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İd~rc müdürlüğü f g:1 
Atolye 

k · B Ş .. k ·· Kaya nutkunu •Öylüyor Dahiliye Vekili ve Parti Genel •e relere . u ru 

Mareıal Fevzi (akmak jandarma subay okulu mezunu 
geprlere diplomalarını bizzal dagıllı 

Şükrü Kaya genç subaylat'a 
çok kıymetli direktifler verdi 

Jandarma kuveti 
En çok verim veren gelir 
getir~n istihsôl menbaıdır 

Dün Jandarma subay okulunda bir tör~n yapılmış ve ilk me
zunlara bizzat Gene rmay Baş'kanı_Mareşal Cakmak tarafın. 
dan diplomaları teyzi edilmiftfr. T6rene alt taf8ffih r ncu aa.Yfa.: 
mızda bulacaksınız. · 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel sekreteri ~- Şükrü Kaya, ~eçen 
hafta Polis enstitüsünün il~ mezunlarına dıpl~ma~arını verırk~n 
bir nutuk söylemiş ve polisın memlkeket e1 _mdn.ıyetkı "fJbakımınd~n h · t" · anlatmış mezunlara ıymet ı ıre tı er vermıı-e emmıye mı ' b k J d d" ı 
· B Ş""kr"" Ka a dün de Jandarma su ay o u un a ıp oma tev-

t~ .. t:. u. ude şuymühim nutku söylemiştir: 
zıı orenın 

·----------------ı _Sayın Maretalım, sayın baylar, 
J Zabıta kuvetlerinin aon mesul bir 

Cümhuriyet 
jandarması 

Nasuhi BAYDAR 
Ah döceıneli harap koridorlan -şap ,.. • . ... d 

nın pamuk perdeli kapıları o~un e 
adalet bekliyen kadınlı ve erkeklı mus
tarip kalabalıkları; ve zaman ~-~ 
.. .. .. d güneıı.in yuzunu sungululer arasın a, " h 

b. dah .. k u'"midini beyhude a· ır a gol'ftle . . b" t 
b·ı k kinın ızza Yatı için zahmet ı ere du 

k d . "b' k"' k.. yandaki sarı • en ısı gı ı us un, d • 
· k"faneye ognı \tarh kör pençerelı tev ı 

vatandatı olmak ııf atiyle müsaadenizle 
saflarımızda vazife alan genç subayla
rımızı size takdim edeyim. Kendileri 
b vatanın çocuklandır. Alınlanna ve 
y~zlerine bakarsanız hilkat~erindeki 
hasletleri okursunuz. Bunlar, ılk mek
tebi bitirdiler. Ortaya geçtiler. Ortayı 
bitirdiler, askeri liseye g~ti~er. Aıke
. I' ey'ı muvaffakiyetle bitırdıkten son-

n ıs . 1 'k 
ra Harbiye okulunu muvaffakıyet e ı -
mal ettiler ve subay namzedi .olarak 
atış mektebine gittiler, orada ~ır .. se~e 
çalıttılar. Kıtaya gittiler. Staı gordu-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Adliye tôyin ve 
terfilerinin tam 
listesi altıncı 
sayfamızdadır 

Mareşal Fevzi Çakmak genç subaylara diplomalarını biz.zat veriyor 1 ............... - ......... ı --
i Aşağıdaki re- i 1 . 
j~;;;,!~ ;.,~:: l j SOVYET- MANÇU HUDUDUNDA 
yrnı Emniyet li- j 
bidesi önünde 1 
n~t~k söylerken 
goruyorsun u z . 
Dünkü diploma İ 

J tevzii törenine i 
i ait diğer resim- f 
f /erimizi bugün ı 
i yedinci sayfa- i 
f mızda bulacak- f 
; sımz. ı :........ . ....... : 

Gene kanh bir 
çarpışma oldu 

a 2 AR TAN DA Ölü VE YARAll VAR 
- ~ ı T AF TA BİRBİRİNE PROTESTO EDİYOR 

Moskova, 30 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: 
29 temmuzda saat 16 da, Japon hükümetinin son defa hakıız 

olarak iddialarda bulunduğu Hasangölü civarındaki tepenin fİ· 
malinde, iki Japan - Mançu müfrezesi, Sovyet hududunu geçmİf 
ve Hasangölü civarındaki tepenin iki kilometre garbinde kain 
difer bir tepeyi İfgale teıebbüa eylemittir. 

Sovyet hudut muhafızlarının 
aldığı tedbirler sayesinde, Ja
pon - Mançu askerleri Sovyet a
razisinden tamamiyJe tardedil
mittir, iki taraftan da ölü ve ya
ralı vardır. 

Bütün 
kamplar 
dün bitti 

Bu haber Moskova'ya gelir gelmez, 1 
Tokyo'daki Sovyet maslahatgüzarına, 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ANTAKYA'DA 

Kayıt iıleri 

bu akıam biliyor 

Yirmi gün evci kampa çıkan ziraat 
enstitüsü ile şehirimizdeki liselerin 
cuma günü kampları bitımiş ve talebe 
dün törenle zafer anıtına çelenk koy
muştur. Ziraat enstitüsü ve Gazi lise· 
si talebesi saat 8.15 de, Ankara lise•l 
de 10.20 de Ulus meydanma gelmi .. 
!erdir. İstiklal Marşının söylenmesi
ni müteakip anıta törenle çelenk k~ 
nulmuştur. 

lsıwıbul'dald lisdiler de 
lwmptmı tlij11tliiler 

ayakİannı sürüyen maznunları; v~ ~~~ 
!İn tavurlu kah sözlü küçük ve bu>:u 
ınenıurlariyle Yercbatan'daki zaptıy~ 
nezaretinin korkunç manzarası ço 

1 U:ı:ak bir kabustan kopmuı bir _haya 

C. H. P. Genyön kurulunda 

Antakya, 30 a. a. - Kayıt it • 
leri bugün öğleye kadar devanı 
etmiıtir. Pazartesi akıamı kayda 
nihayet verilecek ikinci müntehip 
namzetleri çarşamba gününden 
itibaren bet gün zarfında müra • 
caata davet edileceklerdir . 

· h" " bır te -Parçasıdır. Fakat, Yenııe ır ın "z 
P • • • .. • d en"ı ve tertemı ecıgı u:ı:enn e yepy .. .. d" 

"'k b" d dunku ıp· Yu selen modern ına a, 
1 J •• • d bulunan arın 0 rna verme torenın e . 

gözleri önünden o hayalin geç~Ş 
olması kabil midir? Atağı yukan ~ır· 
mi sene farkla iki devir; fakat.bu yır -

• 1 mı• sanı-lll.i sene zarfında asır ar geç " 
lır ... 

k 1 bu sene Jandarma subay o u u • 
. . c··mhurıye-otu:ı: altı mezun vermıştar. u k" 

t' · demek ı, ırı Jandarma kadrosu, ı 
- l k" . . l .. hhe~ otuz a -

B lediye meclisleri ve vilôyet 
umumi meclisleri seçimi 
için esaslar tesbit edildi 

Kayıt neticesinin sair günü tes
bit ve ilan edilmesi muhtemeldir. 

B. Şükrü Kaya 
İstanbul'a gitti 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri Bay Şükrü Kaya, dün akşam sa
at 19.15 <le kalkan ekspresin arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla lstanbul'a 
hareket etmiştir . 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Lisele
rin askeri kampları bu akşam sona er
di. Kamp imtihanlarında muvaffak o
lamıyanlar sınıf geçmemiş teliikki edi
lecekler ve sivil üniversiteye kabul c
dilmiycceklerdir. Tam teşkilatlı aske
ri hastanelerden kamp gönneğe sıht 
vaziyetleri müsait olmadığına dair ra
poru olanlar gelecek sene liselerle be
raber kamp yapmak şartiyle bu yıl Ü· 
niversitcyc kabul edileceklerdir. 

[ Dünkü çelenk koyma törenine ait 
resiınler 7 İnci sayfamızdadır. ] 

YUNANİSTAN'DA 

TamsükUn 
... e., e ı bılgıler e muce cak 
tı genç unsur daha kazanıyor. ~ ' 

b. d Jandarttlesleki bilgiler derken ız e 
llh- • • "ld'g" ini tav· ··"" subayının nasıl yetıştırı 1 • 

zih • ilk t ve lıse etmek lazımdır. ' or a . 
1 tahsilini bitirip harp okulunu 1""; 

eden namzet atış okulunda ve kıta ha 
staj gördükten sonra askerliğe .~ -
s.. • . ı · t sahıbı ve "s nazarı ve amelı ma uma 
t· b ~~ ermen olarak jandarma su ay • 
hına girer. Okulun dersleri dikkate. la· 
Yıktır: Hukuku düvel, hukuku esasıye, 
hukuku medeniye hukuku idare, hu· 
kul<,., ceza, tıbbı adli, iktısat, jan~aı;na 
Ve Polis teşkilntı, askeri ceza, tabıye, 
harp t "h' b" . ·ı·k fotog· rafçılık. ... arı ı, ınıcı ı , 
hu kadar itina ile hazırlanan jandar -
lll<\ subayı değerli bir faaliyet ve i.da~ 
•d lbe 'rmı•tır. t\tnı olmak yoluna e tte gı .. 
F'iJvalci, ondan memleketin beklediği 

(Sonu 4. üncü say! ada) 

Belediye azalarını 
. ""nkurulu bu hafta Genel 

Partı Ge~yo Şükrü Kaya'nın reisli-
Sekreter B y . ı·çtı"ma ederek bu 

·· temıren 
ginde mus k 1 belediye meclisle-
sene yapılaca o an murni meclisleri 
. ve vilayet u . ak 

rı . . h".ku··met ve partı b ı-. · ırın u · se!fımı :r tarı tesbit etmış-
d ereken esas . 

mın an g . . hazırlanan talımat-
tir. Bu husıı.s ıçın arti mevzuatını ihti
namc kanunı ve p . ı'n ne suretle 

"k ba•ka seçır:ı 
va ettı ten :ı ı·sıere seçilecek 

• ve bu mec ı .. 
yapılacagı b k mındrut çok mu-

asıfları a 1 • azaların v . . ektedır. Bu ta· 
h'ın esasları ıhtıva etm . 'nde be-

1 göre eylUI ayı ıçı 
Hına ta 

(Soaıı 4. iiDcii sayfada), 

her • yer1n parti teıkilatı fes bil edecek Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri, istasyon'da İktisat Vekili Bay 
Şakir Kesebir, Maarif Vekili Bay Saf
fet Arıkan, Ankara Valisi Bay Nev-
zat Tandoğan, hükümet ve parti erka
niyle şehrimizde bulunan saylavlar 
tarafından uğurlanmıştır. 

Maarif vekili geldi 

• ve asayış 
vardır! 

Son isyan hareketi 

tamamen bast1rıldı 
Şar.k vilayetlerinde bir tetkik ve Atina, 30 a.a. _ Hanya'dan Atina a-

teft~ş seyahati yaptıktan sonra İstan-. jansına biJdirildigine göre şehrin 
bul'a gelen Maarif Vekili B. Saffet mahreçlerinden birinde firar eden a-
Arıkan, dün sabahki ekspresin arka- silerle jandarmalar arasında bir müsa
sına bağlanan hususi bir vagonla şeh- deme olmuştur. Üç kişi yaralanmıştır. 
rimize dönmüş ve vekalet erkaru ta- Dün akfam saat 19 da asiler tamamiyle 
r: 

(Sonu 3. ancü sayfada) 
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Mücadele zevki 
Son gelen Avrupa gazeteleri, dört cüretkar alman gencinin hariku

lade bir muvaffakiyetini anlatmaktadırlar. 
lsviçre'deki Eiger dağının şimdiye kadar insan ayağı deymemiş o

lan şimal sırtı nihayet bu dört genç tarafından fetedilmiştir. 
Dikkat ediniz: bu dağın tepesine hiç çıkılmamış değildir. Fakat son 

derece dik ve yalçın bir kayalıktan ibaret olan şimal sırtınden çıkmıya 
teşebbüs edenlerin hepsi bu cüretkarlıklarmı hayatlariyle ödemişlerdir. 

Mademki daha başka taraftan daha kolay çıkmak mümkünmüş, §U hal 
de ölüm tehlikesini göze alıp bu yalçın sırttan tırmanmıya kalkmak bir 
delilik değil midir? diyenler bulunabilir. Fakat bu muhakeme tarziyle, 
hiçbir maddi faydası olmadığına göre, dağın tepesine her hangi bir sır
tından çıkmayı da lüzumsuz görmek mümkündür. 

O cesur gençleri, bin türlü güçlükleri ve tehlikeleri göze alarak dağa 
s~ldırtan, yüksek bir tepede görülmemiş bir şey keşfetmek veya nefis 
bır manzara seyretmek ihtiyacı değil, insan gücüne ve cesaretine mey
dan okuyan bir müşkülü yenmek, tabiat üzerine yeni bir zafer kazan
mak arzusudur. 

Burada ehemiyetli olan elde edilen neticenin pratik kıymetinden zi
yade bir zafer uğrunda mücadele etmenin verdiği derin zevktir. 

Hayat esasen bir mücadeleden ibaret değil midir? Yaşamak zevki 
de bu mücadelenin insana verdiği hazdan başka bir şey değildir Heı mü
~delede m~tlaka pratik bir s~~ ve maksat aramak, bizzat yaşamanın 
hıkmet ve !uzumu ha~km.?a b~1 şüpheye düşürebilecek bir zihniyettir. 

Medenıyetın bu gunku sevıyesini, insanlık, bu mücadele ihtirasına 
borçludur. Fakat hiç bir maddi menfaat beklemeden bir şahikanın fet
hi için tabiatle boğuşanlar yanında, aynı hasbi alaka ile ilim ve bil i 
daglar!na saldıran daha gürültüsüz ve sessiz kahramanları da unutm=
mak lazımdır. - Ya§ar NABi 

Diş ticaretimız 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban- ı----

kası'ndan alınan hesap hulasalarına • 
göre 23.7.1938 tarihinde kliring hesap- lstanbul'un temizliği 
ları bakiyeleri ve kredili ithalat icın 
Cümhuriyet merkez bankasına ve;il- için alınan yeni tedbirler 
miş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankasmdaki klirıng hesapları 
borçlu ba,kiyelri 

Memleket MiktarT.L. 

Almanya 6.215.500 
Avusturya 798.400 
Çekoslovakya 3.388.000 
Finlandiya 442.600 
Fransa 3.592.700 
Holanda 1.022.100 
İngiltere 9.942.000 
İspanya 318.500 
İsveç 2.712.400 
İsviçre 874.700 
Lehıstan 22.600 
Letonya 36.200 
Macaristan 1.387.400 
Norveç 764.000 
Romanya 1.026.600 
s.s.c.t. 1.148.000 
Yugoslavya 371.200 
Yunanistan 20.800 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankası'na verilmiş olan 

toohhutler yekun/an 

Memleket 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Almanya 16.209.871 
Avusturya 19.652 
Belçika 
Çekoı. 476.720 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 

Hususi 
ıahıslar 

T.L. 

9.991.863 
170.790 

19.978 
628.477 
24.298 

4.509 
266.354 

65.059 
591.274 

Yckün 

T.L. 

26.201.73~ 
19-0.442 

19.978 
l.1os.191 

24.298 
4.684 

273.702 
122,877 

1.381.877 

İstanbul belediyesi, temizlik amele
sinin esaslı bir şekilde kontrolunu te
min etmek üzere yeni kararlar almış· 
tır. Belediye her ameleye 500 metrelik 
bir kısmın temizlenmesini vermiş ve 
bu süpürgeci amelenin sıkı bir surette 
kontrolunu temin için amele çavuşları 
da tayin edilecek mubassırlar tarafın
dan kontrol edileceklerdir. 

Türk spor kurumu kupası 
yüzme müsabakaları 

Bugün saat 14 de Karadeniz havu
zunda türk spor kurumu yüzme müsa
bakaları yapılacaktır. Mükafatlı mü
sabakaların sonuncusu olmak itiba
riyle çok heyecanlı ve meraklı olaca
ğına şüphe yoktur. Bu hafta gene 
programa ilivetcn tekaütler müsaba
kası yapılacaktır. Müsabaka progra
mını aşağıya yazıyoruz. Hakemler: 
karar hakemi Ajan, diğer hakemler, 
Yekta HUiagu, Sedat Şahin, Rağıp A
dısanlı, Ziya Ozan'dır. 

1 - 100 metre serbest. 
2 - 100 metre sırtüstü. 
3 - 200 metre kurbağalama 
4 - 50 metre serbest (Küçüklere) 
5 - 400 metre serbest 
6 - 50 metre serbest (tekaüt!ere) 
7 - 4x200 bayrak. 
8 - Atlamalar : 
A - Geriye adl balıklama durarak. 
B - İleri çıkıp geri durularak atla-

ma, koşarak. 
C - Bir prendeli ters atlama du

rarak. 

" . -·--
~----

ULUS 31 - 7 - 1938 
• 

lstanbul'da 
et fiyatları 

indirildi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Beledi

ye et komisyonu pazartesi sabahından 
itibaren tatbik edilmek üzere tenzi
latlı yeni bir tarife hazırlamıştır. Bu 
tarifeye göre kıvırcığın kilosu 50 ku
ruştan 45 e, dağlıç 47 den 40 a, kara
man 40 dan 38 e, dana 40 dan 35 e, sı
ğır 35 den 32 ye, manda ve keçi de 35 
den 25 e indirilmiştir. 

Mezbahada toptan satış fiatlarına 

her cins et için perakende satış fiatın
dan beş kuruş nolı:san olarak azam! fi
at konmuştur. Pazartesi günü erken
den nahiye müdürleri ve zabıta amir
leri mıntakalarında teftişler yapacak
lar ve tayin edilen fiat haricinde aatış 
yapan kasapları şiddetle cezalandıra
caklardır. 

Maktu fiyatla 
satışa hazırhk 

İstanbulı 30 (Telefonla) - Hükü
metçe yapılan tetkikat üzerine bele
diye eylülde tatbik edilecek olan mak
tu fiatla satış meselesi için tetkikleri
ni bitirmiş ve raporunu bugün dahili
yeye göndermiştir. Belediye bu rapo
runda gıda maddelerinden maktu sa
tışa tabi tutulabilecekleri tesbit etmiş
tir. Et ve ekmek hariç olmak üzere, 
hiç bir maddeye azam! fiat konmıya
caktır. Maktu satışa tabi olacak mad
deler için satıcılar bir fiyat koyacak
lar ve bunu iri rakamlarla halka 
göstereceklerdir. 

İstanbul'da eğlence yerlerinin 
fiyatları kontrol ediliyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Eglen

me, dinlenme ve yıkanma yerlerinin 

bu yerlerin sahipleriyle kaymakamlar 

arasında mutabık kalınan esaslara gö
re tanzim edilen tenzilatlı tarifelerini 
yapmaları ve bunları tasdik ettirmele
ri hakkmda verilen mühlet 31 temmuz 
akşamı aona eriyor. Pazartesi saba
hından itibaren §ehirin her tarafında 
tarama suretiyle kontrollar yapılacak 
ve tarifelerini tanzim etmiyen ve taı
dik ettirmiyenler cezalandırılacaktır. 

Bebek -İstinye yolu ~abuk 
b:lirilecek 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bebek • 
İstinye asfalt yolunun çabuk bitiril
mesi için 111.zım gelen tedbirler alın

ını§ ve bu gün Boyacıköy - Emirgan 
araaında bulunan ve istimlaki icabe
den bina sahiplerine tebligat yapılmış-
tır. ı 

Şehir tiyatrosunun modern 

sahnesi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - İstan· 

bul şehir tiyatrosunun sahnesi yıktı· 
rıldı. Buraya 12 metre yüksekliğinde 
son sistem tesisatı havi bir sahne yap
tırılacaktır. Bu seneki repertuar ha
zırlanmaktadır. Mevsim Şekspir'in 

bir komedisiyle açılacak, gene Şeks
pir'in bir trajedisiyle sona erecektir. 

:"······································"" 

15 inci yıl 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğin

den : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü-
• mü hatırası olarak bir tarafın

da Büyük Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını teıbit eden 
yazı bulunmak üzere Partimiz· 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkarlarımızın, açtığımız bu 

müsabakaya iıtirakleri ve ha
zırlıyacaklar1 nüınunelerı ağus- : 
tosun 1 O una kadar Cumhuriyet : 

İhracat mallarımızı1n 
standardizasyonu işle.ri 

Tipleştirilen mahsullerimiz dış 
piyasada çok rağbet görüyor 

lktısat Vekaleti tarafından bir nıüddet eve! tetkik ve halen 
tatbika ba§lanan, "ihraç mallarımızın ıtandardizaıyonu" ifi 
memleket için çok hayırlı neticeler vererek mükemmel bir tekil
de tatbik olunmaktadır. 
Bu cümleden olarak, bundan bir ay 

eve! İstanbul'da başlıyan standardi • 
zasyon içtimaları nihayele ermiş bu • 
lunmaktadır. Bu toplantıların maksa
dı, halen ihracı nizamnamelere istina· 
den 1705 ve 3018 numaralı kanunlara Halk Partisi Genel Sekreterliği- : 

ne göndermeleri rica olunur. E göre kontrol edilmekte olan fındık, 
._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,r yumurta, çekirdeksiz kuruüzüm ve 

yük aıntfa ayrılmaktadır. Bunlar da 
beyaz arpalar, ova arpaları, arpa ve 
miksetten ibarettir. Her 11nıf muhte· 
lif vasıflarının vaziyetine göre numa .. 
ralarla derecelendirilmittir. Beyaz ar
palar, on dereceye, ova arpaları yedi 
dereceye, arpalar altı dereceye ayrıl • 
makta, mikset ıınıfı aynı derece üze· 
rinden ihraç olunacak çakır, ve kara 
arpalara tahsia edilmit bulunmakta -
dır. İlk mektep öğretmenlerinin 

mesken bedelleri 
Ankara vilayeti ilk okul öğretmen

lerinin 932 yılından tahakkuk eden 
mesken bedellerinin bir taksitini iki 
yıl önce ödemiş idi. Diyuna kalan mes 
ken bedelleriyle harcırah ve techizat 
bedellerinin verilmesine de başlanıl

mıştır. Bundan sonra maaş farkları da 
verilecek ve Ankara vilayeti ilk okul 
öğretmenlerine ait her nevi paraları 
bu suretle tamamen ödemiş buluna-
caktır. 

Siyasal bilgiler okulu mezunları 
arasında tayinler 

Siyasal bilgiler okulundan idare şu· 
besinden bu yıl mezun olan gençleri
mizden 10 tanesi iı; bakanlıkça ma
yet memurluklarına ve bakanlıkta bu
lunan münhallere tayin olunmuşlardır 
Bu gençlerden B.B. Feyzi Taşbaş iç 
bakanlık hukuk müşavirliği kalemi 
memur şefliğine Hikmet Tongur İs
tanbul vilayeti mayet memurluğuna, 

Hüseyin Alan Sivas vilayeti mayet 
yet memurluğuna, Rıfkı Ertür Sam
sun mayet memurluğuna, Ali Rıza 

Aksu, Rebii Başol, Tahir Akman, En
ver Kandan, Nihat Akaoy, Cemal Ba
şaran da bakanlık muhtelif kısımları
na memur ıefi ve memur olarak veril
mitlerdir .. 

İstanbul hapisanesi 
yıkılacak mı ! 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bu sa
bah saat 10 da İatanbul müddeiumu
misi Hikmet Onat gazetecilerle bera
ber İstanbul hapisane binasını gezdi. 
Binanın bazıları tarafından iddia edi
len tarihi kıymeti hakkında tetkikler 
yaptı. Umumiyetle komisyonun bina
nın yıkılmasına karar vermesi muhte
meldir. 

İstanbul Belediyesi ve 
Evkaf arasında ihtilat 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının açılmaaı için yapılan 
istimlakler meselesinde belediye ile 
evkaf arasmda yeni bir ihtiUlf daha 
çıktı. Bu ihtiHifın mevzuu vakıflar 

idaresinin istimlak edilecek binalar
dan 20 şer yıllık vakıf icarını istemesi, 
malsahiplerinin de bu paranın alıcı 

vaziyette olan belediye tarafından 

verileceğini iddia etmeleridir. İhtilaf 
henüz halledilememi~ir. 

palamut maddelerine yenilerini de i· 
lıive etmektir. 

İstanbul toplantılarmda sırasiyle 
buğday, arpa, tiftik, ve yapak tacir
leri iktisat vekaletinin bu işe memur 
ettiği mümessilleriyle toplanarak bu 
maddeler için de birer nizamname ön 
projesi hazırlamışlardır. 

İstanbul toplantılarında iktisat ve • 
kaletinin hazırladığı tiftik, yapak, 
buğday, arpa nizamname projeleri a
lakadar ihracatçıların iştirakiyle gö • 
rüşülmüş ve icap eden bazı tadilat ya
pılarak son şeklini almıştır. Bu proje
lere nazaran yeniden kontrola tabi tu. 
tulacak ihraç maddelerimiz evvele-
mirde ecnebi madde bakımından bir 
takım takyidata tabi tutulmakta ve 
malın kalitesini yükseltecek ve dola
yısiyle ihraç mahsullerimizi kıymet
lendirecek ~ekilde tasnife tabi tutul
maktadır. 

Hazırlanmış olan dört projenin esas 
hatları, aşağıdaki şe.kilde hülasa edile
bilir. 

Buğday 

İhraç olunacak buğdaylarımız, Sam· 
sun, Istanbul, Derince, Tekirdağ, İz
mir, Antalya, Mersin ve Payas'ta 
kontrol ve buralardan sevkolunacak • 
tır. İktisat vekaleti lüzum gördüğü 
takdirde yeni merkezler de ihdas ede
bilecektir. 

Kalite bakımından buğdaylarımızın 
tasnifine geçmeden evet nizamname 
projesi asgari bir ihraç vasfı ortaya 
koymaktadır. Buna nazaran ihraç olu
nacak u daylar kUf~Uz ,.o .r:-1-... .;.. 
koliudan ari olacak ve veznen yüzde 
yarımdan fazla filizli taneyi ve yüz
de beşten fazla ecnebi maddeyi ihti
va etmiyecektir. 

Bu asgari vasfın üstünde kalan buğ. 
daylar da sert, yumu~ak ve mikset, ad
lariyle üç ana sınıfa, ve her bir sınıf 
numaralarla üç tall dereceye ayrıl

maktadır. 

Bu derece taksimatı hektolitre ağır
lığı, mevadı ecnebiye miktarı gibi un
surların tesirine göre meydana geti -
rilmiş bulunmaktadır. 

Arpa 

Buğday nizamnamesının umumi 
çerçevesine göre hazırlanmış olan 
arpa projesi de bu mahsulün Samsun, 
İstanbul, Bandırma, Tekirdağ, İzmir, 
Antalya, Mersin ve Payas limanların
dan kontrol ve ihracını kabul etmekte 
diğer merkezler ihdası hakkında dd 
buğday nizamnamesinin aynı hüküm
lerini taşımaktadır. 

İhraç olunacak arpaların zararlı ve 
yabancı kokudan ari ve küflenmiş ol
ması ve nizamname ile kabul edilen 
toleranslar haricinde filizli tane ve 
yabancı maddeyi ihtiva etmemesi Jil. 
zımgelmektedir. 

Arpalar, aşağıdaki adlarla dört bil-

Beyaz arpalarla ova arpası ıınıfla
rına dahil bulunanlar hakkında ayrı
ca protein ve çimlenme analizleri ya
pılarak "biralık" şehadetnameıi veri • 
lebilecektir. 

Arpa nizamnamemizin göttilğü mak· 
aatlardan birini de kalburaltı mikta
rının azalması teşkil etmekte ve ni -
zamname ona ait hükümlere de yer 
vermiı bulunmaktadır .. 

Tiftik 

Tiltik ihracatının İstanbul'dan ya
pılacağını itaret eden nizamname pro
jesi malların işlenme yerleri hakkın • 
da tetkik ve sıhı 'ayıtlar konulması -
na yarıyacak hükiiın1.."'!ri vazettikten 
ıonra t~ftiklerimizin ta"3ifipe geç .. 
mektedır. İhra~ olunacak tıt•iklerin 
işlenmiş olması nizamnameyle A-ıbul 

olunan toleranslar haricinde ıiye1', 

pıtrak, kum ve toz gibi yabancı mad
deleri ve normalden fazla rutubeti ih
tiva etmemesini şart ko'1Tlaktadır. Bu 
asgari vasfı ihtiva edecek tiftikler e
sas ve tUl adlariyle iki ana sınıfa ay
rılmakta ve bu ana sınıflardan esas o
lanlar 9 ve tali olanlar da 8 cinse tas
nif edilmektedir. 

Esas maların 9 cinsinin adları şun
lardır: 

Birinci oğlak, ikinci oğlak, ince tif
tik, iyi tiftik, sıra tiftik, Kastamonu. 

Konya, dağ malı, Konya ova malı ve 
ct!.nge_}li 'T'!ili ticler n- ...... ı..ı; (ı...-.) 

yağlı, hafif, sarı, deri, şekeri, alata ve 
pıtraklı cinslerine ayrılmaktadır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi ya~h ha
fif, maların esas mallarla birlikte bal· 
yalara basılması menedllmektedir. 

Yapak 

Yapak nizamnamesinin i'leme yer· 
!erinin evsafı ve diğer umuınt hüküm

leri tiftik projesiyle aynı prensipler 

dahilinde ihzar olunmuştur. İhraç 

merkezi olarak İatanbul'dan baJ!ı:a 
Samsun, İzmir ve Mersin de projede 

yer almıştır. Yabancı maddeler hak

kındaki umumi hükümden aonra ihra~ 

olunacak yapaklar beş ana sınıfa ay
rılmaktadır. Bunlar, kirli yapak, yı

kanmıt yapak, yün, deri yapağı11, ta• 

bak yünü adını almaktadır. Bunların 
içinde ihraç bakımından en mühimini 

kirli yapaklar teşkil etmekte onlar da 

muhtelif cinslere ayrılan üç grup 

meydana getirmektedir. 

Bundan ıonra yapak balyalarında 

parça, renkli, kart, keçeli mallar bu • 

lunmıyacak bunlar ayrı olarak tasnif 
edilmek suretiyle ihraç olunacaktır. 

lnıiltcrc 
İspanya 
İsveç 
lıviçrc 

175 
7.348 

57.818 
790.603 
27.764 

1.771.881 
28.423 
28.456 

10.802 
285.915 
184.636 
207.219 

38.566 
2.057.796 

213.059 
235.675 

19.998 
575.059 

16.220 
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Delilik mi? yutmadığı ve dalgaya düıürmedi-

Bu suretle tipleştirilen ihraç mal -
!arımız dış piyasalarda büyük bir rağ
bete mazhar olmakta ve ihracatçıları. 
mızın beynelmilel itibarı artmakta. 
dır. 

İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s.s.c.ı. 

467.514 
1.610 

244.752 
12.776 

l.054 

19.998 
107.545 

14.610 
17.782 
13.296 
39.307 

127.788 

262.534 
26.072 
40.361 

127.7&8 

Yukandaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithali.tın vıidelerıne gore 

vaziyetleri 

Memleket -
Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi ııahıslar 

T.L. T.L. 

1.370.037 5.547.270 
1.175.408 2.002.761 

Daha uzun veya ba~ka v.idcli 

Resmi daireler Hususi ~ahtslar 

T.L. 

14.839.834 
2.761.138 

Cetvel: 3 

T.L. 

4.444.593 
796.876 

Muhtelif memleket/erin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

Belçika 
Es ton ya 
İtalya 

Miktarı T.L. 

9.200 
39.800 

3.0lZ.600 

Nevyork'tan köhne bir tayyare 
ile uçarak lrlanda'ya gitmiı olan 
amerikal1 tayyareci Korrigan'm 
bu macerasına delilik nazariyle 
bakanlar olmuıtur. Şimdi bu tay
yareciye bir kaç defa sahnede 
görünmesi için dört bin İngiliz Ji .. 
rası, bir makale yazması için üç 
bin sterling, sinemada film çevir
mesi için senede 20 bin sterling 
gibi parlak teklifler yapılmak
taymtf. Görüyorsunuz ya, fakir a
merikalının bu seyahati pek de 
delilik değilmiı. Sadece amerikan· 
vari bir reklam şekli! bir gün için· 
de kendini bütün dünyaya tanıt

mak için tehlikeyi göze almayı ta· 
bii görmek lazım değil mi ? 

Ti;.·atro sanmış? ,, 
lstanbul'da bir tiyatroda artist 

olan bir kadın sokakta kavga et
mi~, bağ1rmıf çağırmıı, gelen po
lislere hakaret etmiı. Derhal ya
kalanarak cürmü meıhut mahke
mesine sevkedilince, bir ay hapse 
mahkum edilmiı ve hapisaneye 
gönderilmi,. 

Şimdi hapisanede sakin aakin o-

tururken aokağın tiyatro sahnesi 

olmadığını dütünmek için bir hay
li zamanı vardır. 

Otomatik sntış 
' 

Otomatik satıı makineleri bü
tün dünyada ve bilha11a Aıneri
rika'da mütemadiyen inkiıaf et
mektedir. Öyle ki, atılan bir para 
mukabilinde yemek çrkaran maki

neler bile icat edilmiıtir. Fakat 
dünyada iatihaal fazlaıı olduğun
dan tiki.yet ediliyor. Ekaeriya va
ıronlarla buğday, kahve ve ıaire 

yakılıyor, veya denize dökülüyor. 

Oldu olacak bari otomatik yiyen 

makineler de icat ebeler de, bu 
fazla gıdalar dökülmüyor bu oto

matlar tarafından yeniliyor diye 

kendimizi avutalım. 

Eroin ve dua 

Ajansın bir telgrafından öğren
diğimize göre, Nevyork hahamı 

İbranice dua kitaplarının arasın· 

da 18 kilo eroin kaçırırken yaka
lanmı§. 

lnaan miktara bakıyor da ken• 
di kendiıine soruyor: 

Dua kitaplarının içinde eroin 
mi kaçırılmıı, yokıa eroin içinde 
dua kitabı mı? .•. 

Tevekkeli ıair : 

Çok hacıların ~ıkt1 ha~ı ıiribaıalde ! 

Dememit! .•. 
Fakat bir meaele daha var : 
Bu auretle aade hahamm İbrani

ce dualar1nm da müıtecap olma .. 
dığı meydana çıktı. Eğer akai sa· 
hih olııaydı, duanın yüzü ıuyu 

hürmetine eroini de meydana çık .. 
mazdıl Fakat eroinin duayı da u-

ği ne maliim? 

Eyüplü Haliı 

iyi §Öhretler gibi kötü töhretler 
de vardır, ve eyüplü Halit bunlar

dan biridir .. Yıllardanberi lstan
bul'da yapmadık §ey bırakmamı§ 

olan bu adamcağız 'oktanberi or
tadan kaybolmuıtu. Meğer on bir 
senelik bir mahkômiyeti varmıı. 

Fakat son günlerde tahliye edil
mif(i. Fakat huylu huyundan vaz
geçer mi? Geçen gün, Aksaray'da 

bir kadının çantasını çarpmıt ve 

kaçarken tutulmu§. 
Halit, bu vi.kanın amili olduğu

nu inkar ediyor: 
- Ben bu kadmı eıkidenberi ta

nırdun. Ancak çantasını çarpma· 
dığnn gibi çantanın içinden para

sını da almadım. İddia taınamiyle 

yanlıttır. 

Fakat sorgu hakimliği eyüplü

nün tevkifine karar vermiıtir. 

Bu hadise de bize tilki ile kürk

çü dükki.nı hiki.yeıini hatırlatır. 

Diyarbakır'da ısı 40 

dereceye çıktı 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç· 

miş, rüzgar şimalden saniyede 2 metre 
hızla esmiştir. Dün en yüksek ısı göl· 
gede 32 derece olarak kaydedilmiştir. 
Yurdun doğu Anadolu mıntakasında 

hava mevzii yağmurlu, Ege mıntaka· 
sında açık Karadeniz sahillerinde çok 
bulutlu, diğer mıntakalarda kısmen 
bulutlu geçmiştir. Son yirmi dört saat 
içinde yurdun muhtelif mıntakaların· 
daki mevzii yağmurların kare metreye 
bıraktıkları su miktarı Kars'ta 6, Ea
kişehir'de 5, Muğla'da 2, Samsunda 
1 kilogramdır. Yurtta en yüksek ısı 

Antalya'da 33, Adana'da 34, İzmir'de 
35, Bodrum'da 36, Siirt'te 37, Diyarba• 
kır'da 40 derecedir. 
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Girid'de isyan 
ille Yunan komşumuz, iki seneden beri 
de ınlekete sükun ve istikrar temin e
.... n Metakaas rejiminin ikinci yıldö-
.. u .. 
L• ~nü tesit etmiye hazırlanırken, 
Qlr ısy k . aak • an ar§ısmda kaldı: Bır kısım 
da erı. ~uvetlerin Girit'ten alınmasın • 

n hılastifade dört yÜz kadar ıilihb, 

• 

ULUS 

oONYA HA' BERLERİ 

Ebr' deki hükümet~i f aarruıu üzerine 

Frankocuların muharebe 
plônları altüst oldu 

Havay Kliper 
tayyaresi 

bulunacak mı ? 

::z·~ Hanya'ya girerek tehri itıal 
"-bettir. Fransız radyosunun verdiği 

da lo, re göre, isyan hareketi, Venize-
ve b s un akrabasından birinin idaresi al • 

Frankistler altı gün içinde 
8- J0.000 kişi zayiat verdiler 

Vaşington, 30 a.L - ••Panamerikan 
Airvay" Havay Kiliper tayyareainin 
yeniden bulunacağı ümidini bealemek
tedir. Zira tayyarede bir çok kal1çuk 
sandallar ile tahlisiye pmandıraları 
ve günlerce kafi gelecdc miktarda yi
yecek ve içecek vardır. 

Meygas ismindeki nakliye vapuru, 
Havay Kiliper deniz tayyaresinin son 
telsizini gönderdiği sırada bu tayya
renin bulunmakta olduğu mıntakadan 
kesif bir yağ tabakası müşahede edil
miş olduğunu bildirmektedir. 

te- nda bulunuyordu. Fakat yunan ajlın· 
11nın b'hk if · ~. ı kın "delice" diye tava etti· 

ı-

~bu ~cera uzun sürmedi. Aaile~ 

C
. fı gonderilen askeri kuvetler benuz 
l • ' rıt e varmazdan evci, mahallinde 

:ıaaıan tedbirlerle butınlınutbr· Atin•· 

Valansiya, 30 a.a. - Ehr'deki cümhuriyetçilerin taarruzu dü§
manın prk cephesindeki tasavvurlarına kati bir darbe indirmi§
tir. Düıman tayyaresinin mühim bir kısmı Ebr'e tevkedilmiıtir. 

an bildirildiğine göre Girit adasında 
•iik • , dilıni . un ve aaayiı tekrar iade e · tür. 

Cümhuriyetçiler, Kastellon ı-------~------:--------------

ve Kodiyel mrntakalarında harp 
etmekte olan kıtaatm mukave
metine müzaheret etmek üzere 
Teruel eyaletinde mukabil taar

Londra ile arayı l Bu İsyan hareketinin dikkate tayık 
0 an bir noktası gerek Girit aclaaında, 
•e Rerek Yun.:.iıtan'da uyandırdığı 
-1<istir. 

Malumdur ki Yunanistan öteden • 
~ bir ihtilaller ve isyanlar memleke
~ ~lrnak üzere töhret almııtır. Ve ~ • 
lika hırslarının daima galeyan halin· 

de bulunduğu bu komıu memlekette 
ber kıyam hareketi az çok taraf tar bu· 
lur. Bu defaki kıyam hareketinin hu • 
•ule getirdiği akis, umumi bir takbih, 
hatta nefret teklinde hulasa edilebilir. 
8u sebebledir ki hareket inkitaf ede • 
~mit, sükun derhal iade edilebil~ • 
tir. Bu da Metaluaa rejiminiıı 1 una • 
llistan'da sağlam yerleıtirle delil o • 
1-rak gösterilebilir. 

Filhakika Met•«aa• iki sene evel, 
\-Unanistan'ır mukadderatını eline al • 
dığı aıraJ.<rda bu komtu memleket 
llnarş; tçinde bulunuyordu. Büyük bar
• ve Anadolu harbını takip eden on 

· sene içinde birkaç defa rejim deiiı· 

ruza geçmi§lerdir. 
Cümhuriyetçiler, frankistl~n yap

mış oldukları taarruzun endilcr~~ 
terke mecbur etmiş <Jldugu sevkul
ceyş mevzileri yenfden işgal etmişler
dir. Cümhuriv.:-tçiler, Manzanera mın
takasında frankistlerin üç tayyaresini 
düşüt:ı"'c(şlerdir. 

Frankistlcrin Z<ıyiatı 

Valansiya mebusları, geçenlerde 
şark cephesini gezmişlerdir. Mebus
lar, bu cephedeki ordu kumandanının 
mütalealarını ve vermit olduğu maHl
matı ihtiva eden bir rapor hazırlamıt
lardır. Bu kumandan, düşmanın son 
altı gün zarfındaki zayiatını sekiz ~la 
on bin miktarında tahmin etmektedır. 
Barrakaa mıntakasında 22 kiloınetrelik 
bir cephede 30 bin kişi harbedemiye
cek hale getirilmiştir. Mükaleme me
murları, şark cephesinde hakiki bir 
majino hattı teşkil edilmiş olduğunu 
beyan etmektedirler. 

düzeltmek • • 
ıcın 
~ 

Almanya hi~ bir ıeyi ihmal etmiyor 
Par~~· 30 •·~· - Yüzbqı Vidman'ın Londra'yı yeniden ziyaret 

edecegıne daır olan ıayıalar münasebetiyle Berlin' den Jo • 
Eko - dö - Pari gazetesine bildiriyor: ur 

Rasizm, Papalik ve 
B. Musolini 

"Muhakkak olan bir şey vardır. o 
da İngiltere ile olan münasebatı ıslah 
için Berlin'de hiç bir şeyin ihmal e
dilmemekte olmasıdır. Almanya'da 
Berlin ile Londra arasındaki müna
sebetler Anşlus'tan ve 21 mayıs hadi
selerinden beri bulunmakta olduğu 

Roma, 30 a.a. - B. Musolini, Papa- h~lde kaldıkça Çekoslovakya'da hiç 
nın rasizmi, taıkbih ve ltalya'nın bu hır şey yapılamaması lazımgelmekte 
meselelerde Almanya'yı taklit etme· olduğu iyice anlaşılmıştır. Evelce 
sine teessüf vadisinde söylemiş oldu- Karlsbad'da B. Konrad Henlayn ta
ğu nutka cevap vermiştir. rafından ileri sürülmüş olan nokta-

· '· Birçok kıyamlar çıkmıt• Dnlet 
damıan idam sehpasında aaıtım. Or
" ve donanma disiplinini kaybetmİf· 
olitikacılar biribiriyle botutmakta 
e haricin de telkinatiyle memlekette 
ir iıçi patron divaıı bel~tey~: 

Plıet.,a. ... ·ın ikbclara geçınuınden iki 
) kadar evel grev teklinde bafhyan 
"r hareket, az kaldı ispanya cibi, bu 
omtu .-mJeketi de dahili barba ıü

B. Musolini, yazlık ikametgahının ların bir nebze itilafgirizlikle muha
civarında bulunan Forli'deki genç fa- faza edilmekte olduğu zannedilmek-

Mükileme memurları, yüksek ku- şistler kampını ziyaret ettikten sonra tedir. 
mandanlık heyetinin hattı harbe çetin harfiyen şöyle demiştir : Önümüzdeki haftalar içinde Ber-

14 fırkaya karşı 3 fırka! 

muharebelerle döğüşmeyi itiyat edin- .. . . . .. .. .. • • lin'de anudane bir surette devam ve 
. . - Bılınız ve butun dunya bılsın t ·ıt k · · · · mış ve manevıyatı yüksek efradı sev- . . . . . . ng.ı ere mu arenet tesısı gayesını 

klüyordu. Balkanlarda çıkacak olan 
ir "ispanya meselesinin" Şarki Avru· 

sulhu bakmundan ne derece tebli-
eli olduğu qikirdır. 

ketmiş olduğunu beyan etmektedirler. kı ırklar m~e.selesın.de ~len gıtmıy~ d~- t~~ıp ~d.ecek olan mesai, Londra hü
U ç fırka, düşmanın on dört fırkasının v~m ed~cegız. Faşızmı~ h.er ha~gı b~r) kümetmı Çe~o~lovak meselesindeki 
iıiMM•ıhmuıac ~~~ ..kimseyı veya her hangı bır şeyı takl1t hattı hareketını tadile sevketmek için 
mUflardır. etmlt oldufunu 116ylemek Adec:e saı;· batka meseleler hakkında cereyan e-

ma bir söı: .. rfetmektir.,. decektir. 
DUpnanm bu cephede taarruza gcç-

mit olan bu fırkaları 500 bombardıman 

Metaluaı, hem Yunanistan'ı. hem 
Balkanların ıulhunu kurtarmak için 

-.ktinde yetiıti: AğuıtolWl dördüncü 
iinü memleket mukadderatını eline tayyare9iııe ve altı avcı tayyare filo-

.-..ıı. ..... ı.. yunan milletine muhtaç olduiu ıuna malik bulunuyordu. Mebuslar, 
•iikunu ve iıtikran temin etti. Bun· bu üç fırka için "Madrit madalycsi" 

sonra da kırahn itimadına dayana· istemi§lerdir. 

Bir hava bombardımanının 
piwnçoau 

. idari, mali ve içtimi sahada ehe -
Yelli reformlar yapb. Orduda ve do
ınada disiplini teıiı etti. Aııari üc-

~t •e azami mesai saatı kanunu tan • Barselona, 30 a.a. - Milli müdafaa 
ederek yunan iıçiıini ııermayeda· nezaretinin bir tebliğinde, prk cephei' İstismar mevzuu olmaktan kurtar· sinde Cümhuriyetçilerin Guadesa ce-

b:~ ~nilebilir ki Yunanistan bir asır· d 
111 tarihinde bu derece huzur içinde nubuna doğru ileri hareketlerine e-

)-.&ınanuıbr. varn etınit oldukları bildirilmektedir. 

ı..~elaksaa her sınıf hallan itimadını Aynı tebliğe göre Cümhuriyetçiler, 
~ıtbr. Yeni rejimden memnun Fayon istikametinde de ilerlemişler
I ~Yan yegane sınıf, tahmin eclilec:eii dir. Talset'in bombardımanı 40 kişinin 
~ ~ Politikacılardır. Yeni rejim için • ölilmüne ve 70 kişinin yaralanmasına 
h ıtsiz kalan bu zümre, zaman zaman sebebiyet vermiştir. 
"-.~kete geçmiye teıebbüı etmif, fa • 
J.t! her teıebbüs netice vennemiıtir. 
l)e.~aaı'ın muvaffakiyet ırrn, halkın 
...: olojisini ve temayülünü anlama • 
.._.~•dır. lki seneden beri clenm eden 
~rr.in bütün mi.nasiyle balkın itima • 
~dayandığı, son Girit isyanının 
'-a, basbnlmasiyle de anlatıbnıt o-

or. 

i,ti~ etti rejimin temin ettiği sükun ve 
._.rıtr İçinde Y unaniıtan'ın ref~ 
...!._lllası ve yükselmesi biz türlden 
~e memnun ederse, rejime kar-

.. ~t mahiyetinde olan evelki ~ün

. ·~etin inkiıaf etmeden tenkil e
de bizi o kadar sevindirmittir. 

A. Ş. ESMER 

41111•nya' da toplanacak sınai 
mektepleri kongresi 

l!!:•t~sun ilk onbe§ günil içinde 
tltt Ya da toplanacak olan aanat 
llllc t~l~ri kongresine gidecek ınual-
ı,ıc:~ntız seçilmiş ve lstanbul'a git· 

lcr· 1~· kongreye gidecek ınual
}' 1,1111z bugün lstanbul'dan Al· 

a Ya hareket edeceklerdir. 

• 

lzm İ r Enternasyonal 
~ 
llarına hazırlanınız 

~O ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

lngiliz gemilerinin 
bombardımanı 

Londra, 30 a.a. - lngilterc'nin Bur

gos'taki baş ajanı Hodgson, bugün 
memuriyet mahalline gitmek il%ere 

Londra'yı terketınittir. ~· Hod~ao".1, 
f rankiat ınakamlarla, ingilız gemılcrı-
nin bombardJmanıyle .~akad~r. ~la -
rak bir komisyon teşkılı proJesı uze-
. d "ru"tuT1elerde bulunacaktır. 

rın ego r-- _ 

Şantung' da -
(inliler ü~ ıehri 

geri aıdllar 
Şekiai ajansı bildi-

Tıinan, 30 a.a. - . ·ı· l ri ..aı:nba ak112nu Çın mı ı.a c 
'yor· Çarr- r- · • rı . d ı..: Yesien çangyi ve Vıaıen 
şantung a.u ' .. 

. 1 rini geri alrnıflardır. Bun~n u-
şch~r e Tıintao - Tsinan arasındaı d~
zcrınc b" rnk yerlerinden tabrıp 

·ryoııarı ır T" • • ba-
ıııı . . Kia1111u tinıalındekı mu 
edilllltftır. . t. uayrov'daki Çin 

iddetlenınıt ır. P ~ • • 
rebc f . 

1 
dog~ru jlerlenııştır. 

kıtaatı tıına e 

Mekıika' da bir trene ıuiktııt 
ile 

30 a.L - Tampiko ik: San 
){ek• o, · mak· 
. d" pototi arasında ıervıa yap b. 

Luı o • olcu trenine dinamitle ır 
ta olan bır y tı Suikasttan sonra 

. t yapılmış r. d suik•• h .. cuın etmişlerse e 
haydutlar tre: a:ker tarafından püa· 
trende bulund. Cedillo'nun taraftar· 
kUrtUlnıütler ır • • • Lcıl>U'do Tap-
ı ndan olan çete re .. ı 
arı *· 

Prag Südet partisi 
hükümetinden bazı 

süaller sordu 
Görüşmelere ne şeki ide devam 
edileceğini öğrenmek istiyor 

Prai, 30 a.a. - Südet partisi, ne§rettiği bir resmi tebliğde ez· 
cümle demiıtir ki: 

~eteka ajansının ~ tarihli haberleriyle bazı hükümet gazete
lerı tarafmdan ne§redılen havadisler, Südet partiıine resmen bil
dirilmi§ olan hükümet tekliflerinin halen meri olap olmadığı ve 
bükümetin müzakerelere ne suretle devam edeceği bahsinde zi
hinlerde bazı teıevvüae ıebebiyet venni,tir. 

Bu sebepten doalyı, aüdet partisi - .----------------
nin murahhas heyeti ıefi sıfatiyle B. 
Kurui, B. Hodza'ya bir mektup gön -
dererek qağıdaki suallere cevap iste
mittir : 

1 - Hükümet, 30 haziranda südet 
partisine tevdi olunan milliyetler sta -
tüsilnde bildirildiği veçhile milliyetler 
meselesin.in halli preniplerini de aynı 
fikrini muhafaza etmekte midir? 

2 - Muhtariyet hakkındaki kanun 
projelerinin 27 temmuz tarihinde sü -
detlere tevdi edilen kısmı kati midir? 
Bu projelerin geri kalan kısımlarını ne 
zaman alacağız? 

3 - Hükümetin bütün projelerinin 
kati mttnini ne zaman alabileceğiz? 

4 • Hükilmet vaziyetini tahriren bil
direceğine dair verdiği vadini ne za • 
man infaz edecektir? 

5 - Milı:akerelerin devamı hakkın -
da şimdiye kadar yapılan görUımeler
de nazan dikkate alınn projeler hala 
meri midir, yoksa B. Runaiman'ın yol
lanması dolayısiyle hükümet, niyet ve 
projelerinin değifmiı olduğu diltiln • 
cesinde midir? 

Y mak edilen alman 
gruseteleri 

Prag, 30 a.a. - Dahiliye nazırı, Al. 
manya' da ı;ıkan beı alman gazetesınin 
15 temmuz 1940 tarihine kadar Çek~ 
lovakya'ya ithal edilmesini menetmiı
tir. 

Çeteka ajaneı, nazırlar meclisinin 
"Çen,, çekoalovak liaceindc Polonya 
tedrisatına muvazi sınıflar ilıduına 

karar vermif ol~ bUdiaııaekte-

Sovyet - Mançu 
hududunda 

. (Başı 1. incı say/atla) 
J~pon • .man~u militaristlerinin ou ye
nı tahrıklerıne karşı japon hükumeti 
nezdinde protestoda bulunması me· 
sullerin misal tetkil edecek su

1

rette 
cezalandırılmalarını talep eylemesi ve 
japon. hükü~~tdnin Mançurya'daki 
organızmlerının bu hareketlerinin ne· 
ticeleri bahsinde Sovyet hükümetinin 
bütün mesuliyeti japon hükümetinde 
bulduğundan bu hükümetin haberdar 
edilmesi emrini vermiıtir. 

I ki taraf biri birini kolluyor 
Tokyo, 30 a.a. - Domei ajansının 

Kore ordusu nezdindeki hususi muha
biri bildiriyor: 
"Japo~ - ~ançu kuvetleri Sovyet 

kuvetlerı ,dun sabah bir hadiseye sah
ne olan Çankguçen tepesi civarında 
hudutta kar,ı karşıya birbirlerini sü. 
kut içinde kollamaktadır. 

Mukabil proıeaıo 
. ı:okyo, 30 a.a. - Domei ajansı bil

d~rıy?r: B. Jhorimeşi, son hudut hl
dıaecı hakkı.nda~i Sovyet protestoau
n.u re~detmıf, bılikis Sovyet hUkUme
tıne bır protıetıto tevdi eylemiıtir. 

Kore' deki japon kuman&nı 
le~ aevkedildl 

Tokyo, 30 a.a. - Havu muhlıbirl 

YUNANİSTAN'DA 

Tamsükün 
• ve asayış 

vardır! 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

dağıtılmıt ve tevkif edilmif bulunu
yordu. 

Yunan ıe/irinin aöyledikleri 
latan.bul, 30 (Telefonla) - Yunan 

aefiri Yunanistan'daki isyan hakkında 
şunları söylemiştir: 

- Hadise tahmin edemiyeceginiz 
k~da~ m~vziidir. Şu dakikada her şe
yın bıtmış ve nizamın yoluna girmiş 

olduğu düşünülecek olursa mesele
nin ehemiyetsizliği kendiliginden 
meydana çıkar. İsyan hareketinin bir 
kaç saat içinde hiç kan dökülmeden 
bastırılmış ve müeebbiplerinin ağır 
cezaya çarptırılmıt olması Yunanis
tan'da hüküm süren otoritenin ve di
siplinin kudretini bir kere daha i•bata 
vC6ile olmu,tur. 

Karilerinize dost ve müttefik mil. 
letin yurdunda hilen sükCln ve ıükCl
net içind~ yapdığını ve Yunanistan'
da tam bir bayi.in hüküm sürmekte 
olduğunu mUjdeliyebilirsiniz. 

Aıiler tayyareleri görünce 
nasıl kaçtılar? 

. Atina,.30 a.a. - Atina Ajansı bildi
rıyor: Gırit Valiiumumisi tarafından 

~aşve~il~ . gönderilen telgraflardan 
ogrenıldıgıne göre, asilerin şefleri a
rasında fena idaresinden ve ihtilasla
rında~ dola~ı azledilen sabık Hanya 
beledıye reısi Muntakis de vardır. 
~ayyarelerin gözıikmesi ve Başveki
lın beya~naı:ıesinin dağıtılmıya baş
lanması uzerıne, asiler cesaretlerini 
kaybetmiye v~ dağılmıya koyulmuş
lardır. Bu vazıyetten bilistifade Valii
umumi, on kadar jandarma ile vilayet 
daires~ni ve bu esnada subaylar da kış
laları ışgal eylemişlerdir. 

. Valiiumumi telgraflarında, ordu ve 
Jandamıa subaylariyle memurların ce
,saretli hattı hareketlerini tebarüz et
tirmekte ve asilerin muvaffakiyetsiz
liğinin esaslı amilinin halk kütleleri 
tarafından şiddetli surette gösterilen 
muhalif vaziyetle aksülamel oldugu
nu ilive eylemektedir. 

Bapekil Metabas, Girit Valiiumu
mlalnin teJcrafınıa verdi il cevapta, ez
cUmle dcmiftfr ki: 

"Girit halkının miJH hilkUmete de
rin surette bağlı olarak Jcalacağından 
emindim. SilkQn ve nizamı ihlil eden
ler ıiddetli ıurette ce.saJandmJacak. 
tır. 

Vaziyetten daimi surette haberdar 
tutulan kırat, Hanya'da nizamın yeni
den tecnil6Unden dolayı derin mem
nuniyetini bildirmittir. 

Gölcük kermesi 
dün başladı 

İzmir, 30 a.a. - Gölcük kermesi bu 
akşam başlıyacaktır. İlbay Fazlı GU
leç'le çağmlan askeri erkin ve şehri
mizdeki konaolo.lar ve saylavlar, 
Şarbay, Parti ve matbua erklnı bu giın 
saat 15 te hususi otokarla Ödcmiş'e 
gitmişler, Ödemiş'ten otomobillerle 
'Gölcüğe çıkacaklardır. Bu akşam Gol
cük'te mehtap eğlenceleri yapılacak 

köylülerin sazları ve türküleri dinle~ 
necek, oyunları seyredilecektir. Gerek 
Gölcüie ve gerekse Bozdoğan ve Bir
Jiie verilen elektrik cereyanları da bu 
gece şenlikleriyle açılacaktır. Aynı 
zamanda yapılan programa göre eğ
lenceleri ve gölde yüzme ve kayrk ya
rışları da yapılacaktır. 

Arjantin - Türkiye 

münasebetleri 
Buen~ A_!r~, 30 a.a. - Arjantin 

hilkUmetı, Turinye hilkilmeti tarafın
dan iki memleket araaındaki münaee-
batı inkişaf ettirmek maksadiyle bu 
sene Ankara ve Buenos Ayres'de ıe
faretlcr ihdası için yapılmıı olan tek
lifi tetkik etmektedir. 

mandam sabık Harbiye nuır muavini 
'General Kuniaki Kaiıonun tekaüde 
sevkedildiği haber verilmektedir. 

İyi haber alan mahafilde tebarüz et
tirildiğine göre General Sovyctler 
~i~liği'ne karşı aman ver~ez bir po
lıtika takibinin en belagatli müdafile-
rinden biriydi ve fimdi Japonya'nın 
Sovyetler birliği hududundaki müda
faa ıiateminin en ileTi noktasını tef kil 

e~en S~el Genel kurmayından çekti
rılmittır. Bu tekaütlük, hUkiimetin 
japon - sovyet mUnasebetlerlnde ıU
k.Qn ve ıellhı iıtihdaf eden yeni poli
trkayı takviye eden bir barüet olarak 
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TÜRKİYE BASINI 
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Yeni dünya ile temas 
TAN'da Bay Ahmet Emin Yalman, 

bu batbkla yazdığı bir baıyazıda 
Nevyork sergisini ve aergiye i§tira
kimizi ele almakta ve ezcümle töY
le demektedir : 

''Yeni dünyaya kendimizi ne te
kilde tanıtmalıyız? Eski usu.ilerle 
yürüseydik hükümet, maa batma 
geçer, bu sualin cevabını sayfalar 
dolusu bir rapor teklinde hazırlar
dı. 

Hükümet öyle yapmıyor, .aıuııli 
sanatkara, tüccarat gazeteciye, bası
lı her vatandata soruyor. Nevyork 
sergisi için yarım milyon lira sarfe
dilecek. Bu paradan en çok verim 
almak, Nevyork sergisini gezecek 
milyonlarca insana kendimizi iyi ta
nıtmak için neler yapmak li.zmı gel
diğine dair vatandaılar arasmda 11• 

mumi bir münakata açılmıttır. 
Hükümetin bu hareket tarzı, ımem• 

nuniyetle kartılanmıya li.yıkt ... 
Böyle umumi bir münakata, ite ya
rar dütünceler toplaınak için de iyi
dir, vatandatlarda umumi hay~tm 
meselelerine bağlılık ve alaka uyan
dırmak için de •.• 

Biz öyle bir milletiz ki her gÜDkÜ 
hayatımız noksanlarla, zaman iar•f
larjyle doludur. Fakat bir defa da 
kendimizi göatermiye ve iyi bir it 
baıarmıya niyet edersek daiana itli.· 
sını yaparız. Ankara'daki kömür 
sergisi buna bir misaldir. 

Yıabancı bir memlekette iyi teeir
ler uyandınnak ma:ksadiyle bir ta
kım kararlar veril'ken, o memleket 
halkı ile danıpnayı ihmal etmemek 
en baıta gelmesi laznn gelen bir dü· 
ıüncedir. 

Eğer münakaşayı hakiki minaam
da alırsak ve herke11ten fikir aormak· 
la beraber neticede mutlaka aa.bit 
bir fikri tatbik etmiye kalkı§ID&Z• 
sak, Nevyork sergisindeki türk teeİ• 
sah ve türle programı, yüzümüzü a
ğırtacak ve devamlı faydalar yara
tacak bir eser olabilir.,, 

ÇlN - JAPON HARBi 
YEN1 BiR SAFHADA 

KURUN'da Bay Asnn Us, bu ~ 
!ıkla yadzığı bir baıyazısm-da n· 
cümle şöyle demektedir : 

Japonya Çin' de büyük müfkiilat i· 
çindedir. Sovyet Rusya bunu görü
yor. Çin'e harp mühimmatı ve tana
reler vermek suretiyle yardan yap
masına kartı Japonya'nm fili bir 
harekette bulunamaması bu mütkü
latı açığa vurmuıtur. Bu vaziyet 
Sovyet Rusya ile beraber Çin'de 
menfaati bulunan diğer devletler i
çin de bir hareket fıraatı hazırla• 
mııtır. tık zamanlardanberi Çin'e 
kartı sempati izhar etmekten geri 
durmıyan lngiltere'nin Çan-Kay
Çek'e yardım vadetmesi ve bu vi· 
adin bqvekil ağzından açlkça A
vam Kamarasında ifade edilmesi 
Çin'de Japonya'nın uğradığı müfkü
latı bir kat daha artırarak bu mem• 
leketi Avrupa devletleriyle bir aa
lapna yoluna sevk için plan daire
ainde bir hareket baıladığına hük
molunabilir. 

Hakikat halde dört yüz elli mil
yon nüfuslu kocaman Çin kıtaamı 
askeri kuvetler ile battan bata itgal 
etmekte Japonya için imkan bulun
madığı gibi bir menfaat de yoktur. 
Çan-Kay Çek adım adım geri çekile
rek gerilla hareketine devam ebnek 
istedikçe her vakit japonlan mai· 
lup edecek değil, fakat uğrattarauk, 
yıpratacak kuvetler b11lacaktır. Av
rupa devletlerinin menfaatleri de 
Çan-Kay-Çek'in bu kuvetlerine yar-: 
don etmektedir. 
Şu halde Japonya için Çin harbı· 

nın yeni safhasında süratli bir karar 
vermek lazım geliyor: Bu karar Çin 
harbmda tecavüzi vaziyetten teda
füi vaziyete geçmektir; Japonya i
çin aagari kuvet ile müdafaa oluna
bilecek bir harp cephesi kurmaktır. 
Bir taraftan da Avrupa devletleriy
le anlapna yolunu aramaktır. Aksi 
taktirde Çin harbı Japonya için gün 
geçtikçe tehlikesi büyilyecek olan 
bir yara olacaktır.,, 

Almanya bir 
tra nsatla nti k 
yaptıracak 

. Berlin, 30 a.a. - Almanya, Norman
?1. sınıfından bir transatlantik inşası 
ıçın hazırlıklarda bulunmaktadır. 
~laka~ar mahafile göre bu baptaki 

planlar şımdidcn ihzar edilmiş bulun-
maktadır. Pek ziyade ihtiyatlı kayıt
larla verilen, malCımata gore, bu yeni 
transatlantigın hacmi 90.000 ton ola
caktır. Gemınin tezgaha konulması 
1928 de y~kılm~ı olan Stetin tezgahla-
rının yenıden ı ilmeıine bağlı· 
dr ve bu i · 
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Şükrü Kaya'nın direktifleri 
( Başı l. inci sayfada) 

ler. Sonra bu mektebe girdiler. Cüm
huriyetin açtığı ve yaptığı bu mekte -
bin ilk talebeleri bunlardır. Bundan 
evelkiler bu yeni mektepte okumamıı
lardı. Bunlar 18 ders Üzerinde çalııtı -
lar ve imtihan verdiler. Bu derslerden 
başlıcaları şunlardır: 

Hukuku ceza, hukuku düvel, huku
ku medeniye, usulü muhakeme, türk 
ceza kanunu, askeri ceza, ekonomi, fi .. 
nans ilmi, jandarma kanun, nizam ve 
talimatı> binicilik ve saire. 

Dersleri esnasında kendilerini ya -
kin<"n takip ettim. Hocalarından mesa
ilerinin methini işittim. Komutanların
dan muvaffakiyetlerinin derecesini öğ
rendim. Şehadetnamelerini evelkj gün 
imzaladım. Ve dün yeni vazifelerine 
tayin ettim. Bu genç subaylarımız bu .. 
günden itibaren jandarma kıtalarında 
vazife almışlardır. 

Arkadaşlarrm, bu kadar güzide bir 
§ekildc yetiştikten sonra muvaffaki -
yetlcrinden emin olmak elbette bekle
diğimiz bir haktır. 

Bugün bir tören yaptılar. Atatürk 
abidesine çelenk koydular. Sonra Gü -
venlik abidesine uğradılar ve orada 
ıazongelen t5zimatta bulundular. Bu 
münasebetle Güvenlik abidesinin mi
n<".sını bir iki kelime ile izah edeyim. 

Bu abide bu m'll~t tarafından sizin 
hatıralannız için dikilmiıtir. Size olan 
ıevgilcrinin ve sizden beklediklerinin 
mü~ahhas timsalidir. Orada gördüğü
nüz figürlerde ya,lısı türkün uzun 
tarihinin ve ananesinin ıtatik kuveti
ni gösteriyor. Genci, dinamik bir ku -
vetle ileriye ablan sizler ve sizin tem• 
sil ettiğiniz nesildir. Altındaki kabart
malar, okul komutanıruzın da pek gü
zel anlattığı ve öğretmenlerinizin ıize 
öğrettiği vazifeleri gösteriyor. Arkası 
da Atatürk'ün ne büyük bir azim ile 
bu milleti kurtardığını temsil eyler. 
Diğerleri sizin verdiğiniz emniyet sa -
yesinde vatandaşların sükUn içinde ça
httıklarını gösterir. 

o abidenin altında ondan daha gü
zel daha biiyük daha ebedi daha mani
dar bir abide vardır ki bunu her türk 
kendisi için veciz bir mefkUre ve hayat 
programı yapabilir. Türk öğün, ç.alıı, 

güven. 
Genç arkadaşlar, maziniz cihan ta

rihinin öğüneceği şerefli vekayile do
ludur. Türk milleti tarihini ve bugü -
nü bilerek ve çalı,arak yapmıfbr. Ça -
lışmak insan meziyetlerinin başında 
gelir, zeki, irfan, bilgi şüphesiz ki mu
vaffakiyet amillerinin temelidir. Fakat 
çalı,mak olmazsa bunların muhassalası 
faydalı ve reel hiç bir eser vennez. 
Mazisi bu kadar parlak olan ve çalı,an 
bir mi11et, itiıine emniyetle bakar ve 
binaenaleyh kendi•ine ve iıtikbaline 
güvenebilir. Büyük Şefimiz Ata • 
türk unutulmaz vecizelerinden bi
rini sizi hatırhyarak size ıöylemiştir. 
Sen de ey türk subayı çalı,, öğün, gü

ven. 
Sizin kaynağınız evela büyiik türk 

milletidir. Onların bütün hA'letine va
rıssınız. Sonra ordudff. bulundunuz, 
hRrbiyede okudunuz. Türk milletini 
kurtaran ve kurtaracak olan orduıu • 
dur Ondan aldığınız büvük dersi hiç 
bir zaman unutmıyacaksınız. Zaten 
unutman1za mevdan vermeden sizleri 
arasırf\9 tekrar kıtalara 1?Önderecekler. 
Demek .iaodannaya iltihakınızla ilk va· 
zifeniz a~kcrlik olacaktır. Jandarma 
i2\sker1iğin cüzüdür. 

Jandarmanın dar zamanlarda neler 
yaptığını tarihte okursunuz:. Memleke
tin haklarını müdafaa etmek için en e
vel jandarma vazife görecektir. Bir 
tehlike anında hudud başına en evel 
koşacak olan jandarmadır. Ben Sed
dülbahirde iki jandarma taburumuzun 
ne büyük işler yaptığını &ayın Mareıa
limizden zevkle dinledim ve bunu dai
ma ben de zevkle hatırhyacak ve anla
taı:ağım. 

Zaten memleket hudut ve hukuku
nun korunması için kendisini müdafa
aya mecbur olduğu gün seferberlik 
nizamında, hizmet almıyacak, hiç bir 
kadın ve hil' bir erkek yoktur. 

Jandarma her hangi bir yerde mu

harebede bulunduğu vakit kendinden 
evel geçenlerin kahramanlıklarını tek
rar edecektir. Gerek cephede gerek 
cephe geriıinde muvaffakiyeti temin 
edecek unsurlarsınız. 

Hazerdeki vazifenizi okul komuta
nınız çok canlı otarak anlattı. Kendiıi 
nin uzun müddet jandarmada güzide 
hizmetleri vardır. Hassasiyeti tecrübe~ 
&İne müstenittir. 

Benim buna ilave edeceğim, mem
leket ve inkılap kanunlarının en son 
rnüeyyidc5i jandarma olduğudur. 
Memleket, kanunlarını yapar, eğer jan
darma bunları tatbik etmezse onlar kü
tÜpr\ncde çürümiye mahkümdur. Ji'n
darma emniyetin muha.frzıdır. Jandar
ma kuvcti en çok verim veren, gelir 
getiren bir istihsal membaıdır. Çünkü 
bir mr-mlckette emniyet olmazsa, ne 
JN\den işler, ne fabrika bacaları tüter, 
ne simrndifer yürür, ne de tezgihl'lr 
i'lrr Ancak emniyet aayesindfl'fl; .. 
ki ciltci tarhııaını sürer, sanıııtkAr 

.,,.,.,,.,-,0.ır, ve vatancJat itiyle pcİJle DMt-

gul olur. Bütün bunların yürümeıi si
zın çalışmanıza ve kudrelinize baglı -
dır. Bundan başka, içtimai hak ve hür
riyetleri de ancak, emniyet ve aıayİ§ 
aayeıinde inkif&f eder. 

Ferdi tecrübe ve bilgilerin azami 
randıman fırsatı bulabilmesi, ferdi, hak 
ve hürriyetinde inkiıafı ve tezahürlü 
emnıyet ve aıayİfİ olan memleketler -
de azami tekamül gösterir. 

Emniyeti yalnız, ,ehirlerde, kırlar
da muhafaza etmekle mükellef deği -
liz. Emniyet ve asayİ§İn ilk temeli gö
ni.illcrde, ve zih~nlerde kurulmalıdır. 

Maddi asayitin en verimli tezahürü 
manevi emniyet varlığıdır. 

Atatürk rejimi, bu memleketi, bu 
cemiyeti kurmuttur. Siz de poliı ku -
vetleriyle birlikte onun hassas ve yıl
maz koruyucusu olacaksınız. 

Mülki vazifeleriniz sayılamıya-

cak kadar çoktur. Munzam olarak adli, 
ekonomik, mali birçok vazifeleriniz 
vardır. Bu vazifenizi tayin eden ka. 
nunlar ve nizamlardır. Sizin ıçın en 
doğru yol, genç arkadaşın dediği gibi 
kanunları olduğu gibi tatbik etmektir. 
Askerlikten aldığınız disiplin, intizam, 

şeref, haysiyet esaslarını unutmayınız. 
Hayat çok güç bir muannnadır. Çok 

güç meseledir. Mektepten çıktıktan 

sonra hepiniz ayn ayn amir olarak yur
dun muhtelif yerlerinde tek ba,ınıza 

kaJacakaınız. Kışlalarda ve mektepler· 
de olduğu gibi yanınızda fikrini &ora
cak hocalanruz, arkada1larınız yoktur. 
Sizinle beraber çahıacak olanl:ıır, vali
ler, kaymakamlar, hakimler, müddeiu
mumiler, ve diğer devlet memurları ve 
doğrudan doğruya halktır. Bunlarla 
İyi geçininiz. Tecrübelerinden istifade 
ediniz. 

Size emniyet ve emanet ettiğimiz 

diğer kıymetli unsur da jandarma 
erleridir. Bu jandarma erlerini biz va -
ziyct icabı olarak kura efradından se -
çiyoruz. Bunlar analanndan alınmıı 
20, 21 yaşında genç delikanlılardır. 

Her sene alınan 15 - 16 bin kadardır. 

Mektepte altı ay okuduktan •onra hiz
mete alınırlar. Tecrübesizliklerini, bil
gisizliklerini nazarı itibara alarak, ken· 
dilerine hakiki bir karde§ ve evlat mu
amelesi yapınız. Bu çocuklar iki sene 
Türkiye'de emniyetin muhafızı olacak
lardır. Bunlara dikkat ve ihtimamla 
muamele ediniz. 

Mesleki ödevleri mekteplerde öğ

rendiniz. Bizim ıi.ze kayıtıız ve ıart

sız emniyetimiz vardır. Millet aizi iı 

ba§mda gördükçe övünecek, sevine .. 
cek ve ıizinle iftihar edecektir. Vazife 
ve memuriyetlerinizi tebrik ederim. 
(Sürekli alkı,Iar.) 

Sovyefler'in İzmir'in 

luanna i~liraki 
İzmir, 30 a. a. - 1934 ten itibaren 

Sovyetler bırlıt,ı lzmır Heyneımılel 

tuarıarına ışttrdK ettıgı gıbı bu sene 
Ue ıştırak euecektir. 

s.s.C.H. tıcaret odası, 20 agustosta 
açılacak olan ıuardaki Sovyet pavyo
n.unun teşkıl ve tanzımiyle şimdiaen 

meşguldür. 

S.S.C.B, nin kendi malı olan ve esas
lı bir vaziyette tamir edilen pavyonun 
ilk salonu, ::,ovyetler Birligi'nin en
düstri, ziraat, sıhiye ve maarıf sahala
rındaki başarılariyle sovyet kadınının 
vaziyetini ve memleketin kalkınma

sındaki rolü tebarüz ettirecektir. 
Merkezi Stand, S.S.C.B. ve federe 
cümhuriyetlerin yüksek sovyetlert se
çimlerine tahsis olunacaktır. Diğer 
standlar S.S.C.B. 1 mayıs bayramı, 

Papanın ve arkadaşlarının şimal kut. 
buna seferlerini ve beynelmilel müzik 
müsabakalarında mükafat kazanan 
sovyet müzisyenlerini gösterece~tir. 

Pavyonun giriş yerinde bulunacak 
hususi bir stand S.S.C.B. "dış ticaıet,,
ine ayrılacaktır. 

Pavyonun ikinci salonunda ve ona 
bitişik olan geniş sahada Sovyctlcr 
birliğinin Türkiye'yc ve diğer yakın 
şark mcmlckctlcrinc ihraç ettiği mal
ların nümuneleri bulunacaktır. 

Bu sene ilk defa olarak ve zengin 
çeşıtlerle Sovyet porselen mamulatı, 
tuhafiye, plastik malzemeden mamul 
eşya ve sairenin nümuneleri teşnir e
dılcbilcccktir. 

S.S.C.B. ekonomisinin Rusya'nın 

harpten eevlki ekonomisine nisbttle 
şimdiki vaziyetini gösteren istatıstik

lcr S.S.C.B. milletlerinin hayatında 
son 20 senede vuku bulan mühim de
ğişiklikleri nazarlara arzcdecektir 

Sovyet pavyonuna bitişik sahada 
aktüalite ve teknik filmleri seyrettiri
lecektir. 

Dairelerde muamele takibi 
İstanbul, vilayeti daire ve müesse

selerde muakip ve muamelecilik ya
parak iş takibedcnlerin işleri iyi bil
memeleri yüzünden muameleleri ka
rıştırmakta olduklarını görmüş ve her
kesin kendi işini kendisinin takip et
mesini kararlqtırmııtır • 

oLUS 

Janda rma subay okulunda 

İlk mezun olan genç 
törenle diplomaları 

Bundan tam bir hafta evci polis ı 111r1111r1111r•P?ı1?Pıl?llllPllllPllllP•P?ı1Pıl?llllPllllPllllPllPlllPlllPP 
enstitüsünün ilk mezunlarını verdi~i -
ni ve bu münasebetle de bir tören ya
pıldığını ve Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kaya'nın bir 
nutuk söylediğini yazmıştık. Dün de 
aynı binada jandarma subay okulunun 
ilk mezunlarına törenle diplomaları ve
rilmiştir. 

Jandarma subay okulunu muvaf
fakiyetle bitiren genç subaylarımız, 

bu münasebetle dün sabah saat 9 da 
önlerinde bir süvari polis kıtası ve 
onu takiben bir bando mızıka ve bir 
jandarma bölüğü olduğu halde Zafer 
abidesine gelmişlerdir. 

Genç jandarma subaylarımız abide
ye büyük bir çelenk koymuşlar ve me
zunlardan Ziya Olcayto, arkadaşları 

adına, Büyük Şef'e olan bağlılıklarını 
ifade eden bir nutuk irad etmiştir. 

Ziya Olcayto'nun, arkadaşlarının 

ve merasimde bulunan çok kalabalık 

bir halk kütlesinin alkışlariyle biten 
bu nutkundan sonra, Zafer 3.bilesinin 
önünden ayrılan alay Kamutay cadde
sinden ve Evkaf apartımanlarının ö -
nünden geçerek, Atatürk bulvarını ta
kiben Emniyet Abidesine gitmiştir. 

Emniyet abidesinde 

Genç jandarma subaylarımız Em . 
niyet abidesine de bir çelenk koyduk
tan sonra mızıka istiklal marşını çal ~ 
mış ve bunu, mektebi birincilikle biti -

ren B. Muzaffer Börekıçi'nin söyledi -
ği şu nutuk takip etmiştir: 

"- Sayın Büyüklerim, arkadaşla -
rım. 

Mesleğimizin irfan ocağında kazan
mış olduğumuz meslek aşkının vermiş 
olduğu heyecanla buraya koştuk gel -
dik. 

Atatürk rejiminin yurdumuza verdi
ği refah ve saadetin ve bu saadeti her 
bakımdan korumıya canla ve başla ça -
lışan iki kardeş zabıta kuvetlcrinin 
sembolü olan şu anıt önünde toplandık. 

Maksadmuz: yurdumuzun bu şen 

durumunu kuran büyüklerimize, şük
ranlarımızı, saygılarımızı sunmak, ve 
bu uğurda canların• feda etmiş olan 
meslek arkadaşlarrmızın ruhlarını tak

tir etmektir. Bu vesile ile de huzur ve 
sükun içinde, çalışan halkımıza bura -
dan şöyle haykırmak isteriz. 

Ey asil türk milleti çalış, kazan, 
çalışırken evini barkını, çoluğunu ço -
cuğunu hiç düşünme, onlan koruyacak 
bizleriz. Sizlere söz veriyoruz, söz ve
riyoruz." 

.Bu nutukla Emniyet abidesi önün
deki merasim bitmiş ve genç subayla -
rımız gene muntazam bir yürüyüşle 
mekteplerine dönmüşlerdir. 

Diploma tevzii merasimi 
Diploma tevzii merasimi, öğleden 

sonra saat 16,30 da mektepte yapıl -
ıruştır. 

Merasim dolayısiyle mektep baş -
tan başa bayraklarla donatılmıştı. Me
zun jandarma subaylarımız, büyükle
rini karşlamak için daha saat 16 dan 
eve! mektebin ön tarafındaki bahçede 
yer almışlardı. Bando mızıka ve bir 
jandarma bölüğü de orada bulunuyor
du 

Saat 16,15 de Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel sekreteri mektebe gelmiş 
ve orada bulunan generallerle, okul 
komutanı Albay Hüsnü Tck§cn tara
fından karşılanmıştır. 

Dahiliye Vekilimiz, mezun jan -
darına subaylarımızın birer birer elle -
rini sıkmış ve kendilerini tebrik ettik~ 
ten sonra ihtiram resmini ifa eden 
jandarma kıtasını teftiş etmiştir. 

Biraz sonra cvcla Maliye Vekili B. 
Fuat Ağralı ve müteakiben de İktısat 
Vekili B. Şakir Kesebir mektebe gel -
mişlerdir. 

Genci Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak saat 16,30 da jandarma 
subay okuluna gelmiş ve genç mezun
larla ihtiram kıtasını teftiş ettikten 
sonra mektebe girmiştir. 

Okul komutanı albay Hüsnü Tek
şen davetlileri mektebin kabul salonu
na d5.vet etmiş ve bir nutuk vererek 
ezcümle şunları söylemiştir : 

"- Çok sayın büyüklerimiz, değer
li dinleyicilerim! 

Bugün jandarma subay okulu ikin
ci devresinin yetiştirdiği subaylarımı
za diplomalarını yüksek huzurunuzda 

dağıtmak şerefini idrak ediyoruz. 
Bu vesile ile mesleğimiz hakkında 

her bakımdan göstermekte oldukları 

büyük ilgi dolayısiyle değerli bakanı
mıza ; ve yüksek vekiller heyetine; on
larm, hepimizin ve bütün türklerin 
kalplerinin en derin köşelerinde en 
yüksek bir sevgi ve saygı yeri tutan, 
dünya değer Atatürkümüze canla ve 

Diploma alan 
gen~ jandarma 
subaylanmız 

Jandanna subay okulunu bitirerek 
dün merasimle diploma alan genç w
baylarınuz ıunlardır: 

Selim Salmaner, H. Taha Şenge -
zer, Salahattin Ozçetin, Ali Ülgenalp, 
Muzaffer Börekçi, Şükrü Saygın, Ne
jat Güneri, Zekeriya Kantekin, Zühtü 
Gökçeren, Hayri Erdeniz, Muhittin 
Yetif, Remzi Güven, Osman Tekir, 
Lütfi Çağlayan, G. Nermi Kartay, Zi
ya Olcayto, Hüıeyin Uluçevik, Fikri 
bekalan, Abdülbaki Calışal, Sedad 
Öcal, Hasan Öncel, Hürıit Kahraman, 
Sabahattin Günay, Fehmi Kırcı, Salim 
Arkan, Melih Kurçmen, Bahri Dört -
kol, Re•Rt Özbarlas, lbrahim Yılmaz, 
Tah•in ÖnRI, Hakkı Koçak, Şerafettin 
Önol, S. Selim Yücerdin, Hilmi Alı>a
natav. Abdülh<lir Orün. Nevzat Al· 
tay, Or'1an Budak, Is. Hakin Levent, 
Ferit Oğuz. 
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başla olan bağlılığımızı ve minnet duy
gularırnızı arzetmeyi bir yurt borcu bi
lirim. 

Mesleğimizin kaynağı olan yüksek 
ordumuzun çok değerli baş komutanı 
ve komutanlarına saygı ve itaat hisleri
mizi sunarken bunların i~inde meste -
ğimizin; fazilet, ahlak, bilgi ve teknik 
bakımından yükselmesine, durmadan 
dinlenmeden çalışan sayın Genel ko -
mutanımız Korgeneral Naci Tınaz'a 

jandarmalığın derin şükran duyğula -
rını, mesleğin en eski bir müntesibi sı
fatiyle; arzetmcyi de bir meslek borcu 
bilirim. 

Arkadaşlarım, 

Buradan yeni ödevlerinize gittiğiniz 
zaman devletin, hükümetin kan ve can 
dam.arlan üzerinde alı aca sınrz. 

Yurt içindeki asayiş ve huzurun, dev -
letin istikl3.Iine olan tesirini, acr ör -
ncklcriylc, biz yaşlılar görlük ve siz 
gençler de kitaplarda okudunuz ve biz
lerden dinlediniz. Bu acı günlerin ha -
tıralarını sık sık okuyunuz ki şimdiki 
hükümetin kadrini, kıymetini, meslek 
arkadaşlannmn çalışmaları değerini 

daha iyi kavramış ve her zaman ha -
tırlaıruş olursunuz. Geçmişlerden ibret 
almryan her varlık bunun cezasını 

yokluğuyla çeker. 
... Bir kac;: gün sonr~ omuzlarınıza 

alacağınız ağır ve şerefli ödevin önem-

C. H. P. genyön 
ku rulunda 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

tediye seçimine ait bütün kanuni me
rasim bitirilecek ve Türkiye'nin her 
şehir ve kasabasında birinci teşrinin 

onunda seçim bitmiş ve azalar ilan e
dilmiş olacaktır. 

Talimatnameye göre belediye kanu
nu cümhuriyetin başardığı eserler a
rasında memleketimizde belediyecili

ği yeni baştan tanzim eden büyük bir 
eser olduğu kadar seçimin tek derece
li olması, kadınlara seçim hakkı ver
mesi ve memleket nüfusunun üçte bi

rini teşkil eden şehir ve kasabalar hal
kının reylerini doğrudan doğruya kul
lanmalarına imkan vermesi itibariyle 
halkın siyasi olgunluğuna bir delil ol
mak itibariyle de büyük ehcmiyeti ha
izdir. Bu bakımdan seçim hakkını ha

iz bütün vatandaşların bir tek müs
tesna olmamak üzere reylerini istimale 
imkin ve fırsat vermek ve seçim hak
kına ancak cümhuriyet ve partinin bir 
prensibi ve ideali olarak nail olmuş o· 
lan kadınlarımızın bu seçime en geniş 
şekilde iştiraklerini temin etmek par
ti teşkilatına büyük bir vazife olarak 
verilmiştir. 

Yeni talimata göre belediye 
meclisleri aza namzetleri partının 

yoklama usulüne tevfikan her yerin 
parti teşkilatı tarafından tcsbi t ve i
lin edilecektir. 

Namzetlerin parti teşkilatında ça
lışanların arzu ve iradelerine uygun 
bir şekilde tcsbit edilmesi lazım ol

makla beraber belediye azalığr vazifesi 
şehrin ve bütün şehirlerin hatta mem

lekette misafir sıfatiyle oturan yaban
cıların sağlıkları, yaşayışları ve bir 
tek kelime ile medeni ihtiyaçlar üze

rinde müessir olacak kararları alma
ğa salahiyetli bir iş olduğundan tesbit 
edilecek namzetlerin ve azaların vata
na millete ve partiye bağlılığı kadar 

subaylara 
dağıtıldı 
li ve ana yollarını kısaca çizmiş bulu -
nuyorum. Ti.irklüğün özündeki fazilet 
ve güzel huy, büyük Başbuğumuzdan 

alınış ve almakta olduğumuz ilhamlar, 
büyüklerimizden görmekte olduğumuz 
çalışma örnekleri ve kanunlar, nizam 
ve talimatnameler kılavuzunuz ve vic
danınız mahkemei icraatınız olsun. 

Sizlere bu işlerinizde muvaffaki -
yetler temenni ederken bize bu şerefli 
günleri gösteren Ulu Başbuğumuza 

ve onun çalışma arkadaşlarına, en bü
yük zabıta amirimiz olan sayın baka -
nımıza ve değerli baş komutan ve ko -
mutanlarımıza uzun ömürler ve bütün 
işlerinde başarılar dilerim.'' 

Okul komutanının bu nutkundan 
sonra yeni mezunlardan B. Suad Öcal 
da bir nutuk söyliyerek, kendilerine 
yüklenen şerefli ve ağır mesuliyetin, 
icap ettireceği bütün vazifeleri yap -
makta bir an tereddüt göstermiyecek
lerini anlatmıştır. 

Müteakiben, Dahiliye Vekilimiz ve 
Parti Genel Sekreterimiz B. Şükrü 

Kaya, çok güzel bir nutuk söyliyerek 
genç subaylarımıza kıymetlı direktif -
ler vermiştir ve alkıslanmıştır. 

Dahiliye Vekilimizin nutkunu bi . 
rinci sayfamızda ayrı bir sütunda bu • 
lacaksınız. 

Bundan sonra Mareşal Fevzi Çak -
mak, mektebi bitiren genç subaylara 
diplomalarını bizzat dağıtmıştır. 

Jandarma subay okulunu birincilik
le bitiren B. Muzaffer Börekçi, ikinci -
likle bitiren, B. Sedat ve üçüncülükle 
bitiren B. Fahri Şengezer'e birer kol
saati hediye edilmiş ve bu suretle de 
merasim sona ermiştir. 

Bu güzel merasimde, Başvekalet, 

Dahiliye. Ziraat, Gümrük ve Nafıa 
müstesarlarivle. Dahilive, Milli Müda
faa ve Jandarma Genel Komutanlığı 
erkanı da bulunmuştur. 

Merasimden sonra d3vetli1er, cvel
cc h::t?rrlanmrş olan büfede ağırları -
mışlardır. 

• 
Mesut bir düğün 
Jandarma subay okulunu bitirerek 

dün diploma alan genç subaylardan 
Hakkı Levent akrabasından Bayan 
Mediha ile dün akşam evlenmek sure
tiyle, bu şerefli gününün sevincini çer 
ğaltmak bahtiyarlığına mazhar olmuş
tur. 

Bu münasebetle dün akşam mektep 
binasında güzel bir düğün yapılmış ve 
genç subayın genç arkadaşlar•, bu en 
mesut günlerinde, aile saadetinin baş· 
Iangıcını idrak eden B. Hakkı Levent 
in neşesine tam bir samimiyet ve is
tekle iştirak etmişlerdir. 

Macarisf an' a giden 
ziraafçilerimiz 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Yüksek 
ziraat enstitüsü orman, ziraat ve baytar 

fakültelerini iyi derece ile bitiren ta

lebeden 9 kişilik bir çift bugün Ro
manya vapuriyle Macaris.tan'a gittiler. 

Bunfar Budapeşte'de toplanacak olan 
ziraat kongresine iştirak edecekler
dir. 

amme hizmetlerine ve şehir işlerine 
karşI alakası, temsil edeceği muhitin 

ve halkın sevgisini kazanmış olması, 
bir tek kelime ile vazife görecekleri 

meclis ve encümenlerde münte-hiple· 
rinin reylerini ve hakiki menfaatleri
ni temsil edecekleri göz önünde bulun
durulmalıdır. 

Parti mahalli idare heyeti hem yok
lamaların ve hem de seçimin bu esaslar 
dairesinde cereyanını temin maksadiy
Jc merkezden mahalline müşahitler 

gönderecektir. 

Belediye seçimi bittikten sonra her 
vilayette umumi meclis azalıkları seçi
mi yapılacaktır. Bu seçim de yukarıda
ki esaslara göre hazırlanacktır. 

Talimatname bundan sonra belediye 

seçiminin ehemiyetine binaen her be
lediyenin dört senelik icraatına ve 

bundan sonra yapacağı işlere dair 
namzetlerin ve halk hatiplerinin halka 
konferanslar vermesini ve hitabeler i· 

rat etmesini ve partinin, gazetelerin, 
bütün parti organlarının ve radyola· 

rın seçimin devamı müddetince hare· 
kete getirilerek propagandaya büyük 
yer verilmesini parti teşki13.tına vazife 
olarak vermektedir. 

Seçimin devamettiği müddet zarfın
da bütün parti ve Halkevi binaları ve 
ilgili müessese binaları bayraklarla 
süslenecek ve resimli tenvirat yapıla
caktır. 

.1'l - 7 - 14'9!! 

1 RADYO 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
J2.30 Karı$ık 91 

neşriyatı - 12.50 Plikla turk musikist 
halk şarkıları - 13.15 Ajans haberleri -

Akşam Neşriyatı: 1 18.30 Karııık P 
neşriyatı - 19.15 Ti.ırk musikısi ve hl 
şarkıları (Handan) - 20 Saat ayarı "·e 
rapça ncıariyat - 20.15 Türk musikisi 
halk !)arkıları (Salahattin) - Zl Viyol 
sel solo: (Edip Sezen) Piyanoda: Pr 
Georg Markovits - 21.15 Stüdyo salon 
kestrası: a- Michcli: Dcuüiemc pctıtc Sil 
b- Çarlys: A Dulcinca. c- Tschaikovv 
Chanson Tristc. ç- Mcndclssohn: Roma 
sans paroles No. 20. d· Humphrics: SereO' 
ta Lamen tosa -22 Ajans haberleri ve hatl 
raporu - 22.15 Yarınki program ve son. 

İsıanbuJ : 

o·ı N · g e cşrıyatı: 12.30 Plikla türk 0-: 
sikisi - 12.50 Havadis - 13.5 Plikla te' 
musikisi Ş- 13.30 Muhtelif plak ncşri1" 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Hafif Jl>'I 

zik (Tcpcba~ı belediye bahçesinden nJ 
len) -19.lS Nezihe Uyar ve arkadaşları 
rafından türk musikisi ve halk şarkılarr • ..i 
20 Saat ay.arı (Grcnviç rasatanesin~aoı' 
naklen) - Keman konseri (Liko A 
piyanoda Sabo) 1- Sonat briyant: Barb 
la. 2- Sonatın Dvorak - 20.40 Hava ra 
ru - 20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafın 
arapça söylev - 21 Saat ayarı ve ork 
tra: ı. Puccini: Madam Badcrflay. 2· F: 
binştayn: Romans. 3- Rozeni Tedansan 
le pupe - 21.30 Cemal Kıimil ve arkad 
ları tarafından türk musikisi ve halk ş-' 
kıları - 22.10 Müzik ve variyete (TeP"'.1 

başı belediye bahçesinden naklen) - 22· 
Son haberler ve yarınki program - 23 
at ayarı 

Avrupa : 
01'F.RA VE OPERETLER: 15.25 J( 

penhag: - 16.30 Floransa - 20.15 Paria 
2l Milano 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSBl{LER: 11 Hambu 
Viyana - 11.40 Frıan',furt - 17.15 Ro 
- 2020 Sottens - 20.St.ı Seromünster. 

ODA M USIK1S1: 10.45 Beromünsl 
- 18.30 Droytviç. 

SOLO KONSERLERİ: 11.20 "öniıı'I 
bcrg - 13 Stokholm - ıs.ıs Laypı;;4 
lS.30 Viyana - 18.30 Monte Ccncri. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.s.): 

Hamburg - 11 Sarbrtik - 11 Brno - 12 
Ştutgart, Budapeşte - 16.4S Prag 

ORG KONSERLERİ VE KOROLI• 
11.30 Doyçlandzender - 16.30 Bri.iksel 
HAFİF MÜZİK: 7 Ştutgart- 11 La 

zia: - 12 Alman istasyonları - ıs Do 
landzender - 18 Varşova - 19.lS Tul 
- 20.15 Budapcştc - 20.S5 Sofya -
Laypsig - 22.35 Viyana. 

HALK MUSiKiSİ: 11 Münib - 1 
14.25 Beromünstcr - 14.30 Strazburg 
21.S5 Budapeştc (Sigan orkestrası) 

DANS MÜ21Gl: 22 Floransa -
Bclgrat - 22.35 Hamburg - 23 Lüks 
burg, Roma - 23.10 Budapeşt e
Paris. 

Cümhuriyet 
jandarması 

(Başı l. inci sayfada) 

hizmetler böyle bir hazırlanmayı i 
zam edecek kadar çok ve yÜkııek 

jandarmanın mülki vazifeleri, adli 
zifeleri, askeri vazifeleri vardır; ve 
vazifelerin ferleri ıayıp dök 

tükenmiyecek derecede çoktur. Şe 
ler haricinde - ve ekıeriya tehiri 

de - emniyet ve asayiıin muhaf 
onlara tevdi edilmi,tir. Kırda, köy 
dağda vatandatlann mallan ve cani 

jandarmanın kefaleti altındadır. 

halde, onun faaliyet sahası bütün "' 

tndır. Jandarma ikbza ettiği zaman 
idareci, icap ettiği vakit bir adliye .. 

nü, li.znn gelince de bir asker gibi 

reket edecek ve bu güç vazifesini. 

ederken hayatını tehlikeye atmal< 
çekinmiyecektir. Okul komutan 

çok güzel izah ettiği veçhile janda 
daima ıefer halindedir. imdi, sef 
de jandarma orduya iltihak ed 

Demek ki jandarmanın hayatı 

madi bir seferdir: Hakikaten § 

meılek. 

Zabıta kuvetlerinin en büyük "' 
sıfatiyle, dün, cidden kıymetli bir ~· 
tuk veren Dahiliye Vekilimizi can 
)ağıyle dinliyen genç subaylar, 
arkadqlanndan birinin de kendi 

lanna teyid ettiği gibi, :ıerefli me 
lerinin icaplanru tamamiyle kavr 
olduklarını hal ve tavurlarıyle de 
tıyorlardı. Birer birer geldiler, ti 

Genel Kurmay başkanının elinden 
lomalannı hürmetle aldılar. Y ann 
ni vazifeleri başına gideceklerdir. 
da kendilerini bekliyen ağır old 
nisbette zevkli hizmetleri ilimle, ~ 
karla, tamkinle ifa ederek memlel<• 
lerine karı• olan borçlarını ödiy~ 
(erdir. Bu kadar esaslı yeti§mit geııl 
lerden ancak bu beklenebilir. 

Cümhuriyet poli•i gibi cümhurİ. 
jandarması da büıbütün ba,ka bir .P 
niyetin ifade•i olarak geli,mekt,..., 
Onları yetiştirip bu kemale isal eo-. 
)erin tavsiyelerini biliyoruz: ti 
karıı şefkat, cürüm sahiplerine 1' 
kanun ve nizamların emirleri daire 
de hareket .... 

Atatürk devrinin jandarmalart 
yük Şef'e layık olmanın iradeıiyl• 
zifelerini noksansız yapmanın • 
zaten ketfetmiılerdir. 

Na•uhi BAYD 
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Bu sıcak mevsimde her gun bar ı lüzum gönnuıtur. 
de.k bardak • hem de yudum yudum k~ıy~üınüzdeki suyun ge~çekten 
~eğil, bardağı birdenbire dikerek - ~ucu ydabilmeai için aiırlıgımız~~ 
ıçtiğiniz, habiz, heaapıız ıuyun~ faz ~~~u batın• yarnn p~tte 
Yahut §er.betlerdeki ve ayranlardakı her f etre ınikap au içınek l~zundır. 
&uyun, vücudünüze girdikten ~~ ~n ~ınltmıf kilo ağırlığında bır ~dam 
ne olduğunu bilmem, hiç, düıundu· anı a t içinde üç litre su ıçerıe 
~ ' yanın aaa · ı e kanı 

.nuz mü ? ekten fazla içnnf ~ W: ~ 
Büyük bir kıunı, sıcaklarda, ter g~ maktan zehirlenmıf gıbı hasta· 

olur. Bir kısmı da batk• yolla~dan ~u a; insan su içıneyi ne kadar ae~ae 
çıkar. yolun yerini mini minı ço- anı . dereceye varmak elbette guç-
cuklar bile bilirler de gece kabahat :r 

0 yalnız on iki büyük bardak •Y· 
etmekten korkarak; zavallılar, ~u ~1 birbiri üatüne dikmeğe 

0
mu

1
kt

1
e· 

· S çıktııı ra .• .. t a y e e· 1Çtnekten çekinirler. uyun b'l' . dı'r olanlar, tabu, mua e$1\ · k 
.. b'" · ı ırsı· f lasına ar• oteki iki yolu da, ta ıı, ıız ba~ rine de alı§ıklrk suyun az 

· k b" de gır· · :ıuz: Teneffüsle çı ar, ır dayanıklılık venr. • 
&aklardan . • • v dan !I içtiğimiz ıuyun fazlalığından zı-

Daha mühim olanı, suyun agı~ de az olınasının zararları vardır. 
&İrip de terle yahut öteki yolla an ya G. A. 

• · de yaptı-
çıkıncıya kadar vücut ıçın 1 
ir aeyahatm tafsilatıdır. . . . • 1 1 1 

Bu seyahatin ilk kısmı iyı~e ıyı :~ Dünyada ne er o uyor 
linir. Ağızda durmadan ırıı~eye k _ 

dikten sonra orada d~r;~e;.:~0 d:· Kadınlardan en ok nefret 
dar az veya çok kalır· . ki 
:rece arasındaysa ancak yedı, ae z d dam 
dak'k s· kadar da bağırsakla~- e 9ft 1 

1 a. ır o vuk olunca mı- f d 
da durur. Fakat ıu aoı v "d Du"nyadıo -kadınlardan ne ret ~ .en 
d • ki d kaldıgı ınu • b 1 1r.ın ede ve bagırsa ar a ık da J;u bulunur. Fakat un arın ;s • 

det hemen hemen iki misline ç ar a,. ~ tanınmışlarından biri .v ~n~.el a
Bunu da, §Üpheaiz, hatırlarımız. k' dında r.ok zengin viyanalı bır ıhtıyar-

s • b • klardan aonra ' 3 d h ae 
L eya~atın agırlsakt Bununle be- aır. 65 yaşında olduğu hal~e .. z. a • -
•ısını bıraz karan ı ır.. . .. ,.. 1 ti· b ka la ak ölmuştur. 
"'aL -r b'ır nokta pek iyı bılıpub· ~ r· ~enlerde e r o r . k • ~ - B adam bir tren seyahatıne çı sa 

b .... k k,...mı agı u k d 1 
iiniz suyu? e~ uyu :A tiurada ken- kendisi yalnız olduğu halde a ın at~
aaJdardan ıçerıye gec- ' k · · bütün bir kompar ı· 

dan kaçma ıçın . . kar 
di kendinize : . . . bi- . gitıe her ıhtımale -

- N' . d:ıeceksinız, tabıatın mam, tıyatroya . k' 'k' koltuğu 
. ıçın~ğnnız ihtiyatıızhi• kar· şı aağmdaki ve solunda ı ı ı 
zım yape• · 'ğ' ·:ıı: ıuyun kiralarmış. . 
ıı bir ~dbir alıp da ~~ı ımı eçinne· Bütün hizmetçileri erkekmış. So -
faıolaı>ını baiıraaklaruan ıı 1• d' · !'.Ok yak· 

k .nnaaı azan· kakta kadınların ken ısıne ~ . . 
Jrıek üzere bir 11nır 0 :1- t 

l 
. d' ? laşmamaları için tUtünlerin en ser ını 

&e mez mıy ı d 'ht' at ted- . 
Vakıa tabiat her ıey e ı ıy d içermış. . d 

bT ma, bura a o ÖldUğü zaman vasiyetnam~sın. e 
biri almasını ı ır a . . Çünkü servetı'nı·n bu" yük bir kıımın.ı a. ılesı • • 1.. görmemııtır. 
ledbıre uz~ k dar çok olur- nin bekar gençlerine terkettığı yazılı 
bizim içtiiinı1z .. •u.~~. -:.ı.-.eaine lü· · la nda 

1 
vücudumuzun •r-·· imiş. Kağıtları ve kıtap rı arası 

aa o aun iktarınm yanmda • yüzlerce mektup bulunmuş. Bu mek -
zwnlu olan ıu m - ·1 d 
deveci• kulak kablinclen degı ae e • tuplar hep arkadı~larından gelme, 
pek az kalır. ·~. . kendisine münaıip gördükleri kızları 

8 . inı içtiiimiz au yedıgunız ye· teklif eden mektuplarmış. Fakat hi~ 
_,_•:erin hazmedilmesi için bile ye· birisine cevap vermemiş! 

meJU 1 .. d 
tİfl"'ez. Ortalama bir hesap a gun e B "" • " la 
iki üç litre su içtiğimiz halde, h~zım aıım egmıyen ıura 
itini gören uzuvlar muz aunde t•lcogya hayvanaf15iti.Snt bt~r-z"""u,_r-.. ~!a"'" 
7300 ile 8000 aram ara•~•. au c;ı- satın almış. lskoçya'da b&fk& bir zilra
karJTlar. Bunun iki üç litreamı yal· fa yokmuf. Neyae bu uzun bacaklı he· 
:ıuz baıına mide verir. B~~ır~~lar le uzun boyunlu mahluku bilyük ve a· 
bile haznıi tamamlamak ıçın gun: çık bir kamyona yerleştirmişl<:r ve 1~-. 
iiç litre kadar au çıkarnuya. ırıecb koçya'ya yollamışlar. Kamyon hır 
olurlar. . . köprüye varıp dayanmıt. Çünkü köp~ 

Biz 0 kadar ıu içmediğımız halde rünün yüksekliği dört metre, ha~bukı 
yalnız hazım cihaxı o kadar s~Y~ nere- zürafanın boyu 5 metre 40 s~::ımet· 
den bulur, diye dÜ§Ünebilirsınız. Va.· re; köprüden geçmemiş. B.e d'ı y~ya 
k d... iz yemeklerde de ne k - eçebilir diye kamyondan ın ırmış • 
d: r:~~::. daima az çok au vardır. f Fakat bu kibirli hayvan başını e. 
Bundan batka vücut İ§ledikçe gen.e _e:~eği yerde bilakis boynunu havaya 
•\I hasıl eder. Fakat bun~arı? ~~~·.•· ~zattıkça uzatmıı. Zürafayı ~e~ked~n 
:ıai b' getirip üzenne ıçtıgınız adam bakmış ki geçecek gıbı .~eğıl, 
SUJ~r d":71~:e etseniz gene ~cut içe· ü.ksek bir merdiven kurarak zurafa· 
l"İıinde it gören auyun nuktarına ~ın başı hizasına kadar çıkmış, hay;a· 
•arrnaktan pek uzakta k.al~ı~u.~ nın bafını aşağıya eğmiy~ çalışmış a· 

içtiğimiz suyun vücudumuzu 1 va~.e kat imkanı yok eğeme.mış. k ibi de· 
ett·~· . k çocukluk olur. u· N'hayet bakmıflar kı olaca g 

ıgını aanına l 'f lere ı . 1 ' le sevket -
cud" .. 'le itliyen ka orı er g~il zürafayı Brııtol yo ~. ı .. b l· 
L_ umu~ ~udı ı .• •u ''devridaim'' ya· ' b lm~lar çunku u yo 
uen:ıer, ıçın etLı .. . ... . • ıu mi ye mec ur 0 ' ş· di oradan 

B. . ıçtıgımız , . k" rü yokmuş. ım 
Parak dola!ır. ızun t k 'te da hıç op . . arızasız İıt· 
YÜc d" .. d • liyen suyun arı ı bir vapura bındırecekler 

u umuz e Jf 1·· umlu olan d "türeceklermiş. 
Yaranııyan ve çıkması uz k .. dir koçya'ya ka ar go Urafantn 
lcıantnun yerini, doldurırna ıçın d; Yapılan hesaba nazaran .ı tın alın· 
lıirni:ı yalnız içtiğiıniz suya kalsaY nakli için yapılan masraf, ıa 
Ya,ıyamazdık. ıuyu dığı bedeli çoktan a~mıştır. 

Bundan dolayı tabiat fazla 

Yüz sene uyuyan ada~ 
Yazan: Hanrı Berne 

S k aman bir clcstcn'e çok konforlu oc . .1 Vaı:ro 'b' .. .. b·r yere bındı er. l3 ."' n gı ı gorunen ı ha· 
ır kaç dakika sonra, pervaneler ka· 

rekcte geldi vagon iki yüz metre 
d ' b gar• bar irtifaa yükseldi, sonra cenu u 

1Ye doğru yol almıya başladı. . e 
l'chlike endişesi verecek hiç bır ! y 

ille .. Sclesten 
ita Vtut olmamasız:ta r.~gı:':en ından 
'- ıa ıhtiınalini bır turlu kafaa b 
ot<>v da e· 
li 

atnıyordu. Fakat korkusunu . de 
rt k" esın tniye cesaret edemiyor, 0 ! 

lale' da otu· r ın oturuyordu. onun yanın 
an Röne ile Anni konuıuyorlardı. 
Genç kız sordu : ; 

me§gul olacağı
? 

- Hangi meslekle 
rıı!! .düşündünüz mü 
~one· . 1 
- Evet, dedi, bir şeyk meggul 0

: 

~ icap ettiğini anlıyorum; fakat,ı· 
~raf ederim ki bu hususta hiç ıbır ııa· 
rıh dU .. 

Şuncem yok. . 
- b 1· · · Bır· le . -"akat bir karar verme ı~ın.ız. • 
'

1k devletlerde kimsenin ı9sız kal 
llııya h . evel li' akkı yoktur... YUz şene 
raıqa'da ne yapardınız? • 

bı;- liis bir §ey ... Ailemin bana ınıraı 
llttıgı paraları harcıyordum. 

- Ne acayip meJgale f 

Tefrika: 22 
.. 1 ınek lazımgelir· 

- Doğrusunu ıoy e sonra o vakitki 
ıe timdi bunca zaman m Biraz da a-

' tanıyoru .. 
hayatımdan u a hikayeıinde· 

~. le karınc 
ğustosbOc:Ci~Y • ine benziyordum. O· 
ki ağustosböeeg atarın bulundu· 

. . ahnz Jcarınc h' 
nun ıçın y d' . gurbette ı1&e· 
w u bu alemde ken ımı 
g .. 
diyorum. k k' e5ki hayatınız ıızı 

_ Muhakka . 1 'ca eden hayata 
bugün ~eçirmenıı:a:ı" ~c~ildir. fakat 

h
. de ıyi hazır T 
l~ •.• 
· •ekııını.z. k 

sız .. "'lümsiyere : 
Genç adam g~ 

"'"ersi dedı. . . . 
- ın ' , • ı.. .. .arabihrsınız. 

. r.ok 19lerı ..,..:.- . 
- sır ::s • erde yeni gc-

··1 udur kı her Y E 
.Mütku ş ü 1 'k çıkarırlar. n 

· }tabulde g ç u 
}enlerı . "feden işe baıtayıp yavaf 
rnütevazı vazı k lazımdır. Ancak 

Yükselıne k barık ol· 
yava.f 'ktarmın pek a 
naınıetler ını . t'hantarını kaza· 

U baka ım ı 
duğu ın. sa nb' yükselebilirler. 

l bırdc ıre 
nan ar 

Röne: k d ·ııntihan iste· 
d . e hay ır ı, . . b 

- Yok, ıy d bir adam ıçın u 
eml senim yapnı a 

m b' cey olur. "lünç ır, 
p - Ya siz Seleste~! ah~ılt.k i.ıııtiha 

dli? Ben vır ;ıı 
-Ben 

G o N o N p o 

M ançuri hudutları~da ne olu -
yor? Ajanslar bıze rusların 

orada asker ve tayyare yıgdıklarını 
haber veriyor. Hatta Ukranya'd~n 
120.000 askerin ve 200 tayyarenın 

getirildiği bile sö!le.ndi. B.~ .~abcr
ler. şigemitsu - Lıtvınof goruşme -
ıerinin akametine, Sovyet • Man~u 
müzakerelerinin kesilmesine ilave 

edilince vaziyet endi~e verici bir . ' 
manzara arzeder. 

Bahusus Japonya endişeli görUn· 
mekte, ve Çin gazeteleri, ellerin· 
den geldıgi kadar ateşi körükle. 
mektedirler. 

Haddizatinde hadise ehemiyet-
izdir fakat unutmamalıdır ki bir s • . . 

senedenberi devam eden Çın · ıa-
pon harbı çang " Ku Feng'deki~
den daha muhim olmıyan bır hadı
seden dogmuştur. Yalnız Çın - Ja· 
pon harbına sebebiyet veren hadi· 
se de, Pekin üzerine yür~ek ve 
şanghay'a asker çı~arm~k ~çın .za
yıf da olsa bir vesıleye ıhtıyacı O· 

lan Japonya'nın kasdı vardı. 
Mançuri hadisesinde de, Sovyet· 

ler Birliği'nin kasdi olması ve bu 
devletin Japonya'yı diplomatik bir 
maglubiyete ugratmak, ona zevahi· 
ri kaybettirmek istemesı ihtimali 
hatıra gelebilir. 

Zaman iyi intihap edilmi§tir. Ja
ponya, 1937 de bir kaç haftalık bir 
seferle Çin'i dir;e getireceğini san. 
mıştı. Halbuki haıkiki bir harbe gi
rı~mesi ıcap etmıştır. Hu harp bıt· 
memiştir ve Hankeu'yu almıya mu
vaffak olsa bile gene bitmiyecektir. 
22 temmuzda, Çın çeteleri Nankin, 
Pekin ve Tiyen - Çin'in bonliyöle
rine hakimdirler_; §anghay'da bom
balar atılmakta; Çin askerleri hat
ta Şantung eyaletinde bile çetin bir 
gerilla yapmaktadırlar. Japonya 
muazzam bir orduyu - 1.500.000 ki
tiden bahsediliyor - seferber et • 
miye mecbur kalmıştır. Bu orduyu 
uzun müddet beslemek maliye ve 
ekonomisinin harabisinj mucip ola
caktır. Çin'in ekonomisinden isti
fade edebilecegini ve daha 1938 den 
itibaren şimal vilayetlerindeki pa· 
muk rekoltesini elde edeceğini sa
nıyordu. İmdi, bazılarınnı köyliıle· 
rin kaçmasına veya fena niyetine, 
bafkalarmnı da Çin gönüllülerinin 
cüretine atfettikleri sebepler dola. 
yısiyle, Japonya feshetmiş olduğu 
mukaveleleri yeniden tazelemiye 
ve gene ihtiyacını Amerika'dan tc· 
mine mecbur kalmıştır. 

B una mukabil, zaman geçtikçe 
Çin ordusu sağlamlaşmakta

dır. Hong - Kong ve Hindi Çini yo· 
liyle - ihracataın silahlar da dahil 
olduğu halde ylizde 70 i alman ma
lıdır - ve bilhassa rus Turkistan'ı 
yoliyle mükemmelen beslenen Çin, 

nına girmiye talibim. 
Anni Tompson: 
- Selesten uslanmıyacak, dedi. 
Konuşurlarken, altlarında tımali A· 

merika'nın peyzajları şerit gibi geçi· 
yordu. Nevyork'takiler gibi basık ev
leriyle muazzam sahalar iı;gal eden 
şehirler, nehirler ve orman görüyor • 
!.ardı, fakat ekilmiş sahalardan ve me
ralardan hemen hiç eser yoktu. ÇUn
kü ekmek ve et istihlaki ortadan kal
kınca ziraate de lüzum kalmamıştı. 

Genç kız: 
- Bu memleket adeta muazzam bir 

gezinti bahçesine dönmüştür, dedi. 
Sel esten sbylendi: 
- Fakat buğday bapkları da çiçek· 

}er kadar güzeldir. 
Röne: 
- Her halde fabrika bacalarına da 

hasret çekmiyorsundur, dedi. 
Yeni Orlean yakınında, deniz kena

rında muazzam inşaat gördüler. Bun
lar civar mıntakaların elektrik ecre -
yanı ihtiyacını temin için deniz su • 
yundan istifade eden muharrik kuvet 
istasyonlarından birine aitti. 
Şehrin ortasında indiler ve burada 

konferansı organize eden komite ta • 
rafından karşılandılar. Komite, Anni 
Tompson'a büyük bir alime has itibar· 
la muamele etti. Röne'yle Selesten'e 
de ona refakat ettikleri için teşekkür 
etti. 

Konferana bir zafer oldu. Reisin 
daveti üzerine Röne kürsiye geldi ve 
Rokfeller ııımeıi 1J1üdireıini methet-

L i T i K M E 

japon kuvetlerinin .karsısına üç 
dört misli asker sıralamıştır. Gerçi 
bu ordular manevra etmesini bilme· 
mekte ve ancak siperlerde müda
faada işe yarmaktadır, fakat işe 
yaramaktadır. Şanghay'da, Nankin'· 
de ve diğer yerlerde gö diği mu
kavemet de bunu isbat eder. 

Bir sene harpten sonra nihayet 
geri çağrılmış olan alman askeri 
misyonu, modern tipte miıkemmel 
bir Çin ordusu hazırlamış olmakla 
övünmektedir, hakikaten de bu iş
te mükemmelen muffak olmuştur. 

Strateji bakımından, japonlar 
Çin'in göbeginde ne kadar ilerler ve 
üslerinden ne kadar uzaklaşırlama, 
Çin gerillası daha geniş faaliyet 
zemini bulmakta ve japonların va
ziyeti o derece güçleşmektedir. 

Gerçi Çin İngiltere ve Birleşik dev
letlerden mali yardımlar görme
miştir, fakat İspanya'nın misali bi. 
ze ispat eder ki bazı şartlar daire
sinde harbetmek için sağlam bir 
malt organizasyona ihtiyaç yoktur. 
Çin milleti gibi bir millet, seneler
ce müddet kendi kendini idare ede
bilir, silah ve cephane almak şartiy· 
le kavgada devam edebilir. 

s E L E L E R i 

Ç in'in ma~lubiyetine rıza gös· 
teremiyecek olan Sovyetler 

Birııği, Çin'i bcsliyerek, Japonya'
nın kuvetini tuketmesini bekliye· 
bilir, fakat şimdiden, işi daha ileri 
götürerek Japonya'yı ya Uzak şark'· 
ta itibarını kayhetmiye veya Man
çuri'deki ordusunu ciddi surette 
takviyeye mecbur edebilir. Mançu
ri ordusunun takviyesi demek Sarı 
ve Mavi nehir iızerindeki kuvetle
rin azaltılması ve Çin'de bir mağlu
biyet tehlikesinin lbaş gÖ6termesi 
demektir. 

Sovyetler Birliği böylece ha~be 
mUdahalc etmeden Çin mukaveme
tini bilvasıta omuzlamış ve Japon. 
ya'yı manen ve hatta mali bakımdan 
yormuş olacaktır. 

Sovyetlcr Birli.:i daha ileri gide
cek midir? Bazan hadiselerin mil· 
letlcri ve şeflerini sUrkleuiği ceva
bı verilebilir. Roma ve Berlin'den 
miizaharet gören Japonya da belki 
ihtilfifı genişlctmiye veya genişle· 
me tehdidini ortaya çıkarmıya, bu 
suretle de Amerika ile garp devlet
lerinin araya girmelerini ve Ber
lin'in müdahalesini temine çalıfa· 
caktır. 

-5-

Evlerimiz, ~ehirlerimiz ve 
bah(elerimiz 

lzmit'in te§ebbüsünü, temenni e

delim ki, diğer vilayetlerimiz de tak
lit etsinler: Bahçıvan yeti~tirmek ü
zere oradaki ziraat fidanlığında bir 
kurs açılmt§br. Müstait köy gençleri, 
bu kursta, muhitin ihtiyaçlan da 
dikkate alınarak fenni fidan yetİ§tir
meyi, aııcılığı, haşere ve hastalıklar
la mücadele uıı.ullerini öğrenmekte
dirler. iki ay sürecek olan kursta 
otuz talebe vardır, ve tedris her aene 
tekrarlan, caktır. 

[_ .. _~-·~·~-~ ~ 8.,.,,,,, ... _L __ i _v_: ... ?,.,.,,,.._~_R_A_F _Y_A __ · __ -_ı 

Usta bahçıvan, geli§cn ve güzelle
§en türk 'ehirforinin eksikliğini tid
detle hissetmekte oldukları sanat
kar:dır. Aile meskeninde modemiz
min aon sözü bahçeli ev olduğu hal
de mimarın kurduğu en güzel bina• 
yı çıplak arsanın ortasında ıbıraktığı
mız, )"ahut bahçe yerine gelişi güzel 
dikilmiş bir kaç akasya ve eski tarz• 
da bir iki tarhla iktjfa ettiğimiz o
luyor. Halbuki bahçe meskenin mi
ııafir odasından da lüzumlu parçası
dır. Gölge, yeşillik, su ve çiçek ara
sında bütün yazı bahçenizde geçire
bilirsiniz. Evinizin İn§asını alelade 
kalfaya emniyet edemezken bahçe
nizi yalnız göreneğe uyarak tanzi
me kalkıpnanız doğnı mudur? İm· 
di, bugün bahçe mimarlığı, adını ta• 
§ıyan bir ııanat da vardır; mefrU§at 
mimarlığı gibi ... Arsanızın bahçeye 
tahıis edilen kıımını, ne kadar dar o
lursa olsun, böyle bir mimara tevdi e
decek olursanız pergolaıı, fıskiyeli 
havuzu, telaleai, boy boy ve cins, 
cins ağaçlan, mevısim çiçekleriyle ai
ze en büyük parkta ya§Adıgınız hi&
ı;ini verecek bir cennet köıesi halke
debilir. Fakat aile mc keni bahçesi
nin yalnız zevke hitabetmesini de 
kafi görmemeliyiz: Böyle bir bahçe· 
de sebze ve mey" a yelittirmck bel
ki de pahalıya malolur. Ancak, aile
ce ekilmiş bir kaç salata, bir demet 
turp, bir avuç maydanozun lazım 
olunca gidilip koparılmuında bile 
hususi bir zevk vardır. Sağlık alına
rak günlerce a§ısı aranılmı§, itina Akdeniz'de bir yaz gezintisi 

Seyahat kitapları daima teshir edi- 1 yazılmıştır, kitabı süsliyen yüzden 
ci<lir. Güzel bir seyahati bizzat yap - fazla resim itina ile basılmış olan kı
rnak imkanını bulamıyanlar da hıç ol- tabın kıymetini bir kat daha artırmak. 
mazsa bir kitabı açarken hayalen tadır. 
dol8fmaktan tabiidir ki haz duyarlar. 
İnsanlar ve memleketler, namiıtena

hi değişen çehreleri ve manzaralariy
le en biıyük teceuWı kaynagımızdır. 

Onun içindir ki çok seyahat etmit o
lanların anlattıkları daha cazip olur. 

Seyahat edebiyatı son •enelerde her 
memlekette ı90k inkişaf etmiş bir sa. 
hadır. Bununla beraber bizde bu sa
hada şimdiye kadar pek az eser veril
mi§tir. Bunların arasında meselft bir 
Falih Rıfkı'nın "Deniz Aşın"sını ne 
kadar lezzetle okumuştuk. 

Kıymetli bir cografyacı, aynı za
manda kalemine kuvetle sahip bir mu· 
harririmiz olan Faik Reşit Duran Ak
deniz' de yaptığı bir yaz gezintisinin 
intibalarını evelce bir gündelik gaze
tede neşretmişti. Bu dagınık makale -
ler serisi şimdi güzel bir cilt halinde 
toplanarak Kanaat kitapevi tarafm
dan neşredilmiştir. 

Bir seyahatin bütiin hoş vakalariy
le birlikte Malta, Napoli, Marsilyn, 
Nis, Ceneve, Roma gibi bir ~ok Akde
niz şehirleri hakkında etraflı mallı -
mat veren bu eser güzel bir usliibla 

ti. 
Müdire bundan çok memnun oldu 

ve ona: 
- Sizin zamanınızın kusurları var

dı, fakat erkekler o zaman şimdikin
den çok daha nazikmişler, dedi. 

Röne: 
- Genç yaşımda yaşlı insanların 

aynı mülahazada bulunduklarını itil
miştim. Demek ki nezaket mütemadi
yen tereddi ediyor. 

Zarafet de diye ilave etmedi. Fakat 
Anni Tompson'un saçlarını daha bü· • 
yiık bir itina ile tanzim ettigine ve tu
valetine daha fazla ehemiyet verdi1i'ı· 
ne dikkat etti. Bu hal ona pek yakışı
yol'du. 

Ondan sonraki bir kaç gün zarfında, 
genç kızın yeni konferanslar için ça. 
gırıldığı daha başka 'chirlerc de se • 
yahatler yaptılar. Fakat Selesten, on
lara refakat etmemek müsaadesini is
tedi. 

Röne buna hayret ederek: 
- Fakat evde yalnız canın sıkıla

cak, dedi. 
- Hayır. Civarda ahbaplar peyda 

ettim. Sıkılmam. 
Bir akşam, bu gezintilerden birin· 

den dönii§te, Röne uşagını evde bula
mayınca hayrete düştü. Evin her tara
fını aradıktan aonra bahçeye bakmıya 
çıktı. 

Sadık uşalC, bahçe parmaklığına da
yanmış, görilnmiyen biriyle konuşu -
yordu. Sevimli sevimli gülümsüyor, ve 
ırtaaı bir ıamimiyctle, mWıtclif ton-

Kır~ehir tarihi iizerinde 
araşbrmalar 

Kırtehir vilayet maıbaaıı müdiırü 

B. Cevat Hakkı Tarım tarafından bu 
isimle yazılmı§ olan bir eıer Kır9ehir 
halkevi tarafından netredilmiıııtir. 

Ciddi ve uzun bir emek mahsulü ol-
dıığu ilk bakışta göze çarpan bu eser
de ti Eti'ler devrine dayanan ~rihiy

le türkün en eski medeniyet yuvala-
rından biri olan bu vilayetimizin ma
zisi üzerine hakikaten yeni ışıklar 

serpilmektedir. Bu cilt, üç cilt teşkil 
edecek olan eserin ilkidir. İkinci cilt 

"Cumhuriyet devrinde Kırşehir" ve iı· 
çüncü cilt de "Kırgehir coğrafya lQga

ti" ismini taşıyacaktır. 252 büyük say

fadan mürekkep olan ayrıca sonuna 
koşe kağıt Uzerine 20 sayfalık tarihi 

eserlere ait resimler eklenen bu eseı, 
tarihle meşgul olanlar i~in kıymetli 

bir menba teşkil edecektir. 
1"iy.atı 1 liradır. 

tarda: 
-Yes! Ycsl Ycs! 
Diye tekrarlıyordu. 
Kumun üzerinde efendisinin ayak 

sesini işitince, yiıksek sesle bir: 
-Good bycl 

· Dedi. Sonra avuçlarını uğuşturarak 
Röne'nin yanma geldi. 

Röne sordu; 
- Kiminle konuşuyorsun? 
- Komşularla. İki ihtiyar kız, fakat 

çok sevimli insanlar. 
Pek geveze şeyler. Bana ne söyle

diklerini anlamıyorum, onun içın 
kendilerine hep Ycs .. Diye cevap ve· 
riyorum. Hoşlarına gidiyor. 

- Vakıt akşam oldugu için onlara 
Good evening yahut da 'Good night 
demen lazımdı. 

- Gelecek sefer öyle söylerim. Ah! 
m~yö 1 Bunlar çirkin ama, yüksek ka
dınlar. 

- Şüphe etmiyorum, fakat bunu 
nereden anladın? 

Selcsten, esrarengiz bir tavırla fı • 
sıldadı: 

- Tavşanları var, mösyö! 
- Tavşanları mı? 
- Evet .. Hakiki lahna tavşanları. 

Tavşan hiç de fena şey degildir. 
Ve Selesten manalı bir tarzda göz 

kırptı. 

On dördüncü fasıl 
Röne, Rokfeller müzesi mcyd nın 

da yere indigi zaman pek ne elı go-

ile ycti~tirilmiı meyva:lan ağacının 
üzerinden kopnrıp &0franızda miaa· 
firinize ikram ettiğiniz vakit duya
cağınız hazzı ancak annatkarın halk 
etme gururiyle mukayese edebilirai-
niz, 

Zengin tabiatı taklit edip onun bü
tün güzelliklerini keyfimizce müba· 
laialandırarak lruracağımız bahçeler 
yanyana geldikçe tehirlerimiz haki
katen birer bahçe - tehir olurlar. 
Usta bahçıvanlara, bundan dolayı, 

hepimiz muhtacız. lzınit'in yaptığı• 
nı diğer vilayetlerimiz de yapacak 
olurlar&a bir çok köy gençlerine yeni 
bir meslek bulunmuı olmakla kalın
maz, muhtaç olduğumuz bahçıvanlar 

yetiıtirilir ve nihayet köylerimize ıeb
ze ihtiyacı ağaç ve çiçek ıevgiıinin 
girmesine de imkan vcrilmiı olur. 

Tqebbüaün belki itiraz edilecek 
bir noktaaı vardır:• iki aylık bir 
kur&ta uıta bahçıvan yetiıtirilcbilir 
mi? Fakat, kursa alınanların her 
halde bahçıvanlıkla eaaaen biraz a
lakaları olmak lazımdır. Ve önü
müzdeki yıllarda iki ayhk kurslar
dan ba§ka altı aylık, bir senelik 
kuralar da açılabilir. Bahçıvan kursu 
açmak bir yeniliktir. Her iyi yeniliği 
de takdirle karıılamak borçtur. 

N. Baydar 

runmuyordu; onu takıp eden ~elesten 
de homurdanmaktan ve hatta şıkayeı.
lerine bazı küfurler de ılavc etmek
ten kendıni alamıyordu. 
Onları karışılamıya gelen 

Tompson: 
- N c oldu? Diye sordu. 
Selesten: 
- Memnun degiliz, dedi. 

Anni 

- Memnun olmadı ınız yilzunü.ı -
den belli, fakat sebep ne? 

Rbne izah etti: 
- Hava polisi hakkımızda üç defa 

zabıt tuttu. 
- Neden nizamlara riayet etmedi

niz. 
- Bunlardan haberdar degıliı de 

ondan. 

Anni Tompson gultimsedi: 
- Mösyö La Tayad, hatırlayınız ki 

memleketiniz kanununun ilk maddesi 
zamanınızda "hiç bir fransız, kanunu 
bilmemezlikten gelemez" derdi. Biz· 
de de vaziyet aynıdır. 

- Prensipten şikayetçi degilim. 
fakat nizamlar hayatı o derece tahdit 
etmiş ki insanın bunlara aykırı hare
ket etmeden yerinden kımıldamasına 
imklln kalmamış. Bu hakiki bir kole
liktir. 

Selesten: 

- Hem de nasıl, diye tasdik etti. 
Anni Tompson amerikalıların daima 

iftihar etmiş oldukları sosy 1 orga • 
nızaeyonlarının böyle t n t edılme-



Adliye tayin ve terfi listesini lam olarak neşrediyoruz 
Adlı ye mensupları arasında yapıl 

makta oldugunu evelce yazmış bulun 
dugumuz buyuk tayın tcrıı ve naku. 
kararnamesı yuksek tasdıka ıktıran 
etmıştır Adlıyc Bakanltgı bu karar 
name ılc tcrfı eden yerlcrı dcgışen ve 
tayın olunanlara dun telgrafla tcb ı 

gat yapmıştır Kararnamcyı yazıyo 

ruz 
80 LİRA MAAŞLA 
TAYIN OLUNAN 

B rıncı Sınıf adl ye mufctt şlıgıne terfı 
an Ikınc sınıf Adhye mufcttışı li Fa k U 

70 LİRA MAAŞLA 
TAYIN OLUNANLAR 

İkıncı sınıt adJıye mutettışlı&ınc BB 
Burıta ha~um ~a t vzut:m !Ktıtl: sınıl acı 
l ye n uıett şı t ne .ı. c ny z manKemeı.ı ra 
portorıerınocn .,,ev.ıu ~a ım .ı. emyız maa 
kcme:;ı rıiıt.portor ugunc .ba~muuı.u;; umu nı 
muavınıcrınoen na t Evre ı .h.onya J'fı U 
h&ınc burnanıye l\<1 u sı rtayoar A.ıı::tan 
1'-lan sa M lJ ı;. ne .ı. emy z manKemesı ra 
portorıerınuen ..::.ervct ı an Vez rııı:opru h• 
Jumı gınc l..eitırKopru re s bJ.U ıarrem t ev 
zı \.:an ı emyız m;;ınKernesı rapootr ua.unc 
~ cv;ı;en r re :; l\.t4:a oa ıiıt.Oan A t nçı derece 
Kocacu han m ı,. e te &n A.\JCde ı n~a.ı 
mı :saıahatt n .r..rıı. n ~ uncı derece .oa~ Jd 
U IY J "ınc tcrı ctn Lı.il~ ı ı u Muav nı 
Jı.lustala t<cmz ı:.rturK " ~ue nak m ıli:ıne 
tcrtıan l'iıgae a.tası l..cvdct uunday Altıncı 
derece ı emy z raportorlugune tcı uan 
T cmyız maiıkcmcsı raportorıerınden Hulu 
sı 1 uaıran A tıncı derece Kay5erı hukuk 
hakımlıg ne terııan h.ayscrı .hukuk bak mı 
Hılmı C..ultepe AJtıncı derece lJ yarbakır 
Ceza hakımllgıne terhan ı>ıyarbakır Ceza 
hak mı Hamd \Jnsalan Altıncı derece Hızc 
Hukuk bakımlı& ne tcrtıan o yer hukuk Ha 
k mı Alı Ural Altıncı derece Mustafake 
malpaşa hukuk hak mi g ne terfıan o yer 
Hukuk bakımı Fuat Yazıcı Altıncı derece 
Tcmyız mahkemesı raportorluııune tcrfıan 
Temyız mahkemes raportorlerınden Şakır 
Baran Bursa Hak mlıg ne tcrf an lstanbul 
aza muavını Hamdı ilora.z Altıncı derece 
Sılıfkc haklmlıg ne terfıan o yer bakımı 
Mehmet Alı TıKbız Alanya Hukuk hakırtı 
Jıııınc tcrfıan Dcnızh sulh bakımı Fazlı ı;;e 
nol Altıncı derece Tcmyız mabkcmcsı ra 
portorlugune tcrfıan Tcmy z mahkcmcsı 
raportorlerındcn Nurctt n Şener Mcrs n 
Hukuk hak mlıgıne tcrf an İstanbul İcra 
muavın hikımı Lutfu Çakıroglu İsparta 
Reıslıgıne tcrf an Ankara Sorgu bakımı Ke 
nan Ataergın Kemah bakımlı&ıne terfıan 
Çankırı azası Ah Arın Kutahya Ceza ha 
kımlıgıne terfıan Manısa azası H lmı Ayık 
Altıncı derece Tcmyız mahkcmesı rapor 
torlucune tcrfıan Tcmyız raportorlerınden 
Muzafferett n Arkan Malatya Ceza bakım 
li&ınc tcrfıan Arapkır hakımı Fchmı Ata 
bay Altıncı derece Temyız mahkcmesı ra 
portorlueune tcrfıan Temy z mahkcmcsı 
raportorlcrınden Zuhtu Uzman Altıncı de 
rece Uskudar M Umumılıgıne terfıan Us 
kutlar M Umumısı Nurı Tcmızcr Sıırt Re 
ıslıg ne tcrf an Van Rcısı Lutfı Erkan Al 
tıncı derece Adana Hukuk Hakımlıcıne 
tcrfıan o yer Hukuk bakımı İsmaıl Hakkı 
Gokturk Altıncı derece Gırcsun M Umu 
mılıgıne tcrfıan o yer M U sı Tahır Sen 
cer Altıncı derece Mara~ M umumıhgıne 
tcrfıan o yer M Umumısı Feyzı Kokcnoz 
Altıncı derece Antalya M Umumılıc:ıne 
terfıan o yer M U sı Hakkı Öztekın. 
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Y cdıncı derece Bursa Sulh bakımı a:ıne 
tcrfıan o yer Sulh Hakımı Etem Tezel Ye 
d ncı derece Konya Sulh bakımlıgıne terf 
an o yer Sulh Hakımı Ahmet Karcı Kaı 
bakımhgıne tcrfıan Alanya Hukuk Hakımı 
Alı Rıza Aydogdu Pazarcık hakımlıa:ıne 
terfıan Mermerıs Hakımı Sadık Taşkın 
Duzce Hukuk hakımlıgıoe tcrfıan Cıde ha 
kımı Zekı Ülker Haymana Hakımlıgınc 
terfıan Sınop azası Hakkı Gursoy Yedıncı 
derece Ünye Ceza bakımlıgıne tcrfıan o 
y er Ceza hakımı Rıza Orhan Arapsun ha 
kımlıgıne tcrfıan Kayscrı azası Hamdı Yal 
çınkaya Mcrmerıs hakımlıgıne tcrfıan 
Bozkır bakımı Asım Guven Kalccık. Ceza 
bakımlıgıne tcrfıan Erzıncan azası Mch 
met Guncor Urla Ceza hakımlıg ne terfıan 
Manısa azası Cclilettın Cem Y edıncı de 
rece Egırd r hikımlıg ne tcrfıan o yer ha 
kımı Rıfat Gunaydın Y cdıncı derece Anka 
ra Sorgu bakımhs;ıne terf an Ankara Sorau 
bakımı Necatı Yılmaz Yedıncı derece Duz 
cc M umumılıgıne tcrfıan o yer M umumı 
ıı Zckı Bı1gın Yed ncı derece İstanbul Sor 
ru hikıml gıne tcrfıan o yer sorgu bakımı 
Saffet Ünan Mers n Sorgu hakımlıgıne 
terfıan Kula Sorgu hak fili Asım Sucr Çor 
lu bakımlıgıne tcrfıan Gurun M U sı İrfan 
Kızanlık Amasya Hukuk hakımlııııne ter 
fıan o yer Hukuk bakımı Zıya Sonmcz Ye 
d ncı derece Burhanıyc ceza hak mlıg ne 
tcrfıan o yer ceza hak mı İhsan Akman Ye 
d net derece Adana Ceza hak mlıgıne tcrfı 
an o yer Ceza bakımı Tevf k Özdol Erzın 
can Sulh hak mlıg ne terfıa.n Çorum azası 
Fchmı Eymen Karamurscl h.ikımlıgıne 
terfıan Bursa Ceza hakım Nuh Nccmettın 
Çandarhoglu Yed ncı derece Karaman ha 
kıml gıne terfıan Karaman bakımı Hayrı 
Aksoy Bursa Sulh hakımlıg ne terfıan Bur 
sa azası Sala.hattın Erkıvanç Ycdıncı dere 
ce İzmıt Sulh hakımlıgıne tcrfıan o yer 
Sulh bakımı Avnı Guncl Bolvadın Ceza 
bakım! g ne terfıan Tokat azası Harun So 
can Van Rcıslıa:ıne terfıan Sırt Rcısı Mc 
sut Övcçoglu Y cdıncı derece Kemalpaşa 
hakıml gıne tcrf an o yer bakım Cclalet 
tın Baysal Ycdıncı derece Alaşehır Ceza 
hakımlıgıne terf an o yer Ceza Hakım Zı 
ya Ataç Gemhk Hukuk hakımlıgıne tcrfıan 
Çatalca Ceza Hakımı Seyfullah Şakır Ye 
dıncı derece Çerkeı Hukuk hak mlıgıne 
terfıan o yer Hukuk hak mı Lutfu Tanver 
d Y edıncı derece Bartın Hukuk hak mh 
G:ıne tcrf an o yer Hukuk bakımı Hamd 
Kokay Y cd ne derece Ayancık hakımlıııı 
ne tcrfıan o yer Hakımı Lutfı Karaalı A 
yaş hak mlıgıne tcrf an N evşchır azası Yu 
suf Bahrı Kaygısız Sarıkamış hakımlııııne 
terfıan Şarkıkarahısar azası Rcpt Akkoş 
Ycnışch r Hukuk hak mlıgıne tcrfıan Balı 
kesır izası Alı Rıza Daloglu Çıne bakım 
hg ne tcrfıan Urla Ceza bakımı Tcvfık 
Topoglu Bahkcsır Sulh hakımlıgıne tcrfı 
an Kastamonu azısı Mehmet Nafı Yılmaz 
Tcmy z Mahkcmcs raportorlugune terfıan 
Ankara izası Luth Yuccoglu Burdur Sulh 
bakımlıgıne tcrfıan Bolu azası Fevzı Oz 
yalçın Ycdıncı derece İstanbul Sulh Hi 
kımlıg:ıne terf an İstanbul Sulh Hakımı Ce 
lalettın Taşı:unar Yed ne derece Sılıfkc 
Ceza hakımlıK ne tcrfıan o yer Ceza hikı 
m Eroın Uncuoglu Gumuşhacıkoy bakım 

za hakımlıgıne tcrfıan Kırşehır izası Lut 
iı Erdem "f cdıncı derece Çorum Hukuk 
hak mlıgınc terfıan o yer .ttukuk bakımı 
:Saıı Onaran l:iurun M umumılıgınc tcrfıan 
Kula M U sı .Hakkı l unçay yem şkczck 
naKımııgıne tertıan !$olu 1111 umumı muavı 
nı tanrı J:Saykay Y cd ncı derece Adapazarı 
Muddcıumumıiı& ne tcrhan o yer Mudd.cı 
umumısı Nusret 1 unçcr lSurhanıyc Mud 
cıc umumıl " ne tcrtıan J::Salıkcsır Muddc 
umumı muavını H lmı Çılogulları Ycdıncı 
derece l~tanbul !'lluddcıumumı J::Sa:;;muavın 
ıı"ınc tcrı an o yer tsaşmuavını Scnu.h Ar 
sa ı 't caıncı derece 1 rabzon hak.ımh.ı:ınc 
terııan o yer Hak m l<anmı Anh 'i coıncı 
dcrcc.c tyorum ~uıh baıcımhgınc tcrfıan o 
yer Sulh hak m A vnı lJanışKa.n Y cdıncı 
derece lstanbul Sulh hak mlıgınc tcrtıan o 
yer :sulh h.akımı i<auf Dızdar Scyıtgazı 
.liak ml gınc terfıan .t.mct .tiakım ,1o e lnH 
Altınay Ycdıncı derece lstanbul Sulh ha 
Kını ıtınc tcrhan o yer sulh bakımı Cevat 
.t.rkuı 'ıcdıncı derece Ak:h sar nakımı gıne 
tert an o yer .tiuKuk hak m ~abrı Aksoyek 
Yed ncı cıercce ıstanbul Suın hak:ımlıgıuc 
tertıan o yer Sulh nakımı Salahattın lJemı 
relı Y cdınc derece lJortyol naK mıııı:: ne 
tcrfıan o yer liakımı 1 evtık lzal lJıvrıgı 
HaKımlıg ne tcrt an Sıvas a:ıası Hal t Yo 
lalan Yedıncı derece Karacasu nakıml gıne 
terfıan o yer Hakım l<ahrı .H lg n Yedınct 
derece Kcmatıye bak mı ~ ne terı an o yer 
tiak mı ~emsettın Uzbeko-.ıu Ycdıncı de 
rece Ankara ~uıh HaKım .. ne terhan o yer 
Sulh Hak mı lhsan S da Yed ncı dcrecc 
Lulcburcaz hak mJ gınc terl an o yer ha 
kımı He'\et Anuı t:lmah Ceza hakımlıcınc 
terf an Afyon azası Celal Unat Yed ncı de 
rece Anamur bakımlıgıne terfıan o yer ha 
k mı Naf z Ozoktem Yed ne derece Bafra 
Hukµk hakımhgıne terftan o yer hukuk ha 
kım Mehmet B len Yedıncı derece Burdur 
Hukuk hakımlı&ınc terfıan o yer Hukuk 
hak mı Saffet Gurkan Emet ba.kımlıgıne 
tcrfıan Seyıtgazı hak mı Edıp Bcrkıt Ye 
dıncı derece J::Jursa lcra b.ilkımlıg ne terfı 
an Bursa Icra bakımı Samı A kyaman Ye 
d ncı derece lzmır S H hcıne o yer S H 
Kazım Akş t Ycdıncı derece farsus H H 
lıtı:ıne tcrt an o yer Hukuk bakımı Mu.zat 
fer 1zıı Scrık Hakımlıgıne tertıan Antal 
ya azası Faık Esen lskıhp Ceza haklmlıgı 
ne terfıan Yoza:at azası Hıfzı Akıncı Ye 
dıncı derece Dıyarbakır Ceza hıilumlıgıne 
tcrfıan o yer ceza bakımı Mehmet Arıkan 
Y cdıncı derece lstanbul Sulh hakıml &ıne 
tcrf an o yer sulh hakımı Muhlıs Tunay 
İstanbul Sorgu hak mlıgıne terfıan Istan 
bul Agır ceza azası Samı Erdem Yedıncı 
derece Bılıkesır Sulh hakımlıgıne tcrhan o 
yer Sulh hakım Nurı Tumcr Yed ncı dere 
ce Dcnızl Sorcu hak mlıgıne tcrfıan o yer 
Sora:u H Ibrahım Abaydın Scferıhısar H 
h&ıne terf an U ş.k Sulh hak mı F chmı 1 
nal Maraş Ceza nakıml g ne tcrfıan Adana 
azası Nec p Uslu lJşak Sulh hak mlıg ne 
terfıan Gerede Ceza bakımı Şukru Soykan 
Torbalı bakımlı& ne terf an Ayaş Hak mı 
Dcmırkalkay Ycdıncı derece lstanbul Sulh 
hak mlıK ne tcrfıan o yer Sulh b.ilk mı Kad 
rı Sezen Y cdıncı derece Kılıs Hukuk ha 
k mhcıne tcrfıan o yer Hukuk bakımı ls 
met Şen Bursa hak mlıgınc tcrf an İstan 
bul izası Alı Muzaffer Evra.noz Yed ncı 
derece Sıvrıh sar hak ml gıne tcrfıan o yer 
bikımı Faık Kostcndınoglu Y cdıncı derece 
Akcada& hak mi a:ınc tcrf an o yer bakım 
Refık Bel ur Y cd ncı derece Ankara Sulh 
bak mltgıne terfıan o yer sulh bakım Hu 
scyın Sapnazlı Y cd ncı derece Başmuddeı 
umumı muavınhc:ıne terfıan Başmuddcı 
umumı muavını Kazım Akyol Yedıncı de 
rece Elizıg Muddc umumıh&ıne tcrfıan o 
yer Muddcıumumısı Nurı Erenler B lec k 
Muddeıumumılıgıne Cebelıbcrekct Muddeı 
umumıs Fahrettın Oguz Uçuncu sınıf Ad 
hye mufettışlıg\,l'lc Artvın bakımı Alı Kc 
mal Goguç Üçuncu sınıf Adhye mufettışlı 
{lne Manısa Muddc umumısı Rıfat Gullu 
Uçuncu sınıf Adhye mufettışhıınc Bılecık 
Muddcıumumısı Husamettın Eroi:lu U 
çuncu sınıf Adhye mufcttışlıgınc İskılıp 
Hukuk hikımı K.izım Tura Kırklarelı Ka 
dastro bakımlıg:ınc Kadastro hak mlerınden 
Huscyın Avn Ö rmcc Edırne Kadastro hi 
kımhııne Bursa Kadastro bakımı Mustafa 
Lutfı Sezer 

45 LİRA MAAŞLA 
TAYİN OLUN ANLAR 

cı derece Kandıra bakımı gıne tcrfıan o 
yer hik mı Kemal Eccvıt Sekızıncı dere 
ce Adapazarı Sulh hakımhg ne terfıan o 
yer SuJh bakımı Sczaı Ulusoy Sckızıncı 
derece Çanakkale azalıgına terfıan o yer 
azası Hamd İyıgun Nıgdc azahgına ter 
han Borçka Sulh bakımı Osman Nurı 
Kalantor Sckız ncı derece Keşan Ceza 
bakımı g ne tcrfıan o yer Ceza bakımı 
Bahrı Uzunhasanoglu Golkoy Sulh bakım 
hgınc Vczırkopru aza muavını Cemal A 
tac Sckırıncı derece Bergama ceza bakım 
hgınc tcrfıan o yer Ceza bakımı Abdur 
rahcıan S ncar Sek zıncı derece İstanbul 
cizalıa;ına lerfıan o yer azası Nefı Dcmır 
l hoca Sek zıncı derece İzmır Sulh ha 
kımlıgınc terfıan o yer Sulh bakımı Bch 
c;ct Turkı\V Sekız ncı derece Ayvalık ha 
kıml g ne tcrf an o yer Hakımı Sadık ö 
ge Sekızıncı derece Kuşadası Ceza ha 
kıml g ne terfıan o yer Ceza hakım J. cvzı 
Öz Sek z ncı derece Edrem t Hukuk ha 
k mlıgıne terf an o yer Hukuk bakımı Lut 
f Alkuvar Çcrmık hakıml g ne terf a ı 
Tıre Ceza hak m Ruhı Kuntu Sek z ncı 
derece Ankara Tıcaret azalıgına terf an o 
yer tıcaret azası Umran Ökten Sek z ncı 
derece İncgol Hukuk hak mhg ne tcrfıan 
o yer Hukuk hak m Kadem Bayanı Sckı 
z ncı derece Çerkeş Ceza hak mlıg ne ter 
fıan o yer ceza hakımı Celalctt n Alpars 
lan Den zl Sulh hakımlıg ne tcrfıan Yoz 
gat Sulh bakımı Tahır Bayçın Sek z ne 
derece Sıvas Sulh hak ml ~ ne tcrf an o 
yer Sulh hak mı Tahs n Garzanoglu Sek 
zıncı derece Babaesk Hukuk hak mi ._ıne 
terfıan o yer Hukuk hak m H kmct Er 
dem Kars azahe:ına terf an Du.tcc Hukuk 
bakımı Alı Özataç Sckızıncı derece Kır 
kagaç Hakımlıg ne tcrf an o yer Hakım 
Hamdı Arda Sek zınc derece Urfa azalı 
gına tcrf an o yer azası Hayr Kandcm r 
Sek z ncı derece Ed mc Sulh hakıml gınc 
terfıan o yer Sulh hakım Kemalcttın En 
g n Sckı.z ncı derece Tosya hak mlıgınc 
terfıan o yer Hak m Sal h Ertem Sek zın 
cı derece Kavak sulh hakımlıc: ne terfıan o 
yer Sulh Hak m Kanber Öge Sek zınct 
derece Zıle Hukuk hak mit~ ne terf an o 
yer Hukuk hak m Recep Balkan Sekızıncı 
derecede Mardın Ceza hakımhg ne terf an 
o yer Ceza hak m R fat Kılıç Sek zıncı de 
rece Scyıtelı Hak mi g:ıne tcrfıau o yer Ha 
kım Ata Dolmaç Akçaabat hak mhe: ne 
tcrf an Karadcnız Ereglıs Ceza hak mı A 
rıf Aydın Sek zıncı derece Sıvas Sulh ha 
k mi gınc terfıan o yer Sulh bakımı Baba 
Soysal Sckızıncı derece Kastamonu Sulh 
hak mi g ne tcrf an o yer Sulh hak m Cc 
mal Gunduz Sckızıncı derece İstanbul aza 
lıgına terfıan o yer azası Rccaı Ycnse1 
Sckızıncı derece Buldan hak mlıg ne tcrfı 
an o yer hak mı Husnu Sayın Sckız n 
c derece Sındırgı hakımlı~ıne tcrfıan 
o yer hak m Jdustafa llhan :Sek ı:ıncı de 
rece Afyon Sulh hakıml gıne tcrfıan o yer 
Sulh Hak mı 1 evhk Şcnoz Sek z ncı dere 
ce Taşkopru Hukuk hakıml gıne terfıan o 
yer Hukuk hak mı Mesut Dcmır Sek zınc 
derece Sınop azalıgına tcrfıan o yer azası 
Ak f Guncy Sckız ncı derece İncesu ha 
k mltgınc tcrf an o yer Hak m Fevzı Ka 
tanoglu Sekız ne derece Konya Eregl sı 
Hukuk hakımlıgınc terfıan o yer Hukuk 
hak m Zıya Ugurlu Sckızıncı derece Ma 
raş Sulh hakımlıgıne tcrfıan o yer Sulh ha 
k mı Mustaı Kumbasar Sek zıncı derece 
Eskışch r azahgına terf an o yer azası 
Mehmet Scçk n Sekızıncı derece Gumuşa 
ne azahgına tcrf an o yer izası Ş nas Tu 
zer Sekız ncı derece Kars izahgına terli.an 
o yer azası Sabrı Yucc Sek zıncı derece 
Tokat Ceza hak ml & ne ter[ an o yer Ceza 
hak m Necatı Özt n Sckız ncı derece Vak 
fıkebır hakıml gıne tcrfıan o yer bakımı 
Muhıtt n Bılgın Çatalca Ceza bakımlıgınc 
terfıan Çorlu bakımı Halıt Ozbay Sckızın 
cı derece Eceabat Sulh hakımlıgınc terfıan 
o yer Sulh hak mı Mahmut Sarıgol Sekı 
zınct derece Sılıfke Hukuk hik mlıg ne ter 
han o yer Hukuk bakımı Agih Apaydın A 
dana azaltgına terfıan Malatya Ceza bakı 
mı Tcvfık İzg Esk şeh r Sulh hakımlıg ne 
terfıan N gde azası Hılm Altıay Sckızın 
cı derece Gordcs hak ml ııne terfıan o yer 
bakımı Ruştu Tımuroglu Sckız ncı derece 
Muş azalıgına tcrf an o yer azası Naım Ak 
dcnız Sek zıncı derece Zonguldak azahgı 
na tcrf an o yer azası Esat Kırca Sekızıncı 
derece Kalccık Hukuk hakımlıg ne terfıan 
o yer Hukuk bakımı Fevzı Mankal Sekı 
zıncı derece Ş b nkarah sar azahgına tcrfı 
an o yer azası Ruştu Alcay Sckızıncı de 
rece Kara sah hak mlıgıne terf an o yer 
hak mı Nurı Ozak Sekızıncı derece lstan 
bul Sulh h.i.kıml gıne tcrfıan o yer Sulh h;l 
kımı Avn Şenel Sckızıncı derece Kozana 
zahgına tcrfıan o yer azası Fcvzı Yazan 
Sek zıncı derece Artv n Hukuk hakımlıgı 
ne terf an o yer Hukuk hak m Şevket Sc 
v ı Sekızıncı derece Bursa Agır ceza aza 
lıgına terfıan o yer Agır ceza azası Fuat 
Çelıkel Sckız ne derece İstanbul Sulh ha 
kımhgıne tcrf an o yer Sulh Hak mı Reşat 
Koksal Sekızıncı derece Orhangazı bakım 
lıgıne tcrfıan o yer bakımı Rcmzı Ogut 
Gcdız Hukuk hak mi g ne terfıan Bayburt 
Hukuk bakımı İlyas Karaae:aç Sekızıncı 
derece Zonguldak azalıgına terfıan o yer 
azası Kcmalcttın Uluşar Sckız ncı derece 
Nez p hakımhg ne tcrf an o yer bakımı 
Tcvfık Mazman SekıL ne derece Balye ha 
kımlıgıne tcrfıan o yer bakım Rasım Çal 
pan Sckızıncı derece Akşchır i.zalıgına ter 
fıan o yer azası Abdulkadır Mutlu Sckı 
zıncı derece Gulnar hak mi g ne tcrfıan o 
yer bakımı Avn1 Den z Sckızıncı derece 
Beypazarı Ceza hakımlıg ne terfıan o yer 
ceza hakımı Hılmı Evren Sckız ncı derece 
Esk şchır azalıgrna tcrfıan o yer azası Vch 
bı Özdol Kırşchır izahgına terfıan İstan 
bul Sor&'U bakım Cclalettın Sayın Sckı 
zıncı derece Çanakkale Sulh hak mlıgıne 
tcrfıan o yer sulh bakımı Ah Aktuna Sc 
k z ncı derece Dınar Ceza hak mlıgıne ter 
fıan o yer ecza hakımı Şukru Demırhan 
Kutahya i.zahg-ına tcrf an o yer ceza bakı 
mı Tcvfık Uzel Sek z ncı derece Mut ha 
kımlıgıne terfıan o yer hakımı Rıza Ozde 
m r Sek z ncı derece Sıırt azalıgına terfıan 
o yer azası Kemal Çchkkıran Çankırı aza 
hıına terfıan Maraş Ceza bakımı N esımı 
Baysoy Sckızıncı derece İstanbul Muddeı 
umumı muavınlıgınc tcrfıan o yer Muddeı 
umumı muavını Kemal Tan Sckızıncı de 
rece Kavaklı Sulh hakımlıgıne tcrfıan o yer 
sulh bakımı Ata Ataoglu Sek zıncı derece 
İstanbul MU muavınlıg ne tcrfıan o yer 
M U muavını Lutfı Kaynak Sckızıncı de 
rece Karasu sulh hak mhgıne terfıan o yer 
Sulh bakımı Ncd m Akpınar Bursa hak m 
lıg ne terfıan Bursa aza muav nı M umın 
Ersoz Sekızıncı derece Ayd n Hukuk ha 
k mlıgıne tcrfıan o yer Hukuk hikımı Ke 
rım Kocareşıtoglu Sekızıncı derece Bıga 
ceza hakımhgıne tcrfıan o yer ceza bakımı 
Alı Arltlln Gurun ceza hakımlıgıne terfıan 
Seferıh sar 1-takımı Bak Kocabalh Sekı 
zıncı derece Urfa Hukuk hakımlıgıne terfı 
an o yer hukuk bakımı Şcrıf Tumer Sekı 
zıncı derece Gıresun izahgına terf an o yer 
azası Hulil.sı Bayraktar Sckızıncı derece 
İzmır azaltgına terfıan o yer azası 1smaıl 
Ünver Ankara Sulh hakımhgıne tcrfıan 
Gazıantep M umumısı Muzaffer Öztunç 
Sckizıncı derece Hekımhan M U l gıne 

l gıne terfıan Orhanelı Hak mı Hasan Dık 
men Vezırkopru Hukuk hakımlıe:ıne ter 
fan o yer azası Muhtar Atamal Ycdınc 
derece Ak$chır rcıslıg ne terfıan o yer re 
ısı Ccmıl Tokuz Yozgat Sulh hakıml gıne 
terf an Elmalı ceza hikımı Feh m Ünal 
Pınarbaşı hakıml gınc tcrfıan Karamurıel 
Hi.k mı Şukru Dulck Yedıncı derece Sılıv 
rı hakımhg ne tcrfı<ın o yer ha.k mı Dcrvış 
Q unduz Erzurum Sulh hakımlıg ne tcrfı 
an E rzurum azası Hakkı U lıen. Devch Ce 

Sekızıncı derece A fyon izaltg1na t crh 
an o yer izası Kadrı Tabak Sekıııncı dere 
ce İstanbul Sulh hakımlıgıne tcrfıan o yer 
sulh hakımı M unır Koscmıhaloglu Sekı 
.zıncı derece 1ı-mır Sulh hakımlıgıne tcrf an 
o yer Sulh bakımı Adem Sayııyctt n l:Salkı2 
Sckızıncı derece lstanbul Sulh hakımhgıne 
terhan o yer :Sulh hakımı keş t Nomer Sc 
kızıncı derece Bandırma Ceza hak mhgıne 
terfıan o yer Ceza bakımı Necatı Kokcr 
Balıkesır a2alıgına tcrtıan Haymana Hakı 
mı Vehbı TetıK Sekız ncı derece Gurun 
Hukuk hakımlıgınc o yer Hukuk bakım 
Mumtaz Yılmazoglu Sckızıncı derece ls 
tanbul Sulh hak mhgıne terfıan o yer Sulh 
Hak mı Usman Tevhıt Kocabalkanh Or 
hanclı Hak mlıg"ıne tcrfıan Bozcaada Hakı 
mı Sadık Ulus Sckızıncı derece Antalya a 
zahgına tcrfıan o yer azası ikbal Arkun 
Scıuz ncı derece l.Jenızh azalıgına terf an 
o yer azası Osman Fevzı Altıok Sckızıncı 
derece Istanbul Sulh hakımlıgıne terfıan o 
yer hak mı Nızamettın Ozdenız Sckızıncı 
derece lstanbul azalıa:ına terfıan o yer aza 
sı Namı Orga Sekızıncı derece Bogazhyan 
Hukuk hakımhgıne tcrfıan o yer Hukuk 
bakım Z yacttın Ser m Sckız ncı derece 
Konya Sulh hakıml g ne tcrfıan o yer Sulh 
bakımı Vahd Ogmcn Sckızıncı derece Sc 
yırtkent Sulh hak ml gıne terfıan o yer 
Sulh Hak mı Zuhtu Aykan Sckızıncı dere 
cc İstanbul azahgına tcrfıan o yer azası 
Suat Vural Sckız ncı derece lzmır azahgı 
na tcrfıan o yer azası Abdurrahman Bırın 
Bayburt Ceza hak mlıgınc terfıan Duzcc 
Ceza bakımı Sadık Dcgızmencıoglu Sckı 
zıncı derece İstanbul Sulh hakımhgınc ter 
fıan o yer Sulh h.ikımı Cevat Şcrmet Sekı 
zıncı derece lzmır Sulh bakımlı& ne tcrfı 
an o yer sulh hak mı Salıh Eren Bahçe ha 
kım1 gıne tcrfıan Acıpayam Hukuk hak mı 
Bcsım Yılmaz Sekızıncı derece İstanbul 
Sulh hakıml aıne terfıan o yer sulh hak nu 
Muhıttın Ferman Gazıantep Ceza bakım 
lıgıne terfıan Hendek Ceza hak mı Sa p 
Guvclıoglu Sekız ncı derece İstanbul Sulh 
hak mlıgıne terfıan o y er Sulh hak mı Ala 
ctt n Kırman Sekızıncı derece Trabzon 
Sulh hakıml g ne tcrfıan o yer Sulh bakımı 
Cem 1 Bılman Sek zıncı derece Yozgat a 
zaltgına terfıan o yer azası Sabrı Çıtakog 
lu Sckız ncı derece İstanbul Muddcıumu 
mı muavınlıgıne tcrfıan o yer Muddcıumu 
mı muavını Cemalett n Koscos;lu Yeşılova 
Sulh hakımltgıne terfıan Ncvıeh r aza mua 
vın Rasım Akyokuş Sckızıncı derece Soke 
Ceza hakımlıgıne terfıan o yer Ceza bakı 
mı Hllmı Tuzer Sek zıncı derece Saım 
bcylı hakıml gıne tcrfıan o yer Hakımı 
Alı Tckınay Sckızıncı derece Mudanya M 
U 1 g ne terfıan o yer Muddeıumumısı Bas 
rı Özkan Sckız ncı derece Erbaa Hu 
kuk hakıml g ne terfıan o yer Hukuk ha 
kımı Rıza Kuvırcıoglu Sckızıncı derece 
Kutahya Muddcıumumı muavınhgıne ter 
fıan o yer Muddeıumumı muavın ı Husnu 
Ezcrdcn Sckızıncı derece Dıyarbakır Ce 
za hak mlıgınc terfıan o yer Ceza bakımı 
Asır Aksu Sckızıncı derece Kula azahgt 
na tc rf ıan o y er bası İlyas U gu.z Sektzın 

tcrfıan o yer M 
Ccbclıb crckct M 

U sı Hıfzr Ş şmanoglu 

uo:ıum ılı g uıe terl ıan So 

gut M umumısı Ruştu Kayıkçıoglu Sckı 
zınc ıdercce tlskudar M umumx muavınh 
gı:ıe terfıan o yer M umumı muavını Nazıf 
Başar Sekızıncı derece lzm r azalıgına ter 
fıan o yer azası Nazıf Çakatay Sıvcrek M 
umumıl c:ıne terfıan S mav M U sı Aptul 
lalı Buker Sek zıncı derece İncgol M U 
mumllıgıne tcrf an o yer M umumıst Na 
fız Yuccl Sckızıncı derece Trabzon M U 
muavınlıgıne terfıan o yer M U muavın 
Mustafa Hızal Sckızıncı derece Jstanbul 
M U muavınhgıne tcrf an o yer M Umumı 
muav1n1 Obeyıt Gıl sıralıo~lu Sek zıncı de 
rece Elazıg M U muav nlıgıne tcrfıan o 
yer M U muavın Zckı Dala.koy Refah ye 
M Umumıl g ne tcrf an Maçka M Umumı 
sı Rcmzı Tıran M dyat M umumıl g ne 
tcrfıan Polatlı M umumıs Talat Ozberk 
Sckızıncı derece Eşme hak mlıgınc tcrfıan 
o yer hakımı Emın Akyurek Sckızıncı de 
rece Tarsus Ceza hak mlıg ne tcrf an o yer 
Ceza hak mı Hasan Unal Ergan maden M 
Umumılıgıne terf an r.tudurnu M umumıs 
Fchmı Karadogan Sek z ne derece Çubuk 
M Umumılıg ne tcrf an o yer M Umumısı 
Reşat Bayramoglu Sek zınc derece Yıldı 
zclı hak ml g ne terf an o yer hak mı Al 
Barıtçı Sek zıncı derece And r n M umu 
mılıgıne terf an o yer M umumısı Şukru 
Sancar Sekız ncı derece Z le M umumı 
h&ınc tcrfıan o yer M umumısı H lmı U 
luca Sckızıncı derece Aydın azalıgına ter 
fıan o yer azası İhsan Ozuan Bolu 
Muddcıumumı muav nl g ne tcrf an A 
dapazarı Mudde umumı muav nı Zabıt 
Tor Sek zıncı derece lstanbul M U mua 
v nlıgıne terf an o yer M U muav n Sabrı 
Koscbay Sckız ncı derece Soma M Umu 
mıl g ne teri an o yer M umumıs ıHamıt 
Kural Sek zıncı derece İnebolu M umumı 
Jıgıne terfıan o yer M Umumıs Hıkmet 
Tuzel Çeşme ~l Umum 1 K ne tcrf an 1:; 
tanbul M Umumı muav nı Sadun C:ıaz: 0 .., 

Ju Sek zıncı derece Gumuşane M unum 
1 gıe tcrf an o yer M U sı Sıtkı Berk Sc 
k zıncı derece Sarıkamış M U l gıne ter 
f an o yer l~ umumısı Tcvf k l!.rpag S.ı 
ray M umumılıg ne tcrf an Jstanbul M U 
mumı muavın H kmct Soncl Sckızıncı de 
rece Daday M umumllıgıne tcrhan o yer 
M Umumıs Ad 1 Guneşoglu Sckız ne de 
rece Mcsudıye M umumıl g ne tcrfıan o 
yer M umum sı Abdullat f Akalın Sek z n 
cı derece Hopa M Umumılıgınc teri an o 
yer M Umumısı Zekı Tugrul Sckızıncı de 
rece Ilgaz M Umumılıgıne tcrf an o yer 
M umumısı Hakkı Tıkmanoglu Sek z ne 
derece Alucra M umumılıgıne tcrfıan o yer 
M U sı Hayrullah Şe Koyuluhısar M u 
mumılıg ne tcrfıan Konya M U muavını 
Hıkmet Berker Sckızıncı derece Karacasu 
M U hg ne terf an o yer M U sı Hılmı 
Oral Keşan M umumılıg ne tcrf an lstan 
bul M U muavını H kmct Ozdcş Amasya 
bakım! gıne tcrfıan Manısa M lJ ınuav ı ı 
Avnı Ozturk Sekız ne derece B ga M u 
mumılıg ne tcrfıan o yer M umumısı HaK 
kı Çagırankaya Sckızıncı derece. Odcm ş 
M umumılıgınc tcrfıan o yer M umumıs 
İsmaıl Zcybekoglu Sckızıncı derece İstan 
bul azahgına tcrftan o yer azası Atıf Var 
lık Sckızıncı derece Rıze hakıml g ne ter 
fıan o yer bakımı Mustafa Çam Sek zıncı 
derece Ordu azaltgına tcrf an o yer azası 
Zckı Hckımo~lu Sckızıncı derece Ez ı c 
Ceza hakıml gınc terf an o yer ceza bakını 
M tat Rulga Sekız ncı derece Sıırt azah 
gına. tcrfıan Surt azası Nazım Bugraya Se 
k zıncı derece Ermcnat Hukuk hak mi gı 
ne t erf an o yer Hukuk hak m Şevk Ayer 
Sek :ıınc derece Adıyaman hAkımlıgıne te 
fıan o yer bakım Rccı Özmcn Sekızıncı 
derece Pasın1er hakımhg ne tcrfıan o yer 
bakımı $crafcttın Orhan Sek zıncı dercçc 
Burhanıyc Hukuk hak mlıgınc tcrfıan o yer 
Hukuk bakımı Huseyın Kurtoglu Sek zın 
cı derece Bayramıç hakıml g ne terfıan o 
yer bakım Şevket Yıgıt l rabzon azalıgı 
na tcrfıan Çapakçur hak mı Hamdı Soz~r 
Sek zıncı derece Bayınd r hukuk hak mi 
gıne terfıan o yer Hukuk bakımı Say t 
Goçvan Sekızıncı derece Alucra bakımlı 

bakımı Hasan Tunçay Dokuzuncu derece 
Ayvalık ceza bakımı gıne terfıan o yer ce 
za bakımı Şcmı Tumcr Dokuzuncu derece 
Akşch r SuJh hakımlıgıne tcrfıan o yer sulh 
hak mı Kemal Dırık Dokuzuncu derece 
Vezırkopru M U hg ne terfıan o yer M 
U s Servet Yener J..)okuzuncu derece Ba 
la Hukuk hakımlıgıne tcrf an o yer hukuk 
hak mı Tah r Kayserılıoglu Dokuzuncu de 
rece Beypazarı hukuk hakıml g ne terfıan 
o yer hukuk hak mı Raıtım Ozkurt Doku 
zuncu derece İzm r M U muav nlıg ne ter 
f an o yer M U muavın Kemal lierkartla 
Dokuzuncu derece Burhanıye Sulh hak m 
l g ne tcrf an o yer Sulh hak mı Abdulkad r 
Karas DoKuzuncu derece Çal Ceza hak m 
hl: ne tcrf an o yer ceza hak mı Fıkrı Uo 
eanoglu Dokuzuncu derece Kasaba Hukuk 
hak mi g ne tcrfıan o yer Hukuk hak mı 
Faz 1 Ertugrul Dokuzuncu derece Manav 
gat hakımlıg ne tcrfıan o yer hak mı Sa t 
.Hahçevlı Dokuzuncu derece Akhısar Ceza 
hak mi gıne terfıa no yer ceza hak m Naçı 
Aykun Dokuzuncu derece Bergama M U 
muav nl ~ınc tert an o yer M U muavın 
Cevdet h.araagaç Dokuzuncu derece ~ıran 
sulh h.ık mlıg ne tcrfıan o yer Sulh hak mı 
Mun r Onal Bozcaada hakıml gıne terfıan 
Balıkcsır sulh bakım Fchm Çet n Oner 
DokU<Guncu dt-rcce Mudanya hak mlıg ne 
tcı han o yer bakım Al Der noz Ardıhan 
hakıml gıne tcrfı"n Sarıkamı~ hak mı Mus 
ta a A.onkuloı,.lu '":r: o.ıgat suıh hak mJ "ıne 
tcrf an Yozgat aza muav n Arıf Ozb Jge 
Erzurum a.talıgına te 1 an .h.rzurum Sulh 
hakım Lutfı hrol Doku uncu 1 okat sulh 
hak mlı&ınc tcrfıan o yer Sulh h.ilk mı Na 
f z Yabano~lu lJokuzu lCu derece Sungur 
lu Ceza haktml gıne terf an o yer Ceza ha 
k mı F krı Apayll n Dokuzuncu derece Te 
fcnnı hak mlıg ne terf an o yer h<lk m Sab 
rı Ozturk Artuva Sulh hakımlıG ne tcrf an 
Aydın aza muavn Avn Ta.tay Kayser M 
U muav nlıiı' ne teriıan Bayburt M umu 
mı:; Hayr Erturk Dokuuncu dtrece Cey 
han ceza hak mlıgıne terf an o yer ctza ha 
k n1 Z yactt n Can Dokuzuncu derece Ha 
f ık hakımlıg r.e terf an o yer bakım N Y• 
zı Bayram Ncvşeh r azalıgına tcrf an K ı; 
bakımı Sulcyman Çet n Dokuzuncu derece 
Gerede hukuk hak mi g ne tcrf an o yer hu 
kuk hak mı lbrah m Tokar Dokuzuncu de 
re~e Bozdogan M U lıgınc tcı fıan o yer 
M umumu; Muammer Bahş Manısa az:ı 
lıgına tcrfıan Kızılcahamam bakımı Em :ı. 
Bokc Dokuzuncu derece Bodrum bakım! 
g ne tcrfıan o yer bakım Ccmat Aksoy Do 
kuzuncu derece Ankara İcra memurluguna 
terfıan o yer ıcra memuru İzzet Gur Do 
kuzuncu derece Çarşamba ceza hak mlı~ı 
ne tcrf an o yer ceza bakımı Bahrı Dem r 
Dokuzuncu derece Alaca hak mi gınc ter 
f an o yer hak mı Hasıp Eroktcn Çorum 
azalıgına tcrfıan Artv n ceza bakımı Hakkı 
Kaya Dokuzuncu derece Tavas ceza ha 
kımlı& ne terfıan o yer ecza bakımı Asım 
Yazgan Dokuzuncu derece Mcrs n sulh 
hak mi g ne tcrfıan o yer sulh hakım H k 
met Marn koglu Dokuzuncu derece Yozgat 
Sulh hak mltgıne tcrfıan o yer sulh hak m 
İhsan Balkan Cıde hakımlıgıne tcrfıan Çı 
ne bakımı Alı Rıza Azak Dokuzuncu dere 
cc K rklarel sulh hakımlıgıne tcrfıan o yer 
sulh hakımı Talat Uras Ankara sulh hcı 
kımlıgıne tcrfıan Ankara aza muavını Me 
lahat Sengcl Dokuzuncu derece Kırkaga\f 
M umumılıgıne terf an o yer M umumısı 
Adnan Sozman Dokuzuncu derece İzm r 
sulh hik mhgıne tcrfıan o yer sulh bakımı 
Omer Kayalı Dokuzuncu derece Of M u 
mum 1 8 ne. ter( an. o ,. ... .M.. U .._ 'T'.,ı-. .. ..__ 
Ceyhan Dokuzuncu derece İstanbul Sulh 
hakıml g ne terfıan o yer Sulh bakımı Tah 
sın Üstuncl Dokuzuncu derece Reşadıye 
hakıml gıne terfıan o yer bakımı N eJat E 
gcmcn Sıvas azaltg na tcrfıan Eskışehır 
sulh hakımı Hamdı Guven Kars Sulh ha 
k mlıgıne terf an Akçaabat hakımı Tevf k 
Ercrdcm Dokuzuncu derece Artvın Sulh 
hakıml gınc tcrf an o yer Sulh bakım Ha 
bıbullah Erkılıç Sandıklı Hukuk hakıml 
g ne tcrf an o yer Hukuk bakım Etem Ak 
çadogan Kula azahgına terfıan Sımav Hu 
kuk hak mı Kcmalctt n Akş t Dokuzuncu 
derece Goncn M U lıgıne tcrfıan o yer M 

g ne tcrfıan o yer bakım Recep TokıtoL 
Sekızıncı derece Antalya ceza hakımlıgı ıe 
tcrfıan o yer ceza bakımı Kadrı Şener Sc 
k zıncı derece Çanakkale M umumlıa:ıne umumısı Sadık Yarıçah Dokuzuncu derece 
terf an 0 yer M umumıs z ya Balkuva Dursunbey M umumılıgıne terfıan o yer 
Gaz antcp M umumıhgıne Mard n M u M U s Ccmıl Akdogan Dokuzuncu dere 
mumısı Asım Erkan Kula Sorgu hak mhgı 1 ce İstanbul M U muavınl g ne terfıan o 
ne Mers n Sorgu bakımı Kemal Sorguç yer M U muavını Fehm Çağıl Dokuzun 
Fatsa Hukuk hakımlıgıne Refah ye hukuk cu derece Adana hakıml &' ne tcrfıan o yer 
hak mı Mustafa Çalışkan İskıl P hukuk sulh hak mı Bahattın Sumer Dokuzuncu 
hak mlıgınc Devrek hukuk bakım Mehmet dMcrcce Karaburun M U 1 gıne tcrfıan o yer 
Konı 'lokat azalt~ına Kars azası H lnu U sı Ömer Yurukoglu Yozgat Muddeı 
Tor Tckırdag Kadastro hakıml g ne Ka umumı muav nlıgınc tcrf an Şarkışla Mud 
dastro hakımlcrınden Huseyın Avn Karan dcıumumıs Kamer Gerçek Dokuzuncu de 
Istanbul Agır ceza azahgına İstanbul azası rece Gordcs mudde umumılıg ne tcrfıan o 
Çarşı{ Kumral yer muddc umumısı H kmct Turhan Antal 

40 LİRA MAAŞLA ya azalıgına tcrfıan N gde Sulh bakım Hu 
TAYlN OLU" LAR seyın Özer Palo Muddeıumumıl gınc terfı 

'" A.N an Dem rcı muddc umum ısı Sukru Gumu 
Dokuzuncu derece Seyd şehır h11Kıml g şo._lu Dokuzuncu derece Emırdaiı Mud 

ne tcrfıan o yer hakım Veıı Unuvar lJo de mumılıgıne tcrf an o yer Muddc umumı 
kuzuncu derece Çanakkale M umumı mua s Hakkı Akman Dokuzuncu derece Ma 
vınlıK ne tcrban o yer M umumı muav nı uavgat mudde umumıl g ne tcrfıan o yer 
Salıh Oyman Dokuzuncu derece Urla hu muddc umumısı Zckı Olcay Ged z Ceza 
kuk hak ml gıne tcriıan o yer Hukuk hak hak mi g ne terfıan Bunyan muddc umumı 
mı Şcrıf Kolhan Dokuzuncu derece Saray sı Nurı Barkan Gulnar muddeıumumılıg 
hakımlıg ne tcrf an o yer hakımı l'ulat Öz ne terf an Koyulhısar muddeıumumısı Hak 
pulat Karadcnız Ereglıs Ceza bakımlı& ne kı Yılmaz Tıre ceza hakımlıg ne terfıan 
terfıan Kuruçay bakımı Edıp Alan Doku lsparta muddcı umumı muavını Selamı Ku 
zuncu derece Bergama Hukuk hakıml g ne zucuoglu B tl s azalıgına terfıan Gulnar 
terfıan o yer hukuk bakımı Hayrı I'osun muddeıumumısı Kadrı Duran Dokuzuncu 
ogJu Gerede ceza bakımlıg ne tcrf an .Pe derece Sındırgı muddeıumumılıgıne tcrfıan 
turge bakımı Reşıt Alandar Erzıncan .5.za 0 yer muddeıumumısı Nusret Tekın Do 
lıgına terf an Erzıncan sulh bakımı 'l ah sın kuı:uncu derece Esk şchır M uddc umum 
Okur Dokuzuncu derece lstanbul Sulh h..t muavınlıg ne terfıan 0 yer mudde umumı 
kıml g ne terfıan o yer Sulh bakımı Kazım muavını Besım Altıok Sogut Muddc unıu 
Uluoçak Ankara Asl ye aı-altgına terf a ı mıl gıne tcrf an Fen kc muddc umumısı 
Ankara Sulh bakımı Kamıl Gurçay Dok ı Şcmsett n Dcmıroz Dokuzuncu derece İs 
zuncu derece İstanbul M umumı muav n tanbul mudde umumı muavını Sadret t n 
lıg ne terf an İstanbul M U muav nı Hak Berk Tokat Muddcıumumı muav nl g ne 
kı Tal mc oglu Dokuzuncu derece Ba~ tcrfıan Pcturke muddcıumumısı Nurı O 
M U muavınlıgıne tcrfıan Baş M U mu cakçıoglu Gorcle mudde umumıhg ne ter 
avını Muruvvet Tuzunkan Ankara Sulh ha f an 0 yer muddc umumıs Alı Özdcmır 
kımlıgın ct.-rfıan Ankara aza muavını Sab Dokuzuncu derece Bolvad n muddcıumu 
rıye Orek Dokuzuncu derece Ankara İcra mılıgıne tcrfıan 0 yer muddeıumumısı Ne 
mcmuruguna terfıan o yer İcra memuru Sa catı Erdogan Kemahye muddc umumılıgı 
lıh Eng n Dokuzuncu derece Saraykoy ha ne tcrfıan Ç ne muddcıumumısı Asaf Gu 
k mlıgıne terf an o yer bakımı Rıfat Kcr neş Dokuzuncu derece Adana Muddcıumu 
kut Dokuzuncu derece Alanya Sulh hakım mı muavınl gınc tcrfıan 0 yer mudde umu 
hgınc tcrfıan o yer Sulh bakımı Sıtkı Tuş mı muavını Şcrafettın Gokman Dokuzuncu 
çaral Erzıncan azalıgına tcrfıan Gedız hu derece Bursa muddcıumumı muavınlıg ne 
kuk bakımı Necatı Bara! Dokuzuncu dere terfıan 0 yer muddeıumumı muav nı Edıp 
ce Gazıantcp muddcıumumı muav nlıgıne Ünlcrzan İstanbul M U muav nl gınc ter 
terfıan o yer muddcıumumı muavını Kemal fıan Refahıye muddcıumumısı Turgut Ok 
Kınoglu Devrek Hukuk hakımlıgıne terfı tay Dokuzuncu derece Ilgaz hakımlıgınc 
an Şarkoy bakımı Tah r Oskay Dokuzuncu tcrf ıan o yer bakımı Hayrettın Genya Do 
derece Bala Ceza hakımlıgıne tcrfıan o yer kuzuncu derece İstanbu l M U muav nhgı 
ecza hakımı Emın Gcbızl oglu Dokuzuncu ne terfıan 0 yer muddeıumumı muavını Zı 
derece Korkuteh hukuk hak ml gıne tcrfı yacttın Yazgan Peturke mudde umumılıgı 
an o yer hukuk bakımı Nurı Tarhan İstan ne tcrfıan Antalya muddc umumı muav nı 
bul azahgına tcrfıan Gavaş Sulh bakımı Ha Hamıt Selekler Bayburt muddc umumıh 
hl Ceysay Duzce Ceıa hak mlıgıne terfıan g ne tcrfıan Saray muddcıumumısı Hakkı 
Bılccık sulh bakımı Celal Tuzel Gazıantep Gungor Dokuzuncu derece İzmır muddeı 
azaltgına tcrfıan Hek mhan bakımı Zeker umumı muavınlıgıne terfıan o yer muddeı 
ya Korkmaz Dokuzuncu derece A nkara umumı muavını Şevkı Suner Adapazarı 
sulh hakımhgıne terfıan o yer sulh bakımı muddc umumı muav nlıgıne terfıan Gemlık 
Fuat Borckçı Dokuzuncu derece Salıhlı Muddeıumumısı Tevfık Tunçok Dokuzun 
Hukuk hakımhgınc tcrfıan o yer hukuk ha c u derece İstanbul muddcıumumı muavın 
kımı Rıfat Gozubuyukoglu Dokuzuncu de lıgıne terfıan o yer muddc umumı muavını 
rece Ordu izah gına tcrf an o yer azası Ne O rhan Tıgrak İstanbul muddcıumumı m ı 
cat Çorkoglu Dokuzuncu derece Lulebur avınlıgıne terf an Kuşadası muddcıumumı 
gaz M umumılıg ne terfıan O yer M Umu sı Gokvardarg Dokuzuıısp derece Ilgın 
mısı Fcrıdun Öz Dokuzuncu derece Çal muddc umum 1 g ne tcrfıan o yer muddeı 
Hukuk hakımlıg ne terfıan o yer hukuk ha umumısı Muhtar Soylcmcz Sımav hukuk 
kımı Zıya Özaydın Dokuzuncu derece İz 
mır sulh hakımlıgınc terfıan o yer sulh ha 
k ı mı N met Yıgın Dokuzuncu derece Ür 

hakımlıgınc terfıan Sungurlu muddeıumu 
mısı N yaz ı Ünal Dokuzuncu derece Eskı 

&UP H ukuk hakımlıg ıne terfıan o yer hukuk ~chır Muddeıumumı muavınhgıne o y er 

muddc umumı muavını İrfan Bcgdcş İsta 
bul azahgına terfıan SıJ vrı muddcıumu 
s Nura Oztunç Dokuzuncu derece İ.tmı 
muddcıumumı muavınlıg ne tcrfıan o ye 
mudde umumı muavını Cevat Ozpay Do 
kuzuncu derece Gebze ceza hak ml i ne 
terf an o yer ceza hak mı Rıı-a Önen Doku 
zuncu derece Alaşch r Hukuk hak mhı:; ne 
tcrfıan o yer hukuk h;ik mı ismet Tulay 
Dokuzuncu derece Daday hukuk hak mi ı; 
ne tcrf an o yer hukuk hak mı Ihsan Kamı 
Gokturk Dokuzuncu derece Naz il ceza 
hakımhg ne terfıan o yer ceza hak mı.. Şa 
k r Ozdamar Şark karahısar azalıgına ter 
fan Snop aza muav n Refet Kdhyaogh1 
DokuZ"uncu derece Tavşanlı h;i.k mi & ne 
terf an o yer hakımı Satıh AJparsJ.-n Do 
kuzuncu derece Ankara Sulh hak mi g ne 
terf an o yer sulh hak mı Muammer Kok 
turk Dokuzuncu derece Başkale Sulh ha 
kıml .: ne tcrf an o yer sulh hlk mı Rıza 
BahaJır T re muddeıuıuumılıgınc tcrfıan 
Ged z ceza hak mı Kemal Berk Dokuzur: 
cu derece Çubuk hak mi g ne teri an o yer 
b.ilk m Hılmı Arı:;oy Dokuzuncu derece 
Ayd n sulh hak mlıg ne tcrfıan o yer sulh 
hak mı f eth Kurancr Dokuzuncu derece 
lım r azalıgına tcrfıan o yer azası Ismaıl 
Ogut Dokuzuncu derece Gerze hakımlıg 
ne tcrfıan o yer hak m Hamdı Çakaloglu 
Şcreflıko\:h sar hukuk hak mlıg ne tertıan 
Amasya aza muavını Abdubarı Erden Do 
kuzuncu derece Susı&:ırlık Sulh hak mlıg ne 
tertıan o yer Sulh hak m Husnu Aydı ılı 
Dokuzuncu derece Bunyan ceza hak mlıı:;ı 
ne tc tıan o yer ceza hak m Abdullah K.u 
~an Dokuı:uncu derece Ankara sulh hak m 
1 gınc ter( an o yer sulh hak mı Ras h Yı 
gcng 1 Dokuzuncu de.rece Band rma suilı 
h<lk mi g ne tcrfıan o yer sulh bakım• Şeb 
pezat Anış Dokuzuncu dcı ece Sandıklı ce 
za hak mlıgınc tcrfıan o yer ceza bakımı 
Abdunnaf Onat Dokuzuncu derece Der 
sım hak ml gınc tcrf an o yer hak m Fev 
zı Şen Dokuzuncu derece Duzce Sulh ha 
k mi gıne tcrf an o yer sulh hak mı Kenıal 
Ergın Dokuzuncu derece ba$ mudde umu 
mı muav nlıgınc tcrfıan Baş M U n1uav 
il\ Sak p Guran S lıvr muddcıumumıl g ne 
terllrı.n Terme mudde umumıs Necatı Er 
dem Dulcuzuncu derece Çal mudde umumı 
lıgıne tcrtıan o yer mudı.le umumısı Naıl 
Çelcbıoglu 0(.ıku.tuncu derece Kastamonu 
muddc umumı mu11v nhg ne terl an o yer 
muddcıumumı muavıı: Mesut Seyhaun Do 
kuzuncu derece Tarsus .nııuddcıumumı1 gı 
ne terfıan o yer mudde u~ m sı Tayyar 
Yasa Dokuzuncu derece Tr:ıbVın aulh ha 
kıml gınc terfıan o yer sulh bak '1l Nec 
mcttın Örgen Dokuzuncu derece llugla 
muddeıumumı muavınlıgınc terfıan o ,ıo:r 
mudcc umumı muavını Cclalctt n Yuk~el 
V ranşeh r muddeıumumılıgıne tcrfıan A' 
yonmudd cıumumı muav n Galıp Barlas 
Dokuzuncu derece Ayvalık muddc umumı 
1 gıne tcrfıan o yer muddcıumumılığ ne tıo:r 
fıan o yer muddcıumum sı Nazmı Baytok 
Oskudar İcra mcmurluguna tcrf an Çeşme 
mudddeıumumısı Hıcabı Dınç Cıne mud 
de umumılıg ne terf an Kemaltye muddcı 
umumıs Adbulkadır Bayture Dokuzuncd 
derece Kurrcınuhas muddcıumumıl g ne 
tcrf an o yer muddeıumumıs Ham t Ay 
tunca Dokuzuncu derece Merzıfon mu1 
de umumıhgıne tcrfıan o yer muddcıumu 
mıs Mustafa Somer Başmuddcıumumı mu 
avınl g ne Trabzon azası Mehmet Al ş Se 
buk Manısa azalıgına Kutahya azası Z ya 
Gokalp Yozgat azalıgına İsk 1 p ccı-a hikı 
m Abdulbarı Ugur Sınop aıahgına Guruıı 
--~ı.. - .....__ ....._ ~ -. o ~ ...... fc;; 
kılıp mudde umumısı Tahs n Unur Hen lele 
Cca hak mi g ne Bayburt ceza bakımı Ne 
cattı Aras Ve rkopru ceza hak mlıg ne Ve 
zırkopru azası Hadı Domer Kastamonu a 
zahgına Taşkopru mudde umumısı Cemtl 
Atay Kayser azaltgına Kayser muddc u 
mumı muav n Fuat Saner İstanbul ıulb 
hakımlıg ne Kars sulh hak mı V clı Dogrul 

35 LİRA MAAŞLA 
TAYIN OLUNANLAR 

Samsun İcra memurluguna cskı Beşıt1 
sulh hak mı Şeref Altan Afyon mudde u 
mumı muavınlıg ne Mıdyat muddcıumumısı 
Nurctt n O.zen S lıfke sulh hakıml g ne 
Hılvan sulh bakımı F azh Cangu N ıgde 
Sulh hak mhg ne Keban sulh hak mı Nazm 
Tu ayhan Keban sulh hakımlıg;ıne Gazıan 
tep azası Hulu~n Ozkaya Ankara sulh ha 
k mlıgıne Beypazarı Mu<ldeıumumısı Os 
man Selçuk Gemi k muddeıumumtl g ne 
thtl s Sorıu hak mı Fuat Ozbay Ku:ıadasJ 
Muddeıumumılıg ne Karaman muddcıumu 
mı muavını Fevzı Balkır Karaman mudde 
umumı muavınlıg ne cskı Garzan muddcı 
umumısı Osman Kaplan~ı Sımav muddcı 
umumılıgıne Çapakçur muddcıumumı& Ha 
san Ersoz Dem rcı mud le umumıl gıne P:ı 
tos muddeıumumısı Kudret Karabay Mu 
durnu muddcıumumıl gıne S verek mu<ld-' 
umumu;ı ldr s Albayrak Arıpayam Huku1' 
hakıml gıne Gole sulh hak mı Hamdı Ma 
taracıoglu Terme mu<ldcıumum 1 g ne Er 
ganıma<lenı muddeıumumısı Cevdet Özden, 
:saıdelı muddc umum 1 g ne Hınız muddcı 
umumıs Cevdet Sukaz İncesu muddcıumu 
mı! gıne V ranşchır muddcıumumıs Şcha. 
bettın Tol Sungurlu muddt: umumılıg ncı 
Arapkır mudde umumıs Must:ıfa UnaL 
Polatl ımuddc umum l g ne Pertek mudde 
umumıs Mahır Ozkurtur KizıJcahamatıı 
hakıml g ne Vıranşchır hak mı Abdull2b 
Uncr Man sa muddc umumı muavınlıgırıe 
Kemah muddcıumumısı Memduh Balarn r 
Maçka muddc umumtlıG ne İtı:d r mudde 
umumısı Celal Varol l ırt:lıolu mudt.le uauı 
mılıgınc Bayazıt muddc umumısı Nec8tl 
Suner S -..rıhısar muddc umumıl gıne Şa'I 
şat muddc umumıs Hamd Ertek n Tek r 
dagı sufh hakıml gıne Samsun cra mcmurıJ 
Hacer Ncb ye Soysal İstanbul İcra 01e" 
murluguna Scyıtgazı muddcıumumısı R:I 
sım Adal İstanbul muddeıumunu muav rı 
lıe:ınc Tekırdagı muddcıumumı muav ıU 
Refık Bulbul 

30 LİRA MAAŞLA 
TA't!N OLUNANLAR 

Buldan hak m muav nl g ne Hukuk rne' 
zunlarından l<ahrı Ccbcçı Ankara ~ulh ııJ 
k ml g ne Nallıhan muddc umumısı mua"' 
nı Nur et tın Gurscl D yarbakır muı.1Jcı'1 
mumı muavınlıcınc l>ıyarbakır Sorgu hİ 
kımı Hılm Ozbay Dıyarbakır Soı gu h'c 
kıml ~ıne Bırccık sorgu bakımı HıdaY1 

Ertem Soke sorgu hakımlıgınc Tavas s01 

gu hak mı Alactt n Tuzcu Kastamonu sol"' 
gu hak nlıgınc C hanbeyl sorgu hakıf11 
~ukru Saka Amasya aza muavınl g ne ft' 
fennı hakım muavını Zıyacttın Dokurna~ 
İnebolu sorgu hak mi ı;.ı t: Yen şeh r aor•
hakımı Necat Ongan Yen şchır ıorgu h~1 
kımlıgıne Acıpayam sorgu hak mı Hıı 
Tanınan Bahkcsır muddcıumumı mua111~ 
lıg ne Trabzon Muddc umumı muav n Aıc: 
Şah nler Bergama hak m muav nl gınc ~(" 
hısar hak m muavın Kamuran Ayral ıt1 
zıncan bakım muavınlıg ne Tokat hak1 ıs' 
muavını Muruvvct Dogu İstanbul ha-"1 ! 
muav nl g ne İstanbul ıcra mt:muru Mı.ıh'~e 
Na 1 Topuz Kandıra hak m muav nl I'. ti 
Edırne cra memuru Fcyz ye Özkurt ~ 
dırnc cra memurluguna sorgu hal m ııı\1, 
v n Abdullah Karakaşoglu Canakk:\IC' s01,ı gu hak ınl ğıne ~falatya sorgu hak m J{I 1 
Sukutı Erzurum aza muavınlıc: ne Feth11 

( Sonu 9 uncu sayfada) 
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Gen( jandarma subaylarımıza törenle diplomaları verildi 

Emniyet abidesi önünde lstikltil marıı dinleniyor 

'Jandarmalarımız Emniyet abidesine giderlerken 

Mektep kampları dün bitli 

Dün kamplarını bitiren genç 
talebeler abide önünde istik/ti/ 

marıı aöylüyorlar 

r 

• olarlıeıı 
. ··betçi bor~ ' Kampta genç bır no 

Talebeler kamP.,ta eıy_algrını toalıuorlar 

Dünkü yapılan tö1 cn.:en bir gürilnüş 

Emniyet abidesine çelenk götürülüyor 

Dünkü törende ].ı.ndarmalarımız 

Kamptan ayrılı§ için son hazırlıklar yapılıYor 

.. 
1'amı;.arda sadırlar toplanı)tf)l' 
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--= ---= Odun alınacak --- -- -
~Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden:~ 
- -; Kurumumuz ve müesseselerinin ihtiyacı için 150 ili. 175 5 

bin kilo kesilmit kuru mete odunu alınacaktır. Açrk eksilt- = 
§ mesi 15. 8. 938 pazartesi günü saat 10 da Çocuk Esirgeme : 
: kurumu genel merkez binasında yapılacaktır. Şartnamesi- _ 
: ni görmek istiyenlerin kurum hesap İfleri direktörlüğüne : 
: müracaat etmeleri. 5172 : -.,,, ............ ,.,,,.,, ...................................................... ,,. 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Sicilli ticaretin 208 numarasında milaeccel bulunan Ankara Elektrik 

Türk Anonim şirketi tarafından Heinz Zickel şirket namına imza salahi
yeti verildiğinden ve buna müteallik sirküler Ankara ikinci noterliğinden 
tasdik edilmiş bulunduğundan keyfiyetin sicilli ticarete tescil ve ilanı 

talep edilmiş olmakla hususu mezkürun dairede mahfuz vesaika müsteni
den 30. 7. 938 tarihinde tescil edildiği ve yukarıda adı geçen beyanname 
örneğinin berveçhiati neşredilmekte oldu ğu ilan olunur. 

SİRKÜLER 
26 temmuz 1938 tarihli İdare Meclisi karariyle diplomalı tüccar ve mü

fettiş Bay Heinz Zickel'in müdür vekilliğine tayin edildiğini ve nisan 1938 
tarihli sirkillerimizle tebli ğ edilmiş olan imza salahiyetlerine ilaveten 
kendisine esas mukavelenamenin bu husustaki hükümlerine tevfikan şir· 

ketlerimiz namına imza sa1c1h iyeti verildiğini arz ile aşağıda yazılı imza 
nümunesini kayıt buyurmanızı saygılarımızla dileriz. 

ANKARA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETTİ 
ANKARA HAVAGAZI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

İmza: İmza: 
A. Rüşen İliriş T. Tan Doğan 

Bay Heinz Zickel şöyle imza edecektir: 29 temmuz 1938 
29 temmuz 1938 5157 

Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi temmuz ayının yirmi yedinci günü ta
rihli mahallinde dairem memurlarından Ömer Sökmen tarafından imza 
ettirilen bu sirküler altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti marufum bulunan 
Ankara Elektrik ve Havagazı Türk Anonim şirketleri müfettişi Bay Zic
kel'in imzası olmakla noter kanununun 67 inci maddesi ahkamına tevfikan 

tasdik edildi: 
Dokuz yüz otuz sekiz senesi temmuz ayının , yirmi dokuzuncu cuma 

gilnil: 29. 7. 938 

Hava ve Hararet teknik cihazları ve tesisatı İ(İn: 

Merkezi Ankara'do bulunan bir acenta 
Aranıyor. Tekliflerin aşağıdaki adrese gönderilmesi: 

Danneberg & Quandt, Berlin - Lichtenberg, Siegfriedstr. 49 • 53 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Sicilli ticaretin 209 numarasında müseccel bulunan Ankara Havagazı 

Türk Anonim şirketi tarafından Hcinz Zickel şirket namına imza ıalihi· 
yeti verildiğinden ve buna müteallik sirküler Ankara ikinci noterliğinden 
tasdik edilmiş bulunduğundan keyfiyetin sicilli ticarete tescil ve ilanı 
talep edilmiş olmakla hususu mezkürun dairede mahfuz vesaika müsteni
den 30. 7. 938 tarihinde tescil edildiği ve yukarıda adı geçen beyanname 
örneğinin berveçhiati neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

SİRKÜLER 
26 temmuz 1938 tarihli İdare Meclisi karariyle diplomalı tüccar ve mü

fettiş Bay Heinz Zickel'in müdür vekilliğine tayin edildiğini ve nisan 1938 
tarihli sirkillerimizle tebliğ edilmiş olan imza salahiyetlerin• ilaveten 
kendisine esas mukavelenamenin bu husustaki hükümlerine tevfikan şir

ketlerimiz namına imza salahiyeti verildiğini arz ile aşağıda yazılı imza 
nümunesini kayıt buyurmanızı saygılarımızla dileriz. 

ANKARA ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETTİ 
ANKARA HAVAGAZI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

İmza: İmza: 
A. Rilşen İliriş

0 

T. Tan Doğan 
Bay Hcinz Zickel şöyle imza edecektir: 29 temmuz 1938 

29 temmuz 1938 5156 
Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi temmuz ayının yirmi yedinci günü ta· 

rihli mahallinde dairem memurlarından Ömer Sökmen tarafından imza 
ettirilen bu sirküler altındaki imzanın şahıs ve hüviyeti marufum bulunan 
Ankara Elektrik ve llavagazı Türk Anonim şirketleri müfettişi Bay Zic
kel'in imzası olmakla noter kanununun 67 inci maddesi ahkamına tevfikan 

tasdik edildi: 
Dokuz yüz otuz sekiz senesi temmuz ayının yirmi dokuzuncu cuma 

gün il: 29. 7. 938 

Sayın Ankaralılara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhter<m Ankara halkınm rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANE İ 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 4363 

ev hissesi 
Ankara Defterdarlığından : 

'{1ymeti iradı Cinsi Sahibi 

180 Hane 1/2 Zafer oteli 
eski müs-
teciri Ali 

Mahallesi Eski 
No: 

Ahiyakup 7/7-1 
Ulucanlar 
sokak 

Yeni İzahat 
No: 

13/ 9 Kızıl b e y 
tahsil şu

besine 931, 

932, 935 ··-
neleri ka
zanç ver
gisi bor
cundan do· 
layı hane-

nin 1/2 his
sesi. 

Yukarıda ya'1lı gayri menkuldeki hisse. sahibinin vergi borcundan do
layı satılacagından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
ıs. 8. 938 tarihine müsadif pazartesi günü Ankara Vilayet idare heyetine 
müracaatları ilin olunur. (2575) 4962 

O L U :) 

Ankara Belediyesi 

Muhtelif fidanlar alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler için alınacak ser ne

batı, gül ve büyük ambalajlı çam fi
danları ve saire on be9 gün müddetle 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (5775) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (433) lira
dır. 

4 - Liste ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin hergün yazı işleri kale
mine müracaatları ve ihale S ağustos 
938 cuma gilnil saat on birde Belediye 
encümeninde yapılacağından istekli
lerin o gün teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be 
lediyc encümenine vermeleri. 

(2527) 4780 

Parmaklık yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Fiş_ckhane civarında yaptırıla

cak hudut parmaklığı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (410,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30,75) li

radır. 

4 - Keşifname ve şartnamesini 

görmek istiyenlerin hergün Yazı İş -
!eri kalemine ve isteklilerin de 5 a
ğustos 1938 turna gilnil saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları 

(2526) 4779 

Pirinç vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye hastanesinin bir senelik 

ihtiyacı olan pirinç ve saire için is
tekli çıkmadığından 26 ağustos 938 
cuma gününe kadar bir ay içinde pa
zarlıkla alrnacağından isteklilerin 
her salı ve cuma günleri saat on bu
çukta belediye encilmenine müracaat-
ları. (2821} 5171 

Bah(eler idn kazık alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Bahçeler için 3 metre boyunda 

kestane ve gürgen, meşe olmak üzere 
on beş bin kazık on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1800) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (135) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
gilnti saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. 

(2818) 5168 

Fiş ve bando alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Mezbahada bulunan otomatik 

kantar için 50,000 adet fiş ile 1000 
metro bando on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2817) 5167 

Asfalt yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su süzgeci bahçe yollarının as· 

falt olarak kaplanması on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli {8960} liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (672) lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2816) 5166 

Umumi halalar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şehrin muhtelif mahallerinde 

yapılmakta olan umumi heliiların ik
mali inşası on beş gün müddetle ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (13432) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1007,40) 

liradır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 12 ağustos 938 cu
ma gilnti saat il de belediye encüme
ninde yapılacağından o gün saat ona 
kadar iAtekliledn teminatlarlylc bit
likte teklif mcktu;ılarını bel•diye en-
cümenine vermeleri (2514) 5164 

Yaş sebze alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye hastanesine alınacak yaş 

sebze için gene istekli çıkmadığ.n<:lan 
26 ağustos 938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağın
dan isteklilerin her cuma ve sair gün
leri saat on buçukta belediye encüme-
nine milrataatları, (2820) 5170 

........................................ \.. 
. . 
: . . 
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Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

Kurfürstendamm'm 

En modem oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59/60 

Telefon : 32 39 11 

Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraıarı 

13 oda tek yataklı 2,40 Mark 
4 .. .. .. 3,40 .. 
2 .. .. .. 3,90 .. 

11 .. .. .. 4,40 .. 
il .. çift .. 5,90 .. 

6 .. .. .. 6,90 .. 
1 .. .. .. 8,- .. 
Odaların hepsinde ahar sıcak. 
ve soğuh su ve telefon vardır.: 
Bazılarında hususi banyo var-: 
dır. : . . 
Kahvaltı: 1,10 Mark ; . . 

Türk vatandaşlara lisan hu-: 
susunda azami kolaylrk. Misa-: 
firlerden daha önce gelenE 
mektub ve saire memnuniyet-E 
le muhafaza edilir. E . -

"······································--

Vakıflar Umum Müdürlügü , 

Satılık tarla ve mera 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Madde ı - Kırklareli vilayetinin 
Babaeski kazasına bağlı Erikler yur· 
du köyünde mazbutan idare olunan 
Gazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) döailm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri (560) ve üçilncilsti (612) 
dönüm Uç parça mera ki ceman (3640) 
dönilmden ibaret bir parça tarla ve 
üç parça meranın millkiyetleri satıl

mak üzere 11 temmuz 938 gUnUndcn 1 
ağustos 938 gününe kadar şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usuliyle artrr
mıya konulmuştur. 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhammtrt be
deli (15700) liradır. 

Madde 3 - İhale bedeli peşin alı
nacaktır. 

Madde 4 - Ihalesi 1 ağustos 938 
tarihine milsadif pazartesi gilnti saat 
(14) de Kırklareli vakıflar müdilrlil
ğti ihale komisyonunca Vakıflar u
mum mildilrlilğilnün tasdikına talikan 
yapılacaktır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını (4) Uncil maddedeki sa
atten bir saat eveline kadar Kırklare
li vakıflar mildilrlilğti ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lbımdır. 

Madde 6 - Teklif mektubiyle te
minatını vaktinde vermemi§ olanlar 
artırmıya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde 7 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat (1177) lira 
(50) kuruştur. 

Madde 8 - Satışa ait şartname An· 
kara'da Vakıflar umum müdürlilğil 
emlak ve arazi mildtirlilğtinde, Istan
bul'da Istanbul Vakıflar bat mildtir
ltiğilnde, Kırklareli'nde vakıflar mil
dürlilğünde parasız verilir. 

Madde 9 - Artırmıya iştirak eden
ler şartnamenin bütün muhteviyatını 
kabul etmiş sayılır. 

(2518) 4736 

Dükkôn arttırılması 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarı'nda 12/8 10/ 9 

8/ 10 numaralı dükkan on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,5) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2815) 5165 

Ekmek alınacak 
Ankara Belediyeainden : 

Belediye hastanesinin bir senelik 
ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek ile 150 
kilo francala için gene istekli çıkma
dığından 26 ağustos 938 cuma gününe 
kadar bir ay içinde pazarlıkla alına
cağından isteklilerin her cuma ve salı 
günleri saat on buçukta belediye en
tilmeoine milraçaatlan. (2819) 5169 
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Umumi heyet toplantısı 
Aksaray halk iktisat bankası 

idare komitesinden :: 
Aksaray Ticaret mahkemesinin 21. 1. 1938 tarihli ilamiyle tasfi

yesi rcfedilen bankamızın esas mukavelenamesinin 2999 numaralı 
kanun hilkilmlerine uydurulması mecburiyetine binaen ortaklar 
heyeti umumiyesinin fevkalade olarak 25. 8. 938 tarihine müsadH 
perşembe gilnti saat on dörtte şirketin Aksaray'daki merkezinde 
toplanmaları ilan olunur. 

RUZNAME: 
Bankamız esas mukavelenamesinin 2999 numaralı kanun hüküm-

lerine uydurulması. 5153 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan : 
Şuyuun izalesi için mahkemece sa

tı şına karar verilen Ankara'nm Ak· 
baş mahallesi Ulukapı sokak 480 ada 
3 parsel numarada kayıtlı 348 metre 
murabbaı arsa üzerindeki ahşap ev 
aşağıda yazılı şartlar dairesinde satıl
mak üzere açık artırmaya çıkarılmıt
tır. 

EVSAF ve MÜŞTEMiLATI 
Evin 135 kapı numaralı kısnuna giri

lince ufak bir taşlığın önüne mtisa
dif merdiven altında kömtirlilğti ze
min katta bir oda bir mutbak ve mer
divenle yukarı kata çıkılırken ortada 
bahçeye kapısı ve bahçeden de soka
ğa kapısı vardır. Yukarı katta merdi
ven karşısında ktiçilk bir oda ve sağ 
tarafta üç oda ve merdivenle çıkrl

dıkta bir el yıkanacak mahal vardır. 
Diğer kısımda kapıdan girilince ufak 
bir taşlık ve sağda odunluk kömürlük 
ve zemin katta Uç oda bir sofa ve yu
karı katta merdiven karşısında hole 
açılır küçük bir oda ve diğer iki oda 
bir mutbak, elektrik ıu tesisatı var
dır. Heyeti umumiyesi 19946 lira kıy
met takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile olmak üze

caktır. 

4 - İşbu tarihteki artınnada te 
edilen bedel muhammen kıymeti 

% 75 ini bulmadığı takdirde 17. 9. 9 
tarihine müsadif pazartesi günü ıaa 
10-12 ye kadar yapılacak ikinci artır 
mada en çok artıran talibine ihale 
lunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda i
hale bedeli ihaleyi müteakip verilmedi· 
ği takdirde üzerine ihale edilenin tale
bi üzerine ihale tarihinden itibaren 
kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezno 
eylemesi için 7 giln kadar mehil veri -
lecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bo • 
zulacak ve tarihten evci en yüksek 
teklifte bulunan talibe teklifi veçhile 
almağa razı olup olmadığı sorulduk • 
tan sonra teklifi veçhile almağa razı 

ise ihale farkı birinci tlaipten tahsil e
dilmek üzere bu talibe ihale edilecek • 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa 
gayri menkul yeniden on beş gilnlilk i
kinci artırmaya çıkarılarak en çok ar· 
tıran talibine ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada da gayri 
menkul talibine ihale edildikte tapu 
harciyle dellaliye resmi müşteriye ve 
ihale tarihine kadar olan müterakim 

re 3. 9. 938 tarihine milsadif günü sa- vergi ve resim ise borçluya aittir. 
at 10-12 ye kadar icra dairesi gayri 7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer a
menkul satış memurluğunda yapıla- lakadar!arın bu gayri menkul üzerin • 
caktır. deki haklannı ve hususile faiz ve mas-

2 - Talipler takdir edilmiş olan rafa dair olan iddialarını evrakı mtisbi
yukarıdaki muhammen kıymetin teleriyle 20 gün içinde dairemize bil • 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi veya dirmeleri l§zrmdır. Aksi takdirde hak· 
milli bir bankanın teminat mektubu !arı tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa • 
ile kanunen teminat olarak kabul edi- tış bedelinin paylaştırılmasından hariç 
len hazine tahvilleri getireceklerdir. tutulacaktır. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak- 8 - Artırmaya iştirak edecekler 
dir edilen kıymetin yüzde 75 ini bul- 20-8-1938 tarihinde 938. Si numara 
duktan ve Uç defa nida ettirildikten ile dairemizdeki yerinde herkese açık 
sonra mezkur gün tin 12 inci aaatin- ı bulundurulan şartnamemizi okuyabilir-
de en çok artıran talibine ihale oluna- Jer. 5146 

1 

1 

Adana Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden ahnan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi. 
yatlarla satılacağını ilan ederiz. 

.. 
.. 

Arslanlı 

Tip 6 
.. 6 

" s 
.. 5 
.. 2 

Genişlik 

85 Cm. 
90 ,, 

Top 
36 Metre 
36 ,, 
36 ,, 
36 u 

85 ,, 
90 ,, 
90 ,, 36 ,, 

Kuruş 

672 
701 
709 
739 
740 

1 - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye
lidir. 

2 - Bir balyadan noksan olan perakende aevkiyat ve satışlara 
% 2 zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 
İ toptur. 
i 4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. 

1 .. 
- .. 5-- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın ı mayıs 938 tarihli 

tamimine müstenittir. -----------------................................ .. 

1 
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1 A -y E K 
Gözlerini kaybeden adam .. 

}'azan: Y enö Polmai 

-2-
Şandor: Geçmiş olsun. Bir kaza mı 

Oldu? 
Bernat: Hihihihi 1 
Madelen: Ne gülüyorsun Bernat 1 

Bu guJunecek l.ıir şey degil he~ hald~. 
Zannedersem 1ran'da gözlerıne bıı
hastalık gelmiş. Beni göremiyor. 

Fekete: Oziılmeyiniz, bay~n .. Bu 
hastalık çok kimselere gelir. İyı bır te-
daviyle kısa bir zamanda geçer. . . 
Şandor: Evet, arkadaşlarımdan bırı

ai de geçen sene bu hastalığa tutulmuş
tu. Şimdi gayet iyidir, hiç bir şeyi kal

adı. 

Madelen: Ne yapıyorsunuz (Feke
tc'nin kolunu tutar.) Yoksa, sizler de 
nü çıldırdınız? 

Fekete (Kadının ani temasından ir
kilir. Mahcup bir halde): Hehche, şa
ka yapıyorduk ... (Ayağa kalkar.) .. 

Madelcn (Yerinden fırlar. Önune 

dikilir). . v •• 

Fekete (Kadının üzerı.ne dogru yu • 
rür ve çarpar): Pardon ... (O<i~ın or
tasında korkuyla durur. Ellerıyle et
rafı yoklar.) 

Madelen: Böyle birdenbire ne oldu 
•ize? 
Şandor: Artık bu vaziyete taharnmü~ 

olunmaz, (Fırlar. Masanın üstündc~ı 
lambayı söndürür.) Bu lambanın ışıgı 
gozlcrime dokunuyor ... 

Bcrnat: Yo ... , böyle şey olmaz. Ben, 
bu ışıgı ~ok seviyorum. (Ayağa kal
kar. Masanın başına gider. Limbayla 
0Ynanıağa başlar. Bu arada Madclen 
tekrar koltuklardan biri.ne oturur. Fe
kete ile Şandor da birer sandalya ala
rak kadının yanına otururlar .. Bernat, 
:ugıneye basar. Lamba yenıden y_a
l ar_.) Oh, dünya varmış. Başka ~pul-
c~ın verdikleri ışığa tahamınul edc
ıtıiyorum. 

. ~adelen: Bana bir sigara verir mi
•ınız ı.~ k 11' e ete. p 
ı.. .ekcte (Ceplerini yoklar) Şey... a
""Ctıın· 1 evde unutmuşum .... 
t Şandor (Arkadaşını müşkil vaziyet-
ç~~ kurtarmak için hemen tabakası~ı 
" arır): Buyurunuz Madclen ... Bır 
"rıc d ı ·r &ı a ilşım hediye gönderdi.. ngı ız 
~taları ... Çok güzel içimi var ... 

u ildelen: Tabakannı neye bu kadar 
~kt ı· · zatır b' . a tutuyorsunuz? ... (E ını u ' 
•r sıı:r · "t · ca ede· ee . c:.ara alır.) Bir de kıbrı rı . 
&ını (F . do kibrıt a-l'arl "• cketc ıle Şan r .. 

koı:rken Madelen yavaşça ot~rdu.gu 
llktan kalkar. Odanın bir koşesın-

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

deki divana, usul, usul giderek otu -

rur.) 
Fekete (Kibriti çakar, boş koltuğa 

doğru uzatır. Madelen'in oradan kalk
tıg- ının farkında bile değildir. İkram 

' s· eder(: Buyurunuz ... Oldu mu.... ıga-
ranız yandı mı? •• (Kibriti söndürür). 

Bernat: Her ikinize de çok teşek
kürler ederim. Burada bulunmadıgım 
uzun müddet .zarfında karımı yalnız 
bırakmamış ve onun her ihtiyaciyle 
yakinen alakadar olmuşsunuz ... 

Şandor: Rica ederim. Biz va.zif emi
zi yaptık. Arkadaşlık bunu icap etti • 
rir. Teşekkür edecek bir §ey yok. (Bo~ 
koltuğa doğru dönerek söyler.) Robu
nuz çok şık Madelen .... 

Fckete: Fev.kallde .. Her halde Ber
nat İran'dan getirmiştir ..• Degil mi? ... 
BakıntZ nasıl anladım .. Şark ipeklile
ri pek meşhurdur ... Ne kadar tatlı bir 
kırmızı ... 

Madelen (Sırtında siyah, yünlü bir 
rop vardır. Divanın üstüne oturmuş, 

karşısındaki erkeklere endişeli gözler
le bakmaktadır. Başını avuçları arası
na alır.) Ne var? .. Ne oluyor burada? .. 

Hepiniz birden çıld.ır~ınız ~ı ? ... Yok: 
sa sözbirliği mi cttınız? .. Sızlcrde mı 
görmüyorsunuz beni? ... 

Bernat (Boğuk bir sesle ha~kı:~r): 
Ne dedin? .. Ne dedin? .. Sana soyluyo
rwn Madelen ! ... Cevap ver! ... Onlar d:ı 

. "rmu''yorlar öyle mi? .. Alçak! ... 
scnı go ' ah k 
Beni aldattın ha! ... Söyle!... ~ u 
.. le 1 Yoksa şimdi gcbertcccgım se-soy ... • 

nif.... 1 Madelen (Ürperir Sonra korkuy a 
haykırır): Aman yarabbim! .. Bernat !. 
Sen adam akıllı çıldırmışsın! ... 
Uşak (İçeri girer). ~ 
Bcrnat: Şimdi hepinizden ya~tıgı1 -

nız cdcbsizliğin hesabını soracagım ... 
Ne istiyorsun, Toni? . 

U k: Affedersiniz. Terzı kad~n 
~ Madamı arıyorum ... Hıç bır 

gclmış. k Galiba bir tarafa gitmiş o· 
yerele yo ... 
ıacaklar.... .. 

. M damı hiç bir yerde gorc
Bernat. a 

miyor musun?... . cfen-
Uşak: Hayır, göremıyorum 

dim... d odanın için· 
Bernat: Madam bura a, 

de ... Gördün mü?... odanın içinde 
Uşak: Hayır, madam 

yok. "thı·c bir si,ıkut kaplar.) 
(Odayı ınu :ı: 
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§ Dördüncü ke§ide: 11 e- = 
~ liradır § ~ Büyük ikramiye 50.000 . § 
§ ~- = § 1 O OOo liralık 1Kramıye· = 
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ANDAÇ .................................................... 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • lıtanbul arumda 
pazardan maada her gün : 

Ye§ilköyden hareket 8.SO 
Ankaradan hareket 8.SO 

Ankaradan 
cumartesi gUnleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar§amba 
Perı;embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yeniıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merku 
: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN l 
SlNEMALAR 

Seans saatleri 
Her &Un 

HALK YEN1 

14.45 14.30 

16.45 16.30 

18.45 18.30 

Cumartesi gilnlerl 
HALK YENl 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

YEN! 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

Pazar ıfuıleri 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
l!I 

14.SO 
16.30 
18.30 

Q.-;eleri saat 21 de 
Lüzamlu Telefon 

N uınaraları 
Yanıtın ihbarı: (1521). - Telefo~ müra

caat ııehir: (1023-1024). - Şehırlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Meısajeri 
Şehir Anbarı: (3705).--: .Tak.si. Te
lefon numaraları: Zincırh camı cıvarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim takıl: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291), 

Otobüslerin ilk Vf" soo 
Seferleri 

Sabah Ak~ 
llk Son 
sefer ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulua M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulua M. na 

Uluı M. dan Etlik'• 
Etlik'ten Ulus M. na 
Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenisehir'e 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.SO 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
--.-

7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköpril'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

ş U. Meydanı ile Iatasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha ııkur. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika· 
da: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: ıaat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ııeferlrr vardır. 

Ş Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki sön seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinem.ıların dagılııı 
saatlerine tabidirler. 

P o ı ta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 
Haydarpa§a'ya 

Saatleri 
Her sabah 8,20. Her 
aksam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per· 
sembe. cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samsun hattına : Hergiin 9,35 {Kayse
ri, Sıvaa. Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diynrbaktr hattı : Hergiin 9.35 
15.00 
16.05 

Zonguldak hattı : 
Kırıkkale'ye rayotobiiı .. 

GÜNDELiK 

Hicri - 1357 
Ccmazıl'ihir: 3 

S. D. 
Güne&: 4 53 

Rumi - 1354 
Temmuz: 18 

S. D. 
Akşam: 19 27 

Adliye terfi 
listesi 

(Başı 6. ıncı sayfada) 

sorgu hakimi Kadri İzer, Fethiye Sorgu 
hlkimligine Erzurum iza muavini Adnan 
Karaau, Tekirdağı müddeiumumi muavinli
gine Ilgın hiki mmuavlni Enis Sezen. 

22 LİRA MAA
0

ŞLA 
TAYİN OLUNANLAR: 

Tavşanlı sorgu hl.kim vekilliiine Ana
mur sorcu hakim vekili Rifat Ba&oilu, A
namur sorgu hakim vekilliğine Tavşanlı 
ıorcu hl.kim vekili Haydar Erelmah, Bey
pazarı sorgu hakim vekilliiine Şereflikoç
hisar sorcu hakim vekili Halit Atalay, Ma-

l 
latya sorıru hllı:im vekllliiine Çanakkale 
sorgu hakim vekili llmi Atak tqin krlıl'
mııur. 

Almanya'da evlenme ve 
boşanma hakkında 
konan yeni kayıtlar 

ı 
pa'da hat bir mesele mevzuubahs oldu 
ğu bir sırada iki garp devletinin rol
leri meyanına giren bu .nevi müdahale
nin şimdiye kadar vukua gelmiş isti
haleJerin ölçüsünü göstermekte olma-
sıdır." 

Plehi it ) aıniırsa ..• 
Popüler gazetesi, yazıyor: 
"Südetler arasında yapılacak bir 

plebisitin Henlayn'a ekseriyet temin 
edeceginden şüphe edilmemektedir. 
Fakat Çekoslovakya'nın sair aksamın. 
da yapılacak bir plebisitin B. Benes, 
ve B. Hodza'ya ekseriyet temin ede
ceği çok aşikardır. Böyle bir plebisit 
yapıldığı takdirde herkes yerinde 
saymış olacak, yalnız Fransa'nın muz. 

Evlenme ve boşanmalar hakkındaki 
yeni alman lejislasyonu etrafında bi
raz malumat verelim. 

Evela bu lejislasyonun, medeni ka
nuna basit bir ilave olmıyarak, hususi 
bir kanun teşkil ettiği göze çarpmak
tadır. Bunun sebebi kanun vazının 
bundan böyle Almanya'da evlenme ve 
boşanmanın istinat edeceği prensiple
ri izah etmek istemiş olmasıdır. 

Kanun vazı, her şeyden önce evlen
menin iki fert arasında bir m'.lkavele 
telakki cdilemiyeceğini tasrih ediyor. 
Evlenme ve aile cemiyetin temelle
ridir, "halk toplulugunun sıhat ve ku
vcti, kıymet ve mevcudiyeti" bunlara 
bağlıdır. Bu topluluğun mcsuliyetıni 
üzerine almış olan devlet bu "temel 
hücresi" üzerinde hak sahibidir. Karı 
kocanın her birinden hayat arkadaşına 
karşı anlayış ve iyi muamele göster. 
mesini ,evlenmenin saadetini ıhlal e
debilecek hodbin arzulariylc nefsinde 
mücadele etmesini istemektedir. Bu
nun neticesi şudur ki devamlı ve çö
zülmez birleşme kaidedir, boşanma 

ancak bazı hallerde topluluk menfaa
tinin meşru göstereceği bir ıstisn.a
dır. Yeni kanun boşanmayı kolayla§ -
tırmak değil, fakat topluluk için kıy
meti kalmıyan her birleşmenin feshini 
mUmkün kılmak arzusundadır. 

Reşit olmıyanlara cvlenmt: müsaa -
desinin verilmesi hususunda enterc -
san hükUmler vardır. Fransa'da oldu
ğu gibi Almanya'da da erkek için ka
nuni evlenme yaşı 18 dir. Fakat 18 den 
21 e kadar mahkemeler tarafından ve
rilen "Evlenme liyakati" müsaadesi 
almaları şart koşulmaktadır. Gençler 
altı ay iş hizmeti ve iki sene de aske
ri hizmete tibi oldukları için, ailenin 
masraflarını görmiye daima muktedir 
olamıyacakları dütünülmektedir: bu 
itibarla her kaziye ayrı ayrı mütalea 
edilecektir. 

Bundan bafka 21 yaşına kadar, ba
banın olduğu kadar annenin de müsa
adesi aranmaktadır: Bu da sırf alman 
ailesinde kadına verilen şeref mevki. 
ini göstermek içindir. Ebeveyn arasın
da ihtilaf çıktığı takdirde "vesayet 
hakimi" denilen hususi bir ıı.dliye me
muru kararı verecektir. Hakim istis
nai olarak evlcnmiye ebeveyninin rı
zası hilafına da müsaade edebilir. 

Akrabalar arasındaki evlenmeler -
den başka, kanun, ayrı ırktan insanlar 
arasında da (yani yahudilcr ve renkli 
ırklarla evlenmeyi mcnetmcktcdir. Fi 
zik bir kusur yüzünden iktidarsız gö
rülen insanlar da evlenemezler. Buna 
mukabil zinadan sonra evlcnmiyc mü
saade edilmektedir, ki şimdiye kadar 
mcmnudu. 

Malfundur ki yeni kanunun sebebi 
Avusturya'ya boşanmayı sokmak i!ıti
yacıdır. Bu memlekette karışık bir ad
li rejim mevcuttu. Avusturya'da d~ni 
mahkemeler ayrılma kararı verebilir
lerdi, fakat bu boşanma de!lıck değil
di, çünkü iki tarafın bir daha evlen -
miyc hakları kalmazdı. Bununla bera
ber Avusturya kanunu bu şekilde "ay
rılmış" insanlar için hususi bir birleş. 
me şekli kabul etmişti. Kilise kanunu 
bu evlenmeyi tanımazdı ıe bir şika
yet vukua geldigi takdirde mahkeme
ler bu birleşmeyi feshetmek mecburi
yetinde kalırlardı. 

Yeni alman kanunu tabii bu şekil 
evlenmeleri kaldırmaktadır. Fakat A
vusturya'da bu şekilde evlenmiş 50.000 
kişi mevcut olduğundan, birleşmeleri
ni idame etmek arzusunda olup olma
dıklarını bildirmek için kcndilcrıne l 
sonkinun 1939 a ltadar mühlet veril
miştir. 

Evlenme sebepleri arasında, akıl 
hastalıkları ve bulaşıcı hastalıklar ka
bul edilmektedir. Kısırlık d:ı bir ayrıl
ma sebebi olarak kabul cdilmektedıı. 
Fakat bunun sebebi, evlenmenin de
vam müddeti, evlilerin yaşları itibara 
alınacaktır. Evliler bir manevi cvlfl.t 
sahibi oldukları takdird:: boşanma ka
rarı verilemiyecektir. 

Çocukların ayrılan ana veyıa babaya 
verilmesinde kabahatli olan taraf a -
ranmıyacak, her şeyden evci i1.li tara
fın hangisinin çocuğu daha iyi terbiye 
etmek imkanına malik olrluğu~a bakı
lacaktır. Erkek boşanan kadına nafa
ka borçlanacaktır, fakat hakimler, hu 
nafakanın mikdarmı tesbit ederken, 
yaşı ve srhati müsaade ettiği takdirde 
kadının çal1'f113tsı icap etiğini de he
aaba katacaklardır. 

! ............................ Yazan: -ı 

1 
Lö Tan'da 1 

Rome lore 1 
1 ................................................... . 

Ayrılan kadın isterse genç kızlık 
ismini alacak, isterse kocasınnı ismi
ni taşıyacaktır: Ancak eğer bolanma 
kadını kabahatli çıkarmışsa, buna iti
raza erkeğin hakkı olacıı.ktır. 

Fransa 

mir hiç bir fikir beslemeksizin temen
ni etmekte olduğu şerefli uzlaşma 

güçleştirilmiş olacaktır. Şu halde ple
bisit işini bir kenara bırakalım. Run
siman'ın ne yapacağını bekliyelim.,, 

Polon) a sipısetinin istikameti 
Danzıg nasyonal sosyalistleri lide • 

ri Förster Londra'ya hususi bir ziya
ret yapmış ve orada bi rçok ingiliz si-

• yaset adamlariyle karşılaşmıştı. Aca-

Tarih gene tekerrür ediyor 
Fransız gazetelerinin mutaleaları, 

lort Runsiman'ın memuriyeti ve lort 
Halifaks'ın nutku hakkındadır. 

Lö Jur yazıyor: 
"'Lort Grey'in 1914 senesinde bir ke

lime ile harbın önüne geçebilecek ol
duğu kafi derecede söylenilmiş ve 
tekrar edilmiş değil midir? Bu gün 
İngiltere bu kelimeyi peşin olarak 
söylemektedir. Bu iddialardan belki 
de çok daha mühim olan bir şey varsa 
o da lort Halifaks'ın nutkunun edası 
ve mumaileyhin lortlar kamarasınm 
müttefikan alkışladığı Fransa'ya ait 
scnasıdır. Tarihin bir tekerrürden i
baret olduğu hakikatse bu tcmayülleı 
devam ettikçe harple karşılaşamıyaca
ğız." 

Çcko loYak n1e eh· imle 
.Fran a·mn ,·aziycti 

Figaro, gazetesinden: 
"Bazı kimseler, Fransa'nm kendisi

ni ehemiyetle alakadar eden bir mese
lede ikinci plana gesmekte ve bunun 
yeni bir hidise tetkil etmekte olduğu
nu aöyliyeceklerdir. Böyle bir tefsir, 
doğru değildir. Hakikat şudur ki 
Fransa, hadisatın ilcasiyle "çek kam
pı"nda bulunmakta olduğundan iki 
tarafa basiret ve kiyaset nasihatleri 
vermek huauıunda İngilterc'nin ma
lik olduğu otoritenin aynına malik o
lamaz. 
Şu halde her şeyden evci zafere ka

vuşturulması icap eden şey basiret ve 
kiyaset değildir de nedir? Hakikat o
lan bir şey varsa o da merkezi Avru-

ba bu ziyaret, Almanya ile Rusya ara. 
sında tarafsız bir devletler hattı vü
cuda getirmek için Bek'in gösterdiği 
gayretlere cevap olarak Danzig'in Al-
manya tarafından bir tecavüz siyase
tine mi ugrıyacagmı ilan ediyor? E • 
ğer alman matbuatını okursak buna 
tamamen inanmalıyız. Alman matbua
tı diyor ki: "Biz İskandinav devletle
rini saracak üçünciı bir Avrupa bloku
nun meydana çtkmasına müsamaha ct
miyeceğiz." 

Bugiın Bck'in düşüncesi bu hattın 
ilk kuçuk zincirini yaratmaktır. O 
zincir de Baltık"tır. Bunu Tallin ka
bul etmiştir. Bek'in geçenlerde ziya
ret yapmış ve orada bir çok ingiliz si
ret ettigi Riga'da, Polonya hariciye 
vekili Lctonya'yı da şu şekilde kazan-
mış bulunuyor: Polonya Baltık dev
letleriyle işbirligi yapacaktır. Bu iş 
birliği Baltık denizinin se~tisinin 
idamesi ve bu denizdeki Baltık dev • 
Jetlerinin lbütlin muşterek menfaatle
rinin korunması şeklinde olacaktır. 

Milletlerarası hadiselerinin müsaade 
ettiği nisbette bu iş ıbirligi ta Finlan
diya'ya ve İskandinav memleketlerine 
kadar uzanabilecektir. 
Polonya'nın bu teşebbüsü Avrupa'

nın bilhassa nfizik bir yerindeki mu
ahedeleri kuvctlendirecektir. Fakat 
maalesef Polonya Tuna havzasındaki 
muahedclerin korunması için bu ka
dar hararetle çalışmıyor, oraya bağ -
lanmıyor. 

Bek, acaba keşfedilmesi pek güç ol
mıyan uzlaşma zemini olarak çekos
lovak hükümctini görmüyor mu? 

Çocuk ilôvemizdeki 

Boyamacayı güzel boyayıp 

hediye kazananlar 
Riiyiik cep tle/h•ri 
kllzcmwıuır : 
Diyarbakır Akıncılar sokak 6 da Fa

ruk Akıncı, Konya Avukat Mustafa Ka
raa~aı; oglu Adil Karaağaç, Ankara 11-
tekın okulundan 784 Tiırkan Denktaş 
Ankara Bozkurt mahallesi Satılgan so~ 
kagında Fatma Kılıcıbuyük, Ankara I
non~ c;ıku.lundan 258 Aysel Kalak, Anka
ra bırıncı ortadan 76 Naci Giıcer, An
k~ra Aılanhane mahallesinde Gonill Se
rm, ~nkara Dumlupınar okulundan 540 
Mevh!be Yuce&oy, Ankara Özbeyler ma
halles~nde. ~ad~iye Şehirli, Burdur P.T. 
T. mufettı§ı oglu Halıt Oğuz Konya 
Turbe .caddesinde Kasap Meh:net Öza
tıcı, Dıya~bakır Urfa caddesi 31 numa
rada ZlU_fıkar Gerdu, Ankara Nazımbey 
mahallesı Balcı sokağında Aydotan Uz 
~nkara Nazımbey mahallesi Balcı soka~ 
gında Yuksel Çetin, Zone-uldak seyyar 
tahakkuk ';?emuru Niyazi oglu Cevdet 
G~nenç, ~.nkara Hacıseyit mahallesi 
Gultekin B?kaıtında Nezıhe Guı;er, An· 
kara Maarıf cemiyeti okulundan 173 Dı
liver ~aracın, Ankara Ulus okulundan 
871 Hıkmet Menku, Ankara Necati oku
lundan 1011 Alpaslan Tulumay, Zonıtul
dak Zıraat bankası muhasibi Saban og
lu '!urban Öz, Ankara Öz beyler mahal
lesı Balum sokağında Cengiz Çetin 

Küçük boyama albümü · 
kazananlar : 
Ankara İnönü okulundan 280 Sevim Eris 

İstanbul Aydede caddesı Verım apartım~~ 
nı 12 No. da Hilmi Bayır, Çankırı Tatlıpı
nar Bahçeler caddesi No. 12 de Nazire Su
ar, Ela~ı ?:alkevinde mücellit İbrahim of· 
lu Lutfı Guney, Bolvadin Akı;eıme okulun
dan 580 Mustafa Kor, Yozgat orta okulu 
173 Nejat Özayak, Ankara Tecim lisesin
den 322 Enis Burla, Kırklareli viliyet şif
re memuru Hamdi kızı Nermin Kurtiıı 
Samsun cUmhuriyet okulundan 330 Orha~ 
Özay, Ankara Turk kültur kurulu okulun
dan 107 Erol Alacün, lııparta Karaaiaç ma
hallesi No. 14 de Nazif Toptepe Ankara 
İnönü ilk okulunda Mellhat Altan'. Malatya 
Saglılı: direktörü oılu Necmi Tatar İsparta 
Hukümet caddeainde 19 No. lu fırı~da Fev
& 

1 

hailesi 20 No. da Erdogan Ak&aJ', İ6parta 
Karaaı;aç mahallesı 61 de Mehmu uunduz 
Ankara .üalcı sokak 9 da Ramazan Bıln§a' 

l 
hparta Gazı okulu l 72 Tarık Akman, An~ 
kara CumJıurıyet o~.ulunda 441 Şevkıye Bı-
lasa, Ank ra Ahıyakup mahallcsı 30 da Mu-

1 
zaffer Soyler, An ar Necatı ılk okulunda 
1037 Suleym n Çımelı, Goynuk Zıraat ban
kası muavını o~lu 1 maıl Hakkı Ercun, Sı
vas Varıdat muduru oglu Avni Heıno~lu 
Amasya 1nhısarlar mucıuru oglu Coşkun A: 
b11noş, İstanbul Aya5ofya Soı;ukçeşme 1 de 
Sebla Tokmcn, Ankara Gazı lıscsinden 491 
H . Duru, Ankara lltekın okulundan 391 Sı
dıka Y enıhançer, İstanbul Beyoglu Aynalı
çe3me 5 de Yohanıı 1 vanço, Ankara lnonu 
ılk okulundan Melıihat Çelık, Ankara Ar
man sokak 4 de Scvım Gurkan, 

Kiiçiik resim <lef teri 
/.-cı:;anarılur : 
Diyarbakır Şchk Çarhoglu Cemal Çarh 

Ankara Atatiirk kız ılk okulundan Met.~ 
Menku, Zılc İstıklnl okulundan 164 Nııfız 
S~yd11m, Ankar~ Gazı lısesındcn 545 İbra
hım Armanlı, Dıyarbakır lisesinden 26 Saıt 
Onar, Ankara ikinci orta okulundan 433 
Gulsum Akın, Ankarıt Hacıdoğan Palascıkak 
17 de lbrahım Arıkan, Ankara Gazi llse~ın
dcn 629 Ragıp Torun, Barak Knraka;; ilk o
kulundan 287 Bal:ı Urut, Ankara Devrim o
kulund~n 64 MUzeyycn Erbay, liandırma 
Halkcvı Cevat Umut, Ankara l inci orta o
kulundan 1580 Seher Hu·ıoz, Ankara Dum
lııı .·ııır 0 1.u ı.ndan 217 Mu1:ey,1e11 Da l•< .ı 
lu, Ant arn Arma n sokak 4 tc Özc:ın Gur
k:ın., Anknra erkek lııesi'lde l 675 Ferit! ın 
lşerı, An a:;. Kt:ı:ıl!ly §cfk.ıt yurdundan <i02 
Mehmet Kırış, Ankara erkek lisesinden 
1494 Haldun Çıfecioglu, Konya Memleket 
hastanesi rontken efi oglu Necati Torun 
Malatya Halepli sokafı 56 da Melahat E~ 
rinç, İzmir Eıırefpa;;a sokak 19 da Hasan 
Konuksever, Adapazarı Kurtuluş sokak 19 
da Nevzat Özdcmir, Rize fıdanhk mudurU 
eliyle Muhterem Kauak, Ayaş Karadibek 
sokacı Ali Gokalp, Çubuk manifaturacı Os
man Balcı, Trabzon Gazipa a caddesi Ti
yatr? sokagı 1 de Kemalcttın Taluy, Yoz
cat ~cra memuru oğlu llah tt 0&UL T• 
muçın. 
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rın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş O· ı 
lup muvakkat teminatı 3679 lira 2 ku
ruştur . 

..; - ilu i 11yaata Jİt ı~e:if ve ~artna
meleri Ankara. Isı.a.ıuuı, ve C:skişe
hir Lv. 3mirlikleri satın alma komis
yonlarında ve lzmit'te askeri satın
alma komisyonunda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikaları ve bu miktarda buna ben 
zer iş yaptıklarına daıir vesikalarını 

ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasiyle teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde sa.at 15 e kadar mez
kur komisyona vermelidirler. (2651) 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaıetınden 

1. Eksıltmeye konulan iş: Ankara. 
da devlet mahalle.inde yapılacak 
Gümrük ve Inhisarlar vekaleti ikinci 
kısım inşaatidir. 

Keşif bedeli: 720.996 lira 15 kuruş
tur. 

2. Eksiltme 8. 8. 938 pazartesi günü 
saat 10 da nafıa vekaleti yapı ışlerı 
ebiltmc komisyonu odasında kapa l\ 
zarf usulıyle yapııacaktır. 

3. Eksıltmeye g.rcoilmek için İS· 

teklilerin 32.589 !ıra 85 kuruşluk moJ· 
vakkat temınat vermeleri ve nafıa ve· 
kciletinden 1938 sencsınde alınmış 

müteahhidlik vesıkası ibraz etmcsı 

ve bir delada yapmı~ olduğu bur.a 
benzer en büyük ış bedelinin 400.000 
liradan az olmaması ve müteahhidin 
bizzat dıplomalı mtlhendis veya mı· 
mar olması veya bu şartları haiz mü· 
hendis veya mımarlardan biriyıe 

müştereken tekli! yapması ve muka
veleyi bırlıkte ım.za etmesi lizımdır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü· 
teferri evrak 36 lira 5 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ışıeri umum mü· 
dürlüğünden alınabııır. 

5. steklilerin tekli! mektuplarını 

2 inci maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar ıcom-::iyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri li
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabule-
dilmez. (2573) 4961 

Tarım BakanlıOı 

Memur alınacak 
Ziraat Vekaletinden: 

Ziraat vekaletine kongre neşriyat 
ve terceme işlerinde çalı§mak üzere 
üç ay müddetle (15) kadar memur a
lınacaktır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 

1 - En az lise mezunu olmak. 
2 - İyi ingilizce bilmek ve bu dil

de terceme' melekesi olmak, 
3 - Reportaj, gazete, mecmua, ki

tap tertibi, girafik ve tabı ressamlı
gr, matbaa tashihi, istatistik ve gra
fik hesapları fotoğrafçılık, kütüpha
necilik, ve makinada yazmak gibi iş
lerde meleke sahibi olmak. 

4 - Ziraat ve köy mevzulariyle ün
siyeti olanlarla fazla yabancı dil bi
lenler tercih olunacaktır. 

Kabul edilenlere ehliyetlerine gö
re 100 liradan 250 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Müracaatlar· her gün 11 den 12 ye 
kadar neşriyat müdürlüğüne yapılır. 

(2445) 4693 

Sıhat Bakanlıoı 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ile alınacak 

( 90) ton mazot 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· 

leti Ankara Mıntakası Sıtma Müca· 
dele Reisliğinden : 

1 - Ankara sıtma mücadele mınta
kası için muhammen bedeli (13SOu) 
lira olan ve evsafı şartnamesinde ya· 
zıh bulunan on beşer kiloluk teneke 
kaplar içinde (90) ton mazot kapalı 

zarf usuliyle eksıltmeye konulmu~ . 
tur. İhalesi 5.8.938 gününe müsadif 
cuma gunü saat (13) de Ankara'da 
sıtma mücadele mıntakası riyaseti 
binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat ak~ası olan 
(1035) lira ~o 7.5 hesabiyle ıhale sa. 
atından bir saat evetine kadar nakit 
veya banka mektuplarını (2490) sayı
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 32. inci maddesi hükümlerine 
uygun bir şekilde adı geçen yerdekı 
komisyona vermeleri 13.zımdır. 

3 - Alınacak mazotuİl şartnamesi -
ni görmek ve anlamak için Ankara 
sıtma mücadele reisliiğne ve İstan
bul'da İstanbul sıhat ve içtimai mua
venet müdürlüğüne müracaatları. 

(2574) 4886 

iç işler Bakanlıoı 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

M. Kemalpa~a kasabasının meskun 
ve gayri meskün 286 hektar olmak 
üzere halihazır haritasının alımı işi 

aşağıdaki şartlar dahilinde toptan gö
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Işin muhammen bedeli 5720 li
radır 

1 

2 - Istekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı parasız olarak Dahili
ye Vekaleti Belediyeler Imar Heyeti 

1 

Fen şefliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 

rastlayan çarşamba günü saat on bir 
de Dahiliye Vekaleti binasında top
lanacak Belediyeler İmar Heyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko -
misyon reisliğine teslim etmiş olma· 
tarı lazımdır: 

A • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 429 lira mu
vakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma. 
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

D - Belediyeler !mar Heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girmek için 
3 gün evvel alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
B. I. H. F. Şefliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar fen şefliğine 
gelmiş bulunması 13.zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler !mar Heyeti 
Fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2474) 4809 

P. T. T. 
Elbise yaptırılacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 -İdare müstahdemini için (2561) 

takım maa kasket polis grisi elbise 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhamen bedel (48659) lira, 
muvakkat teminat (3649,43) lira olup 
eksiltmesi, 4 ağustos 938 parşembe 
günü saat 12 de Ankara'da P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu, kanu
n! vesaikle beraber müteahhitlik vesi
kasını ve teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (11) e 
kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, (243) kuru' bedel 
mukabilinde Ankara'da P. T. T. Le
vazım, İstanbul Beyoğlu'nda P. T. T. 
ayniyat şube müdürlüğünden verile-
cektir. (2508) 4764 

Askeri Fabrikalar 

5 Ton yaylık ~elik alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komiayonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4750) lira 
olan 5 ton yaylık çelik askeri fabrı
kalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 12.9.938 tarı· 
hinde pazartesi günü saat 10 da açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (356) lira (25) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele· 
rin'deki vesaikle mezkür gün ve sa
et'te komisyona müracaatları. 

(2676) 5046 

4 Ton nikel alınacak 
A•keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5600) lira o
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19.9.938 pazartesi günü sa•t 
1J de kapalı zarf ile ihale edilecektir 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (420) lirayı havi teklif mektup . 
!arını mezkür günde saat 10 na kad~r 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezk(lr gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2711) 5097 

Yün ~orap vesaire alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satın Alma Komiayonundan : 

1168 Çift yün çorap 
1168 Çift pamuk çorap 
2352 Adet mendil 
1186 Adet havlı 

194 Adet yatak kılıfı 
194 Adet yastık kılıfı 

Tahmin edilen bedeli (2918) lira 
(40) kuruş olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17.8.938 çarşamba günü 
saat 10.30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
.kaaıiayondan verilir. Taliplerin mu-

vakkat teminat olan (218) lira (88) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2726) 5098 

40 Ton 19 No. ~inko 

levha alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (14.000) lira o

ian yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü • 
dürlügu 1ı.erkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 1J de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. 1·aliplerin muvakkat teminat o
lan (1050) lirayı havi teklif mektupla
rını mezkllr günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinln 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2710) 5096 

Muhtelif malzeme 
alınaçak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

200 Kilo 20 mm. kutrunda ip 
500 Kilo 13 · 14 mm. kutrunda ip 
150 Kilo 8 mm. kutrunda ip 

50 kilo 5 mm. kutrunda ip 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan 

yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun -
ca 18.8.938 perşembe günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (60) lira ve 2490 numaralı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkCır gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (2728) 5099 

Ankara Levazım Amirligi 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazıin Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 19 temmuz 938 günü yaptırıla

cağı il3.n edilen Eski§ehir garnizo
nundaki dört cephaneliğe teklif edi
len fiyat makamca muvafık görülme
diğinden 19. 7. 938 den itibaren bir ay 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - !Ik pazarlığı 3 ağustos 938 çar
şamba günü saat 15 de Eskişehir Lv. 
amirliğinde satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Beher cephaneliğin keşif bede
li 3351 lira 83 kuruştur. Dört cepha
neliğin muvakkat teminatı 1005 lira 
55 kuruştur. 

4 - Keşif, plan ve şartnameleri ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin bu 
gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa 
meclislerinden musaddak ehliyet ve· 
sikalariyle mezkur pazarlık günü ko-
misyona gelmeleri. (2789) 5162 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki bırlik hayvanlarının 

ihtiyacı için 320 bin kilo arpanın 5.8. 
938 cuma günü saat 10 da kapalı zart
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1200 liradır. 
Şartnamesini görmek ıstiyenlerin iş 
saatlarında her gün eksiltmeye gire· 
ceklerin mezkür gün saat 9 a kadar 
teklif mektuplariyle Siirtte tümen 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. (2588) 4861 

2 hanğar yaptırılacak 

5017 

Pavyon inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum Çakmak hastahane

sinde yeniden yapılacak güne; pav
yonuyla koridoru kapalı zarf ıle ek· 
siltmeye konulmuştur 

2 - Tanmın bedeli t8651 lira 6 ku 
ruş ilk temınatı 2148 lira 83 kuruştur. 
Eksiltmesi 8 ağustos 938 pazarte>i 
günü saat 10 da Erzurumda dSkeri 
SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesı her gün komısyon
da görüleiJıl:r.1eklif mektupları be'. 
li gün ve Sdd.tten bir saat evel t.omıs· 
yon ba:;ka11!ığına verilmiş veya post·~ 
ile gön :!erilmiş bulunacaktır. 

(2555) 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirlıgi Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 220.000 kilo keçi veya sığır e· 

ti alınacağından kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedii 55.000 lira ilk 
teminatı 4.000 liradır. Eksiltmesi 6.8 
938 cumartesi günü saat 12 de Erzin
can tümen karargahında askeri SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. Şartnamesı
ni görmek istiyenler adedini 275 ku· 
ruş bedelle alıp görebilirler. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evetine ka -
dar 2490 sayılı kanunun 432 madde
sine uygun olmak şartiyle komisyo
numuza vermiş veya posta ile gönder-
miş olacaktır. (2462) 4716 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi. 

at 22 kuruş olan 55,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
parasız almak istiyenler her gün alay 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - İlk teminat miktarı 907 lira 
50 kuruştur. İhalesi 13 - ağustos - 938 
saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatın

dan en az bir saat evel Safranbolu be
lediye binasında toplanacak olan alay 
satın alma komi.Sıyonuna vermeleri. 

(2689) 5036 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komi&yonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kilo 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltme
si 3 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
LV. §mirliği SA. AL. KO. da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesı 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarını saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. (2498) 4727 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi

atı 12 kuruş olup pahalı görülen 208 
bin kilo un tekrar kapalı zarfla müna
kasaya konmu~tur. Şartnamesini 125 
kuruşa almak istiyenlerin her gün sa· 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - İlk teminat miktarı 872 lira-
Alma Komisyonundan : dır. !halesi 15 ağustos 938 pazartesi 

1 - Gebzede yeniden yaptırılacak günü saat il dedir. Eksiltmeye gire
iki hangar inşası kapalı zarfla eksilt- ceklerin 2490 sayılı kanunun 2: 3 üncü 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 11 a- maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
ğustos 938 perşembe günü saat 16 da minatlariyle birlikte teklif mektup
Eskişehir Lv. amirliği satın alma ko- larının ihale saatinden en az bir saat 
misyonunda yapılacaktır. eve! Safranbolu belediye binasında 

2 - Bir hangarın keşif bedeli J toplanacak alay satın alma komisyo-
24526 lira 83 kuruştur. Her iki hanga- nuna vermeleri (2658) 5019 

6 Kalem yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Birlik Cinsi Miktarı M. bedeli !Ik T. 
!smi ton Lira Lira Ek. şekli Ek. tarihi saat 

4. SV. A. Yulaf 480 22800 1710 kapalı zarf 5-8-938 15 
Tüm .anbarı .. 240 11400 855 .. " 

5-8-938 15,30 
13. SV. A. .. 480 25920 1944 .. " 

5-8-938 16 
2. SV. A. 

" 
720 31630 2376 .. .. 8-8-938 15 

Topçu Tb. 
" 

350 15840 1188 .. .. 8-8-938 15,30 
45. sv. A. .. 360 15840 1188 .. .. 8-8-938 16 

Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan 6 kalem yulafa teklif edilen 
fiatlar pahalı görüldüğünden yukarda hizalarında yazılı gün ve saatlarda 
kapalı zarfla yeniden eksiltme yapılacaktır. Şartnameyi okumak istiyenle
rin her gün, eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sikalarla birlikte belli gün ve saatte Lüleburgaz tüm satınalma komisyonu· 

na müracaatları. {2597) 4863 

Harita Umum Direktorlügü 

Arka çantası 
ve saire ahnocak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta genel Drk. kıtası için 

279 adet arka çantası, 71 adet matraı 
50 adet tüfek kayışı, 30 adet palaska 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1871 lira, 
muvakkat teminatı 140 lira 32 kuruş 
olup maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yu
karıda yazılı gün ve saatte teminat· 
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(2515) 4730 

Yazlık elbise alınacak 
Harta Lenel Direktörltiğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtası eratı i

çin 650 takım yazlık elbise eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar· 
tesi günü saat 12 de Cebeci'de harta 
Gn. Drk. binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen be-deli 4712 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 353 lira 44 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko · 
misyona gelmeleri. (2486) 4721 

Yular, kaşağı vesaire 
alınacak 

Harta Genel Direktörluğünden : 
ı - Harta Gn. Drk. kıtası için 200 

ip yular, 50 adet alafranga kaşağı, 150 
gebre, 250 yem torbası 75 adet keçe 
belleme, 50 adet kıl çul, 150 adet kıl 
kolan eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12.30 da Cebeci'de har· 
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 681 lira 25 
kuruş, muvakkat teminatı 51 lira 10 
kuruş olup maliye makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko -
misyona gelmeleri. (2487) 4722 

Sade yağı alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. Kıtası eratı i
çin 1600 kilo sade yağı eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 10 da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1680 lira, 
muvakkat teminatı 126 lira olup ma
liye makbuzu veya banka mektubu 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko -
misyona gelmeleri. (2485) 4720 

Milli Mudafoa Bakanlıgı 

Bir inşaat ressamı alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Müateıarlı

ğından : 
Ankara M.M. Vekaleti hava müste· 

şarlığı inşaat şubesinde istihdam e
dilmek üzere bir inşaat ressamı alı
nacaktır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariy
le hava müsteşarlığı Zat işleri şubesi· 
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(2620) 4989 

1 S,000 ~ift yemeni alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

at (250) kuruş olan (15.000) çift ye
meni kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İlk teminatı (2812) lira 50 ku
ruştur. 

3 - !halesi 13 ağustos 938 cumarte
si günü saat on birde M.M.V. satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi (188) kuruş muka

bilinde M.M.V. satın alma komisyo
nundan her zaman alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evci M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri lazım-
dır. (2656) 5018 

Maden kömürü ve 
Odun alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(1327) lira olan (60) ton lavamarin 

31 - 7 - 1 

] kömürü ile üç ton gürgen od 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (100) lira 
3 - Şartnamesi her gün M. 

Satın Alma komisyonunda 
bilir. 

4 - İhalesi 12 • ağustos cum 
saat 10 da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek ist · 
rin yukarıda yazılı gün ve saa 
M. V. satın alma komisyonund 
bulunmaları. (2684) 

26 kalem vetem 
alatı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen 
2200 lira olan 26 kalem veterin 
lat ve malzemesi açık eksiltme i 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 
günü saat 10 da M. M. V. satın 
KO. da yapılacaktır. 

3- İlk teminat 165 liradır. 
name ve liste KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
cü maddelerinde yazılı belgeleri 
likte eksiltme gün ve saatmı.da K 
bulunmaları. (2496) 2 

Gliserin alınacak 
M. M. Vekiı.leti Satın Alma K 

yonundan : 

1 - Beher kilosuna tahmin ed 
fiyatı 115 kuruş olan 8695 ila 6955 
!o gliserin kapalı zarfla eksiltt11 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 8 ağustos 938 pa 
tesi günü saat 10 da M.M. V. satın 
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - !Ik teminat 750 liradır. Ş 
namesi parasız olarak KO. dan atı 

4 - Eksiltmeye girecekler kan 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
cü maddelerinde yazılı belge!• 
birlikte teklif mektuplarını eksil 
saatından behemehal bir saat evci 
kadara M. M. V . satın alma koJ11 
yonuna vermeleri. (2493) 4 

7 kalem veteriner ed 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kod 

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fi 
4800 lira olan yedi kalem veteri 
ecza açık eksiltme ile satın alına 
tır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 c 
günü saat 9 da M. M. V. satm 
KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 380 lira olup 
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
üncü maddelerinde yazılı belge! 
birlikte eksiltme gün ve saatında 
M. V. satın alma Ko. da bulunma 

(2494) 4724 

39 Kalem bakteryol 
alôt alınacak 

M. M. V ekiileti Satın Alma Kad 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin !dilen fü 
2400 lira olan 39 kalem bakteryo 
:ilat ve malzemesi açık eksiltme 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 c 
günü saat 9.30 da M. M. V. satın 
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 180 lira olup Ş~ 
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kan 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 '1' 
cü maddelerinde yazılı be!gel• 
birlikte eksiltme gün ve saatınd• 
M. V. satın alma KO. da bulunıtl~ 
rı. (2495) 4 72 

Benzin petrol saire alınacal 
M. M. Vekaleti Satm Alına ;ı 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fi 
(4990) lira olan (17500) litre ben 
(650) kilo Mobiloil - A, (300) ~ 
Mobiloil - C, ( 45) büyük teneke 
rol açık eksiltmeye konulmuştur' 

2 - İlk teminatı (374) lira 2S 
ruştur. 

3 - Şartnamesi her gün M. Jlf· 
satın alma komisyonunda görül•~' 

4 - İhale 11 ağustos 938 per~• 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiY'~ 
rin yukarıda yazılı gün ve saat 1 ',ı 
M. V. satın alma komisyonunda ~ sD' 
bulunmaları. (2685) 

Kirahk apart11110~ 
Anafartalar caddesinde 

sırasında Talas apartmanı 
olarak yirmi odalı altı daire •";, 
vagazı, ve kalörüferli. Resmi d~' ıe 
müesseselere elverişlidir. TalıF 
Eşya satış salonuna müracaat13~f1 
lefon: 3624 
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1 LA YETLER J&tanbul Defterdarlığından : 

rinde bulunduklarına dair Nafıadan 
ve Ticaret Odasından musaddak birer 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

Kültür Bakanhğı 

11 ı • • •••• 
••••••••••••••••••••••••••• 11111 

Kadıköy'ünde iskele meydanı c~.d
. 18/1 sayılı muf- 3 - !hale 11 ağustos 938 perşembe 

gilnil saat 13 de Elhığ iskan müdür
lüğünde teşekkül edecek komisyonda 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Satılık : 
. ................................................... . 
1 

Kapah zarf usuliyle dcsinde hazineye aıt k 
üzerine yeniden yapılaca 

rez arsa . bedeli 82661 lira 81 ku: Kültür Bakanlığından : Satılık - Ankara'nın her tarafında 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Anka- imarca parsellenmiş inşaata elverişli 

ra'da inşa edilmekte olan Tarih, Dil, arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

i Küçük ilôn şartları 
yapılacaktır. olan ve ketıf 

1 
maliye ıubcsı 

ruştan ibaret bu unan . . k eksiltme ilônı i Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 

. in at ve tesisatı ışlerı a-
bınasının şa. k 'itmeye konul-

) zarf usulıyle c sı 
Antalya Nafia Müdürlüiünden : 

4 - Talipler yevmi mczkOrun saat 
12 sine kadar teminatı muvakkatele
riyle diğer vasaiki komisyon reisliği

Coğrafya Fakültesi kalorifer, elektrik Satılık _ Ankaranın her tarafında 
ve fennt tesisatıdır. Keşif bedeli 138 irat getirir beton ahşap apartıman ve 

l lkl defa iç in 50 Kuruş 
Oç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuru;, 1 . 1 ·ş· Elmalı - Eksıltmeye konu an ı · 

hükumet konağı inşaatı. 
Keşif bedeli :22651 lira 23 kuruşluk 

kısım inşaat. 

pa ı Mukavele eksiltme, bayındır
muş_tur. . 1 ö~cl ve fenni şartna
Jık ıf!erı g~~e keşif hulisasiyle buna 
melen, proJ • ak 413 kuruş 

ne göndermeleri lazımdır. 
5 - Bu hususa ait şartnameler is

kan müdürlüğünden parasız olarak 
alınır. Hariçten istiyenlerin posta 
ücretini göndermeleri icap eder. 

bin 996 lira 78 kuruştur. ler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ev 1 Devamlı kuçük ilanların her defası 

için 10 kuruş alınır. Mesela 10 dC'!a 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır. kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmişt ir. 
Bir kuçilk ilan 120 harften ibaret ol
malıdır. 

müteferri 4 diğer evr ~k .. d .. r· 
bT de Milli Emla mu ur u-

muka ı ın 'lccektir 1stcklilcrin S384 
2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır: 
i şunlardır : Satılık ev arıa aparbnan - Ankara-

a) Eksiltme şartnamesi nın her semtinde irat getirir ev apart-
b) Mukavele projesi man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 

vunde verı . . 'f 
~ 1 k teminat mektuplarıyle tcklı -
hra ı J rı'ni ve en az (50.000) liralık 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 

(48S5/2732) S083 c) Kalorifer ve sıhi tesisat proje. Vahdi Doğruer 4904 
]erinin nasıl tanzim edileceğine dair S t 1 1 İ t kasında 1 Dört satırdan fazla her satır için ayn

ca 10 kuruş alınır • 

C) Bayındırlık işleri genel şartna- name e d · N Talebe alınacak a ı ı arsa ar - s asyon ar 
talimat •

1 
im:trca parsellenmiş arsalar Tel 2487 

i 

mesi, 
D) Hususi fenni şartnameler, 
E) Keşif cetveli, 

C) Proje. 10 lira mu-
lstiyenler bu evrakları . . den 

kabilinde Antalya Nafıa d~ı_:cs~edel 
aldırtabilirler. Bu evrak bıla 
dairede görülebilir. 'h'ndc 

. 5 8 938 tarı ı 
3 - Eksıltme 2 · · . Antalya 

Perş b .. .. saat onbırde . cm e gunu . komısyo-
:Nafıa dairesinde eksıltme 
nunda yapılacaktır. f usuliylc 

4 - Eksiltme kap~lı zar ılacak· 
\'c vahidi fiyat Uzerınden yap 

tır. . . k i in is-
5 - Eksiltmeye gırcbılmc ç • 

. 8S kuruşluk mu 
teklilerin 1698 Jıra . b dan bat· 
vakkat teminat verınelerı .un lup ge
ka aşağıdaki vesikaları baız 0 

tirmeleri lazımdır: • .. hhitlik 
Nafıa vekaleti umumı mutea 

vesikası, 
Ticaret odası vesikası, . 

. bonservısler. 
Yaptığı işlere aıt 5151 

Pazarlık usul ile 

eksiltme ilônı 

Van Defterdarlığmdan : 
1 - Başkale merkezinde yapıl~ak: 

t 1 bük. u"met konağının bakıyeı 
a oan . · u 

ino.:o•t bedeli mevcut keşıfnameaı mı -
:r- 'k' .. kırk a tı cibince kırk bir bin ı ı yuz d' .. 

1. d Bundan on bir bin ye ı y~z 
ıra ır. · d ve yır-

k k kiz lirası 938 senesın e . 
ı; se b' dört yüz doksan ıekız 

mı dok\12 ın maralı kanun mucibince 
lirası 3420 nu · k ü . de tesviye edılme zere 
:;z:~~e:~;.at bakiyesi eksiltmeye 

k lmu•tur. Taliplerden yalnız 938 
onu :ır d' ·· k k sc yılına ait onbir bin ye ı yuz ır . . -

kiz liralık kısmı deruhte etmek ıstı
ycnlcrin talepleri de nazarı itibare a
lınacaktır. Ancak aynı zamanda her 
iki kısma birden talip olanlarla yalnız 
bir kısma talip olanlar bulunursa bun-

I apacakları tenzilit farkları ile 
arın Y • • tamamını et olmaksızın ı§ın 

muka9y:8 senesine ait kısmın~ ihale et-
veya h dır 
nıckte komisyon mu ayyer · ak 

B . a"ıt ttıırtname ve evr 2 _ u ışe :ı-

şunlardır: . 
A) Eksiltme şart?a~esı, 
B) Mukavele pro1esı, · 

1 •artnamcsı, 
C) Bayındırlık gene .-s • enel 
D) İnşaata ait yapı ışlerı g 

. h usi ~artnamc. 
§artnamesı ve us :ır ·1 'lei 

E) Metraj, keşif hulasası, . sı ;~ti· 
f . f' t tahlili cetvellerı. ( 
ıyat ve ıya . rakı Uc-

yenler bu ttıırtnamclcrı ve ev.. b'l'r 
:r- .. 1 .. y .. de gore ı ı • 

retsiz Nafıa müdur ugun 

lcr.) 935 tari-
3 - Eksiltme 12 temmuzv tos 938 

hinden bir ay mUddetle~2 a~~;terdar
cuma günü saat 11 de an 
lık odasında yapılacak~ı~ uretiylc o-

4 - Münakasa pazar 1 s 

. benzer iş yaptıklarına aır a-
bu ııe ld ki mü 
fıa Vekiletindcn almış o u ~rı -

hhitlik ve ticaret odası vcsıkaları
tca ıs 8 938 pazartesi günü saat on 
?~iye. k~dar lstanbul Milli ~mlak 
Udürlüğünde toplanan komısyona 

:ermeleri ve saat 13 de zarflar açılır
ken komisyonda hazır bulunmaları. 

(4920/2807) 5163 

Tadilôt ve inşaat 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

. .. ·· saat 11 de lS.8.938 pazartesı gunu .. .. ~.. de 
İstanbul'da Nafıa müd~rlugun 
(86126.72) lira keşif bedellı İstan?~l 
Teknik okulu tedrisat binası tadı.tat 
ve inşaatı kapalı zarf uauliyle eksılt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje, keşif hulasa.siyle buna 
müteefrri diğer evrak C43~) ku~uş 

k b ·1· d dairesinde vcrılecektır. mu a ı ın e • 
M kkat teminat (5S57) lıradır. uva 

1 
n 

İsteklilerin teklif mektup arı ve e. 
(50 000) liralık bu ife benzer ış 

Y-:ptığ.ına dair idarelerinden almış 
· · den Nafıa olduğu vesikalara ıstına 

vekaletinden alınmış ehliye~ ve 938 
yılına ait ticaret odası vcsıkalarını 
havi kapalı zarflarını 15.8.938 pazar
tetıi günü saat 10 a kadar İs.tanhul Na
fıa müdürlüğüne vermclcrı 

(4703-2641) 5014 

Hava kurumu binası 
yaptırılacak 

Erzurum Hava Kurumu Batkan
hğmdan: 

Vilayet merkezinde yeniden yapı • 
lacak olan hava kurumu binasının 

20.000 liralık inşaatı kapalı zarf u
suliylc eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 8 a&uıtoa 938 pazar
teıi günü ıat 16 da bava kurumu ~i
nası içinde tetekkül edecek komıı
yonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1500 lira
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı fcnni
yesini Erzurum ha~a. kurumu merke
zinden alıp okuyabılırler. 

4 _ btekliler resmi gazetenin 7.5. 

936 gün ve 3297 sayılı nush~s~nda in
t. ar eden talimatname mucıbınce 938 
;:ıına ait nafıa vekal~tindcn alınmı' 
hl . t vcsikasiyle tıcaret odası ve-

e ıyc . • . dd d ya 
sikasını birlikt.c bırıncı mı~ c kc d . 

1 tten bir saat eve ıne a ar 
zı ı ıaa "hU ile 'f ktuplarını mu r mumu 
teklı me "hU lü olduğu 
i ice kapatılmı9 ve mu. r 
:alde komisyon riyasetıne vermeye 

mecburdur. 'k ı 
Postada vuku bulacak gccı mc er 

kabul edilmez. (258S) 48S9 

Kapah zarf usuliyle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka
leti Konya Köy Ebe Mektebi Müdür
lüğünden : 

Bir yıl leyli okuduktan sonra üç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sa~at icra etm~k. üzere köy 
ebesi yetiftıren mcktebımıze bu yıl 
30 talebe alınacaktır. Şartlar şunlar
dır: 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabasın-
dan olmak 

2 - tık tahsilini bitirmiş veya o 
derecede tahsil görmüş olmak 

3 - Yaşı on sekizden aşağı, 3S den 
yukarı olmamak 

4 - Evlenmemiş olmak şart değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaşına kadar socukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
temin edileceğine dair bir taahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Ço
cuklar mektebe gelemez. 

5 - İsteklilerin haziran başından 
ağustos 15 ine kadar doğnıdan doğ
ruya mektep müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte a
şağıdaki vesikaları eksiksiz olarak 
göndermeleri lazımdır. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı 
B) llk mektep şahadetnamesinin 

aslı veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoğraflı tasdikli vesika. 

C) Tahsiline ve ileride hizmete en
gel olacak bir hastalığı olmadığına 
'3air vilayet hastanelerinden alınmış 
sıhhiye heyeti raporu 

D) Örneği bu ilan sonunda yazıl
dığı şekilde kefilli ve noterlikten 
tasdikli bir taahhüt senedi. 

E) Çocukları (2-10) yaşına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardeş, ha
la gibi yakın akrabası tarafından ba
kılacağına dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadınlar için tahıil müdde
tince bakacağına dair kocasının taah
hütnamesi). 

F) Köy ihtiyar heyetinden almmıt 
ve zabıtaca tasdik edilmiş hüsnühal 
varakası. 

G) 6 X 4,5· boyunda dört tane fo
toğraf. 

Taahhüt senedi örneği 
Konya köy ebesi mektebine alına

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı
hat ve İçtimai Muavenet Vekaletin~n 
yahut vali veya kaymakamların tayın 
edeceği köyler mıntakasında üç yıl 
hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul 

edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığım ve sıhhi sebepler dışında 
mektepten daimi olarak çıktığım ve
ya çıkarıldığım takdirde tahsil mas
rafı kar§ılığı olmak üzere maktuan 
100 lira vcrmeği kabul ve taahhüt ey· 
lerim. 

(Sarih ikametgah adresi) 

d) Sıhi tesisata ait umumi ve fenn 
Vahdi Doğruer 490S 

şartname 

e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı için Satılık - Alman sefarethanesi ar-
umumi ve fenni şartname kasında asfaltta mükemmel hava ve 

f) Hülasa keşif cetveli, kalorifer nazaretli arsa. Uygun fiyat. H. Dil-
tesisat hülasası, kalorifer tesisat keş- man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 
fi, sıhi tesisat hulasa cetveli, sıhi tcsi. 
sat keşfi, yağmur dereleri ve boruları Satılık Ev - Cebeci asfalt üzerin· 
hulasa keşif cetveli ve keşfi, havagazı de dörder odalı üç katlı büyük bahçli 
tesisat keşfi ve hulasa keşfi, elektrik uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
tesisatı keşfi, hususi ve fenni şaıtna- Tel: 2181. 4937 

mc, dahili elektrik tesisatı hakkında Satılık arsa _ Çankaya caddesinin 
umumi ve fenni şartname, tesisat i:ı:ah en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu
raporu, sıcak su ile teshin hesabı hu· tedildir milracaat fiavuzbaşı Karan • 
lasa cetveli. fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

g) Projeler, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra. Acele satılık salon takımı - S par-

kı 6 lira 9S kuruş mukabilinde Anka'- ça temiz ve az kullanılmış çok milsait 
ra'da Kültür Bakanlıgı yüksek ögıe. Hatla. İkinci Çankaya caddesi No. 3. 
tim dairesinden, 1stanbul'da Güzel S008 

Sanatlar Akademisi direktorlügunden Acele satılık kadın bisikleti - Az 
alabilirler. kullanılmış Boş marka lambasile 3S 

3 _ Eksiltme 4. 8. 1938 tarihinde lira. İkinci Çankaya caddesi No. 3 
perşembe günü saat 1l de Kültür Ba. 

5009 
kanlığı yuksek ögretim dairesinde 
yapılacaktır. Satılık yeni Motosiklet - Triyomph 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile marka 20 beygir kuvvetindcdir. Mer -
-yapılacaktır. kez postane motorcusu Cevdct'e müra 

s - Eksiltmiye girebilmek için is. caat. S059 

teklilerin 8.199 lira 84 kuruş muvak- Satılık - Kamyon ve açık Şevrole 
kat teminat vermesi, bundan başka a • otomobili. Soğukkuyu'da Hasan kar . 
şağıdaki vesikaları haiz olup getirme- dcşlere müracaat. 5090 
si lazımdır: Bayındırlık Bakanlıgın -
dan alınmış 1938 senesi tesisat mi,ıte. 
ahhitlik vesikasını ibraz edecektir. 
Bu vesikada bir defada bu işe benzer 
50.000 liralık tesisatı ikmal etmiş oldu
ğu yazılı olması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelinc kadar yüksek öğretim dairesi. 
ne getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek. 
tupların nihayet 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmi§ olması ve dı§ 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mıJ olmuı prttır. Postada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez. (2544) 

4788 

İçme suları 
Istanbul sularından evinize teslim 
Taşdelen 200 Kuruş 
Karakulak 200 " 
Kayişdağı 170 " 
Koca tat 180 .. 
Eskişehir kaplanlı 100 " 
Taze olarak her zaman Cihan oteli 

telefon: 1775 den istersiniz. Bu nu-

Kelepir arsa - Maltcpe'nin en ha 
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi 
yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel 

-
~ 

: 
1538 5129 

-Acele satılık arsa - Y cnisehir De 
liler tepesinde Fethi bey köşkü karp 
sında 648 - 5S2 M. arsa uygun fiyatla 

-

Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 5130 

Satılık ev - Ankara Akbaş mahal 
lesi Cümhuriyet mektebi önüntle nat 
marn kargir hane. Yanındaki 2 numa 
ralı haneye müracaat Tel: 2168. 

. 
a-

-
5145 

Satılık - Alman (Bode) marka 
60 X 60 X 145 Sm. ebadmda gayet a 
kuJJanılml! çelik kaaa dolabı ehven f 

Jı 

s 
i-

atla Ti: 1234. 5158 

f !11 arayanlar: 

-
a-

lı Aranıyor- Sanatlar mektebi mc 
zunu 7 sene doğrama kereste fabrik 
61 idare etmit aynca müteahhit yanı 
<la çalışını§ her yere gider. Ulus'd 
F.K. 482 

n-
a 
o 

maradan Kızılay maden ve Hayat Aranıyor : 
menba suları da talep edilebilir. 

4977 

Gümrük Muhafaza 

a-
at 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa 
ranıyor. Satmak iltiyenler müraca 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

e-
e-lacaktır. . . b'tınek için iı-

5 - Eksiltmeye gıre. ı tanların üç 
tcklilcrin tamamına talıp 0 k ru• on 
b. · k k bet u -s 

•
1 

•1,. I Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı 
eksı tme 1 an olan . . • • • • • nın bu taahhüt 

Erat kundurası ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı lstanbul Satm Alma Komis • 

Aranıyor - Bahçeli Evler Koop 
ratifinde B 4 tipi ev aatmak istiycnl 
rin Ulus'ta fransızca Ankara gazet 
Müdürlüğüne 17 den 20 ye kadar m 

esi 
il-

ın doksan üç Jıra ır . liralık 
bir bin yedi yüz kırk sc~ız üz sek
kısınına talip olanlar sckız ~uvakkat 
•en bir lira on kurutluk k Nafıa 
teminat vermesi bundan ba! achliyct 
V ekalctinden alınmıı fcnnı 
\'csikaları ibrazı şarttır. . ddcdc 

6 .. .. cil ma 
- Taliplerin uçun r kadar 

Yazıtı saatten bir saat eve ın:kat te
ltıalsandıg~ ma yatırılan muva akı 
..... . 'len cvr 
··•1nat makbuz ve ııtcnı . tte 
tb" · dılcn saa V llsbiteleriyle tayın e d mUte-

an defterdarlık makamın a rnUra
!cltkil eksiltme komisyonuna 

5
1so 

Caatıarı ilan olunur. 

Okul ilôvei inşaatı 
İ&tanbul Belediyesinden : lnıakta 

Ol~Üçük ~ustafapa~a'da r::a~ yapı· 
1 n okul ınşaatına ılave 0 • 16 ku· 
iln Ve keşif bedeli 37880 J~ra t ka-

tu,a b . y 'k • li ın""'"a alıg bulunan ı nıa """r Ek-
l>~lı zarfla eksiltmeye konmuştu 

1
' 1 de 

8ılt .. .. saat 
d . rtıe 12. 8. 938 curna gunu art-
aııni en .. d yapılacaktır. Ş n cumen e . 90 kuruş ltıarne ve buna ait proJele~. 1 ,.vündcn 
\!kabilinde Nafıa ınüdurJug ı 

atı b' . .,490 sayı ı 
lta:a ılır. İstekli olanlar " ka 25.000 
lir llnda yazılı vesikadan ba§ v na da· 
· alık bu işe benzer it yaptıgı . d 
ır 93 kal tın en 
.. 1 8 Yılına ait Nafıa Ve e • 
""'ın d sı vcsı· 
~l ltıış ehliyet ve ticaret 0 a k t tc· 

. arrnı ve 2842 liralık muvak a 
llıın b · le bcra· ı.. _ at tnakbuz veya mcktu ıy 1 
~r · kapa ı 
>.._ teklif mektuplarını havı t 
~rı .. de saa 
ıo arı yukarıda yazılı gun eli· 
d' na kadar daimi encümene vc:m k 

ltler verılecc 
h _ • Bu saatten sonra 
~flar 

kabul olunmaz. 
<4880/2769) 

5149 

• h. N f Müdül'lüğünden: senedi mucibince maktuan ödemek 
E&~ıı~i~r Çif~e~:r yolunun 3+08~ mecburiyetinde olduğu 100 lirayı 
Esko5~m araıında (18775,94) lıra kendisiyle müteselsil kefil ve müşte

~3\~ bedelli fOle esu tamirat_ı 2S·7•9~.8 rck müteselsil borçlu sıfatiylc ödiye-
e~ı . en 15-8-938 parzartesı aaat g~- ccğim. 

ta~ıhıntd 15 ıs kadar kapalı zarf ~suh· Kefilin adersi 4740 
nU ·~ . c konulmuttur. Eksıltme 
le eksıltm~Y. "meninde yapılacak
viliyet daımı encu 

tır. . t (1408.20) lira-
Muvakkat tcmına 

dır. . 'f grafik fenni şart-
J3u işe aıt kcşı ' . si ~e eksiltme 

name mukavele proJ:O nafia müdür· 
rtnameleri he~ ~ 

fS ·· "lebıhr. 
Iüğündc. go~u ibi işleri yaptıkla-

lsteklılerın. bu gk• letinden alınmıt 
d . afıa ve a .. 

rına aır n . 'le senesi ıçın 
müteahhitlik vc~ıkasıti~aret odası ve-

lnıak Uzere 1 muteber o . ektuplarına ek eme-
sikasını teklıf m. mektupları ihale 
teri şarttır. Teklı~ t evel makbuz 
saatinden Jaaka~ b!r sa~men riyaseti. 

k bilinde daımı encu 
ınu a . 
ne te"di edile~ektı~ ahhür kabul 

postada vakı ola te 5042 

edilmez. 

Gö~en evleri yaphrllacak 
... • Müdiirlüğünd• ~-

Elazıı _ı~an kezinde ıs çift goç-
1 _ Elazıg mer bedeli 1S206 

men e\'inin muh~mchnammen bedeli 
tek evın mu . f 

lira \'C 20 k an kazasında 17 çı t 
1. TT4ra oç l' ~3 

10911 ıra ~ n bedeli 19677 ıra :' 
in ınuhammc d 11 çift evın 

~ s· ice kazasın a k 
kuru§ ıvr d r 14198 lir• olup a-
rnuhamınen b;iyel~ ektiltuıeyc konul-

1 drf uıu pa ı 
oıuıtur. 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eakiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 
400+ 13+450 kilometreler arasında 
(123S0.77) lira, keşif bedelli yeni şose 
ve imaliitı sınaiye inşasının 2S-7-938 
tarihinden 15.8-938 pazartesi günil sa· 
at 15 e kadar kapalı zarf usuliyle ek. 
sıltmeğe konulmu§tur. Eksiltme vi
layet daimi encümeninde yapılacak-
tır. 

Muvakkat teminat (926.30) liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, grafik, fenn'i 

şartname mukavele projesi ve eksilt
me şartnameleri her zaman nafia mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair nafia vekaletinden alınmış 

müteahhitlik vesikası ile senesi için 
mu teber olmak üzere ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına ekleme
leri tarttır. Teklif mektupları ihale 
saatinden Jaakal bir saat evel makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti. 
ne tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahbür kabul 
edilaıes. 5043 

racaatları. 4932 

yonundan : s-
1 - 5133 çi.ft erat kundurasının 

kapalı zarfla eksiltmesinde teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 16.8. 
1938 salı günü saat 11 de pazarlığı 

in 
Aaranıyor - 6 odalı, bahçeli mu 

takil ve bütün konforlu bir ev kira iç 
aranıyor. Ulus'ta L. W. rumuzu 
mektupla müracaat. 51 ı 

na 
1 

yapılacaktır. 
Aranıyor - Yenitehir'de otobü 

yakın bir bO§ oda aranıyor. Posta k 
sc 

2 - Tasınlanan tutarı 22020 lira 57 
kuruş ve ilk teminatı 1652 liradır. 

u-
tusu lOOS 5128 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
dadır. Görülebilir. Kurslar: 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk -----
teminat makbuzları ve kanuni vesi- Daktilo Kursu - 49 uncu devrcs ine 

y-kalariyle birlikte Galata eski ithalit ağustos ilk haftasında batlıyor. 2 A 
gümrüğündeki komisyona gelmclori. da diploma verilir. Yenihal arkası Y e-

(4721-2677) 5022 nihamam apart. Tel: 3714 48 22 

Kösele ve vaketa ah nacak 
lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı ve cinsi 

24932 Kilo sarı ve 12000 kilo siyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

Tahmin bedeli llk teminatı 
L. K. L. K. 

91130.00 
54787.20 

5806.SO 
3989.36 

Her iki kalemin tutarına göre ilk teminatı 145917.20 8545.86 
ele 1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı kös 

san ve siyah vaketa 6 ağustos 938 cumartesi günU aaat 11 de htanbul G 
dikpaşadaki Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf ckıiltmcsi 

c-
yle 

satın alınacaktır. 

3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya 730 kuruş muka bi-
tinde komisyondan aldırılabilir. 

öre 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve şartnamesine g 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme ıünü saat 10 na kadar ma k-
bu.. karıılıiı olarak komilyona nmıeleri. (4589-2566) 48» 

:"''~U~U~UMIMUMU~U~Ul~U"OMUMUMU~U~U"flO ....... ~ ........ ~ 

Der• veri liyor - Use 1, II, 111 için 
dersleri. Eski postane ar -
kurt sokak No. II terzi 

yalnız cebir 
kasında Boz 
Ömer'e mür acaa~ S079 

Dera veri liyor - Orta ve lise 1. 11. 
III. (Fen, Ede) sınıflarına riyaziye ve 

Mey. Cihan kıraathanesi 

asiyle Sa. (16,5 - 18,S) ri
unu F. A. namlariyle aran-

fizik. Ulus 
sahibi vasıt 
yaziye mez 
ması. 5148 

Dera - 1 lk, orta ve lise okurlarına 

ler verilir. İkmal ve olgun
larında yiızde yüz müsbet 
tupla müracaat Ulus A. B. 

hususi ders 
luk imtihan 
netice. Mek 

5160 

iş ver~nl er: 

İngilizce Muallimi Aranıyor - Kül
ğmca ehliyeti tanınan l>ir 
ğretmcnine ihtiyaç vardır. 

tür Bakanlı 
İngilizce ö 
Arar Lisan Okuluna müracaat. Tel: 
3714 4831 

Tezgaht ar aranıyor - Kırtasiyeci

aması lazımdır. Yeni hal 
. Nedim İrengün'e müraca-

likten anl 
No: 1 de M 
at. 4889 

Kiralık : 

Bir Baf 
da. Yenişc 

için - Möble, konforlu o
hir, Tuna Caddesi Yiğitko-

şun sokağı , No. 15. 4237 

Kiralık - Ziraat Enstitüsil mahal
stakil üç odalı bir daire ki
ci: 3991 de Mahmut Silr'e 

lesinde mü 
rahktır. T 
müracaat. 4816 

Kiralık Küçük Daireler - Kızılay 
kaya kaymakamlığı arkası 

sokağı No 3 de 2,3,4, odalı 
civarı Çan 
Çelikkale 
tam terti batlı. Alt kata müracaat. 

4818 

Kiralık ev - 4 odalı büyük bahçe 
u.stakil, Yenitehir Yükscl 

taç sokağı No: 15 her gün 
içindem'" 
Cad. 40 A 
15-18 ar uı görillebillr. 4837 

Kiralık &.ğ - lncesu'da 1 S dönüm 
eli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 

bir bağ meyvesiyle. Mukad
allesi istasyon cad. Şirin Ap. 
a bayan Zilihaya müracaat. 

bağlı bahç 
bulunan 
dem mah 
23 No: d 

4877 

Kiralı k - Yenitehir Megrutiyet 
S. No. 6 da 3 oda 1 hol ban

k balkon saire. Aynı evde 
ev sahibine müracaat. 4880 

Cad. Türe 
yo elcktri 
çatı katta 

Kiralık - Kooperatif arkası Ağaoğ
rtmanı üst kat, 4 oda mutfak 

an ucuz. İ!rindekilere müra-
lu apa 
banyo, ic 
caat. 4891 

Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
r ve müstakil odalar. İtfaiye 
Hukuk fakültsi arkası Pa

partımanı. 4913 

h dairele 
meydanı 

mukçu a 

Kiralı k daireler - Havuzbaşı Ka
ak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, ra nfil sok 

5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
r, her konforu haizdir. Kapı-mutedildi 

cıya mür acaat. 4981 

Kiralı k - 1 veya 2 oda, mobilyalı, 
konforlu. İtfaiye meydanı 

ak Kurtuluş apartımanı No.1 
banyo ve 
Ordu sok 

5091 

Kiralı k - Yenişehir'de İnkılap so-
4 numarada ü ç büyük oda ay
hizmetçi odası, geniş banyo 
ahı ve teferruatı olan daire. 

kağında 

rıca bir 
ve matb 
İçindeki 

Kira) 
kanlığı a 
No. 11 d 

sahibine müracaat. Sll2 

ık - Yenişehir Sağlık Ba
rkası Süleyman S.trrı caddesi 
e 3 oda, 1 hol, mutbah, banyo 

orta kat a müracaat. SlOl 

Kiralı 

konforlu 
k - 3 oda, 1 holdan ibaret 

bir daire. Bakanlıklar karşı • 
anfil sokak No. 37 Tl: 2274 sın<ia Kr 

S13S 

Kiralı k oda - Mobilyalı veya mo
Yenişehir İsmet İnöniı caddc-bil yasız. 

si No. 7 4 5147 

Kiralı k oda - Iııklar caddesinde ai
da miıblcli ve banyolu bir ba
a karı koca için. Tl : 14 20 S 159 

le yanın 
yan vey 

Kiralı k - Kavaklıdere Güven evle
nda gcnig hol, 3 oda saireli, e • 
ve ıulu bahçeh ev. Hahl Nacl-

ri yanı 
lcktrik 
ye tnilra caat Tl: 1230 5161 
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Daima kanunlarına sadtklır 
Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak

kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha

reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru oll Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 

kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi -

yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla FOSFARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim illiçlarrn gayet fenni bir 
surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kam tazeler ve çoğaltır. İJtihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütün !<udretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle 
geçirtir FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik, 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 4916 

Oteller, çamaıırhaneler, hastahaneler 

müesseseler • • 
ıçm ve 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çamaşır 

yıkama makinaları 

Pratik, kullanışlı ve elzem 
çamaşır yıkama, çamaşır kurutma 
ve çamaşır ütüleme makinaları ile 
dezenfekte cihazları ve saire tak· 

dim ve teslim ediyoruz. 

Havalandırma tesisatı 

Sinema, tiyatro, sanayi atölyele
ri, idarehaneler, askeri depoları ve 
saire gibi hava gazı tesisatı olan 
mahallerde otomatik bir surette 
havanın tanzimi ve temizlenmesi 
talep üzerine havanın ısıtılması ve 
soğutulması küçük ve büyük yer
lerin havalandırılması tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND Satıt ye
ri: lstanbul Kurukahveci Han 21 DEJO G1YARMAT1 
Tel: 21187 4440 

1 • ._, . . -~ . 

(1'9PT.tıli ':; ty.t.aC"oe J.t.Tıf "HSı.'İl 

JAK.GRONBERG 
,. ..... -..._., Muao •• t.•o'" ••0,.•••• 

Erkek kafasındaki 
idcrol kadın 

dişlerini sabah, öğle ve 

NEVROZiN . 
akşam her 

yemekten sonra 

D O " 1 t 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün agrılarınızı derhal 
keser, icabında günde Ü( kase alınabilir. 4545 

Lokanta ve Gazinocuların 
ı\C • ı:J 
ltıt ıtr · nazarı dikkatine ! 
\ı XJJ,, Fabrikamızın BAŞKURT markalı 
ı\ ı yerli mamulalımızı görmeden : CA-

• 1 

TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım-
larınızı almayınız. 

r'' 1 

ile fırçalıyan kadındır 
Diıleri en fazla beyazlatan, 
mikroplara karşı en müessir 
terkib itibarile en mükem

mel diş macunu 
4687 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. 

= .. = 
- Dr. Bôsit Urek = -
= Cebeci Merkez Hastanesi --= lç Hastalıkları mütehassısı = = = = = 

'J> İştahsızlık Mide bozukluğu 
Hanmsızlık Barsak ataleti 
~işkinlik İnkıbaz 
Ekşilik Sarılık, safra 
Bulantı Sıkıntı, sinir 
Gaz. sancı Karaciğer 

Dil paslığı Horlamak 

ragmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan 

ve bÜtün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Ozii 
istimal ediniz. Mide için her yemek· 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar· 
dak su içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kasığı yarım bar· 
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Ozü meyvalardan ve 
meyvaların özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yük· 
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

MeyvaOzü yalnız bir türlü olup şel::ersizdir. 
Ve çok köpürür. 25 • 40 • 60 - 100 kuruştur. 

N G z zo 
LİMON· PORTAKAL-MANDALİNA -ÇlLEK-A~C CILECi-MUZ
ANANAS-FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO- ŞEFT ALİ-KA YISI-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvalarm özlerinden yap • lmıştır. Hasan Meyva Ozünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 • 60 • 100 kuruştur. 
şerbetler yerine 

4487 
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= 

Robert Xolej 
Bebek. Tel. 36 ... 3 :ERKEK KISMI 

---
= 
--= : Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs :; 

_ muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatı- :; 
- lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemmülünü: 

temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. :; --
- MÜHENDİS KJSMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yeti tirir. ~ 

= = KA YID GÜNLERİ : Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı sah günleri saat 9 dan 12 ye kadar. _ 
1 ağustostan sonra : Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. -

Erkek kısmı salı ve cuma gün !eri saat 9 dan 12 ye kadar. : 
= : 7 eylfilden sonra her gün. : 

:; Fazla maHimat için mektubla veya bizzat müracaat edilir. 4044 = 
'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

/ 

::g Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ A.vrupanınkinden daha yüksek ve hem 

de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Her yün hastalarını Yenişehir : 
:; Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 

= eder. Tel: l694 = ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. o 
~ıııııııııııııııııuııııııııııııııııııı,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ankara satış merkezi• SiimPr Rank Yerli Mallar Pazarı 

Cildinizin tahriı edilmell\esini 1 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraı· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

p 
tıraş bicaklarını kullanınız. 

SOLUCANLI ÇOCUKLAR -
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczahanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 4574 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan ıııaada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6107 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazt İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Ekmek lorbası alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Ko.: 

çilen vasıf ve örneğine uygun on iki 
bin beş yüz ekmek torbası 2.8.938 salı 

günü saat onda kapalı zarf eksiltme
siyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko· 

1 - Bir tanesine bir lira kıymet bi- misyondan alınabilecektir. Bu ek· 

siltmeye girmek istiyenlerin dok\11 

yüz otuz yedi buç'lk liralık ilk tcı:ni• 
nat ve kanun ve şartnamede yazıll 
belgeleri muhtevi teklif mektupları• 
nı belli gün saat dokuza kadar koı:nİ" 
yona vermiş olmaları (2394) ~ 

YENİ SİNEMALAR 
BU GÜN BU GECE 

Büyük Macera ve Heyecan 
filmi 

YILMAZ KAPTAN 

3eanslar: 2.30 • 5.45 Gece 21de 

Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 

Ayrıca: 11 ve 1 de ucuz matineler 

Fiatlar: Balkon 20 Salon 15 
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BU GECE SAAT 21 DE 

HALK 
BU GECE 

F evkalôde heyecanlı büyük 
sergüzeşt filmi 

CEHHENEMl KUŞU 

GÜNDÜZ 

11 ,30 - 2,15 - 5,45 de 

DOKTORŞANDU 

Saat 11,30 da ucuz matine 

Fiatlar: Balkon 20 Salon 15 

Ankara Palas' la Şehir Bahçesi arasında Açık Hava Sinemasında 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR # 
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