankara
da imtihana girecek namzetlerin ise 15 eylfılden 20 eylfıl pazarte
si gününe kadar Cumur başkanlığı filarmonik orkestrası şefliğine 
başvurmaları lazımdır. 

Müracaat ve imtihan zamanı saat 10-13 arasındadır. 
(2722) 2-4214 

Ankara valiliğinden: 
Haymana kaazsınm muhtelif köylerinde yapılacak ceman 200 a

ttet aynı tipte kerpiç göçmen köy evi 1.9.937 çarşamba günü saat 16 
da Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda iha
tcsi yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşi fbedeli beher ev için (481) lira (51) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (6065) lira (10) kuruştur. (Teminat Kı

~lay cemiyeti umumi merkezi namına malsandıklarınca emanet 
kabzolunacaktır) 

Alakadarların yukarıda adı geçen günde tekliflerini ticaret oda
ıı vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzlarını nihayet saat 
15.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip mukabi
linde bir numara ousulası almaları şarttır. 

İs tiyenler şartname ve planları Ankara, İstanbul iska n müdür-
lü k) riııne ı!Örebilirler. (2756) 2-4225 

ULUS 

Bina işleri ilanı 
Nafia vekaletinden: 
ı - İstekli çıkmamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüs~ staJ· 

yer talebeleri için Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane ınşaatı 
aynı şartlarla yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 31646 lira 5 kuruştur. , . 
2 - Eksiltme 1.9.1937 çarşamba günü saat ıs de Nafıa vekaletı 

yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 1S8 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2373 lira 4S kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarının ikinci maddede yazrlı sa
atten bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2723) 2-4217 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 
ı - Tahmin edilen bedeli 71S.87S lira olan SO ton benzollu ben

zin 16 ağustos 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de kapa· 
h zarf usuliyle alınmak üzere mı.inakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1190 lira 63 kuruş olup şartnamesi ko-
misyondan hergün parasız olarak alınabilir. . 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t a rifatı dahilinde tanzım 
edecekleri teklif mektublarını en geç be11i gün ve saatten bir saat 
eveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon baskanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri. (2414) 2-3779 

il{tisat vel{aleti merkez mıntaka 
ölçüler ve ayarlar miif ettişiğinden: 

Benzin fiatfa.rının indirilmesi dolayısiyle Ankarada <;alışan 
taksimetrelerde belediyece tesbit edilen yeni tarifeye göre tadilat 
ve tamirat yapılacaktır. 

Bu tamiratı yapmak istiyen tamiratçıların 14826 sayılı ölçüler 
nizamnamesi hükümlerine göre merkez mıntakası ölçüler ve ayar 
müfettişliğine müracaat ederek ; 

ı -Isimve adreslerini kal1dettirmeleri 
2 - Yapılacak tadllat ve tamirat hakkında fenni direktifler al· 

maları lüzumu iJan edilir. (2779) 2-4232 

İstanbul Belediyesinden: 
Belediye müesseseleriyle temizlik hayvanları İÇ.in lüzumu olan 

698178 kilo arpa kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ar
paya 5 kuruş 50 santim fiat. tahmin edilmiştir. Eksiltme 26.8.1937 
perşembe günü saat 15 de daımi encümende yapılacaktır. Şartname
si levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve 2879 l.ira 98 kuruşluk ilk teminat makbuz ve
ya mektubu ile beraber teklıf mektuplarını havi kapalr zarflarını 
yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar daimi encümene vermelidir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarflar :kalıul olunmaı. (5168) 2-4229 

Almanca Hususi 
Ders Verilir 
İkmale kalan talebeler ımti· 

hana yetiştirilir. Şerait ehven. 
Mektubla "Post restant Vedad 
Pınar,, adresine müracaat. 

Tanınmış bir 
Makastar 

NİKELAJ 
ve 

BRONZ İŞLERİ 
DÖKÜMHANESİ 

Bilfımum nikelaj, kromaj ve 
bronz işleri en temiz prinç ve 
bronz döküm işleri yapılır. 

A trfbey mahallesi UJucak 
cad. No. 828-a Telf. 1761 

2-4033 

15 - 8 - 1937 

Ank_ara valiliğinden: 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1903 lira 50 kurustur. 
fhale 2.9.937 perşembe günü saat ıs buçukta vilayet Daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 142 lira 77 kuruşluk muvakkat teminat 

itası lazımdır. 
İsteklilerin ihale günü vilayet daimi encümenine şa rtnameyi 

görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (2681) 2-4218 

Samsun P. T. T. müdürlüğünden: 
6-13 ağustos tarihinde Samsunda Samsun 4, 8, 12 ağustos 937 tarih

lerinde Ankarada Ulus ve İstanbulda Cumhuriyet gazetelerinde 
intişar eden Samsun P. T. T. müdürlüğü binasının inşasına aid i
lanların iptal edildiği iJan olunur. 

P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa

hiplerinin a ğustos sonuna kadar en yakın P.T.T. merkezlerine mü
racaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 - Ağustostan evci alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. 

Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlar evelce iliio 
edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiç bir su
retle uzatılmıyacaktır. 

937 ücretleri eylı11 sonuna kadar verilebilir. Ancak radyo kul
lanılsın kullanılmasın beyannamesinin ağustos içinde P. T. T. 
merkezlerine verilmiş olması behemehal lazımdır. 

Ruhsatname vermek için eski zamana aid hiçbir para istenilmi-
yecektir. (2770) 2-4224 

Elaziz isk~an müdürlüğünden: 
Elaziz merkezinde göçmenler için bir numaralı şehir planı mn

cibince yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle 3.7.937 gününde eksilt
meye çıkarılmış olan 74 tek evin inşasına talip zuhur etmediğinden 
5.9.937 gününe münakasası tehir edilen ve ikinci defa gene talibi 
çıkmayan bu evlerin, artırma ve eksiltme kanununun 43 üncü mad
desine göre yeniden bir ay müddetle ve pazarlık suretiyle müna
kasası yapılacaktır. 

1 - Bu evlerin mecmuu keşif bedeli "32625" lira "12" kuruştur. 
2 - Bütün malzeme, işçiliğiyle beraber müteahhide aid olmak 

üzere ve anahtar teslimi suretiyle yapılacaktır. 
3 - Yüzde 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelinin iha

leden üç saat eve] yapılmış olması lazımdır. 
4 - Fenni ve idari şartname ve planlar, istekliler tarafından 

parasız olarak Elaziz İskan dairesinde hergün görülebilir. 
5 - İsteklilerin pazarlığa girebilmeleri için kanuni şekilde 

tanzim edilmiş ehliyet vesikalarım ibraz etmeleri sarttır. 
6 - İstekJiJerin 6.8.1937 tarihinden 6.9.937 ta;ihine kadar, pa

z~rlrğa iştirak etmek üzere hergün Elaziz İskan müdürlüğü daire
sınde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5207) 2-4235 
---------~~------~~--~~--~--~~----~~--~--~ 

İLAN 
Bursada Gönül otobüsleri sahibi iken halen adresi meçhul Hü

seyin Hüsnüye, 
Tebliğ isti yen: Milli' müdafaa vekaleti vekili avukat Raqit 

Hüsnü .,. 
Ankara Ticaret mahkemesinin 937/ 419 numarasına kayıtlı 10 

bin lira teminat akçesinin tahsili davası için tayin olunan 19.7.937 
muhakeme günü için namınıza gönderilen davetiye varakası adre
sinizin meçhul bulunması dolayısiyle iade edilmekle ilanen tebli
gat icrasına karar verilmiş olduğundan 19.7.937 cuma günü saat 14 
de Ankara asliye mahkemesi ticaret dairesinde hazır bulunmanız 
lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 2-4219 

Yüksek bir terzihanede iş a
rıyor . Adres: Necatibey mahal· 
lesinde Kıvanç sokak No. 6 B. 

Bilecil{ isl{an memurluğundan: 

Teofil A.B. 2-4144 

Hafiflik - Rahathk 
J . R o • a ı ı 1 Korulırınde 

~ b. - (Oılnı). ılıl l•Citebllıcelt •• 
#~balina •• de hlçbır taıyllı rolı· 

,.... ~ twr. Bw lcorıııır* v\Jcu:dunuzu 
/ / ııkmıkaııın to•nGbOft~ıü ,,.. \r callır •• 16§1G•Ü•G ~ .... ıı11ndırW. 

Fiyatı ı 25 ııtadı• 111111 ... • . 

~ 
ISTAllBUl, &eyQfı. 

TGnal maydanı 12 Ho. I•. 
Ma~oıamııı ılyaral adlnlc .. ,. 

ıg Na.ıır tarlfamlıl tıtıylnlı. 

Flrıııa.,,.ııda bOyOk teull•t. 

Taksitle 

Sabitli- Ev 
3 çe: o~alı mutbak ve banyo

lu 2 daırelı. Yenişehir Meşruti
yet caddesi köşesinde Özenli 
sokak No. 6. Sabah 8,5 dan evel 
ve akşam 1 den sonra 3351 tele-
fona müracaat. 2-4170 

ZAYİ 
1335 - 1336 senesi İstanbul 

Ortaköy darüleytam ilk okulun
d~n almış olduğum şehadetname· 
mı kayb~~tı':11. Yenisini alacağım
dan eskısının hükmü olmadığını 
ılan ederim. 

Okul No. 24 
Halil oğlu Kemal Aka 

İLAN 
Ankara kız lisesi yedinci smr

ımdan aldı~ım belgeyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hi.ıkmü veıktur. 
Adres: 

An1·ara kız lisesi 2 - D. es· 
ki talebelerinden No 154 
MrJah:lt 2- 4220 

İmtiyaz sahibı ve H mu 
harri ri Falih Rıfkı ATA'{ 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAVDAR 

Umumt nesrivatı idar~ 

1 
eden Yazı lsleri Miidürü 1 
Mümtaz Faik FENf K. 
Ulus Basrmevı : ANKARA 

1 - Bilecik vilayeti dahilinde mevki ve keşif bedelleri aşağıda yazılı dokuz yerde her şeyi müteah
hide aid anahtar teslimi yaprlacak ceman 57 göçmen evi ayrı ayrı olarak eksiltmeye konulmuştur. 
Mevki ve keşi f bedelleri ve adetleri şunlardır 

Mevkii ev tip Beherinin keşif bedeli 
adedi No. sı Lira Kuruş 

Bilecik pelitözü köyü 5 IV 439 77 
Bozüyük İnönü nahiyesi 19 IV S23 90 

Bozüyük Esnemez köyü 6 IV 4 72 96 
Bozüyük Nemli köyü 10 IV 472 96 
Bozüyük Kümbet köyü 3 IV 4 72 96 
Bozüyük Dudurga nahiyesi 2 IV 472 96 
Söğüt Behçetiye köyü 6 IV Sl 7 94 

,, ,, ,, 1 IV 939 79 
Söğüt Ortaca köyü 2 IV 517 94 
Gölpazarı Yeni Hisar nahiyesi 2 IV 559 29 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Mukavele projesi. 
B - Muhtelif fenni şartnameler. 
C - Keşif defteri ve keşifnameler 

. D - Projeler ve tafsilat resimleri 

Tutan 
Lira Ku 
2198 85 
9954 10 
2836 76 
4729 60 
1418 88 

945 92 
3107 64 

939 79 
1035 88 
1118 58 

% 7,S 
Lira Ku 

164 92 
746 56 
212 76 
354 7Z 
106 42 
70 95 

233 08 
70 49 
77 70 
83 90 

İstıyenler bu evrakı Bilecik İskan memurluğundan görebilirler . 
3 - Eksiltme 10 • 8 - 1937 günü mukarrer eksiltmeye talip zuhur etmediğinden on gün temdid edi

lerek 20 - 8 - 1937 cuma günü saat 10 da İskan memurluğunda müteşekkil eksiltme· komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme us uliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye ı;rebilmek i~in isteklilerin birinci maddede yazılr 

ve bu işleri yapabileceklerine dair Nafıaca verilmiş ehliyet vesikası 
% 7 ,5 muvakkat teminat vermesi 
ve 937 senesine aid ticaret odası 

2-4216 vesikasını ibraz etmesi meşruttur. ( 27 55) 

Ank ·l; ra emniyet müdürlüğünden: 
Cinsi Mikdarı : Litre Beher litresine tahmin İhale günü 

edil en fiat Teminat 
Kuruş Santim Lira Kuruş 3/ 9/ 937 Cuma günü saat : 16 

Benzin 15000 Azı 18 50 307 00 
22000 çoğu 

Yukarda mikuarı yazılı benzin 
konulmuştur. İsteklilerin teminat 
gelmeleri. (2754) -------

ıs - 8 • 937 tarihinden 3 • 9 - 937 tarihine kadar açık eksiltmeye 
veya banka mektuplariyle birliktemüdüriyettc toplanan komisyona 

2-4215 

Y f~ N i SiNEl\1ALAR HAIK 
Bugün Gündüz İki Film Birden 

1 - GAZİNO DÖ PARİ 

Bugün gündüz 2 film birden 
1 - YILDIRIM BÖLÜK 

Baş Rollerde : Baş Rolde 
Ruby Keleer - Al Jolson DİCK FORAN 

2 - ÇAPKIN MÜLAZ1M II - KIRMIZI DERİLİLER ÇETEsf 
Baş rollerde: Baş rolde: BUCK JONES 

Lida Barrova _ Güstav Fröhlich - GECE 
George Alexandre KIZIL KORSAN 

G E C E Baş Rollerde: 
ÇAPKIN MÜLAZİM Erol Flynn • Olivia de Havilland 

ŞEHİR BAHÇESiNDE 
BlJ GECE r::.AAT 21.30 DA : 

LOREL - HARDt HİNDİSTANDA 
Baştanbaşa kahkaha filmi tiirkcf'! ı;;öz lii 


