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6 ıncı ve 7 inci 
sayfalarımızda 

Hususi surette gönderdiğimiz 
Foto Muhabirimiz Cemal lııksel
in Milli Şef'imizrn son Bolu se
yahatine ait aldığı fotoğraflar. 

r . . h . . f di e ınıız şe rımıze şere ver · 

Milli Şel Bolu ormanlarında tetkiklerde bulunurlarken lnönü küçült bir yavruya iltifat eJlyorlar 

Tilrkiye'de 
adlt emniyet 

F.R.ATAY 

Milli Şefimiz kendilerini karıılıyan BC1fvekil ve vekillerle konuıuyor 

Bir köylü, Milli Şel'in mallerine cevap veriyor 

ismet lnönü yurt 

memnun döndüler 
Cümhurreisimiz dün Bolu'dan 

dönerken de tetkikler yaptılar 

• 

ı ç a n vazı e e
rinden biri memlekette adli em
niyeti vücuda getirmekti. Bunun 
için eveli kanunlar ıslih, garp a
lemi ile türk alemi araundaki 
hukuk tezatları tasfiye edilecek, 
ve bilha11a, eski müdahale illeti 
kökünden tedavi edilerek, türk 
hikiminin istiklaline hürmet o • 
lunacaktı. Kapitülisyonlar rejimi 
altında bulunan her memlekette, 
eaki Türkiye' de, Mısır ve Çin' de, 
imtiyazlardan istifade eden ec -
nebi devletlerin bu rejimi devam 
ettirmek ve müdafaa etmek için 
kullandıkları müıterek ıilih, 
yerli adliyeye kartı itimataızlık
br. Haklı veya haksız, Lozan 
Türkiye'ıinde bu itimatsızlığa 
nihayet vermek, medeni garp 
memleketleri aıruında yer al
mak için ilk tartlardan biri idi. 
Cümhuriyet hükümetleri, türk 
adliyesinin ıılih ve istiklali bah
sinde, on altı ıenedenberi büyük 
bir itina ve titizlik gösterdiler. 
Kanunlarımız daima millet mec
lialerimizden geçti ve bu kanun. 
lan mahkemelerimiz, hiç bir mü
clahale olmakıızın, tatbik ettiler. 
lnlolibı müdafaa etmek icabe
den pek müstesna zamanlarda. 
ancak bir iki defa iıtiklal mah
kemeleri kunılmuı ve buhran ge
çer ıeçmez vazifelerine nihayet 
verilmiıtir. Türkiye'de yerli ya
bancı, türk gayritürk, kanun hü
kümierini ıöz önünde tutan her 
misafir veya vatandat için hak 
kaybetme korkuıu kalınamııtır: 
bunu bugün garp alemine men
aup bir takım devletlerin cesaret 
edemiyeceği bir iddiamız olarak 
münakata meydanına atabiliriz. 
Totaliter ve diğer zor rejimleri
nin adli telakkisi böyle değildir: 
bir defa oralarda, müstesna ve 
keyfi mahkemeler, oıma·nlı örfi 
idareıi gibi, ıürüp gitmektedir • 
ler. Türkiye' de rejim müdafaa -
11na taalluk eden hükümler, ka
nunlanmızın içindedir. Ve bu 
hükümleri de, doğrudan doğru • 
ya hakimlerimiz tatbik eder. 
Bahsettiğimiz rejimlerde iıe, bu 
müdafaa bahiı mevzuu olduğu 
Yey& ıiyaıt menfaatlerin müda
fauma bahane edildiği zaman, 

Dahiliye Vekilimizin 
istanbul' da tetkikleri 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekilimiz B. Faik Öztrak bugün öğ
leden evel villyete gitmit, vali LQtfi 
Kırdarla görüttükten ıonra vekalet 
seferberlik müdürü B. Hüsamettin, 
vali muavini B. Muzaffer ve vilayet 
seferberlik müdürü B. Nail ile birlik
te pasif korunma kanuruı ve bu kanu
na bağlı nizamname ve talimatnamele 
rln tatbiki hazırlıklarını tetkik etmit-

Milli Şef ve hükUmetimiz 
laraf ından dünya sulhüne yıpllan hizmet 

Cumartesi günü sabahı Ankara'dan ayrılan ve Ankara ve Bolu vila-l yetleri dahilinde bir yurt seyahati yapan Milli Şefimiz dün akşam saat 
1? ~ A_nkaraya avdet buyurdular. Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, ve
kıllenmız ve Genel Kurmay Başkanımız MarC§Cll Fevzi Çakmak Milli 
Şefi Akköprü bqında istikbal ettiler. 

(Soııa J aııca aylada) 

tir. 

Maarif Vekilimiz 
Lüleburgaz'a gitti 

Amerika' da taktir ediliyor 
Cümhuriyet hükumetine bir 

liyakat şahadetnamesi verildi 
Amerikan ıazeteci kadınlar milli federaıyonu, haziranın 26 

ıncı günü yaptığı ıenelik toplanbıında, matbuat ve radyo vasıta. 
siyle bu ıene içinde ıulha yapılan en büyük hizmet gözden geçi
rilmittir. Bu arada Nevyork aerıisi dolayısiyle yabancı devletle
rin Amerika'ya gönderdikleri ıulh mesajlarının dünya emniyeti- , 
ne büyük hizmetler yaptığı teabit olunmuıtur. 
Mesajları sulha en ziyade hadim ı;-·--...:_ ·------

İstanbul, 1 (Telefonla) - İki gün- görülen 17 hükümet arasına hüküme
denberi lstanbul'da bulunan Maarif 

. . . . .. timiz de konulmuş ve bu hükümetle- ı 
Vekılımız B. Hasan - Alı Yucel bu - re kar•ı takd. t b ·1 h' 1 · · · 

• :r ır ve e cı ıs erının ı-gün tetkıklerde bulunmak üzere oto- . . 
mobille Lüleburgaza gitmittir. fadesını teşkil eden birer (liyakat şe-

hadetnamesi) verilmesi kararlaşmış-

Türk Kooperatifçilik 

Cemiyeti Reisliği 

Dün senelik kongresini yazdığımız 
Türk Kooperatifçilik İlmi Cemiyeti
nin yeni idare heyeti toplanarak Ti -
caret Vekili B. Cezmi Erçin'i tekrar 
reisli&'e, profesör Suhcyp Derbil'i re
is vekilliğine, Alaettin Cemil Topçu
başı'yı genel Sekreterliğe ve Hakkı 
Nuri Melan muhasebeciliğe ittifakla 
seçilmitlerdir. 

Kongre münasebetiyle cemiyete ge
len dileklerin tetkik ve intacı için de 
B. Akil Gün, Hakkı Melan ve Sami 
Hekimci'den mürekkep bir dilekler 
komiteıi teıldl olunmuıtur. 

tır. 

Türkiye cümhuriyet hükümetinin 
beynelmilel sulha ettiği mümtaz biz· 
metleri takdir edilerek verildiği ve 
milletler arasındaki sevgi ve anlaşma
yı artıracak derin manayı haiz bulun
duğu cümlelerini de ihtiva eden bu 
ıehadetname, hükümetimizin mümes
siline radyo direktörü eliyle verilmiş
tir. Direktör, bir hitabede bulunarak, 
Türkiye'nin Cümhurreisi ve Milli 

Şef ismet İnönü tarafından Amerika
ya gönderilen sulh mesajının yüksek 
ve samimi kıymetini tebarüz ettir -
mittir. 

Haber aldıfımıza göre tehadetna -
ıne hilkümetimize &•lmiıtir. 

• 

~~lli Şef otomobillerinden indi, kendilerini kal'§ılamıya gelenlerin el. 
lerını teker teker sıktılar, iltifatta bulundular; ve üç gün, iki gece de. 
vam eden yurt seyahatlerinden memnun olarak a~det ettiklerini .c>y • 
lediler. 

- ~~zel yer!er gezdi~, dedile~, Bolu'da ve Gerede'de tetkikler yap
tun. Guzel mesıreler halıne gelebilecek bir çok yerler gördüm. Bazdan 
için valiye söyledim. 

.Cümhurreisimiz Başvekilimizden ve Hariciye Vekilimizden, Anka
ra dan uzakta bulundukları günler zarfında cereyan eden vekayi hak • 
kında izahat istediler. 

- Çok iyidir paşam, cevabını aldılar. 
Bundan sonra da Milli Şef, otomobillerine binerek Çankaya"ya çıktı

lar. 
Cümhurreisimizin yurt seyahatini takip eden muharririmizin dünkü 

tetkiklere dair intibaları 8 inci sayf.;o.pıt.-:clad.ır. ' , 
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i. san ve kültür : 

Talili Bolu 

Kastamonu yolunda 
bir kamyon devrildi 

ULUS 

Zonguldak'la büyük 
bir köy gezisi 

8 - 8 - 1939 

Üç kişinin ölümüyle 

neticelenen bir facia 
Sevgili Şefimiz, gitti senin güzelliklerini gördü ve dertlerini dinledi. 

'Ru ziyarete, bir hafta sonunu tahsis etti. Çünkü, bir hafta ~onunu, An
~ara'da çalışan hem de çok çalışan memleket çocukları, acaba aileleri 
t!ebirlikte gidip Bolu'da ve Bolu'nun bir çok göl ve su başlarının ve bir 
çok birbirinden güzel orman ve dere kıyılannm bulunduğu yerlerde f' 

g~çirİp işlerinin başına dönebilirler mi, İnönü, Bolu mıntakasına tahsis 
ettiği devlet reisi ziyaretini, 'uelki de, bir de bu bakımdan yaptılar. 

Fakat Bolu, nice yıllardanberi, hep böyle güzeldir ve Ankara ile İs
tanbul arasındadır. Ve nice yıllardanberi, geçindiremediği evladlarmı 
§'ı ve bu gibi işlerle, memleketin şurasına ve burasına ihraç etmekte • 
c :r. Keza, osmanlı imparatorluğunun açık bir istismar pazarına kalbe • 
dilmesi hareketinin başlıca mecruh ve kurbanlnnndan birisi gene Bolu'
cur. Kapanan tezgahlar ve birden iflas edivermiş elişleri, memleketin 
~ışka yerlerinde de görüldü. Fakat Avrupa bezleri, Bolu Jl"'"t"kasın • 
oa yakıldı ve Köroğlu, Bolu dağlannda gürledi. 

iki kiıi öldü 
iki yarah var! 

Zonguldak, 7 a.a. - Halkevimiz ta
rafından tertip edilen ve bütün Zon
guldak halkının kadınlı erkekli da -
vetli bulunduğu Türkali köy gezisi 
sosyete şilepin tahsis ettiği krom va-

• puru ile başta valimiz parti başkan 
I vekili ve köy işleri ile iligili bütün da

ire müdürleri ve komutanlar olduğu 
halde dün yapıldı. Türkali'de civar 
sekiz köyden 1500 köylü toplanmış -
tı. Bandonun çaldığı istiklal marşı ile 
bayrak çekme merasimi yapıldıktan 
sonra halkevi adına başkan Ahmet 
Gürel ve Parti başkanı Tevfik Bilgin 
gezi ve gayesi hakkında ıöz söyledi -
ler. Alil.kadar daire müdürleri de köy
lü ile alakadar olarak onların sorgu -
larına cevaplar verdiler, ihtiyaçlarını 
kaydettiler. 1000 köylüye halkevi öğ
le yemeği dağıttığı gibi ayrıca da er
zak verildi ve bütün köylere kitap ve 
gazete, doktorlar tarafından da ilaç 
dağıtıldı. Halkevi kollarının dil, ta -
rih ve folklor incelemeleri yaptıkları 
bu gezi böylece hakiki bir şehir ve köy 
kaynaşması samimiyeti ve bUyük bir 
neşe içinde geçti. 

Kıskanç bir koca 
Karısını ve 

iki küçük 
ev sahibini öldürdü 

çocuğunu yaraladı 

Elbet bunun sebebi, sebepleri olacaktı. 
lnönü, bunları mahallinde tetkike gitti. Onun ihatalı görÜ§Ü, yurdun 

\:ıu en güzel parçasını yalnız bir iç turizme açmak değil yurdun büyük 
İn§a hamlesine de katmak ister. Bu ise, güzellikleri bir an için tecrid e
di'P bunlann altında yatmakta olan çalışma - kazanma - yaşama zor -
luklarını keşfetmek ve tedavi eylemekle kabildir. 

l,te sevgili Şefimiz, Bolu'ya, bunun için gitti. Talili Bolu, §imdi 
Pr ık, hem memleket ekonomisine katılmasını hem de, güzel yollarla, 
yurtta~Iarın ziyaretine açılmasını, bekliyecektir. 

Kok kömürü ucuzluyor 
ithal serbest bıraklldı 

İcra Vekilleri heyeti, memleket 
kok 11r!iyatının yerli kok istihsaıa -
tının fevkinde bulunmasını ve halkın 
kok kullanmak ihtiyacının her gUn 
biras daha artmakta bulunmasını göz 
önüne alarak yerli kok sanayiini mu
tazarrır etmiyecek ıekllde halkın kok 
ihtiyacını ucuza temin etmek için kok 
kCSmürUnün tonundan alınmakta olan 

•gümrük resmini 7,5 liradan 2 liraya 
indirmiıtir. İcra vekilleri heyeti aynı 
zamanda bir kaç senedir Ankara me
murlar kooperatifine verilmiş olan 
idhal müsadesini kaldırmış ve kok 
kömürü ithalitını tamamen serbest 
bırakmıştır. 

Yeni ilk tedrisat 

muallimlerimiz 
Maarif vekaleti ilk tedrisat umum 

müdürlüğü 1938 • 1939 ders yılında 
muallim mekteplerinden mezun olan 
talebenin virn.yetlere verilmesi işi Ü· 
zerinde hazırlıklarına devam etmekte
dir. Bu ders yılında mekteplerin da
ha evel tedrisata baılıyacakları göz 
önüne alınarak yeni muallimlerimi -
zin tayinleri en kısa bir zam.anda ya
pılacaktır. 

Münakalll Vekaleti Zal 
lıleri müdür muavinliği 
Açık bulunan Münakalat vekaleti 

zat itleri ve sicil müdür muavinliği
ne posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü hususi kalem müdürü B. 
Hikmet Türker tayin edilmiştir. B. 
Hikmet Türkere bu işinde de ba§arı
lar dileriz. 

Bina tahriri biten yerler 

Burhan BELGE 

Biranın resim 
indirildi 

haddi 

İcra Vekilleri heyeti 16 ağuıtoıtan 
itibaren ucuzlıyacak olan biradan a • 
lınmakta olan resim haddini litre ba
şına 4 • 10 kuruJ olarak teabit ettir -
miştir. 

Üst üste iki yıl sınıfta 
kalanlar 

Ost üste iki yıl aynı sınıfta kal • 
dıktan sonra orta mektep imtihan ta· 
limatnamesine tevfikan kendilerine 
birer vesika verilerek bulundukları 
mekteplerden çıkarılan talebelerden 
kaldıkları sınıflarında bir yıl daha o
kumak üzere hususi bir mektebe gi
renlerin üçüncü yıl sonunda resmi 
mekteplerin birinde geçirecekleri im
tihanlar sonunda bütünleme ve engel 
imtihanlarına kalabilecekleri Maarif 
vekaletince kararlaştırılm15tır. 

ilk mektep 

muallimlerinin tahvilleri 
Maarif vekaleti hastalık, evlenmek 

gibi meşru ıebepler dolayısiyle bir 
vilayetten diğer bir vilayete verilme
lerini istiyen ilk mektep muallimleri
nin müracaatlarını tetkike batlamış -
tır. Her sene olduğu gibi bu yıl da 
meşru bir sebep olmadan hiç bir ilk 
mektep muallimi bir vilayetten alına
rak diğer bir vilayet emrine verile -
miyecektir. 

Ankara temyiz komisyonunda 
Memleketimi -

zin kıymetli ma
liyecilerinden o
lup uzun sene -
ler temyiz ka • 
zanç komisyo -
nunda çalııan ve 
bulunduğu vazi
felerde faaliyet 
ve gayretiyle te

mayüz eden Tahsin Argo'nun An -
kara temyiz komisyonu ikinci daire 
reisliğine tayinini menuniyetle ha
ber aldık yeni vazifesinde muvaf • 
fakiyetler dileriz. 

Kaza .,... ifaretiyle glisterııen yerde 
olmuftur. 

Kastamonu ,(Hususi muhabirimiz· 
den) - Geçen gün Kastamonu - lne· 
bolu yolunda feci bir kamyon kazası 
olmuş ve iki kişinin ölilmü, iki kiti • 
nin de yaralanmasiyle neticelenmit
tir. Kaza şöyle olmu§tur : 

Kereste yüklü bir kamyon keskin 
bir virajı d<Snerken el freni kopmuı 
ve hızını alamıyarak bir uçuruma yu
varlanmıştır. Şoförün yanında bulu -
nan 18 yaıında gelinlik bir kızla yaı
lı bir kadın bu yuvarlanıgta param 
parça olmuı ve derhal ölmiltlerdir. 
Kızın yanında bulunan erkek kardeşi 
bir mucize olarak ve hiç bir tarafı ze
delenmeden kurtulmuştur. Muavin 
muhtelif yerlerinden ağır yaralar al
mış, goförlin ise yilzil yaralanmıştır. 

Şoför ,yanına Uç kişi almak sure . 
tiyle nizamnameye mugayir hareket 
ettiğinden ve arabayı birinci vitese ta 
karak kazaya mani olacak tedbirleri 
almamış olduğundan kusurlu görüle
rek tevk.if edilmiştir. Ağır yaralı olan 
muavin Küre kazasında doktor bulu
namadığından hadiseden on saat ka
dar ıonra İnebolu hastanesine götil· 
rülmüJtUr. 

Kaza burada bUyilk bir teesaUr U· 

yandırmııtır. - E. E. 

Hakim ıfaiivP.rl,.rin 

tayinleri l(in kura (ekilecek 
Adliye vekilcti muhtelif seneler • 

de hukuk fakUlteainden mezun olup 
da hakim ıtajiyerliklerinde bulunmak 
ta olanların hikim muavinllklcrine 
tayinleri için hazırlıklara batlamııtır. 
Hakim ıtajiyerlerin hlkim muavinlik 
terine tayinleri kura çekmek suretiy
le yapılacaktır. Kuranın bu hafta ıo
larına doğru çekilmesi mukarrerdir. 

Zonguldak vaklflar müdürlüğü 
Açık bulunan Zonguldak vakıflar 

müdürlüğüne Sivas vakıflar müdür -
lüğü başkatibi B. Rağıp Tecer tayin 
edilmiştir. 

Mutlu bir nikah töreni 
Askeri Temyiz reiıi Korgeneral 

Nihat Anılmışoğlu İş Bankaı;ı memu
ru Bay Fuat Anılmış ile Filibe kadim 
eşrafından Ferit Meriçtenin kızı Ba· 
yan Ferihanın nikahları pek yüksek 
ve seçkin davetliler huzuriyle dün 
Ankara Belediye dairesinde kıyılmı§· 
tır. Tarafeyne saadetler dileriz. 

2962 

Kendisi de 70 metreden atlayıp öldü 
Dün Ankara' da, ıon senelerde etine az rastlanan bir facia ol -

muıtur. Facianın kurbanları iki erkek bir kadın 3 ölü, biri ağır 
diğeri hafif yaralı iki çocuktur. 

Artvin halkevi gençleri 
bir seyahate çıktılar 

Bir arkadaıımız hadise hakkında 
evell reımi makamlardan malumat al
mıı, sonra da hadiae mahalline gide
rek ölenlerden birisinin karısı ve 
komşulariyle konuşmuştur. 

Hadiıe naııl oldu? 
Hfi.disc kısaca udur. Koyunpaza

rında terzilik yapan Agop isminde 
bir ermeni terzi, kiracı olarak otur
duğu evin sahibi eıki hakimlerden 
mütekait B. Rifatı, kendi karısı Hay
ganoşu' bıçakla öldürmUJ, iki çocuğu
nu yaralamış ve kendisi de 70 metre 

Artvin, 7 a.a. - Artvin halkevinin k•adar yilksekte olan kale duvarından 
muhtelif ıubelerine mensup otuz genç atlıyarak ölmlittür. 
Çoruh ve Kan villiyetleri hududun • ••• 
daki BUlbill yaylasında tertip edilen İç hisar ,eski Ankaranın en tipik 
kampa ve şenliklere ittirak etmek üze mahallelerinden birisidir. Buralar a
re diln şehrimizden ayrılmışlardır. yakta durabilmek için biribirine bel 

Çoruh ve Kan villyeti halkının vermiş eski, harap, kafesli evler ve 
binlerce köylilnün bu mevsimde top - ancak bir arabanın geçebileceği kadar 
!andıkları 2700 rakımlı Billbill yayla- initli çıkıglı bakımsız yollariyle inaa· 
sı ile civar yayalalarda toplu bir hal - ·iıa garip bir hilziln veriyor. 
de bulunı:n~kta olmal.arından biliati • lç hisarın hemen hemen sonu olan 
fade her ıkı komşu vıla.yet hakevle~i Kale kapı sokağında 14 numaralı bir 
mensupları bu sene de bu yaylada bır ev vardır. Burası, eski bil.kimlerden 
kamp kurmuş bulCınuyorlar. mlitekait B. Rifatın evidir. Bir kıı-

Programa nazaran kampların deva
mı mUddetince bu yayUi. ve civarında 
t~planan halkın iştiraikyle güreı, ci
rıt ve muhtelif spor müsabakaları ya
pılacaktır. Gene bu toplantıdan bilis
tifade halkevi gençleri aynı zamanda 
folkor tetkikatında bulunacaklardır. 

Metris (iftliğinde eski bombalar 
sıcak yüzünden patladı 

topçu atıı okulunda kullanılmıyan ve 
imha edilmek Uzere bekletilen bir kı· 
sım mermiler bulundukları yerlerde 
sıcağın tesiriyle tahallill etmit ve bu 
ıuretle patlamııtır. Zaten ite yaramı
yan bu mermilerin patlaması dolayı • 
ıiyle maddt bir zarar olmadığı gibi 
nüfusça da hiç bir gayıp olmamııtır. 

Bu hi.dfae milnaıebetiyle İatanbul ko-
mutanı general Haliı Bıyıktay viliye 
te tU tezkereyi göndermiştir. 

"Metris çiftliğinde topçu atıg oku
lunda vukubulan bu sabahki yangın -
da mermilerin infilak etmesine rağ -
men kahraman itfaiyemizin vazifesini 
yapmak için hayatlarını hiçe sayarak 
gösterdikleri fedarkarlıktan dolayı 

takdir ve teşekkürlerimi arzederim.,, 

Eski harfli nuf us cüzdanlan 
Maliye vek5.leti istimal mevkiinden 

kaldırılan eski harfli nUCua cüzdanla
rından hiç bir suretle istifade müm -
kiin olmadığını göz önüne alarak bu 
nüfus cüzdanlarının mahalli malmıi
dürliiklerinde bir heyet huzurunJa 
imha edilmesini kararlaştırmıştır. 

mında kendiıi oturuyor, bir kısmını 
da terzi Agoba kiraya vermi§tir. Kar
tı kargıya tek katlı iki odadan ibaret 
olan evin bahçesi müşterektir. 60 yaş
larında olan Agobun kırk ya~larında 
kadar bir karısı vardır. Komşular 

Hayganoıun Agoba göre genç ve ta
ze kalmıg olduğunu ıöylilyorlar. 

B. Rifat da evlidir ve kendisi de 
60 a yakındır. Refikası Bayan telli 45 
yaılarında kadar kibar, evine dütkün, 
kendi halinde bir kadıncağızdır. 
b a er" öturuyöilar. '-unmuroh'~ln"ı' 
yorlar. B. Rifat keman çalıyor, eğle· 
niyorlar ve aaat on bire doğru yatı
yorlar. 

HAdisenin bundan sonrasını, vaka
nın kahramanlarının ıon nefeslerinde 
söyledikleri sözler ve hAdiıeye ,ahit 
olmug olanlar muhtelif tekilde anlat
maktadırlar. Meıell B. Rifatın karısı 
Bayan tem diyor ki : 

" - Evde tahta kuruıu vardı. Hepi
miz dıtarıda yatıyoruz. Kocam tiıman 
bir adamdır. Soyunarak yatar. Saatin 
kaç olduğunu bilmiyorum, dalmışım. 

Birdenbire acı bir feryatla uyandım. 
Rifat bana ninem derdi. Acı acı bağı
rıyordu : 

"-Yetiş ninem, yetiş! Beni öldü
rüyorlar!., 

Deli gibi fırladım, Kocam barsak· 
lan delik deşik yerlerde kan içinde 
yatıyordu. Ve baf ırarak polisi çağır
dım. Geldiğimizde Hayganoşun kan • 
lar içinde ölüsünü bulduk. Agop, biri 
on bir yaşlarında, diğeri 9 yaşında o
lan kız ve erkek iki çocuğunu da bı
çaklamıştı. Birisi ağır, diğeri hafif 
yaralı idi. Kendisini aradılar. Bir de 
baktık ki uçurumdan atlamış ... Polis
ler yanına indiler. Kendisi de, kocam 
da ölmemi§lcrdi. Sonra ikisi de has-

tanede öldüler.,, 
Talihsiz kadın durmadan ağlıyor

du. Kendiaine Agopla aralarında bir 
hidise olup olmadığını sordum: 
"- Hiç bir ıey yoktu, hiç bir şey 

yoktu ... Bu adam muhakkak deli ol
muıtu 1,, dedi. 

Reımi tahkikat 
Halbuki reımt tahkikat ve yaratı • 

ların ıon nef eılerinde verdikleri ifa
delerden iıtidlU tarikiyle anlaşıldığı
na göre hlidiıeye kıskançlık sebep ol· 
muıtur. 

Agopla karısı Hayganoı bahçede 
ve bir cibinliğin içinde yatmaktadır· 
lar. Gecenin ilerlemit saatinde ve bi
re doğru, B. Ri fat yavaı yavaş yerin
den kalkmıı, aes çıkarmamaia çalışa
rak diğer karı kocanın yatağına yak
Iaımıı, cibinliği aralamıı ve Hayga
noıun yanına sokulmuıtur. Bu ıırada 
Agop belki dikkatıiz bir hareketin te
siriyle uyanmııtır. 

Facia o zaman bir anda vuku bul
muştur. Deliye dönen ihtiyar koca, e· 
!ine geçirdiği bı~akla eveUi karısını 
yedi yerinden bıçakhyarak hemen o
rada öldiirmUş, sonra B. Rifata hü
cum etmi11 kısa bir milcadele olmuş 
ve onun da barsaklarını deımigtir. 
Sonra çocuklarına saldırmı~ onları 
yaralamıı. öldüklerine kani olduktan 
sonra, bahçenin bir ucunda aşağıdaki 
uçurumlara bakan köşeye gelmiş, o. 
radan 70 metre kadar aıa~ıya atlamış
tır. 

B. Rif at hastanede verdiği ifade
de kendisini Agobun öldürdüğünü 

sl:Sylemiş, Hayganoşun yanında bulun
ma ı şeklin c tefsir etmıştır, 

Yaralılardan 11 ya~ındaki kız ço· 
cuk ağırdır. 19 yaşlarında olan erkek 
çocuğun yaraı;ı hnfiftir.Agop ve Hay
ganoş, iki küçük yetim bıraktıkların· 
dan dün adliye marifetiyle tereke teı· 
bit edilmiştir. 

Şoför lhıan'ın anlattıkları 

Facianın olduğu evin karşısında o· 
turan 1158 numaralı taksi şoförü B. 
İhsan vakayı ~öyle anlatıyor : 
"- Eve yeni gelmiştim. Henüz yat

mıştım ki acı acı feryatla uyandım. 
Hemen koıtum. Rifat gu gördilğünüz 
yerde, barsakları dışarda can çekiıir
ken buldum. Çocukları vaziyeti iç a
cısı idi. Hemen hepsini otomobile ko· 
yarak hastaneye getirdim. Yolda B. 
Rifat kendisini Agobun vurduğunu 
söylüyordu.,, 

Ölülere hastanede otopsi yapılmıı· 
tır. Facia, civarda ve ıehirde büyük 
bir tees:.ür uyandırmıştır. Adliye tah· 
kikata devam etmektedir. 

Şarki Karaağaç kazasına bağlı Ge
lendos nahiye merkezinin bu nahiye
ye bağlı on dört köyde yapılan bina 
tahriri niz~ı dairesinde tekmil edi
lerek bitmiştir. Bu malt yıldan itiba
ren bu yerlerdeki binaların vergileri 
yeni iradlar üzerinden alınacaktır. 
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Uşak - Afyon arasında 

tenezzüh trenleri 
Uıak, 7 a.a. - Dün Afyon'dan. ~Ik 

olarak kalkan bir tenezzüh trenı ıle 
buraya 264 yolcu gelmiş ve istasyon
da Utakhlar tarafından samimi bir su 
rette karşılanmıştır. Afyon'lu misa -
firler burada kaldıkları müddetçe şeh 
rin görülecek yerlerini ve bu arada 
fabrikaları gezmişlerdir ve saat 19 da 
tekrar Afyon'a dönmüşlerdir. 

Önümüzdeki hafta Uşaklılar da Af· 
yon'a gideceklerdir. 

Müzeler heyetimiz 
Nevyork'tan döndü 

İıtanbul, 7 (Telefonla) - Nevyork 
sergisinde teşhir edilmek üzere mart 
başında müzelerimizden gönderilen eş 
ya ile birlikte giden İstanbul müzele
ri mUdürU Bay Aziz Ogan ve An
kara milzeıi müdürü B. Osman Ferit 
Sağlam ile diier iki memurdan mü -
rekkep müzeler heyeti giden eşya ile 
birlikte buraya döndüler. 

Beyaz harp 
"Beyaz harp", ve yem uır tabirle 

"sinir harbi'' bütün şiddetiyle de
vam ediyor. Bir müddetıenberi to
taliterler taraf ınclan başlanmış olan 
yanlı!j ve heyecanlı havadisler ı'cadı 
metoduna demokrasilere mensup 
matbuat da aynı metotla mukabele 
etmekten geri durmuyor. 

Bunun 11cticesi malumat ve istih
barat hususunda tam bir anaqi ol· 
mu§tur. Bir saat mükemmeliyetiyle 
çalıftın sahte haber fabrikalarının 
mamulitınz hakikilerinden tefrik 
için pek hususi bir temyiz kabiliye· 
tine :ve daha isabetli olarak zaman 
mihengine ihtiyaç vardır. 

Her gün akıl ve hayale gel mu 
yalanların yüzlercesi imal ediluek 
havaya salıveriliyor ve bunlar at
mosleri bulandırıyor. 

MiJ/etler arasında kin ve gayız 
hislerini tahrik etmek ve sinirlerin 
mukavemetini azaltarak nihayet bir 
faciaya sebebiyet ve~mek mıksa
diyle çalı§anlarm tshrikitmı kapıl
mamak için her nmankinden bü
yük bir teyakkDz ve ihtiyatlı hare
ket etmiyc ihtiyacımız var. 

Buna rağmen, zaman zaman ga-

ıetelerimizde, menşei ve sıhıtı be
lirsiz rivayetleri ciddiye alırık ü
zerinde uzun boylu mUtalealar yü
rüten ve hükDmler çıkaran yazılara 
şal1it oluyoruz. Bu harekttlerin ne 
kadar ihtiyatsızca olduğunu tebarüz 
ettirmiye hacet var mı? 

Sıhatı en kati bir şekilde sabit 
olmıyın haberleri, hıtti bu vasıllı
rınz da ayrıca tebarüz ettirerek, sa
dece ne!jirle iktifa etmek, bunlar ü
zerinde en kDçiJk bz'r tefsire ıiri!j
memek en isabetli hareket o/ıcak-
tır. 

••• 
Tayyare, ıeyyare 

Gazetelerde okunduiuna ıöre 
bir amerikan tayyareai dünya u
zun meaaf e uçuı rekonınu kınnak 
için 266 aaattenberi uçmaktaymı§. 
Bu tayyare havada ip sarkıtan di· 

ğer tayy•reler tarafından iaşe e· 
diliyormut. 

Medeni dünyada terakkinin Ö· 

nünde hiç bir engel bulunmadı
ğına göre yarın bu 266 saatlik 
rekor 266 güne çıktığı takdirde 
hiç ıaımıyacağız. Fakat o zaman 
artık bu rekoru elde edecek va• 
sıtalar tayyare olmaktan çıkarak, 
dünyamızın etrafında devreden 
küçük birer seyyare haline ııele· 
cektir. 

Heyetıinasların çalıımalan bu 
yüzden ileride belki müşkülata 
ufrıyacak, hele bir yandan irtifa 
rekorları da arttıkç1a, tayyarele· 
ri seyyarelerden tefrik bir haylı 
ıüçleıecektir. 

Görünmiyeni gören fotoğraf .. 
Viyana'da yeni icat edilen bir 

fotoğraf makinesiyle "namer'i,,-

nin resmini almak kabil oluyor
mu§. Mesel& birkaç gün sonra çi
çek çıkaracak olan bir hastanın 
resmi alınınca yüzü benekli ola
rak çıkmıt. Kanda mevcut olan 
mikropların müstakbel tesirlerini 
bile gören bu makine acaba kafa· 
nın içinde ıeçen düıünceleri de o
kumıya muvaffak olacak mı? 

Fakat böyle bir ketif yapılırsa 
pek İ§e yarıyacağını sanmıyoruz. 
Çünkü böyle bir makinenin kar· 
tısına geçip de resmini cıkartmı
ya cüret edecek pek az ~dam bu
lunacaktır. 

Ada çamları 

Heybeli'de güzel çam limanını 
mahveden yanaının acısı daha i· 
çimizden sil'inmeden timdi de Bü
yükada'da 150 çamın kül olmasiy
le neticelenen bir yangın olduğu
nu öireniyoruz. 

Her halde Büyükada'nın çam• 
ları, küçük kard~leri Heybeli'
nin susuzluk yüzünden uğradığı 

felaketin ıstırabına dayanamıya· 
rak, Kerem gibi kederlerinden 
tututmU§ olacaklar. 

Akhisar ve Bodrum' da sıcak 

36 derecedir 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rügar şamli garbiden 
saniyede 8 metre hızla eımiıtir En 
yüksek sıcaklık 29 derece olarak kay
dedilmiştir. 

Yurtta hava orta Anadoluda bulut
lu, mevzii yağışlı, Ege'de açık, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geç • 
miştir. 

24 saat içindeki yağışların kare met 
reye bıraktıkları su miktarları Arda -
han'da 10, Hopa'da 4, Sarıkamış ve 
Kars'ta 2, Trabzon ve Bayburt'ta bir 
kilogramdır. 

Rüzgarlar Karadeniz kıyılariyle or
ta Anadolu ve Ege bölgelerinde şi -
maiden, diğe yerlerde ekseriyetle garp 
ten saniyede en çok 7 metre hızla es
miştir. En yüksek sıcaklıklar Afyon 
ve Konya'da 30, Çanakkalede 32, Bur
sa'da 33, Adana ve Balıkesir'de 34, İz
mir ve Diyarbakır'da İskenderun'da 
35, Akhisar, Bodrum'da 36 derecedir. 
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Türkiye'de 
adli emniyet 

DÜNYA HA.BERLERI 
l ( DUNKU ) 

(Başı ı ıncı sayfada) 

ne kanun, ne mahkeme, hiç bir 
tnüesseseye hürmet edilmez. Bil
akis böyle bir hürmet kaygısı, 
cinayete yakın bir zaf teşkil e
der. 

Totaliter devletlerden birinin 
tnahkemesinde, türk adliyesine 
ait şeni bir iftirayı nakleden İs
tanbul gazetesinin istihbarı doğ
ru olup olmadığını bilmiyoruz. 
Fakat türk adliyesinde ihkak e
dilmesi müşkül olan hiç bir hak 
bıeselesi mevcut olamıyacağım, 
bir iftira veya bir rivayete karşı 
dahi, hemen tasrih etmeği vazife 
addederiz. Bir inkılap, hem de 
asrımızda misli görülmiyen bir 
inkılabın memleketi olan Türki
}'e'de, üç müessese, Kamutay, 
rnahkeme ve matbuat, misline 
ancak ileri ve eski demokrasiler
de tesadüf olunan bir istiklal i
çinde çalışırlar. Bu istiklallerden 
}'alnız fayda gördüğümüz için 
de, onları mütemadiyen takviye 
etmek ve inkişaf ettirmek yolun
dayız. Eski Türkiye hakkındaki 
haklı veya haksız, fakat her ta
rafa malolan isnatların henüz ta
mamen kaybolmamış tesirlerin
den istifade ederek, yeni Türki
Ye müesseselerine tariz edenler, 
bilakis gelip bu memleketten 
ders almalıdırlar. Türk inkılabı 
onlarla zıt bir tecrübe yapmış -
t r ve bu tecrübe muvaffak ol
trı•\ştur. Belki bunun sebebi, türk 
j .... :ulabının, millet tarafından ha
liki bir kurtuluş davası olarak 
Lenimsenmesinde ve onun müs -
hsna cebir ve zor usulleri ile mü
dafaa edilmesine ihtiyaç olma
lhasındadır. İnkılaplarında ve 
davalarında böyle bir haklılık ve 
rne~ruluk vasfı bulmıya·nlann, 
bizi taklit edecek cesareti hisset
tnemiş olmalarım da nihayet ma
ıur görebiliriz: ancak bizim mü
esseselerimize kal'§ı iftira ve is
llatta bulunmak cüretlerini asla 
\ff etmeyiz. 

küçük Hollanda 

prensesine ad kondu 
Lahey, 7 a.a. - İkinci küçük pren

•es'in dünyaya gelmiş olduğunun i
lanı merasimi Soestdiken sarayında 

}rapılmıştır. Prensese !rene Emma 
~lizabeth isimleri verilmiştir. 

Birinci isim, yunan lisanında sulh 
demek olup halihazırda hususi bir 
mana ve kıymeti h~izdir. 

İkinci isim, kraliçe Vilhelmin'in 
bundan birkaç sene evel vefat etmiş 
olan annesinin mahlasıdır. 

Üçüncüsü de küçük prenses'in tey
~esinin mahlasıdır. 

Baarn belediye reisi nüfus memur
luğu vazifesini ifa etmiştir. Şahitler, 
~. Colijn ile B. Jonkheer'dir. Doğum 
llehadetnamesi iki şahit ile Baarn be
~ediye reisi tarafından imza ecıilmiş-
ir. 

Ankara Borsası 

Mareşal Smigly - Rydz'in nutku 

Berlin' de hiddet Londra ve 
Paris'te takdir uyandırdı 

Epok gazetesi : 11 söz sırası Hitler'in 11 diyor 
Paris, 7 a.a. - Paris'in bütün sabah ve akşam gazetele~i ~üt· 

tefikan Mareşal Smigly . Rydz'in Polonya istiklalinin 25 ın~ı yıl
dönümü münasebetiyle dün Krakovi' de verdiği nutku tasvıp et
mektedir. 

Pöti Jurnal, Polonya yalnız kalsa 
dahi mukavemet kabiliyetinin azala -
cağını düşünmek Almanya için deli -
lik olacağını yazıyor. Figaro'ya göre 
mareşal çok kati olan sözlerini evelce 
söylemiştir. Pöti Parizyen mareşalin 
nutkunda Danzig işinin teferruatına 
girmemiş olması dolayısiyle, sözleri - ., 
nin kıymetinin daha art~ığını söylü · ~ 'iki 
yor ve Polonyanın tehdıtler karşısın · "' 
da eğilmiyeceğini ilave ediyor. 

ç'Söz sırası Hitler'in!,, 

"Epok gazetesi diyor ki : 
"Şimdi söz B. Hitler'indir .. B. Hit

ler'in, mareşalin dünkü ihtarlarını an 
larnış olduğunu ümit edelim. Bir har
bi göze almak Almanya için çok küs
tahça bir hareket olacaktır.,, 

Akşam gazeteleri de mareşalin nut 
kundan ve Polonya'nın azimkar tav -
rından sitayişle bahsetmektedirler. 
Entransijan gazetesi bu nutku filiyat 
mahiyetinde telakki ediyor ve o da 
Polonya'nın boyun eğmiyeceğini ya
zıyor Paris - Soir da mareşalin asker
ce söylenmiş sözlerinin tefsire bile 
muhtaç olmadığı kanaatindedir. 

Londra mahfillerinin fikri 

Londra, 7 a.a. - Siyasi mahfillerde 
mareşal Smigly - Rydz'in nutkundan 
ve nutukta kullanılan mutedilane li
sandan sitayişle bahsedilmektedir. 

Bu mahfillerde nutkun meydan o
kuyucu mahiyette olmadığı söylen -
mekte ve Polonya'nın tarzi hareketi
ni bir kere daha tasrih ettiği ilave e
dilmektedir. Bu tarzı hareket, fran - M areıal Smigly • Rydz 

İtalyan büyük 
manevralar1 

dün sona erdi 
Rol"la, 7a.a. - Büyük manevralar 

bugün bitmiştir. Dnüdenberi düşman· 
la temas halinde bulunan ordunun mo 
törlü fırkaları bu sabah kati hareke
te geçmişler ve tayyarelerin de müza
heretiyle bir kaç saat içinde kati ne
ticeyi almışl~rdır. 

Alp dağlarından inen ve ve vadileri 
takip ederek Torino'nun on kilomet
re yakınlarına kadar inen düşman ku
vetleri Chisone'nin şimalinde Cesana 
de Ulzioda, Chisone üzerinde kain 
Fenetrelle de, Ambropio ve Oradiera 
da Doire ve Raipairede ve şimalinde 

Cenis dağı istikametinde şiddetli mu
harebelerden sonra Ceseta ve Bardon
neche vadi başlarını da muhafaza et -
miye muvaffak olamaksızın Alp ge -
çitlerindeki hareket noktalarına ric -
ate mecbur olmuştur. 

Bu esnada general Bastico, ordu -
nun zaferine hiç şüphe kalmadığından 
harekatı durdurmuştur. 

Kıral yanında veliaht, Mus::ılini, ma 
reşal Debono, Balbo ve Graziana ile 
general Pariani olduğu halde Torino
da manevraların son safhasında hazır 
bulunmuştur. 

Kıtaata Torino civarında toplan -
mak emri verilmiştir. Kıra! orduyu 9 
ağustosta teftiş edecektir. 

X Melburn - Harp vukuunda A -
vusturalya'nın bitaraf kalmağa çalışa
cağını iddia etmiş olan National Ze
itung'a cevap veren başvekil Menzi
es, İngiltere bir harbe sürüklenecek 
olursa Avuturalya onun yanında yer 
alacaktır demiştir. 

sız • ingiliz diplomasisinin ittihaz et- hakkındaki noktai nazarının değiş -

X Lahey _ Hollanda Veliahdi 

Prenses J uliana'nın ikinci kızının do

ğum ilmühaberi, Söstdijk şatosunda 
doldurulmuştur. Küçük prensese, İre-

~y=-'-•'- ı • .-J .,..rft._;__.ı., 

Mabuat, bilhassa hafta sonunda 
Danzig vaziyeti gerginleşmiş ve va -
ziyet sırf Polonya'nın aynı zamanda 
hem kati hem mutedil hattı hareketi 
ile kurtarılmış bulunduğundan, ma -
re§al Smigly - Rdyz'in gene aynı za -
manda hem kati hem de mutedil söz -
lerini alkışlamaktadır. 

Alman gazeteleri ateş 
püskürüyor 

Berlin, 7 a.a. - Gazeteler, mareşal 
Smigly'inin nutkuna karşı ateş püskür 

mekte ve bu hiddetlerini koydukları 
başlıklarda izhar eylemektedirler. 

Alman istihbarat bürosu, Polonya 
hükümetini Pilsuski'nin hattı ha • 
reketine aykırı bir yol tutmuş olmak-
la itham etmektedir. ı 

Montagpost diyor ki : 
"Mareşal Smigly - Rdyz, eski hika

yelerin ateşiyle ısınmağa çalışıyor.,, 

Danzig Polonya notasına 
cevap verdi 

Danzig, 7 a.a. - Resmen bildirildi
ğine göre, Danzig hükümeti, Polon • 
ya gümrük müfettişlerinin faaliyeti 
hakkında Polonya notasına cevap ver 
miştir. Cevabi nota, tehdiamirz bir 
lisanla yazılmış bulunmaktadır. 

Notanın metni 

--~-~-~ ... ~ .S'f•--- ;;,.·""f~"'11 

Hudutta tevkifler 

Kattoviç, 7 a.a. - Polonya polis 
idaresince bildirildiğine göre, tem -
muz ayı içinde Polonya - Almanya hu 
dudunu geçmiye teşebbüs eden 1025 
kişi tevkif olunmuştur. 

Lipinski mahkum oldu 
Danzig, 7 a.a. - Bundan bir kaç hafta 
evel casusluk ve nazi hücum kıtaları 

mensubundan ikisini kaçırmıya teşeb 
büs cürmiyle tevkif edilmiş olan Po
Jonya gümrük müfettişi Lipinski, 
Hitler'i ve Göbels'i tahkir etmiş ol • 
duğundan dolayı 18 ay hapse mahkum 
olmuştur. 

Polonya' da ıiddetli bir f 1rlma 

büyük hasarlar yaph 
Varşova, 7 a.a. - Vilno vilayetinde 

Braslav mıntakasında şiddetli bir fır

tına büyük tahribata sebep olmuştur. 
Takriben on iki bin hektarlık ekilmiş 
arazi dolu ile karışık gelen bir sik
lonla mahvolmuştur. 688 bina, ahır ve 
samanlık yıkılmış ve iki kişi ölmüş
tür. 

X Londra - Siam'ın antikomin

tern paktına ilti~ak niyetinde bulun

duğuna dair buraya haberler gelmek
tedir. 

X Spring Field ( 11/inois) - Hun 
ter ve Hummphrey Moody biraderler 
havada 434 saat 46 dakika kaldıktan 
sonra çıkan bir bora yüzünden saat 
4.46 da "Grenwich" yere inmişlerdir. 

X Anvers - Kıral Zogo, ailesi ve 
yirmi kişilik maiyetiyle "Brabant" 
vapuru ile Oslo'dan bu sabah saat 10 

da buraya gelmiş ve otomobii ile 
Bruksel'e hareket etmiştir. 

X Londra - Harbiye Nazırı B. 

Hore • Belisha, kısa bir ziyarette bu
lunmak üzere Paris'e hareket etmiş
tir. Kendisinin Paris'te hiç bir siya
si şahsiyetle görüşmeler yapmıyacağı 
bildirilmektedir. 

Nevyork - Bir numaralı halk düş 

manı ilan edilen şaki Buchalterin di -
ri veya ölü olarak yakalanmasını müm 
kün kılacak ma!Umatı verene bükü • 
metçe vadolunan on bin dolarlık ikra
miye 35 bin dolara çıkarılmıştır. 

Berlin - Dün Berlin'de askeri 
makamat tarafından hususi kamyon 
ve otobüslerin müsaderesine girişi! -
miştir. 

7 Ağuıtos 1939 Fiyatları 

ÇEKLER 

Açılış F. Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.66125 

28.5925 
67.8425 
50..8250 
21.5175 

5.93 
126.6750 

3.3550 
6.66125 

28.5925 
67.8425 
50.8250 
21.5175 

Danzig, 7 a.a. - Polonya komiseri
ne bu sabah tevdi olunan nota, Polon
ya tarafından pazar günü verilen mek 
tubun tahkik edilmeksizin ileri sürü
len esassız malUmata istinat etmesini 
protesto eylemektedir. 

Keza Krakovi mülhakatında da 
fırtınaların tahribat yaptığı bildirili
yor. İki kişi yıldırımdan ölmüştür. 

Raclavice köyünde yıldırım düşen 
bir evde yangın çıkmış ve on beş ya
şında bir kızla kundakta bir çocuk 
yanarak ölmüştür. 

Sakalin pelrollan i~in japonya 

ve sovyeller anla~maya vardılar 

X Londra - İki motörlü bir bom -
bardıman tayyaresi bugün öğleden 

sonra Sussex'de Beachyhead'da sa -
hildeki kayalıklara düşerek parça -
lanmıştır. Civarda bulunan bir kadın 
da ölmüştür. 

X Berlin - Propaganda nazırı 

Göbels, 1talya'da Venediğe gitmek ü
zere bu akşam Salzbugd'an hareket et 
miştir. 

Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohaına 
Stokholm 
Moskova 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.0350 
23.8425 
24.4525 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5550 
23.90 

1.0825 
1.56 
4.3375 

14.0350 
23.8425 
24.4525 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.5550 
23.90 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 Ttirk 
Borcu il. 19.425 19.425 

1933 1 kramiyeli 
Ergani 

( Vadeli ) 

19.32 19.32 
1938 r,5 
İkramiyeli 19.10 19.10 
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. III. 20.- 20.-
Sivas - Erzurum 
Hattı İs. V. 20.- 20.-

Danzig ayanı, mektubun alelacele 
ve ultimatum mahiyetinde yazılmış ol 
masını da şiddetle protesto etmekte 
ve bunun diplomatik teamüle aykırı 
olduğunu bildirmektedir. 

Notada, ne ayan meclisinin ne de 
gümrük idaresinin Polonya müfettiş
lerini vazifelerini ifadan men ıçın 
emir verdikleri ve bunun asılsız şayi
alardan ibaret olduğu beyan edilmek
tedir. 

Nihayet notada, Danzig ~yanının, 

gümrük kontrol meselesinin heyeti u
mumiyesini tetkik için Polonya ile 
müzakereye hazır olduğunu ve ancak 
Varsova hükiimetinin bu müzakerele
re i~kan verecek mütekaddim şartları 
yerine getirmesi meşrut bulunduğu -
nu hatırlatmaktadır. 

Notada. Danzig ayanının bu mesele 

Moskova, 7 a.a. - Şimali Sakalin
deki petrol imtiyazları işleten japon 
kumpanyası ile sovyet sendikaları, 5 

12. 38 de nihayete ermiş olan eski kon
tratın yerini tutacak olan yeni iş mu
kavelenamesinin umuıni prensipleri 
üzerinde mutabık kalmışlardır. Tes
bit edilecek yalnız daha birkaç tefer
rüat noktası vardır. Yeni iş mukavele
namesinin ağustos sonundan evel tat
bik mevkiine konamıyacağı tahmin e-• dilmektedir. 

Bu mukavelename, bugünkü anlaş
mazlığı tamamiyle halletmiş değildir. 
Zira yeni mukavelename, ancak önü -
müzdeki kanunuevel sonuna kadar 
muteber kalacaktır. 

XLondra - Hava nezaretinden bil 
dirildiğine göre ingiliz hava filosu 
yarın ilk defa olarak Fransa üzerinde 
gece uçuşlar yapacaktır .• 

X Anvers - Arnavutluk kıralı Zo
go yanında kıraÜçe, küçük prens, üç 
kız kardeşi ve maiyeti olduğu halde 
otomobille buradan ayrılmıştır. Kıral 
ve maiyeti ikamet etmek üzere Fran -
sa'da Versaillese gitmektedir. 

X Loııdra - Hindistan'dan bir çok 
bombardıman tayyaresi bugün Singa
purdan gelmiştir. Daha da bir kaç ha
va filosu gelecektir. Burada kıtaat ye
niden üç taburla takviye olunmakta -
tır. 

ISTANBUL Gazeteleri 
TAN 

Harp olacak mı? 
M. Zekeriya Sertel, bütün dünyada 

harp hazırlığının son haddine varmış bu
lunduğunu, önümüzdeki aylar zarfında 
harp olmak ihtimalini en nikbin kimse -
!erin bile düşündüğüniı, bir tarafta ma • 
nevralar, hazırlıklar yapıldığuu söyli -
yerek harp olup olmıyacağını araştırı -
yor ve Hitler, demokrasilerin ciddi bir 
harbi göze almryacaklarına kani bulun· 
dukça dünyayı büyük bir felikete sü -
rükliyebileceğini ve demokrasilerin ka
rarsızlıkları devam ederse bir harbin 
muhakkak olduğunu söylüyor. 

Böyle sergiye ne lüzum var? 
(Günün meseleleri) sütunu muharriri, 

İstanbulda her sene açılan yerli mallar 
sergisinin, yerli sanayideki terakkiyi 
göstermiye ve Avrupa mahna rağbeti a
zaltmıya matuf olduğunu, halbuki ser -
ginin bugünkü haliyle bu maksadı temin 
etmediğini söyliyerek bu seneki yerli 
mallar sergisinin arzettiği iptidai pa
nayır manzarasını belirtiyor, sergi bina
sı yapılmadıkça bu sergiden vazgeçilme
sini tavsiye ediyor. . 
Piyasamızda alman 
propagandası 

"Günün meseleleri) sütununda, 15 a
ğustostan sonra Almanyanın bizden mal 
almıyacağı yolunda şayialar çıkarıldıgı
nı söyliyerek bu şayiaların fiyatları kır
mak için yapdan alman propagandası ol
duğunu hatırlatıyor ve tüccarımızın bu 
haberlere aLdanmamasını tavsiye edi -
yor. 

Bir intihap dairesinden alman 
intibalar 

Sadri Ertem intihap dairesindeki z i
yaretinden aldığı intibaları kaydederek 
köylünün istihsal kabiliyetinin, istihlik 
kudretinin, hayat zevkinin artmış oldu
ğunu izah ediyor ve bünyesi esas iti -
bariyle demokratik olan türk milletinin 
bütün bu feyizleri cümhuriyetin eseri 
olarak tanıdığını ve onu vekarla, olgun 
milletler gibi kullandıibnr tiebarüz et
tiriyor. 

VAKİT 

Su·ni pamuk ve yün 

Asım Us, bu başmakalede, almanla
rın yaptıkları suni pamuk ve suni yü -
nün gümrük resmi meselesini ele ah -
yor ve bu ma~eleri hafif gümrük res -
mine t abi tutmak, pamuk ve yün ihra -
catçısı olan Türkiye için kendi otur • 
duğu dalı kesmek gibi bir şey olacaix
!'..!-:'T~~ç~; ve sunf paliiufta;_•y;p,~ş 
mensucatın ithalini menetmek, kabil ol
mazsa ağır resim almak olduğunu ila
ve ediyor. 

Apartmanlarda sığmak 

Fikret Adil imzah bu makalede, hü
kümetimizin, her hangi bir taarruz ih -
timaline karşı halkın müdafaasını temin 
için kanunlar çıkarmış, tedbirler almış 
olmasına rağmen, bugün hemen hiç bir 
apartmanda korunma şartlarını tamamen 
haiz bir sığınak bulunmadığını, sığınak
lı apartmanların da fazla varidat temi • 
nine bahane teşkil ettiğini izah ediyor. 

YENİ SABAH 
Almanya' da iki cereyan 

Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale
sinde, Almanyada, biri nazi rejiminin 
tatbi~ ettiği siyaseti tasvip eden, diğeri 
bu sıyaseti.n devamı aleyhinde bulunan 
iki cereyan mevcut bulunduğunu izah 
ettikten sonra, bu fikir cereyanları ne 
olursa olsun meseleyi azami surette ob
jektif olarak düşünenler için bugtin mü
zakere yolundan başka bir kapı kalma
mış olduğunu ve Danzig için İngiltere
nin harp etmiyeceği sözlerine, demek -
rat devletlerin blöf yaptıklarına dair 
sözlerin yalnız Almanyada para ettiği
ni, çünkü bun.dan sonra tecavüzlerin 
kendine mahsus adı olmadığını, her te
cavüzıin aynı katiyet ve şiddetle muka
bele göreceğini söylüyor. 

Almanya' daki türk talebeleri 
Çağrıldı 

Almanyada tahsilde bulunan bir çok 
talebenin geri çağrıldığını, bu meyanda 
rasat stajı görmek üzere iiden rneteo • 
roloji memurlariyle alınan hava mey • 
danlarında staj yapan talebe grupu bu
lunduğunu, almanların fena muameleleri 
üzerine talebelerin tahsillerinden iaye 
~aybolduğun.dan geri çağrıldıklarını, is
tıhbaratma atfen yazıyor. 

a,a, Matbuat Servin 

Kötü bir usul 
(Şimdilik bu kadar) sütunu muharriri, 

bir çok mütekaitler namma Hüsniı im
zasiyle gazeteye yazılan bir mektupta, 
umum mıitekaidin askeriye cemiyeti ta
rafından tertip edilen bir tenezzühe ait 
biletlerin halkı rahatsız etmek ve bü • 
yüklerin isimleri karıştırılmak suretiy
le satıldığından şikayet olunması mü -
nasebetiyle, hayır cemiyetleri namına 
zorla takvim, defter, müsamere bileti 
ve saire satan ve iane toplıyan bazı kim
selerin mevcudiyetini hatırlatarak bu i
şin çirkinliğini tebarüz ettiriyor. 

İKDAM 

Güzel sanatlar ve mensuplan 

Bu başmakalede, maarif vekaletinin 
gÜzel sanatlar kongresi toplıyacağı yo
lundaki haber münasebetiyle, kongre -
nin türk milletini başka milletlere ta • 
nıtmakta amil olması muhtemel bulun
duğunu, Türkiye cümhuriyetinin ehe -
miyet verdiği mühim işlerden biri de 
gtizel sanatlar olduğunu söylüyor ve ma
arif vekaletinin bu sahadaki faaliyet -
tinden çok şeyler ıimid edildiğini ilave 
ediyor. 

CUMHURİYEl 

Kendi kendine yetmek siyaseti 
insanlığın en büyük f elaektidir 

Yunus Nadi, bu ba~makalede, büyük 
harpten sonra bazı milletlerin, kendi 
kendilerine yetmelerini temin edecek 
iktisadi b ir siyaset tatbikinde gösterdik
leri temayülde isabet olup olmadığını 
araştırıyor ve kendi kendine yetmek ta
birini nihayet bir memleketin en hayati 
ihtiyaclarında kendi dahili istihsalinin 
bütün imkanlarını tedricen ve zamanla 
tahakkuk ettirmesi manasında alınabi
leceğini izah ettikten sonra, mesela ken
dine yetmek s iyasetiyle alakası olmıyan 
biz im iktisadi sistemimizin bu kabilden 
bulunduğunu, mih ver devletlerinin bu 
sistem yüzıinden kendi hayatlarında sulh 
için tehlike teşkil eden çıkmaza doğru 
sürüklenmiş bulunduklarını söylüyor ve 
ilave ediyor: "Milletlerin paralarının 
hakiki kıymetlerinin bile milletler ara
sı mübadelelerindeki itibarlariyle ölçül
düğünü söylemek, otarşinin ne kadar 
meşum bir hata olduğunu isbata yeter. 
İlmen ve hakikaten her milletin hayat 
sahası bütün dünyadır ... 

1 Maverayıürdün'de 
dün yeni bir 
.. 

re1ım kuruldu 
Amman, 7 a.a. - İngiliz Maverayi· 

urdün muahedesinin tadili üzerine 
Maverayiürdün'de dün yeni bir rejim 
kurulmuş ve kabine istifa etmiştir. 

Kıra! istifa eden başvekil Tevfik 
Paşa Abdülhiida'yı yeni kabineyi teş
kile memur etmiştir. Kabine, şu şe
kilde teşekkül etmiştir : 

Başvekalet, hariciye ve Adliye 
Tevfik Paşa Abdülhüda 

Milli talim ve terbiye Ahmet Alevi 
Sakkaf 

Dahiliye ve milli müdafaa Raşit 
Paşa Madfai 

Maliye Abdilahnimer 
Ticaret ve ziraat Nikola Ghamme 
Münakalat Ali Paşa Kait 

B. Çemberleyn İskona'ya gitti 
Londra, 7 a.a. - Çemberleyn ile 

refikası, İskoçyaya gitmişlerdir.' Baş
vekil burada sık sık balık avına çık
mak tasavvurundadır. 

Mumaileyh, bu müddet zarfında 
her gün Londra ile temas halinde bu
lunacak ve Başvekalet dairesine bü
yük bir ihtimalle ay sonundan biraz 
evel dönecektir. 

Çemberleyn, bundan sonra Balmo
ral'a giderek birkaç gün hükümdarla
ra misafir olacaktır. Başvekil, kabine 
içtimalarına başladığı zaman yani ey
lülün ortalarında Londraya avdet e -
decektir'. 

~················································································ - ~ 
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. . . . . . 1939 da en yenı hôdise 
Güzel İzmir'in Enternasyonal Fuarıdır. 
Tamamiyle modern zevke ve sanata göre tanzim edilen 1939 lz

mir'in Enternasyonal Fuarına bütün yurddaşlarımız davetlidir. 
Yenilikler, Cazibeler, Sürprizler, karlı alışveriş ve mütenevvi 

eğlenceler, fuara iştirak ve ziyaret edeceklere zevkli ve istifadeli 
zamanlar geçirtecektir. 

20 Ağustos • 20 Eylill arasında güzel lzmir'i ve Izmir Enternas
yonal fuarını herhalde ziyaret ediniz. 

1 - Denizyolu ile lzmir'e gelecekler için gidiş - geliş biletle
rinde % 50 tenzilat yapılır. 

2 - Devlet Demiryolları tarifelerinde % 75 tenzilat yapılır. 
15 günlük Halk Ticaret biletleri: 
1 ci mevki il ci mevki III cü mevki 

17,50 12,50 8,75 
kuruşa satılmaktadır. Bu biletlerle İzmir Enternasyonal Fuarına 
uğradıktan sonra bütün Türkiyeyi dolaşabilirsiniz. 

.. 

. . . 
• . . . . . . 9\,,,,,,,................................................... r· 
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Avusturyalıların 

hoşnutsuzluğu 

1 Le T emps gazetesinden 1. 

A vusturya'da vaziyet 
ne merkezdedir ? 

Bu memleket hakkında ve
rilen haberler o kadar bi
ribirini nakzedici mahi · 
yettedir ki bunu anlamak 
güçleşiyor. Fakat işte bir 
müşahidin intibaları: B. 
Geor2es Oudard'ın Revue 
de Piris'de Avusturya'nın 
hoşnutsuzluğuna tahsis et
tiği sayfalar. B. Oudard 
bize Viyana'nın yeni man
zaralarının pitoresk bir 
tablosunu çiziyor. Avus · 
turyalıların alınanlara ka
rışmadıklarını, vahdetin 
tahakkuk etmediğini anla
tıyor. Almanlardan bahse
derken daima onlar ve a
vusturyahlardan bahse -
derken biz denildiği işiti

liyor. En mütevazi insan
lar bile böyle konuşmak • 
tadırlar. 

bir hata eseri olarak liste· 
ye girmiş olduğunu itiraf 
edecek ve üçüncüsünün son 
tabağını biraz evci bir 
müşteriye vermiş olduğu

nu, ellerini kırarak, söyli
yecektir. Viyana nasıl bes
leniyor? Meşhur kabare • 
!erde yemek yenildiği tak
dirde iyi, dostlara davet e
dildiğiniz zaman oldukça 
kötü. Yabancıya imtiyazlı 
muamele ederler, fakat 
yerli mütevazi bir tabakla 
iktifaya mecburdur. Aile
ler haftada insan başına 
ancak 35 gram yağ alabil
mektedirler, ki bu bir hiç 
demektir; fakat yağın ve
sika ile alınan yegane gıda 
olması diğer gıda madde
lerinin serbestce satıldığı
nı ifade etmez. Herkes da
ima ayni dükkandan ihti -
yaçlarını tedarik etmek 
mecburiyetindedir, bu dü
kan da her zaman istenile
ni verecek mevkide değil
dir. Kasaplarda satılan 

hayvanların kötü tarafla
rını da müşteriler almak 
mecburiyetindedirler. Bu 
dirije tagaddidir, bu sis · 
tem sayesinde Viyana bu
gün aç kalmamaktadır. B. 
Georges Oudard Alman · 
ya'nın yiyecek hususunda 
sıkıntıda olduğunu inkar 
etmek çılgınlık olacağını 
söylüyor, fakat bu sıkıntı
nın ehemiyetini mübalağa
landırarak halkın açlıktan 
öldüğünü söylemek man · 
tıksızhk olduğunu da ila
ve ediyor. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

İlalya'nın Hindiıinide gözü varmı spanya ya sevketmiş olmalıdır. Ve 
belki bunun içindir ki İs
panya'nın şefi Falanj mil
li konseyinin tespit etmiş 
olduğu kanunları ilan et
mekte istical etmemekte
dir. 

Vitrinleri gene zarafet
le tanzim edilmekte de • 
vam eden dükkanlar bo • 
yunca ilerlerken, insanda, 
ilk bakışta her şeyin eski
si gibi olduğu intibaı uya
nıyor. Faka eski mağaza. 
Jardan içeri ayak atar at· 
maz inkisar başlar. İpek 

git gide nadirleşmektedir; 
İngiliz diye satılan ku -
maşlar çekoslovak malı • 
dırlar ve yarın münhası -
ran alman malı olacaklar
dır, y-ni suni kumaş. Sa· 
bık A ... usturya devleti en
ternasyonal miıbadelelere 
müstakilen girişmekten 
mahrum kaldığı devirden-
beri kalite mütemadiyen 
düşmektedir. Onunla bir • 
tikte zevk de azalmakta • 

dır. Yavaş yavaş Viyana 
medeniyetini kaybediyor 

ve bunu kütüphane vitrin· 
leri her şeyden iyi ispat e
diyor. Müstakil Avustur • 
ya zamanında. Londra'da. 
Roma'da ve hususiyle Pa • 
ris'de neşredilen en iyi ki· 
taplar bu vitrinlerde göril
lürdil. Bugün, son çıkan 
bir kaç fransız kitabına 
rastlansa bile, diğer ya
bancı edebiyatlar burada 
temsil edilememektedir. 
Bu vitrinlerde biltün gö-
rülen, oldukça bayağı bir 
miktar romanla Mein 
Kampf, B. Rosemberg'in 
eserleri, başlıca nazi şefle
rinin hayatlarını anlatan 
kalın kitaplar ve üçüncü 
Reich'ın zaferleri külliya· 
tı. 

1 yi lokantalarda ye· 
mek listeleri mönü 

haricinde bir çok yemek· 
ler daha ihtiva eder, fakat 
bunların dörtte üçü haya
lidir. Bu yemeklerden bir 
kaç tanesini ısmarlıyacak 
olursanız metrdotel size 
birincisini yememenizi 
t::ım:ive edecek. ikincisinin 

Gerçekten vahim olan 
taraf bu değildir; vahim 

olan taraf maddi sahadan 
ziyade manevi sahadadır. 

Hakikaten, almanla avus • 
turyalı arasında mizac 
benzerliği yoktur. Daha 
ilk gününden An.Şlus fik· 
rine tarafdar olmuı avu•-
turyalılardan biri B. Ou· 
dard'a demiştir ki: "Biz 
bizi anlamayan, bizim de 
pek anlamadığımız bir 
milletle birleştik. Irkcıhk 
bizim aramızda en kanlı 
mağlubiyetlerinden birine 
uğramak yolundadır. Fil -
hakika bizim misalimiz iı· 
pat etmektedir ki bir kül
tür birliğine istinat etmi· 
yen ırk birliği iki millet a· 
rasında devamlı bir bağ o
lamaz... Ben alman olalı
dan beri almanlar sadece a
rusturyalı olduğumu ispat 
için o kadar gayret sarfet· 
tiler ki bunda tamamen 
muvaffak oldular." Daima 
ayni cümle işitilmektedir: 
"Bu böyle devam ede
mez." Yalnız din adamları 
sakit kalmaktaoırlar. Bu · 
nunla beraber onların da 
sessiz muhalefeti tahmin 

HULASA 

ltalyan mesul mahfillerinin bir müddettenberi 
Hindiçiniye karşı gösterdikleri alaka hayretle müşa
hede edilmektedir. 

Haynan adasının japonlar tarafından işgalinin 1-
talya'nın teşviki ile yapıldığı gizlenmiyor, Hindiçi
ni'nin üç merkezinin yeni japon deniz üssünden tay
yare ile bir saatlik mesafede olduğu kaydediliyor. 

ltalyan'ın · sömürge mahfillerinde, her türlü ser
vetlere malik ve bir Avrupa milletinin refahını temi
ne kafi mükemmel bir yer olduğu ileri sürülmekte
dir. 

Roma emperyalistlerinin nazarında Hindiçini en 
büyük alakaya layik güzel bir şikar gibi görünmekte
dir ve Fransa'nın - lngiltere gibi - inhitat halinde 
bir büyük burjuvaji olduğu ilave edilmektedir. 

Roma'da Cibuti üerindeki faşist iddialarının da 
bir aktüalite mevzuu haline geldiği görülmektedir. 

Habeşistan karşısında Somali'nin rolü ve demir
yollar statüsünün yakında tekrar mesele mevzuu ya
pılması muhtemeldir. 

Cibuti mihver psikoloji teknisiyenlerinin kavga-

sız halledilebileceğine inandıkları meseleler katego
risine dahildir. Bunlar bizzat demokrasilerin de bir 
harbe değmez telakkı edecekleri tali kıymette hu.sus
/ar addediliyor. 

Esasen Cibutı hakkındaki yeni kampanya ita/yan 
makamlarına git gide daha vahim endişeler veren 
Habeşistan vaziyetiyle alakalıdır. Halen Roma'da o
lan Aoste dükü duçeden endişelerini gizlememiştir. 
Musolini'ye vereceği bir raporda, imparatorluk mu
hafaza kıta/arının arttırılmasını istiyecektir. 

General Pariani metropolün asker mevcudunu a
zaltacak olan bu talebe karşı koyacaktır. Kendisi ha
beş askarileri mo'deli üzerine sömürge zabıtasını or
ganize etmeye daha meyyal bulunmaktadır. 

Musolini'nin, radikal metotları maliım olan ma

reşal Graziani'yi Habeşistan'a göndermek istediği söy 
/eniyor. Fakat mareşal bu kadar ağır bir mesuliyeti 
üzerine almaya pek meyyal görünmüyor. 

Genevie Tabouis 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
edilmektedir ve halk küt
lelerine yaklaşıldığı niı -
pette muhalefet git gide 
daha a ikar surette göze 
çarpmııktaüu. VlyduA lAlr 

rikalarında iç dıvarlar o • 
cak ve çekiç resimleriyle 
kaplanmıştır, fakat bu ko· 
münist partisinin orada 
tarafdar kazandığına dela
let etmez, sadece muhalif
leri kendi tarafına çek • 
mektedir. Kıraliyetci par
ti, yegane rakibi derece -
sinde hariçten para edin-
seydi, hiç şüphesiz taraf
tarların büyük bir kısmı -

nı onun elinden alırdı. 

Berlin bunu bilir, ve A • 
vusturya'da ürktüğü yega

ne iki rakibe, Habsburg -
!arla Moskova'ya ayni şid
detle hücum etmektedir. 

A iman ordusunda kal
mış yüksek rütbeli 

bir Avusturya zabiti B. 
Oudard'a demiştir ki: 
"Harbetmeye muktedir ol
mıyan ordu değil, devlet-

tir. Eylülde ne ahmaklık 

ettiniz 1 Hitler geri çeki
lecekti ve sizin her azim
kar davranıeuıız~• .. --·; 
çekılecektir. Hır tek asker 
feda etmeden bütün bina
nın yıkılışına şahit olmak 
ister misiniz? Ona hiç bir 
şey vermeyin: ne bir ta • 
viz, ne bir metelik, ne de 
mahrum olduğu şeylerden 
hiç birini. İflas halindeki 
ekonomisi içinde batmaya 
ve git gide artan muhale

fet arasında bocalamaya 

bırakın, o azman görürsü

nüz ... Bizim alayda hep 
bunu bekliyoruz. Çünkü 
ben yegane avusturyalı za
bi tsem, yegane nazi aleyh
darı zabit değilim. Öteki 
cinsten yalnız iki tip var· 
dır. S. S. lerle S. A. lar. 
Sokakta rastladığınız bü
tün bu hücum kıtası zabit· 
lerinin yataklarında öle
ceklerini sanıyorsanız al
danıyorsunuz. 

(Büyük harpten _so~ra ilk paskalye gecesi, beş genç, 
Antuvan, kardeşı Jılber, arkadaşı Dominik Heriyo. 
Marıyan ve Sol~nj Senkler isminde iki gene; kızla be
raber sıkıntılı hır suareden kaçıyorlar ve geceyi kırlar 
içinde kaybolmuş bir otelde geçiriyorlar. Antuvan 
Mariyan'la. Dominik de Solanj'la beraber eğleniyorlar: 
Aradan bayii zaman ceçmiştir. Mariyan. Antuvan'ı sev
miye başlamıştır. Bu arada Solanj kendisini ıevmeı 
görünen Dominik'e Jilber'le ihanet etmiş ve ondan ge
be kalmıştır. Sonra nedamet duymuş ve çocuğu dueil
rilrken hastalanmıştır. Şimdi Mariyan, Antuvan'la ev
lenmiştir. Antuvan babasının hastalığını duymuı ve o
nu ziyarete gitmi5tir.) 

B o y Ü K A ş 

iki yol 

ağzında 
İspanya'da yeni bir iç 

harp ihtimalini hatıra ge· 
tiren sansasyonel haber le
ri bir bekleyiş ve karar
sızlık devresi takip ediyor. 

Nasyonalistler arasında 
zuhur eden derin ihtilaf
lar yüzünden otoritesi hiç 
de sarsılmış gorunmiyen 
general Franko yeni İs -
panya'yı karakterize ede • 
cek olan kabineyi kurma
dan evci zemini yokluyor. 
tetkikler, milşaverelerde 
bulunuyor. 

Gerçi, sivil harbın mih
vere pek mütemayil olmı· 
yan en maruf generalleri
nin az çok aşikar olarak 
gözden dü~mesi mukabil 
cereyanın. yani B. Serrano 
Suner'in rivaseti altındaki 
totali ter · Falanjizmin ga
lip geldiğini akla getirebi
lir. Fakat bir askeri dikta
tür emeli besliyen gene -
rallerin gözden düşmesi, 

ilk önce sanıldığı kadar 
ıcuvetli olmamıştır, Franko 
onların ümitlerini kırmak
la beraber. onların ağziyle 
konuşan kuv~tli halk cere· 
yanlarını ve temsil ettik · 
ri eski fertci temayülleri 
hesaba katmak mecburiye
tinde mi kalmıştır? 

Bu ananelere aykırı te
mayüllerden ilham alan 
Falanj memleketi kendi 
istediği şekle koyacak ve 
kendisine muhalefet un -
surları temsil edecek ka
dar kuvetli midir? 

kü .... zafer° çe°İenklerf nin an
cak pek mütevazi bir kıs
mı onun hissesine düşer ve 
Falanj eveJce, Almanya ve 
1talya'da totaliter partile
rin yaptıkları gibi, 1span
ya'yı komünizmden te • 
mizlemiş olmak şerefini 

ve ona karşı tek mani teş
kil etmek iddiasını gasbe
demez. 

Falanj muhalif unsurla
rı yola getirmek için ne 
kafi derecede kuvetli mün
tesi plere, ne de İtalya'da 
faşizmin zaferini temin et· 
miş olan ananeci partile· 
rin uyuşukluğuna güvene
bilir. 

Bu vaziyet her halde 
general Franko'yu düşün
dürmüş ve onu bir alman 
gazetesinin "yabancı fi. 
kirlerin ve misallerin mu· 
hafızı" dediği kayın bira · 
derinin manevralarına kar· 
şı mtiteyakkiz davranma -

K R o 

Enternasyonal vaziyet 
de hiç şüphesiz Franko'yu 
radikal hal şekillerine gi
rişmeye teşvik edecek ma
hiyette değildir. Ekono -
miyi totaliter ve otarşik 
esaslar üzerinde tanzim e
decek olan böyle bir karar 
İspanya'yı muhtaç olduğu 
yardımlardan mahrum e
decektir. Geçen gün har -
bın sebebiyet verdiği istih
lak maddeleri sıkıntısını 
izale için ham maddeler 
ithal etmek lüzumunun 
İspanya'yı yabancı kredi -
\eri kabule mecbur edece
gını "Frankfurter Zei -
tung" yazmıyor muydu? 

Fransa Berard - J orda
na anlaşmalarını tatbik 
mevkiine koymak sure
tiyle İspanya hükümetine 
dürüstlüğüne ve kendisiy
le girişilecek münasebet . 
lerin sa~lamlı ğına bir de
lil vermistir. 
lspany~'nın buna karşı 

hissiz kalması hayret edi
lecek bir şey olur. 

Edith Bricon -
La Republiqut. 

Türkiye 

ve Avrupa 
B. Maurice Pernot, "mil· 

1i müdafaa meseleleri mec
muası "nda Türkiye ve Av
rupa hakkında enteresan 
bir t!tüt neşrediyor. 

Muharir, Türkiye'nin 
tiır Asya aevıttı tutmfk-yb
lunu tuttuğu hakkındaki 
bazı fikirlerin düzeltilme
si için son dünya buhranı
nın zuhuru icap etmiş ol
duğunu kaydediyor. Anka
ra'nın hükümet merkezi 
olarak intihabı ve İstan -
bulun terki yüzünden bu 
yanlış zehap hasıl olmuş • 
tu. Fakat Türkiye cümhu
riyeti bir kere modern, 
sağlam ve iyi silahlı bir 
devlet haline gelince Tür
kiye ile büyük garp de
mokrasileri arasında nor -
mal münasebetlerin inki -
şafına artık hiç bir mani 
kalmamış bulunuyordu. 

İtalyan - İngiliz anlaş • 
ması devamlı temeller üze
rine istinat ettirilmiş ol • 
saydı, Türkiye'nin takip 
edeceği siyaset, hiç şüphe
siz, !ngilterenin kudretin 
gerek Akdeniz ve gerekse 
Asya'da, Rusya, İran ve 
Afganistan'ın mühim bir 

M A N 

Ozeri yağmurdan iyice ıslanmıştı. Bataklıklar, 
ve tarlalar arasında geçen uzun yolculuktan dola
yı .ıaylı yorgun ve açtı. 

Yazan: /rene Nemirovıki -32- Çeviren: Mümtaz Faik FENiK. 

Bahçıvan Jozef şaka ederek onu kar11lad1: 
- Yiyecek, içecek hiç bir §eyler kalmadı!.. 
Antuvan kapı açılır açılmaz sordu: 
- Babam nasıl, babam? 
Jozef: 
- Haylı yorgun! diye cevap verdi. 

Ev düz ve karanlık bahçe yolunun ucunda ve 
biraz yüksekte idi. Bahçıvan tokmağı çekti ve ta• 
raçanın kapısı ağır ağır açıldı. Malta döıeli taı· 
tık, soğuk ve çıplaktı. Etrafta kimsecikler yoktu. 
Antuvan, olmadan duyulan meşum bir hissin tesiri 
altında idi. Bu sükunet, bu durgunluk, her şey her 
ıey ölümü haber veriyordu. 

Kütüphaneye girdi. Burada karde,lerini buldu. 
Paskal her zaman olduğu gibi onu garip ve istih
faflı bir samimiyetle karşıladı. Antuvan kardeıi· 
nin bu tuhaf, her vakit şüpheli halıni ti. çocuklu· 
ğundanberi tanıyordu. 

Jilbcr, soğuk be"""' pl\nnaklarının ucunu uzat· 
tı ve mırıldanarak dedi ki: 

- Henüz tehlike yok! 
Antuvan soruyordu: 
- Öyle ise ne var? Bir şey anlamıyorum ki ... 
- Dinle öyle iıe: bir bağırsak hastalığına tu· 

'ulmuı. Sonra bu hastalık gelmif karaciğerle ihti· 
lat yapmıı. Son günlere gelinceye kadar doktor 
hiç bir endişe duymuyordu. Fakat ıimdi basta hay
lı yorgunluk hissediyor. 

Antuvan hiddetle: 
- Peki bana haber vermek yok mu? diye söy

lendi. 

Paskal cevap verdi: 

- Bütün aileyi buraya toplamak için davul 
çalacak değildik ya .... 

- Fakat siz bunadaıınız. 

- Annem bizi görmek istiyordu. 

- Ya beni? ... 

- Seni mi? Sen, fU son günlerde onu o kadar 
astm ki ... Annem iki ay içinde kendisine ancak iki 
defa mektup yazdığmı aöylüyor. 

Pask'\I atıldı: 

lıin doğrusunu istersen, annem senin ev
lenmenden hiç de memnun değil.. 

Antuvan omuzlarını silkti: 
- Bana kalına, o, zaten bizim hiç birimizin 

evlenmesinden memnun değil! 
Sonra kendi kendine dütündü: 
" Fakat Ötekileri çoktan affetti bile!" ve yÜk-

aek sesle Jilber'e hi.tap ederek sordu : 
- Solanj burada değil mi? 
- Y arm gelecek zannederim. 

Her ikisi de sükunetle konuşuyorlardı. Fakat 
Antuvan bu sükutun altmda kardeıine karıı duy
duğu kinift titrediğini hissediyordu. Jilber dirsek-

lerini koltuğa dayamış, ellerini, pannaklarmm u

cu biribime değer tarzda biribime yapıştırmıştı. 

Tırnakları bembeyaz oluyordu. Antuvan, onun bu 

halini çok iyi bilirdi. O, küçükken ezberleyemediği 

bir dersi söylerneğe çahtırken hocanın pek hakir 

azarlarına cevap vermeğe uğraıırken, Jilber dai
ma böyle sakin dururdu. Sesinden bir şey anlaşrl
mazdı, fakat onun bu parmaklarının uclarını biri-

8 - 8 - 1939 

(_R_A _D v_o_) 
TÜRKiYE 

RADYO DİFÜZYON 
Postaları 

TÜRKİYE 
Radyosu 

ANKARA 
Radyosu 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs/120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kcı;./ 20 Kw 

T.A.Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A.P. 

-ANKARA-

SALI - 8-8-1939 
12.30 Program 
12.35 TÜRK MÜZİGİ : 

1 - ------·· Hüseyni peş -
revi. 

2 - Nuri Halil Poyraz -
Hüseyni şarkı - Artık 
yetişir. 

3 - -·--·-·--- Hüseyni şar -
kı - Sevdiğim cemalin 
çünkü göremem. 

4 - -········- Kanun \ilksimi 
5 -Tanburi Cemil - Hıi • 

seyni şarkı - Görmek 
ister gözlerim 

6 - Sadettin Kaynak • Gü
lizar türkü - Bağrıma 
taş basaydım. 

13.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber
leri 

13.15-14 MÜZİK (Karışık pro 
gram) - Pi.) 

19.00 Program 
19.05 MÜZİK (Oda müziği -

Pi.) 
19.30 TÜRK MÜZ1Gt (Fasıl 

heyeti) 
20.15 Konuşma 
20.30 Memleket saat ayarı, a. 

ians ve meteoroloji haber . 
leri. 

20.50 TÜRK MO'ZtGt (Muş . 
terek solo taganniler ve o
yun havaları) 

21.30 Konuşma (Verem hak • 
kında - Doktor: Muhit Tü

l 21_':5erkan tarafından). C Neşeli plaklar - R. 

rol oynıyacakları bir mu . 
kavemet cephesiyle karşı 

koymak olacaktı. İngiltere 
ile Fransa için Akdeniz'
de sahildar, boğazlara ha
kim, Sovyetler birliğinin 

müttefiki olan Türkiye'yİ 
totaJiter devletlerin teca -
vüzüne karşı mukavemet 
sistemine idhal etmek za -
rureti, ltalyan'ın Arnavut
luk'a yerleşerek Selanik 
yolu üstüne çıkması, diğer 
taraftan Almanya'nın Çe
hrA'nıcrJır--:;oz "' rnrrA' 1co
yunca ilerlemesi karşısın
da acil bir mahiyet aldı. 

Türkiye, Büyük Britan
ya ve Fransa ile akdetmiş 
olduğu anlaşmalarla yalnız 

itibarını ve topraklarının 

mesahasını arttırmakla 

kalmamış, Akdeniz ve Av
rupa'daki vaziyeti de ıslah 
etmiştir. Çanakkale' den 
Süveyş kanalına kadar, 

şark denizi, italyanların 

on iki adadaki üslerine 
rağmen baştan başa üç 
müttefik devletin kontro-
lü altındadır. Almanlar 

kafi miktarda kuvetlerle 
Karadeniz'e indikleri tak
dirde, boğazların Karade
niz cihetinden bir taarruza 
uğramak ihtimalini de 
sovyetlerin murahhası B. 
Potemkin'in türk hüküt>ıe-

21.SO MÜZİK (Senfonik pl~k' 
lar) 

22.30 MÜZİK (Kabara vesaı 
re - Pi.) 

23.00 Son ajans haberleri 
raat, esham, tahvilat k' 
biyo - nukııt borsası (fi· 

23.20 MÜZİK (Cazbı1nd 1 
"23.55-24 Yarınki pror; rall' 

-AVRUPA-

OPERA VE OPERETLER 
20.35 Königsberg - 21 Lı: 
semburg, Milano 

ORKESTRA KONSERLEF 
VE SENFONİK KONSf 
l ER: 14.30 Droytviç - ıs 
S•ra:rburg - 18 30 London 
Recvonal - 20.15 Doy<:! 
Zender - 20.15 Sarbrük 
20.30 Stokholm - 21 Var 
şova - 21.30 Roma 

ODA MUSİKİSİ: 16 M
- Z2.25 Kopenhag 

SOLO KONSERLERİ : 
Stokhol m- 18.30 Doyçla 
Zender - 18.30 Varşova 
19 Bohemya, Königsberg 
19.5 Viyana - 22.20 La 
zig - 22.35 Sarbrük. 

NEFESLİ SAZLAR ( Ma 
v.s.): 17.10 Prag - 19 La 
ıig - 19.30 Münih - 20.t 
Bohemya - 20.15 Hambur 
- 20.30 Straıburg - 21. 
Sarbrük 

ORG KONSERLERİ VE K 
ROLAR: 23 Prag 

HAFİF MÜZİK: 18 Beri 
- 20.15 Laypzig - 22. 
Ştıitga rt 

PLAK KONSERLERİ : 1 
Laypzig - 15.25 Hambu 
- 23.35 Königsberg 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt 
gart - 22 Budapeşte (Si 
gan Orkestrası) 

DANS MÜ7.İÔİ: 20.15 Ber 
lin - 20.30 Kolonya - 21.I 
Bükres - 21.40 Sofya 
21.45 Tuluz - 22.10 Tul 
- 22.15 Belgnd, Floran 
- 22.40 Hamburg -
Floransa, Post - Parizye 
Roma - 23.1 O London 
Recyonal - 23.30 Droytv 

tiyle bu yakınlarda yapm 
olduğu müzakerelerde 
romen dış bakanı B. Ga 
fenco'nun Ankara ziyarc~ 
sırasında mütalea edilm 
olması muhtemeldir. D 
ğer taraftan, İngiliz ami 
ralliği de uzun zamanda 
beri meselenin bu safha 
siyle alakadardır ve bo 
ğazların müdafaası işin 
Akdeniz cihetinden old 
ğu kadar Karadeniz tara 
fından da temin edilece 

:rl. • lmlıırıı;e .ı-c:ır. c. 

vardığı netice şudur: 1. ... 

bir coğrafi vaziyetin, ku 

bir ordunun, uyanık ve § 

lırlu bir hükümetin ken 
sine teminettiği üstünlü~ 
müdrik olan ve Avrupa i 
Asya' da akdetmiş oldu~ 

ittifaklara güvenen Tür 
kiye bugünün karışık dü 
yasında esaslı bir rol oy 
namaya namzettir. Bu r 
şu suretle tarif olunabili 
İki kıta arasında sulh 

bir mütavassıt r 
oynamak, ve Asya'nın h 

sumeti tecavüzkar bir 
kil alınca Avrupa'nın ke 
di müdafaasını hazırı 
sı için bir ııet, bir koru 
cu mani teşkil etmek. 

birine dayayarak beyazlahrcasma durufu yok mu, 
işte bundan çok büyük bir itiraf manası çıkanrdı. 

" Kardeşlerin biribirlerinden fikirlerini sakla
maları ne münasebetsiz fey 1" diye dütündü. "Hal
buki ben onun bağırsağının ne tarafa döndüğünü 
biliyorum; evet, onun bu sakin, ve aldatıcı jestle
rinden bir çok şeyler anlamak kabil: Solanj'm ev• 
lenmeden evelki hayatını bildiğim için onun naza• 

rında ben çok fÜpheli bir mahlukum! Bilmiyor ki. 
Dominik'le benim evimde nele roldu. Neler! ... Za· 

vallı Jilber! ... Her şeye gözlerini kapamak, hiç 

bir şey bilmemek, her §eyi unutmak istiyor! ••• E

vet bunu pek ala yapabilir ••• Çünkü Dominik U• 

zakta .. Bafkalarmın da bir fey bilmediklerine kani 
olabilir. Fakat ben buradayım; ben biliyorum. 

hem, Dominik'in arkadaşı, hem de Mariyan'm ko

casıyım. Üstelik de Solanj'ın hayatını ondan daha 
ıyı biliyorum." 

Ayağa kalktı. Ve kısaca dedi ki: 

- Babamı görmek istiyorum. 

- Şimdi imkanı yok. Uyuyor! 

Paskal söze müdahale etti: 

- Fakat, dedi, beraber yemek yiyecek değil 
miyiz? Yemekten evel bir kaç dakika görebilir
sin. 

-Ya annem? 

- O babamın yanında, asla oradan ayrılamı-
yor ... 

Antuvan: 

- Zavallı adamcağız! diye mınldandı. 

(Sonu Yal') 
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'---................. - .................................................... ..1 itti fa k ı ya p ı 1 a c a k m ı ? Maliye Vekaletinin 
Kara sineklere karşı hazırladığı izahnameyi 

Sıhat ve içtimai Muavenet Ve· sa'da bir alayda salgın dizanteri 
kaletinin halka sağlık yollarını gös- hatııalığı çıkar, alayın hekimi sinek-

Tokyo'da mutediller ve askerler ayrı fikirde 

termek üzere sık sık çıkarttığı, ha- )ere kartı sıkı tedbir alır. Herk~~· Harb·ıye Nazırı, Başvekil Hiranuma 
cimleri küçük fakat faydaları pek hastalıkla sinekler arasında ne mu· 

büyük kitaplardan karasinek üzeri- nasebet var diye hekimle eğlenir, ·ııe m·u·h·ım b·ır go··ru··şmede bulundu ne olan 64 üncü sayısı tam mevsi- fakat kıtlanın koiuılarında, mutfa-

aynen neşrediyoruz 

ğında karasinekten eser kalmaym· I d k 
minde yetiıti. d k b 1 Tokyo, .7 a.a. - Harbiy,e nazırı r.enera. 1 • tagaki, ün a ıam Bu mevsl.mde bı"ze rahatsızlık ca hastalık a ay o ur. 1 

t' d"i' d ıtmı• ve kendiıiy e ıaat veren aadece sıcak olsaydı tabiatın Karasineklerin ge ır ı ı en a· bqvekil Baron Hiranuma nın nez ıne g :s 

vücudumuza verdiği müdafaa vaaı· cık.Jı hastalıklardan biri de verem· 22 den ıaat 24 e kadar görütmüştür. 

Maliye Vekiletinin barem kanunu hakkındaki hazırlamıt old~
ğu izahnamenin aynen netrine devam ediyor~z. ~u kııımda v.a~ı
f e ve memuriyetten mütevellit auçlar dolayıııyle ıtt~n el. çe~ırı
len memurun, ücretlilerin girecekleri vazifeler, terf.ı tekıllerı, hu
ıuıt bir meılek bilgiıine ve ihtiıaıa lüzum göıteren ııler hakkında 
hükümler bulacakıınız. d k d . · · f l aı dir. Verem mikrobu ••ilam deri- k d t ·1· Sovyet görü"mele· tası sayesin e en ımızı az a • İyi haber alan japon mahfillerine ma ta ır. ngı ız - s 

caktan koruyarak bu güzel yaz den dudaktan kaplayan kırmızı .. G 1 İt aki ba~vckile Av- rine devam olunması da Bcrline Ja· 
mevsiminden pek de çok tikayet et· zardan bile geçer, derler. Sailam gorc, e!1er~ k ag aında ordunu~ nok ponyanın faal müzaharetini almak 
mezdik. Halbuki karasineklere kar- deriden geçmese de inaan kaıınmca ru.pa vazıyetıb.lda:ı• i• ve bu bahiste mecburiyetini kabul iztirarında bu -

"k b k 1 yca geçmesine yol a- taı nazarını ı ırm ır • b .. Al anya fi tabii olarak hiç bir müdafaa va- mı ro un o a k ühim tavsiyelerde bulunmuş - . iundurmuıtur, zı:a . w ~g.un . m 

-8-
o _ 1452 sayılı kanunun (18) inci adil bir vazifeye tayin olunmakla be

maddesinin tefsirine mahal olmadığı rabcr kesilmit olan yan maaılarını 
hakkındaki 805 sayılı Büyük Millet d:ı alacakları ve haklarında mcmuri
Meclisi umumi heyeti kararına isti- yete mani olmıyacak kazai veya inzi
naden mezkur maddede yazılı muvak- bati bi rceza verilenlerin vazifelerine 
kat tazminat memurların almakta ol- iade veya diğer bir vazifeye tayin o
dukları maaı derecesi üzerinden de- lunacakları ve fakat kendilerine ke
ğil, bulundukları derece maatı tize· silmi§ olan yarı maaılarının tediye e
rinden verilmekte idi. (H) fıkrasında dilmiyeceği yazılı olmasına ve kanu
izah edildiği veçhiylc yeni kanunun nun 26 ıncı maddesi de, kanun hü
(10) uncu maddesi hükmüne göre kümlerinin 2556 sayılı hakimler ka
müddctini ikmal etmeden yukarı de- nununda yazılı haller haricinde ha -
recelcre tayin edilenlerin alacakları kimler ve mliddeiumumilcrle mua
muvakkat tazminat ise almakta ol- vinleri ve bu sınıftan sayılanlar hak
dukları maaş derecesine tekabül eden kında tatbik edileceğini amir bulun
muvakkat tazminat olduğundan ara - masına binaen, hakim sınıfına men
daki farkın bir ağustos 1939 tarihin- sup olanlardan eli işten çektirilenler 
den itibaren kesilmesi iktiza eder. hakkında kanunun (11) inci maddesi 

ııtamız yoktur. Onlar da en ziyade çılır. Çocuğun yüzüne, dudağının ço m için Sovyetlcr Bırlıgının bıtaraflığı· 
15 nisandan eylul sonuna kadra fa· üzerine konan karaainejin kanatla· tu~u sabah, yabancı gazete mümessil- na gövenebilmek ihtimalleri ortadan 

d ki d b. . rında verem mikropları bulununca . ~· b t 1 k lkmı•tır aliyette bulun u arın an ızı en !erinin ittirak ettı,.ı mat uat op an- a s • • •• 
çok bu mevaimde rahatsız ederler. içeriye girerler. Sıraca haatahiının tılarında, hükUmet namına ıöz ıöy - /ngiliz • Japon konferansı clun 
Sıhat Vekaletinin bu seferki güzel sebeplerinden biri de bu.. lcmiye selihiycttar zat, demokr~t toplanmaclı 
kitabı, bir çift sinekten yazın bu bet Bulaıık göz hastalıklarında, tra· memleketler gazeteleri milmcıaillerı-

. . d b k ·ı .. h m hastalığında karasineklerin "Ç l'k kt" a i•tira buçuk ayı ıçın e et atn yon ture· o .. h • nin Japonyanın c ı pa ır • 

diiini bize öfretiyor. O çirkin hay· marifetleri gene fUP esız... . ki hakkındaki §&yiaları ~his mc:-'zuu 
vanın dölü bu kadar çok olduğunu Bize bu kadar .. zarar v;ren, bır ederek sordukları bütün ıuallcrı ce
öirendikten sonra "üç sinek bir ö- .numaralı sağlık duım~n.ı .1 ~ aavaf vapsız bırakmakta iarar etmittir. 
küzil bir aralandan daha çabuk yer,, - o güzel kitabın. de~ığı gıbı - he· 
dediklerine elbette taaccüp etmezai- pimiz için bir vazıfedır. k Biribirine zıt iki cereyan 

Karasineklere karşı savaş etme Şanghay, 7 a.a. - Tokyodan e~in 
niz. l .. .. de pek güç değil. En kolayı karan. bı·r menbadan alınan malumata gore, Karasinekler insan arı goz gore h 1 
yiyip o kadar çabuk bitiremezlerse lıkta oturmak ya ut pencere ere m~ "Genç albaylar'' partisi, Hiranuma ~u 
de, bize de türlü türlü hastalık gel· vi cam takmak ve duvarlara ma~ı tcdil kabinesinin tahdit ıeraitine rag-

b k renkte badana yaptırmak. Karası • · d sunun Almanya • 1 -meıine sebep olarak netice a ı- k men, Japon or u 
mından aynı derecede tehlikeli O• nek karanlıkla o ren ten hoılanmı· talya • Japonya askeri paktını en gc
lurlar. Bundan dolayıdır ki Vekile- yor. Bunları yapamazsanız, daha niş bir zihniyetin tatbik edeceğine da-

b .• k birçok, pek cok çareler var. Otlarla, ı·r Berlı"ne •ercf ıözü vermeyi teklif tin kitabı karaaineii - ta ıı, pe ır 
haklı olarak - "bir numaralı aaj - kok11larla, il~.chırla ~e .kutlarla... etmiştir. İttifak taraftarları •. Tokyo -

. o çarelerın hepsını burada say- dan mutedil unıurlarla lngıltere .•. .•. lık dütmanı,, diye gösterıyor. 

Tkyo, '/. a.a. - Bugün ingiliz - ja
pon konferansı, lngilterede yortu gü
nü olduiu için, toplanamamı§tır. De
niz kenarına istirahata gitmiş olan 
B. Craigie, ancak bu akşam Tokyoya 
dönecektir. 

lngiliz aleyhtarı nümayişler 
genişliyor 

Tokyo, 7 a.a. - Domei ajansı tcb
lil ediyor: İngiltere ale~hindeki ~ü
mayişlcr genişlemektedır. Kobe de 
yüz bin kiti bir alay teşkil ederek so
kaklarda dola§mııtır ve İngiltere'nin 
samimiyetsizliğini ispat eden hattı 
hareketini takbih eyliyen bir karar 
sureti kabul eylemiJtir. . 

Nagoyafa'da diğer bir nümayış da
ha olmuıtur. 

Bu kadar tehlikeli düımanın bi - mıya imkan yoktur. Bir numaralı rasında mümkiln bir uzlanmanın onu 
ze ıetirebileceii en tehlikeli ıeyler, sailık düımanına karıı aavaı vazi - ne geçmek için, çok acil harekete ha~ 
fÜphesiz, kolera hastalığı mikropla- fenizi yapmak için - zaten bedava lamışlardır., Bunun .u~crine, 

1 
aake~ 

k • d . . tefler 2 ağustos tarıhınde top anara S kh 1 'd ndır. Bereket versin 1 yur umuzun verilen - o faydalı kılaptan bar ta- askeri ittifak projesinin dcr~al .b~ş B. Strang to o m e 
hiç bir tarafında o muhit hastalık ne bularak mutlaka okumalısınız... nazırlar konferanııni verilmcsı ıçın 

mucibince muamele yapılamaz. Bun-
lıten el çektirilenler tar eenc 2556 sayılı Hlkimler kınu-

MADDE: ıı _ 1452 sayılı teadül nunun (113) UncU maddesi hükmüne 
kanununun 15 ıncı maddesinin 2 inci tabidirler. 
fıkrasına iatinadcn; vazife ve memu- Ücretli vazifelere 6İrecelrln 
riyetlcrine müteallik hususattan do • MADDE: 12 - §imdiye kadar üc-
layı işten el çektirilerek maaıları k~- retli vazifelere alınacakların gircbile
tolunan alelômum memurlara tahkı- cckleri derecelerle bunların her dcrc
kat veya muhakeme neticesinde meni cede ne kadar kılacaklarını göıteren 
muhakeme, beraat veya ademi mesu· 

k 1 bir hüküm mevcut delildi. liyct kararı verildiği surette ato u-
nan maaılarının emsal haaılının yarı- Kanunun 12 inci maddesi Ucretli 

bulunmadığı ,,ı"bi, karasinekler de h d. d k te L d a 7 a a İngı'ltcre'ye dön· • Onu bulup oukyuncıya kadar, a· ba•vckil B. Hiranuma nez ın e ıı ı on r • · · -
iki kilometreden daha uzak yerlere " d B ada mek üzre Moıkovadan ayrılan Strang 
Yolculuk yapamadıklarından - o ber venyim, karasineklere karıı şebbüıte bulunmutlar ır. . u cı~l ri ·1 t 12 30 d Stok 

hastalıktan dünyanın başka yerle· savaaın baflangıcı emız 1 ır. A k ü holm'a aelmi•tir. Strang, kısa bır 

sı tediye edilmekte idi. vaıifclcre ilk defa alınacak memurla-
Kanunun 11 inci maddesi bu csaıı rın tahsil derecelerine ve diler vaaıf

muhafaza etmekle beraber, hakların- }arına göre girebilecekleri ücret dc
:iaki takibat umumi af ile kalkan me- recelerini tespi tctmit ve ücretlllerin 
murların vaziyetlerini de nazarı iti - terfilerini de muıh memurların ter
bare almıt ve ayni zamanda itten me-

t · l"kt' Japonyanın Roma ve Berlın clçı e bugün tayyare ı c aaa , a . • 
de İtalyada toplanarak .vrupa a ı • • " 

rinde bulunsa' bile - sineklerin bize G. A. !amellerini görüımUtlerdır. müddet fıveç hükümet merkezinde 
o mikroplan getireceklerinden Şimdi mühim olan yegine n;ıeaele: kalmak üzere ingiliz elçiliğine inmit· 
korkmıya lüzum yoktur. , B. Hiranumanın partiler Uzerındekı tir. 

Fakat, tifo, karahumma, ne der· Kudüs'te hôdiseler mutedil vazifesini idamede devam e-

ncdiJdikleri suçtan dolayı haklarında filerindeki hükümlere tibi tutmuı ve 
yapılan tahkikat veya muhakeme ıı - kanunun (6) ıncı maddesinde sayılan 
rumda memuriyet vazifelerine mil- istiınat vazifelerden ücretli olanlara 
tcallik diğer ıuçlar zuhur edenlere tayin edileceklerin dahi muılı me
ne zaman rnaa§ verileceğini de gös - murlar gibi muameleye tabi tutulma
tcrmiıtir. 

aeniz deyiniz, o kötü haatahk, ma· dip etmiyccefidir. 
aleaef, henüz büsbütün bitirileme· .. 

7 
a a _ Son 

48 
saat zarfın- • • Kaybolan köpekler mittir. Vakıa tifo aııaı onun haylıca K~dus, · : b had" e- Japon teltlıllerı 

.. .. .. d B" k 1 1 b da hır kaç hidıse olmuı ve u ıı 
onunu al ı.. ır ~ç yı ~ uyor, u Jcrde üç kiti ölmüı, ikiıi ine'iliz ol - Mainm oldufu ilzcre, Japonya t~- Diln matbaamıza hayırperver bir 

bayan müracaat etti. Kendi paraaiylc 
i"ıa!!.~.Y· bi ~-~- tiyonaga. 

.ı. liastalıim bırdenbıre çogalması çok k .. 10 ki•i yaralanmı,tır. Bir af ndan haziran bida>:etinde ileri ıu-k. 1 • ·· •· .. ld d tifo a•ı ma uzcrc ır ır r ı . ımae erın gozunu yı ır ı, ::r_: _,., ~ .... ırt, ___ ı_ ... ,.. ~4C!'-~fr?creailen son japon teklifleri şun-

Binaenaleyh vazifeve memuriyetle- larını kabul eylemittir. 
rine müteallik husuaattan ~~1layı i.J· Bu hükme göre; ilk defa ücretli va-
- •~ teırurıren-reın maap eiJrf ---ı:-·-e~y~e aJırracaJr bir memur tahsil de-_,__ •• .._ ......... ,... •··-·-•- ......__ • • ı 1 ııı;u 

namadı. Bu hastalığın aıılanmamış Hayfa'da ıkı bomba ~tlayı§ıdır. "Köpeği kaybolanların nazarı dik -
katine: Köpeğiniz koybolursa derhal 
baytar müdürlüğünden arayınız . So -
kakta başı boş bulunup da on gün zar 
fında sahibi çıkmıyan köpekler imha 
edilmektedir. §imdi mevcut Uç av 
köpefi vardır.,. 

den olduğu gibi katoJunacaktır. recesine ve diğer vasıflarına nazaran 
olanlara gelmesi için de sinekler en --------------

lardı : 
1 - Japonya, Sovyctler Birliğine 

karşı otomatik surette harekete geçe
cek kayıtsız ve §&rtsız bir askeri it -
tifak teklif ctmittir. 

Bu kabil memurlara, tahkikat veya 
girebileceği maaşlı memurluk dcrecc

siııin ancak bir üst derecesine ait ma

aş tutan ile tayin olunabilir. 

UlUS 
BUGÜN 

Sinemasında 
3 film birden 

t. Allahın Bahçeleri 

kolay nakil vasıtalarından biridir. 
İçeceğiniz ıuyu kaynattıktan sonra 
içersiniz, hatta yediğiniz salatayı 
kaynar suda haılatırsınız, fakat ma· 
hallebici dükkanında tatlı tatlı ye . 
diiiniz sütlacın Üzerine konan ka • 
raainek iki kilomtereden daha uzak 
olmıyan bir yerde kanatlarına tifo 

1 
mikrobunu bulattırmıısa... Sütlacın 
üzerine ne kadar mikrop bıraktığı 

Marlen Dietrich ve Charleı Boyer 

sayılmamı§ ama, o ainek bir labora- 2. İzdivaç Ltd. Şirketi 
tuvarda jelatinli bir cam üzerine 
konarsa otuz bin tane tifo mikrobu George Alexandcr • Cholot Suza 

bıraktıiı ıayılmııtır ... 
3. Renkli Miki 

Çocuk ishali en ziyade yaz has · 
talıfıdır, bunda fazla sıcağın, ço· 
cuklan yolunda beslemenin tesiri 
vardır. Fakat karasineklerin taıı· 
dıklan mikropların da büyük tesiri 

1 

Scanı saatleri : 2,30 - 4 • 5,30 - 7 

Gece ıaat 9 da 

oldufu fÜpheaizdir. Allahın Bahçeleri 

Dizanteri hastalıfının karasinek· ı 
)erle de reldiiinin güzel bir hikaye- ~--
ıi vardır: haylıca yıl oluyor, Fran-1 ' 

Miki ve Yeni Jurnal 

Tel: 2193 

MAVİ SU 
Yaz.an: Maior WREN -64-

Maykıl'ın mektubu ve İsobcli' tek- mcktc tereddüt ctmedım. 

, 

ıar görmek arzum olmasaydı Buddi- Bana kargı ı.on derece dostane dav· 
den kalmamızı rica ederdim; esasen randı, beni Patricia teyzenin dostu o· 
onun da istediği buydu. lan biriyle, B. Lavrens'le temasa gc· 

Dostunun yaşadığına olan itima. tirdi. Bu bay Lana para gönderdi ve 
dını hiç bir şey sarsamazdı. kendisini görmeye davet etti. Buddi 

- O çölden büyüktü, ölilmclen ku- bana refakat ediyordu. 
vctliydi, diyordu. Ertesi gün, Huddi'yc bir kere daha 

Kervana cengaver sıfatiyle katıl • bir trene bineceğini haber vcı!nce ıe
dık (Buddi gene dilsiz oyunu oynu- vinccck yerde hüzünlendi. Kano'ya 
yordu). Daha ılOnraları, Zinder'c yak- sırf beni emniyete çıkarmak ıçin gcl
laşırkcn, hür.yetimize kavuştuk. Bu mişti; vazifesi bittiği için Hank'ı &· 

garnizonun bir küçük zabiti tarafın- ramak üzere dönecekti. 
dan tanılmış veya Zindcrnöf'cten ge - Kararından onu döndürmtk milm· 
len deveciler arasına düşmüş olsay · kün olmadı. Onu vaz geçirmeye, ar
dık büyük müşkülata uğri:!yabilirdik. kadaşının ölilmünc inandırmaya -

Zinder'dcn Hausa'ların sırtında ilk pek nahoş bir vazife - çahınıak bey
ingiliz üniformalarını gördüğümüz hude yere vakit kaybetmek demekti. 
Darbcra'ya kadar bir çok maceralar _ Kardeıin kaybolmuı olsaydı ne 
geçirdik. Fakat kader en kötiı darbt- yapardın? diyordu. Hank bizim için 
.ıini vurmuştu; ben Digbi'yi kaybet· hayatını feda etti. 
:ı,.ştim; Buddi de Hank'ı kaybetmış· Onun için yapabileceğim yegine 
ti. Gerisinin ne ehcmiycti vardı! şey kendisini Kano'da tedariki müm-

Bir gün, cılız etekler sırtında, Ka- kün olan en iyi vasıtalarla teçhiz et
no kasabasına, hiç de muzafferane ol- mekti. Güzel bir binek deve, yedek 
mıyan, bir girış yaptık. yiyecek içeceği taşıyan diğe;; bir de

Hayret içinde kalan bir ingilize ve. Mordaunt iıimli bir zabit olan 
kendimi vatandaş sıfatiylc takdim et- ingiliz tarafından tavsiye edilen eski 

2 - Roma - Berlin - Tokyo mü -
mesillcrinin diğer düımanlarına kar
ıı, Japonya prensip itibariyle yardı
mı vadctmekle beraber, bu yardımın 
ne suretle yapılacalını her vakada ay
rı olarak tcsbit eylemeyi istemekte • 
dir. 

Bu hayırsever bayanın dileği, kö • 
pekleri kaybolanlara köpeklerini der 
hal aramak imkinlarını temin etmek
tir. Bu bayan diyor ki : 

11
- Sokaklarda batı boı dolatan 

sokak köpeklerinin imha edilmesini 
anlarım. Bunlar tehrin sihatına zarar
lıdır. Batı boı dolapn cinı köpekle
ri de imha etmek milmkündilr. Niha • 
yet sahibi alikadar olıun değil mi ? 
Fakat bazı adamlar, ıırf evlerin bah
çelerinden ve saire yerlerden köpek
leri alıyorlar ve sokakta yakaladık di
ye para mukabilinde teslim ediyorlar. 
Bunların sahipleri de köpeklerinin 
kaybolduğunu ve yahut geleceğini 
Hnnediyorlar. Aramıyorlar. Makaa • 
dım bunları ikazdır.,. 

muhakeme neticesinde meni muhake

me veya beraat kararı verildiği veya 

haklarındaki takibat umumi af ile 
J..aldırıldığı takdirde katolunan maaı
ları tutarının yarısı tediye edilecek
tir. 

İ§ten 1el çektirildikleri ıuçtan do
layı haklarında tahkikat yapıldıfı 
vey.ı muhakemeleri icra edildiği sıra
ca memuriyet vaıif elerine milteıllik 
diğer suçları meydana çıkan memur
lara ilk itten mcnedildiklcri tarihte 
kesilen maaıtarının yarısının verile -
bilmesi için; bunların yalnıı itten el 
çektirildikleri ıuçtan delil, biltün 
suçlarından meni muhakeme veya be
raat kararı almaları veyahut hakla
rındski takibatın umumi af ile kalk
inaaı lhımdır. 

MesclA: orta mektep meıunların
dan birisi ilk defa ücretli bir vazi
feye alınmak istenilse, kanunun 3 ün
cü maddesinin (B) f ıkraaı mucibince 
tahıil vaziyetine göre (14) ilncU de· 
rece maatiyle memur olabilecek olan 
bu kimsenin, 14 lincil derecenin bir 
üıt c!ereccıine ait maaıın tutarı bulu
nAn (60) lira ücretle tayini caizdir. 
Bu zata ilk defa vazifeye alınırken 
ciaha fazla ücret verilmesine imkan 
yoktur. 

3 - Japonya, Amerika ve İngiltere 
efkarı umumiycsini heyecana düşür -
memek için anlapnanın ıizli tutul -
maaını talep eylemiıtir. 

Almanya kabul etlecefe 
benziyor 

Enternasyonal vaziyetin bugünkü 
inkipfı, bugün, Almanyayı Japonya • 
nın bu tekliflerini kabule mecbur c -
decek gibidir. Tlençinin ablokası Ro
ma ve Berline, Japonyanın tnıiltere
ye ve demokrasilere karıı oynıyacağı 
rolün ehemiyetini iıbat etmiı, bulun-

Bu okuyucumuzun ar.zuıunu yuka
rıdaki aatırlarla yerine getiriyoruz. 

Ancak 2556 ıayılı Hikimler kanu -
nunun 113 UncU maddesinde eli iıten 
çektirilenlerc maaıtarının yarısının 
verileceği ve bunlardan beraat eden
lerin memuriyetlerine iade veya mu-

Ücretli memurların daha yukarı 
bir dereceye terfi edebilmeleri için 
de (maaıh memurların terfilerinde 
olduğu gibi) en az dört ıene bir de
recede bulunmaları ve o dereceye ait 
ücreti bu kadar milddet filen almış 
olmaları ıarttır. Yüksek mektepten 
mezun olan ücretli memurlar için bu 
müddet üç ıenedir. 

(Sonu var) 

bir Hausa aak~rini rehber olarak ya
nına verdim. 

Bu zabit sabık nefere amerikalı ka
şifi §İmale doğru götürmek ve her 
hususta kendisine itaat etmek icap 
ettiğini söylc1ı. Hareket esnasında 
ücretinin büyük bir kısmını peşin a
lıyordu: mütebakiıi, liyakatine göre, 
efendisinin Kano'ya döniltünde öde
necekti. 

Mordaunt aözümden baıka hiç bir 
teminat göstermeden, bana llzım ge
len parayı ikraz etmek liltfunda bu· 
lundu. 

Cesur, ıaraılmaz, büyilk kalpli kil· 
çilk Buddi'den ayrılırken pek milte
essirdim. Kano'ya ancak Hank'ın re
fakatinde dön~cclini pek iyi hiuedi
yordum. Bu aaadeti ummaya cesaret 
edemiyordum. 

Mucize kabilinden içinden çıktık • 
tan ıonra tekrar cehenneme dönmek 
cesaretini ben iÖıterebilir miydim? 
Hem de bir doıtu bulmak ıerabı uğ· 
runda. 

v 
Kano'dan tren beni adını unuttu

ğum bir memlekete götürdU. J.avrens 
rıhtımda beni bekliyordu. Brandon • 
Abbas'ın sükQti ziyaretciıini derhal 
tanıdım. 

Benim uzun hiklyem Uzerinde 
müstait oldulunu sanmadıiım bir he
yecan uyandırdı. 

_ Realite, dı:di, ekseriya hayalden 
daha gariptir, fakat Mavi Sıı esrarı 
hakkında hala beni tenvir etmediniz. 

- Bütün bildiğim ıudur ki karde
tim Maykıl hiç bir zaman bir ıey çal
mamıştır. 

- Tabii.. Şimdi de ben anlatayım. 
"Binbaşınız dö Bojole gcnderilmiş 

olduğu Zinder'den ayrıldı ve Kano'
dan geçerek denize gitti. Bu şehrin 
iıtaıyonunda ona rastladım: Zinder
nöf kalesinde geçen bütün macerayı, 
kendi taıarladılı tekilde, bana anlat
tı, ve kardeıinizin itirafnamesinin 
bulunduğunu da haber verdi. 

Brandon - Abbaa'a gittitn .. Leydi 
Brandon'a bana söylcncnleı in hepsini 
tekrarladım ... Pek alakadar görünme
di I" 

Bu ıef er de hayret etmek sırası ba
na gclmitti. 

Afrika yıldızlarının aydınıığında, 
elinde bir viıki soda tutan Lavrenı'
in karıııında bulunmak ve onun Zin
dernöf vakalarını - bizim macerala
rımızı - Brandon - Abbas'da anlat -
mıı oldufunu ititmck ideta inanılmı
yacak ıey def il miydi? 

Beni en ziyade ıatırtan ve tahmin
lerimi nihayetsiz surette bealiyen 
ıey, Patricia teyzenin Lavrena tara
fından anlatılan acaip maceraları ka
yıtsızlıkla kartılamıı olmasıydı. 

Mcevhcrin tekrar kendisine dön -
meıini istiyor görünmüyordu. Onun 
garip hali Lavrens'in merakını mucip 
olduğu gibi beni de meraka düşürü • 
yordu. 

Biribirimize anlatacaklarımız tü . 
kenmemişti ! Sir Hcktör'ün Kaşmir'-

de koleradan öldülünü, ıon nefesin
de yanında kimse olmadığını öğren
dim; uşakları daha hastalığı başlar 
başlamaz kaçmışlardı. 

Papas bir sara nöbeti neticesinde 
ölmüştü. 

Klodia İngiltere'nin en zengin şah
ıiyetlcrindcn biriyle cvlcnmiıti, fa· 
kat bu büyilk babası yatında bir a
damdı. 

Hep o beceriksiz binici olan Au • 
ıuıtuı bir av eınaaında attan dilı
milt, bunun neticesinde ölmüıtü. 

İsobcl ııhatteydi, evlenmemiıti. 
Lavrens'e ıordum: 
- Leydi Brandon'dan ıon haber

leri alalı ne kadar oldu? 
- Takriben bir ay, demek ki ha

berler tazedir. 
Teyzem oldukça ıık yaııyordu. 

Papasın ölilmündenbcri, yanında mü
şavir olarak kimıe kalmamıttı. 

laobel evlenmemiıti ! .... 
Nihayet gcniJ bir nefcı alıyorum. 

Kalbim tabii bir eıkildc vuruyordu ... 
Fakat İaobcl'in hisleri defiımemit 

miydi? Ona, allaha ısmarladık, dedi
ğim sabahı hatırlıyorum, o sabah tim
di mazide o kadar uzak, o kadar u
zak görünüyordu ki benden evel ya
pmıt insanların hatıraları arasına 
yazılabilirdi. 

Patricia teyze biliyordu 1 Fakat bil
diği neden ibaretti? Sadece Maykıl'
ın Mavi su'yu çalan yalnız kendisi 
olduğu, ve bundan yalnız kendisinin 
mesul tutulması icabcttiii iddiasında 

bulundutunu. 
Hakıkati biliyor muydu ? 

vı 

Uzun zamandanbcri sıhatım bo
zulmuştu: bır~ok acılar ve yorgun
lukıar irademın ve mukavemetımın 
hakkından geımışti. Malarya ve dı
zantcri blrhKte batladı. Böyle bir has
talıktan sonra bir ınsan ona yakalan
madan evelki insan de&ildir. 

Lavrcns'in otlu olsaydım, ben.im i
çin daha fazlasını yapamazdı. Doktor 
da pek lCıtufkar davrandı. 

Az kalsın gidiyordum!. .. 
Nekahet uzun aürdü. Nihayet, za

yıf, nahif bir halde ve titriyerek 
Maidcli rıhtımına sUrüklendif im gün 
geldi. Lagoı'a ve oradan memleketi
me hareket ediyordum. Corc Lavrens 
bana refakat ediyordu, beni iyileımiş 
olarak İngiltere'ye utaıtırmadan ya
nımdan ayrılmıyacafına yemin et
mitti. Hiç ıüphcsiz o da Brandon 
Abbaaa gitmeyi arzu ediyordu; bu 
düşünce ona olan minnettarlığımı hiç 
de azaltmıyordu. Maykıl macerasının 
onu ancak Patricia teyzeye niıbcti i -
tibariyle alakadar ettiğini fark edi
yordum. Mavi su meselesi ancak tey
zeye vcrmit olacağı sıkıntılar ve ke
derler yüzünden onu düıündürüyor
du. 

Nihayet bir gün kendimi bir gemi 
gövcrtcsindc, deniz havasını teneffüs 
eder ve Afrika sahillerinin uzaklaı
masını seyreder buldum. Bir iki dam-

(Sonu var) 
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Milli atinden İnbbalar 
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Milli Şel'in Gerede'de, Eıentepe'de halkla temasları l:folu'da validen izahat ahrfarken 

Bolu'da parti meydanında bir gezintl yaparken Bolu' dan hareket e•nannda asken lntayı teltiı 

... .. 
1 ,, 

Bir kereıte tacirinin dileklerini dinliyorlar J\nkara nafıa müdürü yollar hakkında izahat veriyorlar 

llolu'da cukeri mahfelin bahçeıinde Kızılcahamam'da halkı •elamlarken 
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Milli _,,ef in seyahatinden İnbbalar 

Milli Şef Kız.ılcahamda halk arasında Bo!rı ormanlarında tetkikler yap-ırhen 

Y eniçağ hal kiyle konuıma Bolu'ya varıf 

Bolu ovasına bakı§ Geredc'dc, hrıll~ arcsında 

Bolu'tla Halkevi'ne varlf Bolu Hallc~vi'nin hatıra defterini inualarlıen Geretle'de Eıentep_e'tle köylü elbiıelerini tetkik etler/ten 
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Milh ..... ef'im.izin du Ü 
leri takip ediyordu. Yolun kenarından Bolulular, büyük misafirlerinin bu 

sab.sn şehirlerinden ayrılacağını duy
muşlardır. Onu, daha doya doya göre
medikleri için teessür içindeler ... Hal
buki Milli Şef, daha Bolu'ya vardık
ları aaat onlarla temasa başlamıştır 
ve bütün bir günlerini kendileri ara
sında tetkiklerde bulunarak, dertleri
ni dinliyerek geçirmişlerdir. 

Fakat Bolulular, ona doymak bil -
miyorlar ... 

Cümhurreisimiz en çok orman 
mevzuu ile alôkadar oluyordu 

köye doğru koşan sarı mintanlı bir 
delikanlı gördük. Ağırladık ve çoı:u
ğu çağırdı. 

- Neye koşuyorsun böyle ? 
- Geçerken görüverdim, ama iyice 

seçemedim ki.. varıp bir daha göri:: • 
yim, dedim. 
Korkmazlı Salim Er, bize bu sözle

ri köyden yarım saat kadar uzakta 
söylüyordu. O, bu koşusiylc köye 

Hareket saati 10 dur. Fakat siz, da
ha saat 6 da vali konağının civarını 

ve Geredeye giden yolun iki yanını 
görmeliydiniz. Halk, Milli Şeflerini 
bir kere daha görmek, onu bir kere 
daha alkışlamak için ne yapacağını 

bilmiyordu. Şehirde hareket durmuş, 
yalnız büyük cadde boyunda canlı bir 
hayat ba§lamıştı. 

Bolu'dan hareket ... 

Saat ona yaklaşıyor. Vali konağı
nın önü geçilemez bir hal almıştı. 
İnönü, yanlarında sayın refikaları Ba
yan İnönü ve maiyetlerindeki diğer 

zevat olduğu halde konağın bahçesine 
çıktılar. Alkış tufanı başlamıştı ve 
bir türlil sonu gelmiyordu. 

Konağın bahçesinde, Bolu Vilayet, 
Parti ve Belediyesi ileri gelenleri 
toplanmış bulunuyorlardı. İnönü ken
dilerine teker teker ellerini sıkmak 

auretiyle veda etti. 
Dün hükümet konağında halk 

mümessillerini dinlerken orman mev
zuu üzerinde birçok sualler sormuş 

kendileri için çok eneteresan cevap· 
lar almışlardı. Bir halk mümessili şu 
•özleri söylemişti : 

- Orman bizi en çok alakadar eden 
mevzudur. Halbuki orman kanunu 15.
yıkiyle tatbik olunmuyor. Halk zarar 
görüyor. Bir çam süpürgesi eskiden 
yüz paraya, beş kuruşa satılırdı. Şim
di otuz kuruşa çıkmıştır. Bu, orman 
kanununun yanlış tatbikı yüzünden
dir. Biz her şeyden evci bu işin temiz 
ellere tevdi edilmesini istiyoruz. Or
man kanunu doğru tatbik olunsun. 

İnönü dün bunları, büyük dikkat 
ve alaka ile dinlemişti. Cümhurreisli
ği Umumi Katibi Kemal Gedeleç ve 
bir yaver not alıyordu. Halkın en bü
yükleri karşısında serbestçe ifade et
tikleri bu dertleri, elbette ki Ankara
dan cevaplandırılacaktı. Fakat İnönü, 
halkı tikiyete sevkeden mevzular ü -
zerinde çok bliylik hassasiyet gösteri
yordu. 

Bu sabah, vali konağı bahçesinde 
Bolu'da halkın alakadar bulunduğu 
orman iglerini tedvire memur olan za
tı gördüler. Bu zat Milli Şefin karşı
sına iki gündenberi daha yeni çıkı
yordu. Cilmhurreisimiz kendisini gö -
rür görmez halkın şikayetlerini hatır
ladı ve ondan bu şikayetler hakkında 
izahat almak istedi. Verilen cevaplar 
Milli Şefi tatmin etmemişti. 

Konaktan ayrıldılar. Alay subayla
rı ve bir kıta asker seıam resmine dur
muştu. İnönü subayların önünden ge
çerken : 

- Allahaısmarladık arkadaşlar, de
diler. Subaylar, bir ağızdan çıkıyor -
muı gibi : 

- Sağol diye bağırdılar. Şef, aske
re de : 

- Merhaba asker, iltifatiyle veda
da bulundular. Gür ve dinç bir "sağ 
ol!,. nidaaiyle cevap landılar. 

Otomobillerine bineceklerdi. Bu sı· 
rada bir müİ:ldet tevakkuf ehiler ve 
kendilerini takip eden zevata döne
rek, biraz evel duydukları teessürü şu 
sözlerle ifade buyurdular : 

- Bir yer ki orman içindedir, hal . 
kı ormanla alakadardır. Fakat o yerin 
orman itlerinden mesul olan biri, bu 
işler hakkında bana istediğim maIU
matı veremiyor. Bu hal idraksizlikten 
batka bir şey değildir. Çok üzüldüm .. 

Sonra, vilayet ileri gelenlerine ve 
halka dönerek : 

_ Allahaısmarladık arkadaşlar, de· 
diler, otomobillerine bindiler ve Ge· 
rede istikametinde, Bolu'dan ayrıldı-

tar. 
Caddenin iki yanında ardı arası 

kesilmiyen bir alkış seli, kasabanın 

çok ilerilerine kadar ~ü~hurr:.isi.~i
zi takip etti. Halk, Bilyuk İnonü ye 
karıı duyduğu hudutsuz tazi~ v.c s.ev· 
gi hislerini nasıl ifade edcccgını bıle-
mi yor. 

- Yaıa, var ol, büyük kahraman 
avazeleri yükseliyordu. 

Saat tam 10,15 te kasaba hududun
dan çıkılmış bulunuluyordu. Vali Na
ci Kıcıman'la Bayan Kıcıman ve Bolu 
jandarma kumandanı lnönli'ye refa-
kat ediyorlardı. • 

Yeniçağ'cla 

Buradan Yeniçağ nahiyesine va
rıldı. Reıadiye gölü diye tanılan, ge
niı bir gölün kenarında kurulmuş o
lan bu tirin nahiye, çoluğu çocuğu. 
genci ve ihtiyariyle Milli Şeflerini 
karşıladılar • . 

rafını saran Yeniçağlılarla konuşmı -
ya başladı. 12 yaşında Abdullah De
mirkol'a : 

- Sen buralı mısın? diye sordu, 
Abdullah : 
- Evet Paşa Hazretleri, dedi, Ye-

niçağlıyım. 

- Bu göl derin midir ? 
- Derindi~ paşam. 

- Ne kadar derindir dersin ? 
- Yirmi metre kadar ... 
- Yirmi metreyi gösterir misin ba-

na; şöyle yürü ve yirmi metre ileride 
dur bakalım. 

Demirkol, talim görmüş bir asker 
gibi geri döndü, talim yürüyüşü ile 
yürüyormuş gibi ilerledi, durdu ve 
gene askerce geri döndü. İsabetli bir 
tahmin yapmıştı. 

Baltanın kaçırdığı orman 

İnönü, bu seyahatinde en çok or
man ve ormancılık mevzulariyle ala· 
kadardır. Yeniçağlılara da (nahi • 
yenin eski adiyle reşadiyelilere) bu -
nu sordu : 

- Sizin köyünüzde orman yok mu
dur? dedi . 

Civarda orman görünmüyordu. Gü • 
zel göl, çıplak dağlar arasında kal • 
mıştı. Beyaz çevre sakallı bir ihtiyar 
öne atıldı : 

- Eskiden vardı, dedi, şimdi yok
tur. 

İnönü, (eskiden) diye kastettiği za
manı katırlıyabilecek kadar (eski) o
lan B. Mehmede : 

- Senin çocukluğunda orman mıy
dı buralar ? 

- Safi ormanlıktı, şu görüJen dağ
lar hep ağaçlıktı. 

- Peki şimdi orman nerede başlar, 
size kaç saat mesafededir ? 

- Dört beş saat. 
İhtiyar Mehmedin bu kısa cevapla

rının is;ine gömUlü olan hakikat çok 
acıdır. Bundan elli altmıt sene evel, 

irin "Re adiye" gölünün kıyılarına 
dayanan çam ormanları, bugün, gölün 
çevresinden dört beş saat uzaklardan 
başlıyor. Acı hakikat şudur: Eli bal
talı ol.anlar ormanı t~ ötelere kaçır -
mıştır. Eğer devlet baltayı zaptetmek 
tc daha acul davranmasaydı, orman. 
daha çok kaçacaktı. İnsafsızca doğ -
ranan çamların yeri, şimdi yabandır, 
bozkırdır; insan, o dağların şirin ve 
yemyeşil günlerini hatırlıyanları din
ledikten sonra beyabana bir daha ba
kıyor, ve içinde bir yerin sızladığını 
hisediyor. 

Göllin üstüne uzanan iskelede, Mil
li Şefe ve Bayan lnönü'ne soğuk ay· 
ranlar ikram edildi. İnönU, burada 
Yeniçağ muhtarını dinledi. Sorduğu 
sualler gene ormanlar Uzcrine idi. 

Hasan Tandut da vaktiyle orman 
olan yerlerin zamanla kupkuru dağlar 
halini aldığını söyledi ve bunun se -
bebinin ormanlardan hesapsız ağaç 
kesmekten ibaret olduğunu tekrarla· 
dı. 

- Ormanlar, bu yüzden, her ıene 

15-20 dakika geriye giderdi. Fakat 

şimdi artık durmuştur. 

Yeniçağ çocuklarının, yirmi otuz 

tanesi bu sırada hep birlikte göle a • 

tıldılar, yüzmiye başladılar. İnönü 
lar mı? diye sordular. 

- Bu çocuklar her gün suya girer

lar mi, diye sordular. 
- Evet paşam.. Yalnız küçükler 

değil, büyükler de akşam sabah gölde 
banyo yaparlar. 
İnönU bundan memnun oldu, "Çok 

iyi, çok iyi,. dediler. 
İnönü, Boluda halk mümessillerini 

dinlerken Gerede belediye reisi ken
dilerine halkın kendi diktiği elbiseyi 
giydiğini söylemişti, İnönü de : 

- Yarın geldiğim zaman bana gös.'." 
teriniz, buyurmuşlardı. 

Burada halkın çoğunun üstünde ay 
nı renk ve aşağı yukarı aynı biçimde 
elbiseler görülüyordu. Bunlardan iki
si çağrıldı. 
İnönü sordu : 
- Kaç senelik bu elbise ? 
- İki seneliktir. Kendi malımızın 

yününden kendimiz yapıyoruz. Evde 
kadınlarımız dikiyor, biz giyiniyoruz. 
Gömleğimiz kuşağımız da evde yapı
lır. 
İnönü bu sefer iki köylüye birden: 
- Fakat niçin bu kadar kirlisiniz? 

diye sordu. 
- Harman zamanı paıam, çalıııyo

ruz ela ondan, dediler. 
- Peki başka, daha temiz elbiseniz 

de var mı ? 

Gölün kenarında güzel bir iskele • 
leri vardı. Milli Şefi oraya davet etti· 
ler. İskeleye çıkmadan evci İnönü et-

- Var paşam, çarşıya gittiğimiz ıa
man or.ları giyiyoruz. 

Yeniçağlılar Milli Şefi coıkun teza
hürlerle uğurladıJp..a. 

Esentepe'de kamp kuran ankaralılarla birlikte · 

Kızılcahamam'da halkın tezahürleri 

Bolu ormanlarında bir gezintide, 

Gerede' de 

Geredeye saat U yi geçe varılmış -
tı. 

Gerede bir dağ yamacına kurulmuş 
büyük bir kaza merkezidir. Kalabalık 
ve cana yakın halkı vardır. Fakat asıl 
Gerede ne bü·ıüklüğü, ne halkı, ne de 
zenginlığiyle tavaif edilebilir: Haki
ki Gerede §imdilik bir turist ıehri de· 
mesem Ankara için en güzel mesire 
olacak bir yerdir. Ve Gerede deyince 
Esentepe'yi anlamak lazımdır. 

Esentepe, Gerede evlerinin serpili 
olduğu sırtın üstünde, heybetli çam 
ağaçlarının içinde basmağa kıyamıya
cağınız kadar yeşil ve güzel bir yer
dir. Programa göre lnönü'nün öğle 
yemeğini burada yiyeceği anlaşılı -
yordu, otomobillerle oraya çıkıldı. 
Kazanın methalinde Milli Şef'i, sa

mimi tezahürlerle istikbiil eden gerc
deliler, şimdi, bu aırtı tırmanıyor ve 
İsmet İnönü'yü yukarda da görm~k 
için nefea nefese kalmış, koşuyorlar· 
dı. Esentepe zaten çok kalabalıktı. 

Otomobilden indiklerini gören ıı,.Ik 
coşkun ve heyecanlı bir sesle, hep 
birden: 

- Hoı geldin, diye bağırdılar. İn
önü kendilerine ıelam verdi, tebes
süm etti; ve belediye reisi B. İhsan
ın Esentepe hakkında verdici izahatı 
dinlemeğe baıladı. Orada gördükle
rimizden birçoklarının siması bize 
yabancı gelmiyordu. Nihayet anlaşıl
dı ki bunlar bir müddet oturmak ü
zere çoluk çocuklarını da alarak An
kara'dan buraya gelmig ailelerdir. 

Milli Şef, Ankaralı aile reislerin -

den berber Hasan Tahsin'e: 
- Masraf ne kadar oluyor burada? 

diye buyurdular. Hasan Tahsin: 
- Ev kirası da dahil olduğu halde 

üç nüfuslu bir aile burada SO lira ile 
çok güzel geçinir. 

Buna yol parası da ilave edilince, 
altmı§, altmıı beş lirayı buluyor dedi. 

Milli Şef ve Bayan İnönü burayı 
çok beğendiler. Belediye reisine: 

- Senede buraya Ankara'dan kaç 
aile gelir, diye sordular. 

- Beş altı aile .. buradaki tesisat 
ancak bu kadar misafir alabiliyor. Fa
kat yer bulamıyanlar da şehirde otu
ruyorlar. 

Ankara'dan gidenlerin azlığı, Esen

tepe'nin layık olduğu gibi bilinme

mesinden ve yolun biraz uzaklığın· 

dan ileri geliyordu. 
Belediye reisiyle, kaymakam B. 

Ramiz Satuk temin ettiler ki: 
- Tren yolu yapıldıktan sonra an

karalılar Esentepe'ye günübirlik ge
lebileceklerdir. O zaman, Esentepe, 
yalnız Ankara'nın değil, bütün bu 
havalinin en güzel ve en ucu.z mesire 
yeri olacaktır. Belediye, şimdi birkaç 
aile için yaptırdığı yerleri ve açtığı 
gazinoyu çoğaltacak ve büyültecek -
tir. 

Milli Şefimiz vali B. Naci Kıcı
man'a döndüler: 

- Burayı, dediler, orta halli aileler 
için ucuz bir mesire mahalli yapmalı. 

Buraya eskiden Ramazandede der
lerdi. 934 yılında Atatürk, Bolu se
yahatinden dönerken bu yoldan geç
mif, Ramazandede'ye de uğramışlar-

vardığı zaman otomobil köye, otuz 
dı. O zaman burayı çok beğenmiş, adı- kırk kilometre geçmiş olacaktı. Fa • 
nı değiştirmiş ve Esentepe koymuş- kat o, bunların hiç birini düşünmüyor 
Jardı. koşuyordu. Otomobile aldık. Nefes 

Bu temiz ,güzel ve serin hava için- nefese kalmıştı. Köylerine kadar bera 
de neşeli bir yemek yenildi. Yemek - ber gittik. Korkmazlılar köyün met: 
ten sonra Milli Şef ve Bayan İnönü haline kurdukları takın önünde top -
kendilerine takdim olunan hatıra def- lanmış, Milli Şefi alkışlıyorlardı. Ta
terine şu cümleyi kayıt buyurdular: kın üstüne büyük yazılarla : 

"Esentepe'de çok güzel vakit ge- "İnönü .zaferi zulme atılan ilk to -
çirdik; Gerede'yi çok sevdik... kattır,. diye yazmışlardı. 

Buranın inkişaf ettirilmesi hak- Henüz lfiyikiyle ikmal edilmemiş 
kında kendisine direktif verilmiş olan bir yoldan, fakat iki yanında çamlı 
Bolu valisi B. Naci Kıcıman da def - dağlar yükselen bir boğazdan Kızıl -
tere şunu yazdı : caya doğru yola devam ediliyordu. 
"- Esentepe'nin imarı birinci vazi- Köylülerin tezahilrlerinin ardı arası 

felerimizdendir.,. kesilmiyordu. 
Halk Milli Şefin etrafına geniş bir 

halka çevirmişti. Bu sırada belediye 
reisi,İnönü'ye bir iki kumaş nümune 
si gösterdi : 

- Bu kumaşları köylü bizzat ken
disi dokur ve giyer, dedi, Sümerban
kın elbiselerinden çok sağlamdır. On
lar altı ay içinde yırtılırsa bu beriki
ler iki sene giyilebilir. 

İnönü : 
- Bu kumaş piyasada satılır mı di

ye sordular. Belediye reisi: 
- Hayır, dedi, çünkü köylü bu ku

maşı ancak kendi ihtiyacına yetecek 
kadar yapar. Fazlası için iplik bula
maz. Eğer pamuk ipliği olduğu gibi 
yün ipliği de satılacak olursa köylü 
bundan çok istifade edecektir. 

İnönü bu seyahatinde her uğradık
ları yerde köylUnün giyeceği ile de 
çok alakadar olmuşlardı. Çalışkan ge
redelilerin bu sağlam elbiseleri üze
rinde fazla durdular . 

- Kadınlarınız bu elbiseyi kaç gün
de dokurlar, diye sordu. 

- Üç, dört günde ... 
- İyi giyiniyorsunuz, beğendim. 
Bir köylü de kendisine sorulan su

allere karşı, Sumerbankın köylü elbi
selerini görmediğini söyledi. Bir baş
kası : 

- nt:n ı:;1.11u uıu. ut:aı . .ı.· cıAcı ı. v '-•u•· 

senin biz ancak caketini kullanabili
riz. Pantolonu çabucak patlayıverir, 

o pantalonlarla at üstünde gezeme
yiz, pek iş göremeyiz. 

- Kışlık palto giyer misiniz ? 
Güzel ve temiz giyimli Geredeli -

ler : 
- Hayır, dediler, bizim kumaşları

mız bizi çok sıcak tutar. Palto giy • 
meyiz. 

Cümhurreisimiz burada köylünün 
ziraat vaziyetiyle yakından alakadar 
oldular. Kendilerine bu yıl mahsulün 
nasıl olduğunu sordular : 

Kızılcahamam' da 
Kızılcahamam, Milli Şefin ziyareti 

şerefine bayraklarla, zafer taklariyle 
donanmış, hükümet konağının önün
deki caddede ve meydanda, binlerce 
halk birikmişti. İnönü otomobilden 
inince ortalığı çınlatan bir alkıJ kop
tu. Milletin, Cümhurrcisinc karşı 

duyduğu sonsuz tazim hisleri, coşkun 
tezahürlerle ifade ediliyor, gönülden 
kopan "var ol, sağ ol!,. sadalariyle Kı
zılcalılar İnönü'yü heyecanla istikbal 
ettiler. 

Bayan İnönü'ye güzel bir çiçek bu
keti takdim olundu. Bu sırada köylii 
kadınları İnönü'nün, muhterem refi -
kalarını daha yakından görmek, onun
la konuşmak için ilerlemek, ona daha 
çok yaklaşmak istiyorlardı. Bu köylü 
kadınlardan birini, Bayan İnönli'ye 
yaklaşmaktan menetmeğe kalkışan bir 
memur İnönü'nün gözüne ilişti: 

- Niçin bırakmıyorsunuz hanımı, 
dedi, gelsin konuşsun ... 

Ankara vali vekili B. Dilaver'lc 
nafıa müdürü B. Aziz de Bolu'dan da
ha evel hareket etmiş, Kızılcahamam
da karşılayıcılara iltihak etmişlerdi. 

Cümhurreisimiz halılarla döşeli 
bir voldan ve çok kesif halk kütlesi 
itrl:l li lllUtıll yul uycı 1::11. U Ull.Ul UCl AVUd. 

ğını teşrif buyurdular. Halk hali al

kıılıyor, halS "hoş geldin büyük m i -
safir, var ol Büyük İnönü!,. diye ba
ğırıyordu. 

İnönü kaymakamlık dairesinin bal
konundan halkın bu candan sevgi te • 
zahürlerine şapkalarını sallıyarak ve 
tebessüm ederek mukabele buyurdu· 
lar. Bundan sonra da bir odaya çeki
lerek vali vekili B. Dilaver'den, vi -
layet nafıa müdütünden ve kaymakam 
B. Hamdiden bazı hususlarda izahat 
aldılar. 

Yol meıeleıi 
- Zararı yok, iyidir cevabı veril • 

di. İğadaşlı Süleyman ve Dikmenli Milli Şef bilhassa yol meselesine e-
Ali, Milli Şefin suallerine karşı bu hemiyet veriyorlardı. 
havalide patates ziraatinin iyi oldu- Kızılca kaymakamı, burada yeni 
ğunu fakat bağ yetiştirmekte çok güç yapılan cezaevi binası ve Edirne -
lük çektiklerini anlattılar. den buraya getirilen 11 - 18 yaşları a-

Bu sırada kalabalığın arasında kü • rasındaki çocuk mahkumlar hakkında 
çük bir yavru verildi, İnönü'nün ya • izahat verdi. İnönü bu çocuklardan 
nına gi~i, elini öptü. Bir şeyler söy- yüzde 65 inin katil suçiY,le ıslah • 
mek istiyordu. Fakat ağlıyor, mera • haneye düşmüş oldukları hakkındaki 
mını anlatamıyordu. Gözlerini kuru • izahatla yakından al!kadar oldular. 
ladıktan sonra, titrek ve ince bir ses- ViHiyetin yolları hakkında kendile-
le : rine malfımat arzedildi: Ankara - Kı-

- Babam yok, dedi, okumak isti • zılcahamam yolunun henüz ikmal e -
yorum. Annem fakir okutamıyor. Be- dilememiş olan 17 kilometrelik kısmı
ni bir mektebe verdirmez misin pa - nın da ihale edilmiş bulunduğunu ve 
şam ? bu kış mevsimine kadar şosenin mü-

Küçük Suadin hali orada bulunan • kemmel bir surette tamamlanmış ola
ların rikkatini celbetmişti. Küçük cağı hakkında verilen izahat Milli 
yavru gözlerinden akan yaşları dur - Şef'i memnun etti. 

duramıyor, İnönü'ye mütemadiyen : Saat 16.30 da gene halkın içten te-
- Beni bir mektebe verdirmez mi • zahürleri arasında Kızılcahamam'dan 

sin paşam - diye sızlanıyordu. Ankara istikametinde yola devam o -
İnönü bu güzel yüzlü çocuğu okşa- lundu. Akdoğan ve Pazar nahiyeleri 

dılar .. , ve istirhamile alakadar oldular. halkı yola çıkmışlardı. Milll Şef yol 
Esevtepedcn ayrılış da, varış kadar üzerinde kendilerinden köyleri ve 

samimi ve çoşkun tezahürler arasın - yolları hakkında bazı izahat aldı. 
da vukubuldu. Köylerden toplanan - Kazan nahiyesi önünde eski Anka
lar, Ankara'dan gidenler ve kaza hal- ra mebusu Bn. Hatının da dahil bu
kı çimenlik sahayı doldurmuşlardı, lunduğu bir heyet ellerinde bayrak -
Milli Şefin otomobilleri ayrılırken: lar olduğu halde otomobilleri karşı -

- Çok yaşa, büyük paşamız, diye ladı ve Milli Şefe tazimlerini arzetti-
bağırdılar. 

1 
ler. 

Cümhurreisimiz Gerede elektrik fab Yol, henüz ikmal edilmemiş olan 
rikasını da dolaştıktan ve izahat aldık kısma gelince bir müddet ihtiyat top· 
tan sonra Kızıcahamam istikametin - rak yolu takip ediyor ve Etimesgut 

karşısında asfalta iltihak ediyordu . 
de yollarına devem buyurdular. Yol dardı . Bir yerde, otomobillerin 

Köylüler İnönü'nün bugün bura - karşısına Susuzköylü Fatmanın sap 
dan geçeceğini duymuş ve onu gör - yüklü arabası çıktı, İnönü otomobilin 
mek için kimbilir sabahın saat kaçın- den indiler; yardımla araba yoldan 
da yollara dökUlmüşlerdi. Her yerde sırta doğru çekildi ve ancak geçile -
taklar kurulmuştu. Su başlarına halı - bildi. 
tar yayılmış, serin yerlere masalar ku- Milli Şefimiz bu sırada nafıa mü . 
rulmuştu. Köylüler, Milli Şeflerine dürü Azize tekrar Ankara volları hak 
soğuk su, limonata ayran ikram etmek kında direktifler verdiler. Ank:ıra • 
için -hazırlıklar yapmışlardı. Kızılcahamam yolunun kışa kadar 

Bolu - Ankara vilayetleri hudu • bitirileceği hakkında kendilerine ma
dunda Bolu valisi ve Bayan Kıcıman ruzatta bulunuldu. Milli ~efimiz ıle: 
Milli Şefe ve Sayın refikasına veda - Kışın bu yoldan gene geçeceğim, 
etti ve döndüler. buyurdular . 

Bir köye giriliyordu. İnönü'nün o • j ve youarına aevam ederek saat 19 
tomobili en önde gidiyor. onu diğer- da Ankaraya ıercf verdiler. 

/ 
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~ = 
~ Elektrik usta başısı ahnacaktır ~ 
;::: = 
~ Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi § 
;::: = 
~ Müdürlüğünden : § 
~ 5-6 lira yevmiye veya 120-150 lira ücretle müessesemiz. §§ 
;::::: de istihdam edilmek üzere a!lag~ıda yazılı şartları haiz 10 = 
~ ~ -;::::: Elektrikçi Ustabaşısı alınacaktır. =: 
~ a) Askerliği·ni ifa etmiş olmak, =: 
~ b) Yaşı 45 den fazla olmamak, =: 
~ c) Elektrik santrallarında veya Fabrikalarda Elektrik 5: 
;::: Ustabaşılığı ifa etmiş olmak... =: 
;:::: Taliplerin Sümer Bank Umumi Müdürlüğü veya Şubele- =: 
~ rinden temin edecekleri iş talepnamelerini doldurarak, = 
~ hizmet vesikalariyle birlikte Dilekçe ile nihayet 25

1 
-VIII- =: 

;::: 1939 tarihine kadar Karabük'teki Müessese Müdür üğüne = 
~ müracaatları ilan olunur. 2951 = 
s. -
~ıı ıı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı rr:-

Kira l ı k tas ocakları 
..:> 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme ninden : 

1'tünakasa 
~umarası 

8 
66 
00 

Mevkii 

Aya Yorgi 
Mandıra 

Büyük maymun 

Hektar 

20 
25 
11 

Üç senelik muhammen 
Rüsumu nisbiyesi Temiııatı 

3000 
1500 
9000 

225 Lira 
113 .. 
675 .. 

Erdek kazasında bulundukları mevkileri yukarda yazılı üç parça granit 
ca~ ocakları üç sene müddetle işletilmek üzere açık arttırmaya konulduğu 
halde teklif edilen bedeller haddi layık görülmediğinden 10-8-939 tarihine 
tasthyan perşembe günü saat 15 te ihaleleri icra kılınmak üzere arttırma-
larının on gün müddetle uzatıldığı ilan olunur. (5966) 13604 

Alakadarlara 
Ankara Milli Emlak Müdürlü

iünden: 

Lira İsmi Tasfiye vesikası No. ---- ~~~~~ ~~~~~~-
2494 
2494 
ıoooo 
ıoooo 
ıoooo 
20000 
ıooo 

ıooo 

500 
500 
500 

Mazhar 
İrfan 
Selilıattin 
Süreyya 
Emine Refet 
Memduh 
Suphi 
Suphi 
Suphi 
Suphi 
Suphi 

6603 
6604 
6605 
6606 
6607 
6608 
7217 
7218 
7219 
7220 
7221 

~ > · Oku-llar. 
Bir daktilo aranıyor 

Ankara Bölge Sanat Okulu Di· 
rektörlüğünden: 

Okulumuz için Almanca bilen (Er· 
kek veya kadın) bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. İsteklilerin okul idaresine mü 
racaatları. (3558) 13524 

Mahkemeler 

U LUS - 9 -

Vilôyetler 

A(ık eksilime ilanı 

Çorum Vilayetinden : 

9. 8. 939 tarih çarşamba günü saat 
15 de Çorum vilayet daimi encümenı 
eksiltme komisyonu odasında 9507.25 
lira keşif bedelli memleket hastanesi 
İntaniye pavyonuna yapılacak kalo • 
rifer tesisatı açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
teri genel, hususi ve fenni şartname • 

saatte teminat makbuzlariyle ve tica- yonu reisliğine makbuz mukabilinde yılı bütçelerinden tediye olunacak -
ret odası kayıt vesikalariyle birlikte teslim edilecektir. Posta ile gönderi • tır. 
belediye encümenine müracaatları i· lecek mektupların nihayet 3 üncü mad B) Bu işe ait proje, keşifname, g~-
lan olunur. dede yazılı saate kadar gelmiş olıoası nel şartname, fenni şartname, keşı f 

(3507 / 5782) 13458 ve dış zarfın artırma, eksiltme ve iha- fiyat ve metraj cetvelleriyle teferru-

İnşaat münakasası 
le kanununa uygun bir şekilde mühür atı (6) lira (75) kuruş mukabilinde 
mumu ile iyice kapatılmış olması la- Bingöl, Elazığ, Ankara nafıa müdür
zımdır. Postada olacak gecikmeler ka lüklerinden alınabilir. 
bul edilmez. 13598 C) Bu iş 28. 7. 939 tarihinden iti-

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün- haren 30 gün müddetle eksiltmeye 

den : t • ye Slnaİ imalaf konulmuştur. İhalesi 28 ağustos 939 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme - ıOSe lnJaSI pazartesi günü saat 15 de Bingöl de~-

ye konulan iş: Çanakkale jandarma Zonguldak Valiliğinden : terdarlığı odasında toplanacak komıs 
pavyonları yanında yapılacak iki der- yonca yapılacaktır. 
sane ve bir ahır inşaatı olup bedeli Zonguldak vilayeti içinde Zongul- D) Eksiltme kapalı zarf usuliyle -
keşfi 34.182 lira 12 kuruştur. dak kilimli yolunda yapılacak 70347 dir. 

2 - Bu işe ait evraklar şunlardır: lira 61 kuruş muhammen keşif bedelli E) Muvakkat teminat (7983) lır;;ı. -
A Pl• yeni şose ve sınai imalatı işi kapalı d - an ır. 

teri, proje keşif hülasasiyle buna mü • B - Eksiltme şartnamesi zarf ve vahidi fiyat usulü ile eksilt • F) İstekliler 939 yılı ticaret odası 
teferri diğer evrak Çorum nafıasın • C - Hususi şartname 
dan parasız verilecektir. D - Fiyat bordrosu mesaha cetve· 

Muvakkat teminat (713) lira (4) ku li keşif hülasası 
ruştur. E - Mukavele projesi 

İsteklilerin teklif mektupları ve F - Bayındırlık işleri genel şart -
Çorum nafıa müdürlüğünden eksilt - namesi 
me tarihinden (8) gün evel alınmış. G _ Tesviyei türabiye ve kargir in 
ehliyet ve 939 yılına ait ticaret odası şaata ait fenni şartname. 
vesikaları ibraz edeceklerdir. L - Dahili elektrik tesisatına ait 

13265 

Şose 
,.. . . 
tamın 

Kırklareli Daimi Encümenind en ; 

9 Ağustos 939 tarihine müsadif çar~ 
şamba günü s.aat (16) da Kırklarelı 
daimi encümeninde 15900 lira 77 ku
ruş keşif bedel1i Pınarhisar L. Bu~-. 
gaz yolunun 24 + 658 - 26+360 ıncı kı· 
lometreleri arasında 1702 metre tul 
şose tamiratı esasiycsi kapalı zarf u
suliyle eksiltmesi yapılacaktır. Şar~
name, keşifname ve buna müteferrı 
diğer evrak her gün Kırklareli Na · 
fıa müdürlüğünde görülebilir. Muvak 
kat teminat 1192 lira 58 kuruştur. İs
teklilerin teklif mektupları ile eksilt
me gününden en az sekiz gün evel 
Kırklareli vilayetine müracaat ede -
rek bu iş için alacakları müteahhitlik 
vesikası ve 2490 sayılı kanun mucibin 
ct. verilmesi lazım gelen diğer v~aik 
ile birlikte 9 Ağustos 939 tarih ve çar 
şamba günü saat (15) kadar Kırklar
eli Daimi encümenine verilmesi la · 
zımdır. Postada vaki olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

fenn'i ve hususi şartname 
3 - İhale 21. 8. 939 tarihine rastlı

yan pazartesi günü saat ıs de nafıa 
müdürlüğü binası içinde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin 2563 lira 66 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve ihale günün 
den 8 gün evel vilayet makamı na mü
racaatla alacakları ehliyet vesikaları
nı komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - İnşaat müddeti 30. 4. 940 tari -
hine kadardır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların saat 14 de ka · 
dar komisyona gelmiş olması şarttır. 

Postadaki gecikmeler kabul edil • 
mez. (5752 / 3511) 13~82 

Sahhk çam ve köknar ağaçlan 
Çankırı Orman Çevirge Müdür

lüğünden : 

1 - Çankırı vilayetinin Çerkeş ka
zası daihilinde kain hudutları şartna· 

meye konulmuştur. vesikası, nafıa vekaletinden bu iş i-
Eksiltmesi 21. 8. 939 günü saat 11 çin alınmış ehliyet vesikası ve bu işe 

de Zonguldak vilayeti daimi encüme- benzer bir kalemde (50.000) liralık 
ninde yapılacaktır. Eksiltme şartna · iş yaptığına ve bu işin dairemizce iyi 
mesi ve buna müteferri diğer evrak bir surette kabul edilmiş olduğuna 
Zonguldak nafıa müdürlüğünde ve da- dair vesika vereceklerdir. 
imi encümen kaleminde görülebilir K) Bedel teklif mektubiyle muvak 
Muvakkat teminat (4767) liradır. kat teminata ait malsandığı makbuzu 

Eksiltmeye girmek isteyenle - veya banka teminat mektubunu, F 
rin ihale gününden sekiz gün evel fıkrasındaki vesikaları havi mühür
Zonguldak vilayetine müracaat ede - lü zarfların 28 ağustos 939 pazartesi 
rek vilayet makamından alınmış mü - günü saat 14 e kadar Defterdarlık o
teahhitlik ehliyet vesikasiyle ticaret dasında eksiltme komisyonu reisliği
odasından bu yıl içinde alınmış vesi - ne verilerek mukabilinde makbuz a
ka ve teminatları ile birlikte teklif lınması lazımdır. Posta ile yapılacak 
mektuplarını yukarda yazılı günde tekliflerdeki gecikmeler muteber de· 
ihale saatinden bir saat eveline kadar ğildir. (3536) 13505 
daimi encümen reisliğine' vermeleri 
ilan olunur. (5923) 13602 

Mühendis ve doktor aramyor 
Adana Beled iye Riyasetinden : 

Belediyemize 3S9 lira aylık ücretli 
fen işleri müdürü ve 300 lira aylık 
ücretli kanara bakteriyolog baytarı ve 
280 lira aylık ücretli ~imar veya mü
hendis ve 40 lira asli maaşlı bir dok • 
tor alınacaktır. Taliplerin evrakı müs
bitelerini birer adet vesikalık ve birer 
adet boy fotograflarını pullu birer is
tida ile Ağustosun 15 ine kadar bele
diyemize göndermeleri ilan olunur. 

(5894) 13603 

İnşaat münakasası 

Ambar yaptınlacak 
Karacabey Harası Müdürlüğün· 

den: 
Müessese merkezinde 35674 lira 78 

kuruş keşif bedelli ·yem anbarı inşa
sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 21 ağustos 939 
pazartesi günü saat on beşte Bursa 
veteriner müdürlüğü dairesinde yapı 
lacaktır. 

Muvakkat teminat 2675 lira 60 ku· 
ruştur. 

Bu işe ait mali, fenni, şartname, mu 
kavele proje ve keşif iki lira bedel 
mukabilinde hara muhasebesinden ve· 
rilir. 

13293 mede yazılı "Çit,, devlet ormanından İzmir Ticare t ve Sanayi Odasın· 

• Taliplerin Bursa nafıasında alacak
ları ,bu işe ait ehliyet vesikası teminat 
ve sair evrakiyle birlikte 2490 numa
ralı kanunun hükümleri dahilinde tek 
lif mektuplarını eksiltme günü saat 
on dörde kadar Bursa veteriner mü -
düdüğüne içtima edecek Hara inşaat 
komisyonuna tevdi etmeleri şartname 
vesair evrakı görmek isteyenlerin Ha 
ra muhasebesine müracaatları. 

Yün ~orap ipliği ahnacak 
Taksim· Ayazpa§ada 1stanbul 

Jandarma Satın Alma Komisyo
nundan : 

bir sene zarfından ormandan çıkarıl - dan : 
mak üzere "3308,. m3. dikili çam "123" 

İzmirde Birinci Kordonda yaptırıla 
m3. dikili köknar ağacı 20 gün mü: - cak olan (58.549) lira (59) kuruş ke -
detle ve kapalı zarfla arttırmıya o- §if bedelli (İzmir Ticaret Kulübü) 
nulmuştur. .. . k 1 f r 1 .. 

21 8 939 pazartesi nun ınşası apa ı zar usu ıy e muna-2 - Arttırma . . 
günü saat 15 de Çankırı orman veçir- kasaya çıkarılmıştır. . 

l~ 
500 
500 

1000 
1000 
500 

ŞAWJıi 7~~ 
7224 
7225 
7226 
7227 
7228 
7229 
7230 
7231 
7234 
7235 
7236 

1 - Jandarma ihtiyacı için sekiz 
JMrı"c\"" R it:in ci Sulh Mı•~ııılt Mal.- ~--· J ~~· :T ...... .,._.~_,._., n.uv 7-u 'S" .... l' 

11.e n en • ipliği kapalı zarf eksiltmesiyle satın 

"~ -:•-ı;;ıı:J ü.;tü hi n auncia v.anı_ıa.,ak - 1 - Talinlc:dn 2 4 90 sayılı kanun ah 
tır. kiinıına gore ıhzar edecekl eri t e klif 

3 _ Çamın beher metre mikap gay- ve 4177 liralık muva~k~t teminat mek 
ri mamul muhammen fiyatı "460,, kök tuplarını 1. 9. 939 tarıhıne kadar İz -
narın "400,, kuruştur. mir .Ticaret ve Sanayi . ~dası mu~ase-

4 - Muvakkat teminat "1178" lira besine makbuz mukabılınde tevdı et-

(5753/ 3512) 13S34 

Kapalı zarf 

eksillme 
usuriyle 

ilam 

500 
500 
500 
500 

1000 
336 -56824 

İkbal 
tkbal 
Azmi 
Azmi 
Azmi 
Azmi 
Azmi 
Azmi 
Aslı dil 
Ashdil 
Aslı dil 

Yanya mübadillerinden Ali Zot ve

tesesinden Memduh ve Azmi ile müş

terekleri gayrimübadil oldukları hal

de kendilerini mübadil göstermek su

tetiyle istihsale muvaffak oldukları 

~ukarda kıymetleriyle sahiplerinin 

isimleri ve numaraları yazılı üçer ku

l>onlu (66824) lira kıymetinde tasfi
~e kuponlarının Maliye Vekaletince 

iptaline karar verildiği ve bu kupon

lardan tarihi ilan sonra yapılmış o

lan ciro ve temliklerin kabul edilmi
~eceği ilan olunur. (3627) 13591 

Hava Kurumu 

Eksiltme tehiri 

Amortisör Lôstik hala t 

alına cak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den : 

11. 8. 939 cuma günü açık eksiltme 
1le alınacak olan 7000 Mt. amortisö -
1i.in görülen lüzum üzerine münaka • 
1ilsı tehir edilmiştir. 

1- Türkkuşu birliklerine 18. Mm 
~tıtrunda 7.000 metre amortisör alına
ta.ktır. 

2 - Bu iş için tahmin edilen bedel 
fft.nkar da Tüfkkuşu deposunda tes
iın şaı tiyle) 9.000 T. lirasıdır. 
3 - Fenni ve idari şartnameler 
fürkkuşu genel direktörlüğüı satın 
~~ına bürosundan parasız olarak alına 
llit. 

/ 4 - Teslim müddeti kırk beş gün -
1Ur. 

S - İhale 16. 8. 939 çarşamba günü 
'aat 15 de T. H. K. genel merkez bina 
ncta Türkkuşu genel direktörlü(ün-
t yapılacaktır. 2870 

Ankara Yenice mahallesinde ahçı alınacak ve eksiltmesi 16 Ağustos 939 
Musa Erşar Ankara Yenice mahalle - tarihine rastlıyan çarşamba günü sa· 
sinde 10 Nfiı evde Dursun Er tarafın at on beşte Ayaspaşada on sekizinci 
dan aleyhinize açılan istihkak davasın jandarma mıntaka komutanlığı bina -
dan dolayı ikametgahınızın meçhuli- sındaki komisyonumuzda yapılacak • 
yetine binaen ilanen davetiye ve gı - tır. 

"16" kuruştur. 
5 - Arttırmaya iştirak edecek istek 

liler 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre evrakı müsbiteleriyle teminat 
mektuplarını ihaleden bir saat önce 
komisyona vermiş bulunmaları tazım· 
dır. Bu müddet zarfında evrakı müs
bitelerini vermiyen taliplerin itiraz 
hakları yoktur. 

yap kararı tebliği suretiyle gıyabınız- 2 - Muhammen bedeli yirmi beş 
da yapılan duruşma sonunda yüz lira bin yirmi üç lira ve ilk teminat bin 
degerinde olan eşyalar üzerindeki sekiz yüz yetmiş altı lira yetmiş üç 
haczin kaldırılarak davacıya verilme- kuru§tur. 
sine ve masarifi muhakemenin ve dava 3 - Şart kağıdı her gün komisyon
cı vekili için % 10 avukatlık ücreti - da görülebildiği gibi yüz yirmi altı 
nin tahsiline 28. 7. 939 tarihinde ka • kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
rar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olu· 4 - İsteklilerin. Tophanede İstan-

6 - İstekliler şartname ve mukave
le projelerini görmek istedikleri za
man Çankırı orman çevirge müdürlü
lü ile Ankarada orman umum müdür
lüne müracaat etmeleri. 

nur. 2948 bul levazım amirliği muhasebeciliği 
veznesine yatırılacak ilk teminat mak 
buz veya banka kefalet mektubu ve 

· Zayiler 

Zayi hüviyet cüzdanı 

lstanbul'dan alınmış, 315 tevellütlü 
nüfus cüzdanımı zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma -
dığını ilan ederim. 

Ankara Yenişehir Sağlık sokak No.2 
Firdevs Olcay 2958 

Zayi - İş Bankasında 32655 No. 1ı 
Hes. da kullandığım tatbik mühürü -
mü zayi ettim, hükmü yoktur. 

Ayşe Altunel Demirli bahçe N. 45 
2965 

Zayi - Liyej Devlet Üniversitesin
den almış olduğum Ticaret lisansı 
ve Ticari İlimler Doktorası diploma
larına göre tahsil derecemi tespit e
den Maarif Vekaleti Talim ve Terbi
ye Dairesinin 13.10.1934 tarih ve 4.663 
numaralı tezkeresini kaybettim. Su
retini çıkartacağımdan kaybolan as
lının hükmü yoktur. 

Orhan Conker 
2960 

şart kağıdında yazılı v~saiki de havi 
teklif mektuplarını mezkur günün mu 
ayyen saatinden bir saat eveline ka -
dar komisyonda bulunmaları lazım -
dır. (5598/ 3404) 13424 

Elektrik işleri 
Kırklareli Belediye Riyasetin 

den : 

(5838/ 3561 13537 

Sıhi tesisat yaptmlacak 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun • 
celi vilayetinde Sin ve Mameki kışla· 
ları sıhi tesisatıdır. Bu işin keşif be
deli 23688.60 liradır. 

Nafıa Vekaletinden musaddak pro-
2 - Bu işe ait şartname ve evrak je mucibince Kırklareli belediyesinin 

"14144" lira "90" kuruş bedeli keşifli şunlardır: 
alçak tevettürlü şebeke malzemesi ile A - Eksiltme şartnamesi, 
montaj 30 gün müddetle pazarlığa hı· B - Mukavele projesi. 
rakılmıştır. Demir direkler belediye· C - Bayındırlık işleri genel şart -
ce verilecektir. Talip olanların kanu- namesi, 
ni vesaik ile ihale günu olan 22 Ağus- D - Keşif hülasa cetveli. 
tos 939 salı günü saat 15 de % 7,5 mu E - Hus~s1 şartname, 
vakkat teminat olan 1061 liralık mak- F - Yapı işleri umumi ve fenni 
buzlariyle belediye encümenine mü _ şartnamesi. 
racaatları ve proje, şartnameyi Kırk _ G - İsteyenler bu işe ait evraktan 
Jare1i belediyesinde ve İstanbul'da yapı işleri 1:1mumi ve fenni şartname
Galatada Askiyarasion hanında yük _ siyle bayındırlık işleri genel şartna -
sek elektrik mühendisi Hasan Halet mesinden maadasını bir lira mukabi -
Işıkpınardan bir lira mukabilinde a- !inde Tunceli Nafıa müdürlüğünden 
labilecekleri ilan olunur. satın alabilirler. Bayındırlık işleri ge-

5684/ 3469) 13455 net şartnameleriyle yapı işleri umumi 

Soğuk asfalt ah nacak 
ve fenni şartnamesini görmek isteyen 
ler Tunceli Nafıa dairesinde bedelsiz 
olarak görebilirler. 

A dana Belediye R iyasetinden : 3 - Eksiltme 15. 8. 939 salı günü 
saat ıs de Tunceli Nafıa müdürlü -
ğünde kapalı zarf usuliyle yapılacak
tır. 

ı - Asfalt yolların tamiri için ge
rekli olan yirmi beş ton Biton, emil
siyon (Soğuk asfalt) açık eksiltme 
ile satın alınacaktı r. 

2 _ Muhammen bedeli 3250 liradır. 
3 _ Muvakkat teminatı 243.75 lira-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1776.65 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları ha 
iz olup göstermesi liizımdır. 

dır. A - İhaleden en az 8 gün evel Tun 
4 - İhalesi ağustosun 17 inci per - celi vilayetine müracaatla bu işe gire

şembe günü saat 10 da belediye encü- bilmek için alınmış ehliyet vesikası. 
meninde yapılacaktır. B - Bu seneye ait ticaret odası ve-

5 _ Şartnamesi Belediye fen işleri sikası. 
müdürlüğündedir. İsteyenler oradan 5 - Teklifler üçüncü maddede ya • 
parasız alabilirler. zılı saatten bir saat eveline kadar Tun 

6 _Taliplerin ihale günü muayyen celi Nafıa dairesinde eksiltme komis-

miş olmaları lazımdır. Nev~ehir Belediye Reisliğinden: 
2 - İhale 2 Eylül 939 cumartesi gü ı _ Eksiltmeye konulan iş belediye 

nü saat ](} da İzmir Ticaret Odasında binası inşaatıdır. İnşaata ait keşif be
müteşekkil komite tarafından yapıla- deli (22097) lira (34) kuruştur. 
caktır. 2 - Bu işe ait şartnameler: 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle - A - Eksiltme şartnamesi 
rin 2490 numaralı kanundaki şartları B _ Mukavele projesi 
haiz olduktan başka Nafıa veya bele - C - Hususi fenni şartname 
diye fen heyetinden bu işi yapabile - D - Keşif ve karar cetvelleri • 
ceğine dair fenni bir ehliyet vesikası 3 - Eksiltme 15. 8. 939 tarihinde 
ibraz etmeleri lazımdır. salı günü saat on dörtte Nevşehir be· 

4 - İstekliler bu işe ait şartname, tediye binasında toplanan belediye en 
proje, keşif ve saireye ait evrakı beş cümeni huzurunda yapılacaktır. 
lira mukabilinde oda muhasebesinden 4 - İsteklilerin (1657) lira (34) ku
alabilirler. 13607 ruş muvakkat teminat vermesi lazım-

.·· Kazalar 

dır. 
5 - Teklif mektupları yukarıda 3 

üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar getirilerek mezkur ko -
misyon reisliğine makbuz mukabilin-

k 
de vermeleri lazımdır. 

Harta yaµtırılaca 6 - Posta ile gönderilecek mektup 
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 

Boğazliyan Beled iye Riyasetin· saate kadar gelmiş olması ve dış zar -
den : fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 

Boğazlıyan kasabasının meskun ve 
gayrimeskun (lSO) hektarlık sahası

nın halihazır haritalarının alımı işi 

eksiltmeye çıkarılmış talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

İşinin maktu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187.5 liradır. 

İhale 21 ağustos 939 pazartesi günü 
saat 15 te Boğazlıyan belediye daire
sinde yapılacaktır. 

İsteklilerin vaktinde belediyeler i· 
mar heyeti fen şefliğinden iştirak ve
sikası almaları ve bu teklif mektupla
rına koymaları lazımdır. 

Mukavele ve şartnameler Boğazlı -
yan belediyesinden ve Ankara İmar 
heyetinden parasız alınabilir. Teklif 
mektupları tayin edilen günde saat 
14 e kadar Boğazlıyan belediye reis
liğine v~rilmelidir ve yahut posta ile 
gönderildiğinde bu saatte belediyeye 
vasıl olmuş bulunmalıdır. 13242 

Hükümet konağı inşası 

bulunması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Belediyede mevcut olan kireç, 
taş, kereste, gibi inşaat malzemesi 
bedeli mukabilinde müteahhide veri-
lecektir. 13597 

Harta yaptınlacak 
Nazilli Belediye Riyasetinden : 

Nazilli belediyesince şehrin 1/ 2000 
mikyaslı imar hartası mevcut aşağı 

Nazilli kısmının 1/ 1000 mikyaslı tes -
viye münhanili hartasiyle meskun ve 
gayri meskun 120 hekt;arlık sahasının 
1/ 500 mikyaslı hali hazır kadastro ve 
hartalarının alımı işi 2490 No lu ka
nun hükümlerine göre kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu 
işin bedeli keşfi 3000 liradır. Muvak
kat teminatı 225 liradır. Eksiltme 21. 
8. 939 pazartesi günü saat 16 da Na
zilli belediye binasında belediye encü 
meni tarafından yapılacaktır. Teklif
ler tayin edilen günde saat 15 şe ka -
dar Nazili belediye reisliğine verilme 

Bingöl Vilayeti Defterdarlığın- si veyauht posta ile bu saatten evel 
dan : gönderilmiş bulunması lazımdır. Pos

tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
A - Eksiltmeye konulan iş: Bin - İsteklilerin bu işe benzer iş yaptıkla

göl vilayeti hükümet konağı inşası rına dair almış oldukları vesikalara 
keşif bedeli (134.657) lira (87) kuruş istinaden ihale tarihinden 8 gün evel 
tur. alınmış ehliyet ve 939 yılına ait tica-

İnşaat bedelinin (25.000) lirası 939 ret odası vesikalarını teklif mektup _ 
mali yılı (55.000) lirası 940 mali yılı larına koymaları lazımdır. 
ve (54657) lira (87) kuruş da 941 mali 1 (5928) 13601 
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-10- ULUS 

Arpa alınacak nü saat 14,30 dadır. 11. 8. 939 cuma günü saat 10 dadır. 

Milli Müdafaa V. 4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 4 - İlk teminatı 495 liradır. 

A k Le A . ı•w• S sayılı kanunun 1 ve 3. cü maddelerin- 5 - İstekliler eksiltme saatinden 
n ara vazun mır ıgı atm d · .1 b 1 · ı b" l"k "h · · 

Al K . d c ıstcnı en e gelcrıy e ır ı te ı a- bır saat evci teklıf mektuplarını Kon-

Yün çorap ol.nacôk 
ma omısyonun an : 1 .. .• · d b" · 

1 El w k k t h e gunu ve saatın en en geç ır saat yadaki kolordu bınası içindeki Sa. Al. 
- azıg mcr ez . ı aatı ayvana . · kl.f · 

t "ht" · • 825 000 k"l cvclınc kadar temınat ve te ı mck - Ko. na vereceklerdir. 
ıl ı ıykatcı ıçTınh . . b d ıl? 4alr2p5a0 sl~tın tuplarını alay gazino binasındaki sa • (3636) M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- a ınaca ır. a mın e e ı ıra- . . 

misyonundan : dır tın alma komısyonuna vermelerı. 
. (3631) 13593 

ı - Beher çiftine tahmin edilen 2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri 
fiyatı (45) kırk beş kuruş olan 44300 satın alma komisyonunda pazartesi, Bir garaj yaptırılacak 
kırk dört bin üç yüz çift yün çorap çarşamba ve cuma günleri öğleden 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko • sonra görülebilecektir. 
nulmuştur. 3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi 

2 - İhalesi 11 Ağustos 939 cuma günü saat 10.30 da tüm binasında bu -
günü saat on dörttedir. lunan askeri satın alma komisyonun-

3 - İlk teminatı (1495) bin dört da olacaktır. 
yüz doksan beş lira 50 kuruştur. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün olacaktır. 
öğleden sonra M. M. V. satın alma ko S - Muvakat teminatı 3093 lira 75 
misyonundan bedelsiz olarak alınabi· kuruştur. 

lir. 6 - Teklif mektupları 21. 8. 939 pa-
s - Eksiltmeye gireceklerin 2490 zartesi günü saat 9.30 za kadar satın 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- alma komisyonu reisliğine verilmiş 
delerinde gösterilen vesaikle teminat olacak ve bu saatten sonra kabul edil
ve teklif mektuplarını ihale saatinden miyecektir. 
behemhal bir saat eveline kadar M. 7 - İstekliler görülmesine lüzum 
M. satın alma komisyonuna vermelc - hasıl olan vesaiki resmiyesini muvak 
ri. (3277) 13238 kat teminatının konulduğu zarf içeri-

Dol a p yaptlnlacak sine konulmu~3~~~;aktır. 13474 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· Arpa alınacak 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(910) lira olan iki adet çamaşır dola
bı ile dört adet ecza dolabı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı Hozat dağ alayı ihtiyacı için 600 
ton arpa satın alınacaktır. Tahmin e
dilen bedeli 36.000 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kayscridc gösterilecek yerde 
bir garaj inşası kapalı zarfla eksiltme 
ye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 ku -
ruşutur. Muvakkat teminatı 4214 lira 
53 kuruştur. 

3 - İhalesi 25. 8. 939 cuma günü 
saat 16 da Kayseridc komutanlık dai
resinde satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler, bu işe ait şartname, 
keşif projesini Kayseri, Adana askeri 
ve Ankara, İstanbul levazım amirlik -
lcri satın alma komisyonlarında 300 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin bu işe girebilmesi 
için mahalli nafıa müdürlüklerinden 
böyle büyük ölüçüde inşaat yaptığı -
na dair vesika ile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3. üncü madddelerindc yazılı bel
geleriyle ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç 
bir saat evcline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermiş o
lacaklardır. 

2 - Pazarlığı 11. Ağustos 939 cuma 
günü saat onda yapılacaktır. Şartna -
mesi her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

2 - Şartnamesi Elazığdaki askeri Postada gecikmeler kabul edilmi-
satın alma komisyonunda pazartesi, yecektir. (3632) 13594 

3 - Talip olanların (137) lira:ık te
minatlariyle birlikte yukarıda yazılı 

pazarlık gün ve saatinde M. M. V. sa
tın alma komisyonunda hazır bulun -
maları. (3599) 13565 

çarşamba ve cuma günleri öğleden 

sonra görebileceklerdir. 
3 - Eksiltme 21. 8. 939 pazartesi Tômirat yaphrılacak 

günü saat 10 da tüm binası içerisinde Ankara Levazım Amirliği Satın 
bulunan askeri satın alma komisyo

Alma Komisyonundan : nunda olacaktır. 
1 - Kor birliklerinden yirmi sc -

13608 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Antalyadaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 118400 kilo sığır eti ka
palı zarf usuliylc cksiltmiye konul-
muştur. 

2 - Şartnamesi Ispartada tümen 
satın alma komisyonunda ve İstanbul, 
Ankara LV. amirlikleri satın alma 
komisyonlarındadır. İstekliler şartna
meyi komisyonlarda okuyabilirler. 

3 - Işbu 118400 kilo sığır etinin 
muhammen tutarı 20128 liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 mik
tar fazlası da dahil olduğu halde ilk 
teminatı 1509 lira 60 kuruştur. 

S - Eksiltme 25.8.939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 16 da Is
partada tümen satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 25.8.939 cuma günü 
saat 15 e kadar teklif mektuplarını ls
parta tümen satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veya gönderilen mektuplar alınmıya
caktır. Saat ayarı tümen daire saati 
ile yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32. ci maddesine uy
gun olmıyan mektupların sahipleri 
cksiltmiyc iştirak edcmiyeceklerdir. 

(3637) 13609 

Un alınacak 
Sıhiye çantası alınacak 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

kizinci tümen topçu alayı ihtiyacı i- Ankara Levaı:ım Amirligwi Satın olacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2700 lira - çin Edirne'dc Saray içindeki taş dı- Alma Komisyonundan : 

varları mevcut dört tavlanın yeniden 1 - Antalya kıtaatının senelik ih-

. -- ----- - -- ~~- . 

8 - 8 - 1939 

İnsaat 
-> 

ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi iş

çileri için yaptırılacak 125 adet 2 odalı ev inşaatı vahidi fi
yat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2. - işbu inşaatın muhammen ke~if bedeli 374,355.72 
liradır. 

3. - Eksiltme evrakı 12.50 lira mukabilinde Ankara' da 
Sümer Bank muamelat şubesinden, İstanbul' da Sümer 
Bank şubesinden ve Karabük'te Demir ve Çelik F abrikala
rı Müessesesinden alınabilir. 

4. - Eksiltme 18.8.1939 cuma günü saat 14 te Karabük 
Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

5. - istekliler teklif evrakı meya·nına şimdiye kadar 
yapmış oldukları bu kahil işlere, bunların bedellerine ve 
hangi Bankalarla muamelede bulunduklarına dair vesika
larını koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 18.750.- liradır. 
7. - Teklif mektuplarım havi zarflar kapalı olarak iha

le günü saat 13 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fabri
kaları Müessesesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilen 
tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar 
gelmiş ve zarfların ka·nuni şekilde kapatılmış olması la
zımdır. Postaaa vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü
essese mesuliyet kabul edemez. 

8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek 
ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser-
besttir. 2954 

sız olarak komisyondan verilir. Talip j 
lerin muvakkat teminat olan 330 lira 
(7 5) kuruş ve 2490 numaralı kanunun j 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komis 
yoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair tica -
ret odası vcsikasiylc mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Dahiliye Vekaleti· 
r•. 

Muhtelif inşaat 

Dahiliye Vekaletinden : M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 20 adet sıhiyc çantası pazar -
lık suretiyle satın alınacaktır. Mu -
hammcn bedeli 400 lira olup ilk temi
nat miktarı 30 lira 00 kuruştur. 

dır. · · ·· k k ı f · 
6 - Teklif mektu ları 21. 8. 939 tamın muna asası .~~~ ı zar usulıy- tiyacı olan 538.000 kilo unu kapalı 

. . .. P le 25. 8. 939 cuma gunu saat 16.30 da . ---------------pazartesı günu saat 9 za kadar satın 
1 

k zar'f usulıyle eksiltmeye konulmuş -

(3625) 13589 
1 - Vilayetler evi önündeki pcrg~ 

la sahasında yapılacak tesviyei tura 
biye, kanalizasyon, Ankara taşı ve nı 
zayık döşeme işlerinin yapılması ka 
palı zarf usulü ile vahidi fiyatla ek 
siltmeye konmuştur. 

2 - Pazarlığı 14. 8. 939 salı günü 
aaat 16 da vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonda mevcut 
olup isteyenler kopyasını alabilirler. 

4 - İsteklilerin kanuni vesaikle bir 
tikte ilk teminat mektup veya makbuz 
lariyle muayyen saatte komisyonda 
bulunmalar. 

( 3529) 13592 

, 

Deniz Levazım 

Muhtelif boya malzemesi 

k 
. . . .

1 
. yapı aca tır. 

alma omısyonu rıyasetınc verı mış 2 İlk . 12195 r tur. 
olacak v

0

c bu saatten sonra mektuplar - pey parası ıra 95 ku- 2 - Şartnamesi İspartada tümen sa 
ruşutur. İ 

kabul edilmiyccektir. . . .. tın alma komisyonunda ve stanbul, 
t kl .1 .... 1 . 1.. 3 - Şartnamcsını gormek ve almak A k L . l'kl . 

1 
k 7 - stc ı er goru mesıne uzum . . .. , n ara v. amır ı erı satın a ma o-

l 'k" . . . ak ıstıycnler her gun Çorlu da kor sa- mı'syo 1 d d ı t kl'l t hasıl o an vesaı ı resmıycsını muv - . .. n arın a ır. s e ı er şar na -
k . k ld w f . tın alma komısyonuna muracaatla 10 meyı' ko . 1 d k b"l' 1 at temınatının onu ugu zar ıçc • . . . . . mısyon ar a o uya ı ır er. 
risine konulmuş olacaktır. lıra 95 ıkuru~ mukabılınde.ka_Iab.ılırl~~· 3 - İşbu 538.000 kilo unun muham- Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

(3498) 13475 4 - steklılcr kanunun ı ıncı ve u- men tutarı 59.180 liradır. 
·· ·· dd l · d k' b 1 1 · 1 Revir Amirliğinden : ç~n~u ma . c _:rın c ı e g~ crıy c 4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi 

M• "h d" bırlıktc ~cllı gun ve saatten hır saat beş miktar fazlası da dahil olduğu 1 - Yalakkuzu ve eleman orman -
imar Veya mU en IS arlRIYOf evci tcklıf mektuplarını Çorluda kor. halde ilk teminatı 4209 liradır. ları emvalinden Eskipazarda istasyon 

Devlet Orman 1 ş. .... 

Satıhk (am tomruklan 2 - Muhammen keşif bedeli 95,7~ 
doksan beş bin yedi yüz yedi liradır 

3 - Eksiltme 24. 8. 939 perşem~ 
günü saat 15 te Vekalet binasında tol 
!anacak satın alma komisyonunda yı 
pılacaktır. . 

4 - Muvakkat teminat miktarı 60J 
AnkaTa Levaznn Amirliii Sabn 

Alma Komisyonundan : 
satın alma komisyonuna vermiş bu • 5 - Eksiltme 28. 8. 939 tarihine tc- da istifte mevcut ayrı ayrı partiler 
lunınaları l3.zımdır. sadüf eden pazartesi günü saat 16,30 halinde {141) adet muadili (112) met- lira 36 kuruştur. 

(3633) l ""n" t · 5 - İstekliler bu iRe ait pro3·c, şa 
1 - Çorlu kor inşaat şubesinde ça

lışmak üzere (250) lira ücreti şehri -
yeli yüksek diplomalı bir mimar veya 
mühendis alınacaktır. Taliplerin 21. 
8. 939 gününe kadar Çorluda kolordu 
inşaat şubesine istida ile müracaat • 

_.,,.,,,,,, ~" •l".,. .. •~~~ •" - · - • • • • -· ,.. -• ı,.;.., l~R'\ (l""~m""tr .. mllrii'll c::ım ,. 

Yonunda yapılacaktır ve (194) adet muaaı ı (162) metrcmı- ··~7-w.kw- · • - ---k b:-
1
:-·d- • k:

1
-· 

1 1 k . . · . kA ) . "kA ra 9 uruş mu a ı ın e ve a et e Bir garaj yaptı rı aca 6 - İstcklılerın 28. 8. 939 pazartesı a~ (703 dcsımet~e mı ap çam tom- zım müdürlüğünden alabilirler. 
günü saat 15 30 a kadar teklif mek w rugu açık artırma ılc satılacaktır. . . . . . .. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

' .. 2 T kl b k t" t 6 - İsteklılerın bu ısc gırcbılece~ tuplarını İsparta tumcn satın alma ko - omru ar u sene a ıya ın - . . • .. . - ı 
· b k 1 w k dan budaksız düzgün ayrıca baş kes _ lerınc daır Nafıa vckaletındcn alacı' 

mısyonu aş an ıgına verece veya • . . 
1 

· 
1
A d 

h ·· d kl d" B tt mc payları mevcut ve kabukları soyul lan vcsıkayı ıbraz etme crı azım ı ut gon crccc er ır. u saa en son · k"l · d 1 
lan, 

ahnacak 2 - İsteklilerin diploma, hüsnühal 

1 - 3. kor birliklerinden Lüle -
burgazda tank taburu için bir adet ga
raj kapalı zarfla eksiltmeye konmuş-

·1 ·· d -1 kt 1 muş olup hacim orta kutur üzerinden Bu vesıkayı Nafıa ve a etın en a a 
ra verı en veya gon crı en me up ar • b"l k · · · "d ·1 D hT v ki 
alınmıyacaktır. Saat ayarı tümen dai- hesaplanmıştır. 1 ı ~e ı~ın ısttı adı eki ad: ıye e 

M. M. v. Deniz Levazım Satm kağıdı, tercümei hali ve askerlik ve • 
Alma Komisyonundan : sika.sı suretle.ri~le yaptığı işlere dai~ tu~. - Tahmin bedeli - lira olup mu-

12.000 kilo tutya beyazı 29.000 kilo ':csıkalarını ıstıdalarına raptctmclerı vakkat teminatı 4208 lira 58 kuruş • 
kristal bezir 7.000 kilo neft 15.000 kilo lazımdır. (3499) 13476 tur. 

ham be.zir, 1.000 k~~o .~aynamış be~ir Arpa ve kuru yonca ahnacak 3 - Eksiltmesi 23. 8. 939 çarşamba 

· · T . ctıne muracaa c ece er ır. resı saatıylc yapılacaktır. 3 - omruklara aıt satış şartna - . . . . 
7 - 2490 sayılı kanunun hükümle - namesi Ankarada orman umum mü - 7 - lsteklılcr bu ışe aıt teklıf mcP 

rine ve bilhassa 32. inci maddesine dürlüğünde İstanbul, Çankırı, Zon - tuplarını ihale günü olan 24. 8. 9j 
uygun olmıyan mektupların sahipleri guldak orman çevirge müdürlükleriy- pcrşemb.e günü s~at. ~~ c kadar eksil 
eksiltmeye iştirak ettirilmiyecckler - le Karabük devlet orman işletmesi re- me .k~mısyon~ reıslıgınc makbuz m~ 
dir. (3638) 13610 vir amirliğinde görülebilir. kabılınde tesl.ım cd.~rlcr .• 2.000 kılo kurşun ustubeç, 9.000 kılo günü saat 16,30 dadır. Şartnamesini 

kaba üstübeç, 26.000 kilo sutyeni to • Ankara Levazım Amirliği Satm görmek ve almak isteyenler her gün ---------------
.zu 40 kilo glotelin 40 kilo helyogen Alma Komiıyonundan : Çorlu kor satın alma Ko. a müraca~t
blau. 1 _ Garnizonun 939 eylül başından l~ 2 lira 95 kuruş mukabilinde alabı • 

4 - Her iki satı ta da tomrukların 8 - Posta ~le . gonderılecck tcklt 
beher met .k!b uhammen mektupları 7 ıncı maddede yazılı saal 

1 - Tahmin edilen bedeli 44320 li- 940 ağustos sonuna kadar 360,000 kilo lırler. . . . • ksilt-
ra olan yukarıda cins ve miktarı ya • kapalı zarfla eksiltmeye konmuş 4 - Eksıltmcyc gıreccklerın e .. 
zıh 10 kalem boya malzemesi 15 ağus- arpa me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 un-
tos 939 tarihine rastlıyan salı günü tu~. _ Talı ·n bedeli 21.600 ıfr-.t olup cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
saat 14,30 da kapalı zarfla alınmak ü- kk t tmı. t 1620 1. d le birlikte ihale gün ve saatinden en 

muva a emına ı ıra ır. . ç 1 kor 
zere eksiltmeye konulmuştur. 3 _ Eksiltmesi 18. 8. 1939 cuma gü geç bir saaat c~elıne kadar ~r u 

2 - İlk teminatı 3324 lira olup şart nü saat 16 da Erzincanda satın alma satın alma ~omısyonuna vermış bu • 
namesi her. gün komisyondan 222 ku- . lunmaları lazımdır. 
ruş bedel mukabilinde alınabilir. komısyonunda yapılacaktır. (3634) 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

13596 

nun tarifatı dahilinde tanzim edecek- mc günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgclcrilc !eri kapalı teklif mektuplarını en geç Garaj yaptınlacak 

Harita U. Md, 

Sığır eti alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası cratının bir sene -
lik ihtiyacı için 10,000 kilo sığır eti 
açık cksil~e suretiyle mukaveleye 
bağlanacaktır. 

Eksiltme 24. Ağustos 939 perşembe 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 

birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
belli gün ve saatten bir saat evcline bir saat evetine kadar teminat ve tek
kadar Kasımpaşada bulunan komis 

lif mektuplarını komisyon başkanlı -

Ankara Levazım Amirliği Satın Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

Alma Komisyonundan : 
yon başkanlığına vermeleri. c34o7) 13376 ğına vermiş veya posta ile de aynı Ko. 

misyonda bulunmuş olacaktır. Şart -
namesi ve evsafı kolordunun tekmil 

3 - Muhammen bedel tutarı iki bin 
1 - Çorlu Kor birliklerinden Lü· iki yüz doksan beş lira, muvakkat te-

re mı a ının m k · · 'ğ" 1 · b 
bedeli (13) lira (65) kuruştur. tc omısyon reıslı ınc ge mış _uluıı 

S _ t t kl"l · ot. 7 5 kkat ması şarttır. Postada olacak gecıkml s e ı erın 10 , muva 1 k b 1 d"l 
k 1 . 1 ( 7) 'k" er a u c ı mez. pey a çc erıy c 112,38 metre mı ap ( ) 

1 k . . . 9 .. .. 3605 13600 ı partı ıçın 14. 8. 93 cuma gunu sa-
at 11 de (162,703) metre mikaplık par----------------'' 
ti için 14. 8. 939 günü saat (14) de Ka
rabükteki revir merkezine müracaat-
lar. (5869/ 3567) 13599 

Tapu ve Kadastro 

Talebe kaydı 
Tapu ve Kadastro Okulunun ka

bul §artları 

iktisat Vekôleti . 

Maden mühendisi ahnacak 
lktısat Vekaletinden : 

Taşra ve merkez teşkilatımız ıçı 

250 - 400 lira ücretli maden mühen 
disleri alınacaktır. 

... 
Levazım Amirliği garnizonlarında mevcuttur ve aynı • 

dır her yerde her gün görülebilir. 

lcburgazda kara, hava defi taburu ih- minatı 172 lira 13 kuruş olup maliye 
tiyacı için bir adet garaj kapalı zarf makbuzu veya Banka mektubu kabul 
usuliyle yaptırılacaktır. olunur. (A) şubesinin tahsil müddeti iki, 

2 - İhalesi 24. 8. 939 perşembe gü- 4 _ Taliplerin yazılı gün ve saatte (B) şubesinin bir yıldır. A. şubesine 

Taliplerin vesikalariylc birlikte vt 
kalctimiz Maadin umum müdürlüğil 
ne müracaatları. (3537) 13510 

nü saat 16,00 da olup ilk pey parası 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü orta okul ve B. şubesine lise mezun -
Erzincan garnizonunun ağustos a- 3783 lira 25 kuruştur. maddeleriyle istenilen vesaik ve tc- lan alınır. B. şubesine girenlere ayda 

yından temmuz sonuna kadar 360,000 3 - Şartnamesini görmek ve almak minatlariylc beraber komisyona gel • yirmi beş lira yevmiye verilir. Lise -
kilo kuru yonca kapalı zarfla eksit - istiyenler her gün Çorluda kor satın meleri. (3623) 13588 nin fen kolundan mezun olanlariylc 

Ankara Levazım Amirliği Satın meye konulmuştur. Tahmin bedeli alma komisyonuna müracaatla iki lira ecnebi lisanı bilenleri tercih olunur. 
Alma Komisyonundan : 17100 lira teminatı 1282 lira 50 kuruş 53 kuruş mukabilinde alabilirler. Okul yatakhanesinde memur tale -

1 - Siirtteki birliklerin ihtiyacı i- tur. Eksiltmesi 18. 8. 939 cuma günü 4 - İstekliler kanunun 2 ve 3. cü beden fazla yatak kalırsa muhtaç o -
çin 95 ton sığır veya keçi veya koy.un saat 16,30 da Erzincanda Sa. Al. Ko. maddelerindeki belgeleriyle birlikte !anlara verilir. Yataklarını ve iaşcle-
cti komutanlıkça pahalı görüldüğün • nında yapılacaktır. Şartnamesi ve ev- belli gün ve saatten bir saat cvel tek- rini kendileri temin ederler. 
den 23. 8. 939 pazartesi günü saat 11 safı kolordunun tekmil garnizonların lif mektuplarını Çorluda kor satın al- Vesikaların asılları verilmeli ve mu 
de pazarlıkla münakasası yapılacak • da mevcuttur ve aynıdır. Her yerde ma komisyonuna vermiş bulunmaları. 1650 adet nakliye arabaSI habere için posta pulu gönderilmeli -
tır. her gün görülebilir. 3635) 13606 dir. 

2 - Alınacak sığır eti veya koyun İstekliler teklif mektuplarını ek • tekerlek bac:lıg'"'iyle Eylülün 15 inde kayıt ve kabul def 
eti veya keçi etlerinin hagisisine tek- siltme saatinden bir saat cvcl komis. Kablo tel alınacak f teri kapanır. 
lif edilen fiyat en aşağı olursa ihale yon başkanlığına verilmiş veya posta • Tafsilat okul direktöründen iste -
kanununa göre ona göre yapılacaktır. ile aynı saatte komisyonda bulundur- Ankara Levazım Amirliği Satm 2400 adet tekerlek iSpİfl nir. 

3 - Sıgw ıretinin muhammen bedeli ( 522) l3492 Alma Komisyonundan : Vesikalar şunlardır: muş olacaktır. 3 1 k 
20900 keçi etinin 22.800 kayun etinin 1 - Konya seferberlik Md. nin ih- i lnaCI 1 - Mezun olduğu okul şahadctna-
28.500 liradır. İlk teminatları sığır e- Ekmeklik un alınacak tiyacı olan 66 kilometrelik kablo teli- mcsi. 
tinin 1567 lira 50 kuruş, keçi etinin nin 4.8.939 günü yapılan kapalı zarf Askeri Fabrikalar Umum Mü- 2 - Nüfus cüzdanı 
ı 710 lira koyun etinin 2137 lira 50 ku Ankara Levazım Amirliği Satın eksiltmesinde komisyona verilen tek- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- 3 - Belediyeden musaddak sıhat 
ruştur. Alma Komiıyonundan : lif mektupları kanuna uygun çıkmadı misyonundan : raporu. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenler 1 - Yozgat piyade alayının senelik ğından kapalı zarfla eksiltmesi 10 gün Tahmin edilen bedeli (4410) lira o- 4 - Polisten musaddak iyi hal maz 
iş saatlerinde her gün eksiltmeye gi- ihtiyacı olan 270.000 kilo ekmeklik uzatılmıştır. lan 1650 adet nakliye arabası tekerlek batası. 
receklcrin 2490 sayılı kanunun 2 ve unun kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 2 - Şartnamesi Konya, Ankara, İs başhğiylc 2400 adet tekerlek ispiti 5 - 4 adet yeni çıkarılmış vesika 
3 cü maddelerindeki belgeleriyle bir- konulmuştur. tanbul levazım amirlikleri satın alma askeri fabrikalar umum müdürlüğü fotografı 
likte saat ona kadar teklif mektupla- 2 - Tahmin bedeli 32400 lira olup komisyonlarındadır. İstekliler oku - merkez satın alma komisyonunca 16. Kabul edilcnrc bildirecekleri sarih 
rını Siirt tüm satın alma komisyonu- muvakkat teminatı 2430 liradır. yabilirler. 8. 1939 çarşamba günü saat 14 tc pazar adrese eylülün haftasında tebligat ya 
na vermeleri. (3496) 1J473 3 - Eksiltme 23. 8. 939 çarşamba gü 3 - Temdit kapalı zarf eksiltmesi lıkla ihale edilecektir. Şartname para- pılır. (3415) 13451 

Et alınacak Ankara Defterdarlığı 

Elektrik tesisata 

yaptınlacak 

Ankara Defterdarlığından ı 

1 - 555 lira 45 keşif bec.iclınacn i 
baret Etimesğut nahiycsınde mc·mu 
rin evlerinin bozuk olan elektrik tc 
sisatının tanzim ve ıslahı iş: aç• k cJc 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 17 .8.939 tarihine müsadi 
perşembe gı.inü saat 16 da Ankar 
defterdarlığında toplanacak eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 42 liralık muva1' 
kat teminat makbuzu ile ve nafıa ve 
kaleti yapı işleri umum müdürlüğü!\ 
den alınmış fenni chliyetnameleri) 
le birlikte adı geçen günde komisyır 
na gelmeleri ve bundan evel şartna ' 
meyi ve keşif evraklarını görmek "' 
izahat almak istiycnlerin defterdar ' 
lık milli emlak müdürlüğüne mürıı-
caatları. (3455) 13417 
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. Maarif Vekaleti ~". 

Bir ta rih kitabı yazma 

Talebe .kayt ve kabulü 
Maarif Vekilliğinden : 

Ankara' da Kız Meslek Öğretmen Okulunun biçki - dikit, moda, 
müsabakası çiçek, ev idaresi - yemek pişirme, nakış, çamaşır ve resim ihtisas 

Maarif Vekilliğinden : şubelerine, kız enstitüsü mezunlarından yirmi iki yaşrnı geçme· 

1 _ 2259 sayılı kanunun tatbikine miş olanlar arasında ve kız enstitüleri bulunan merkezler de ya
d:ı.ir olan talimatnameye göre ilko • pılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı ya
kulların 4 üncü ve S inci sınıfları i- tılr ve yatısız talebe alınacaktır. 

her kilosu 7,5 kuruş olmak üzere mu· 
hammen bedeli mecmuu 812 lira SO ku 
ruştur. 

3 - İhalesi 10. 8. 939 perşembe gü • 
nü saat ıs te vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. Taliplerin temi -
natlariyle birlikte ihale günü daimi 
encümene ve şartnameyi görmek iste
yenlerin her gün encümen kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

(3278) 13239 

Sulama tesisatı 

yaptı rllacak 
çin iki ciltten müteşekkil bir Tarih Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezu·n oldukları kız 
kitabı yazılması müsabakaya konul - enstitülerince namzet gösterilmeleri gerekli olduğundan, isteklile
muştur. rin en çok 10.Vlll.1939 perşembe günü akşamına kad ar mezun 

2 - Müsabaka müddeti 1 eylül 1939 oldukları kız enstitülerine bir dilekçe ile müracaatları ve hangi Ankara ValiUğin~en : 

dan başlamak ve 29 Şubat 1940 per - ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istd iklerini Keşif bedeli (6104) lira (85) kuruş-
şembe günü akşamı bitmek üzere al - tasrih etmeleri. (3589) 13557 tan ibaret bulunan şehir Hipodromu 
tı aydır. sulama tesisatı işi 14. 8. 939 pazartesi 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve- len pedagojik ve teknik vasıfları gös hince parlayıcı ve patlayıcı maddele- günü saat 15 de vilayet daimi encü -
r~_nl~r 20 ikinci teşrin ~939. perşem_be teren şartname ile noterliğe tasdik et- rin nakline mahsus tekneye konacak meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
gunu. akşam~n~ ~~adar -~ır dılekçe ıle tirilecek taahhüt senedi formülü Ma- bir adet motör kapalı zarf usuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 
Maarı.~ Vekıllıgın~ muracaat ede~ek arif Vekilliği neşriyat müdürlüğün - eksiltmeye konmuştur. Muvakkat teminatı (457) lira 
bu musabakaya gıre~ekler defterıne den alınabilir. Mektupla isti yenlerin II - Muhamen bedeli (17957) lira kuruştur. 
adlarını yazdırarak hır numara alacak altı kuruşluk posta pulunu da birlik- muvakkat teminatı (1346,81) liradır. İsteklilerin: Teminat mektup veya 
lardır. te göndermeleri lazımdır. III - Eksiltme 24. VIII. 939 per - makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 

4 -: Müsab_a~~~a birincil~ği kaza - (3488) 13460 · şembe günü saat 15 te Kabataşta leva nafıa müdürlüğünden bu iş için ala -
nan kıtap serısı uç yıl sıra ıle okullar zım ve mübayaat şubesindeki alım cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
aa okutulacak ve miienifine her yıı Podyum, banko ve dolap komisyonunda yapılacaktır. likte yukarıda adı geçen gün ve saat-
için biner lira telif hakkı verilecek· IV - Şartname, plan, keşifname · te daimi encümen reisliğine müracat-
tir. İkinci çıkan kitap serisini yazana yaphnlatak ler her gün levazım şubesi müdürlü- lan. 
bir defaya mahsus olmak üzere birin- ğü veznesinde 89 · kuruş mukabilinde Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
cinin müellifine verilenin bir yıllığı, Maarif Vekilliğinden : alınabı·ıı·r. '"d" ı·· -·· d ·· b.l gün nafıa mu ur ugun e gore ı e · 
üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanla- Muhammen bedeli 3390 liradır. v _ Münakasaya girecekler mü - cekleri. (3417) 13381 
ra da bir defaya mahsus olmak üzere Muvakkat teminatı 254 lira 0,25 ku- hürlü teklif mektuplarını kanuni ve-
dörder yüz lira mükafat verilecektir. ruştur. İhalesi açık eksiltme suretıy- saikle % 7,5 güvenme parası mak • 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser- le 19. VIII. 1939 cumartesi günü 11 de buzu ve banka teminat mektubunu ih
lerini üçer nüsha olmak üzere makine vekillikte yapılacaktır. Şartname ve tiva edecek kapalı zarflarını ihale sa
ilc ve kağıtların yalnız birer yüzüne ve resimleri görmek isteyenlerin le- atinden bir saat eveline kadar mez -
yazılmış olarak Maarif Vekilliği ~eş vazım müdürlüğüne müracaatları. kur komisyon başkanlığına makbuz 

riyat müdürlüğüne makbuz mukabı - (3535) 13504 mukabilinde vermeleri lazımdır. 
linde vermeleri veya göndermeleri (553/ 3354) 13367 
lazımdır. Kitaba konulacak resim, şe
kil, grafikler vesairenin asıllarının 
yalnız bu nüshalardan birine ve yer
lerine konulmuş bulunması kafidir. 

. _: .. ·. ,.N.afici Vekôle.ti · 
. . 

Müsabakaya basılmış bir kitapla gi - Betonarme köprü 
renler de kitabın üç nüshasını vere • 
cek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka-

• 
ınşası 

. f). Demiryollara 
. . 

Balast münakasası 

bul edildiği takdirde eserlerini ilan Nafıa Vekaletinden : misyonundan : 
edilen telif hakkı mukabilinde ve 1 - İstekli çıkmamış olduğundan Muratlı istasyonuna üç kilomtere 

D. D. Yolları Satın Alma Ko-

her türlü tasarruf hakkından vazge - dolayı ihalesi yapılamamış olan Ada- mesafedeki Sirköy taşocağından istih 
çerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir na vilayeti daihilinde Adana - Kara • sal edilerek istasyonda teslimi şartiy
devre için terk ettiklerini ve kitabın isah yolu üzerindeki "Çakıt,, köprü • le ve kapalı zarf usulile 13200 M3 
o devre içindeki her basılışının son sünün betonarme olarak inşaatı aynı balast satın alınacaktır Bu işin mu -
tashihlerinin kendileri veya kendi şartlarla ve (90.000) lira keşif bedeli hammen bedeli 23760 ve muvakkat te
mesuliyetleri altında tayin edecekle- üzerinden kapalı zarf usuliyle tekrar minatı 1782 liradır. 

Hipod romda i nşaat 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 4442 lira 13 kuruştan 
ibaret bulunan şehir Hipodromu bi -
rinci sınıf tribünü üzerinin iki kat 
eversil ile tecridi işi 14. 8. 939 pazar -
tesi günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 333 lira 16 ku-
ruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
makbuzu ile ticaret odası vesikası ve 
nafıa müdürlüğünden bu işe ait ala -
cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
likte yukarıda adı geçen gün ve saat
te daimi encümen reisliğine gelmele-
ri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilecek 
!eri. 3419) 13383 

Tômirat ve demir 

korkulul< iş l eri 

ri diğer bir zat tarafından yapılacağı- eksiltmeye çıkarılmıştır. Münakasa 22. 8. 939 salı günü saat 
nı gösterir noterlikten tasdikli bir 2 - Eksiltme 14. 8. 939 tarihine mü ıı de Sirkecide 9 işletme binasında 
taahhudt senedi vermeleri de lazım - sadif pazartesi günü saat (16) da na- A. E. komisyonu tarafından yapıla • 
dır . fıa vekaletinde şose ve köprüler reis- caktır. İsteklilerin teminat ve kanu • 

7 - Kitaplarda bulunması lazım ge liği odasında yapılacaktır. ni vesikalarını ihtiva edecek olan ka- Ankara Valilii inden : 
1 d ··~ ı.r.-.;k fl ·· 3 Eksiltme sartnamesi ve. huna . ~ ..,, .C:.~~P.ew~~Af."t, .. vf1,, -Wv .. }{ıt~~ .. ar: .. ~.~ u.u.~~·•• .......... ,,...,v, .ı<.uru:ı mu«"aoı- l · lA d Keşif bedeli (3337) lira (72) kuruş-

~ "' dar komisyona verme en azım ır. 
ettirilecek taahhüdt senedi formülü linde adı geçen reislikten alınabilir. tan ibaret bulunan şehir hipodromun-

Şartnameler parasız olarak komisyon 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürlü - 4 - İsteklilerin eksiltme tarihin • dan verilmektedir. da yapılacak tamirat ile demir kor -
ğünden alınabilir. Mektupla isteyen den en az sekiz gün evel bir istida ile (

581313543
) 13558 kuluk tamir ve inşa işleri 14. 8. 939 

lerin altı kuruşluk posta pulunu da nafıa vekaletine müracaatla bu gibi pazartesi günü saat 15 de ihalesi ya • 
birlikte göndermeleri lazımdır. inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet El b" 1 pılmak üzere açık eksiltmeye konul • 

13449 vesikası almaları lazımdır. ıse ve pa to muştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin, bu ve Muvakkat teminatı 250 lira 33 ku -Aritmetik kitap yazma sikadan başka 939 senesine ait ticaret alınacak ruştur. 

odası vesikasını ve (5750) liralık mu- İsteklilerin teminat mektup veya 
vakkat teminatlarını havi olarak 2490 D .D. Yolları Satın Alma Komis- makbuz ve ticaret odası vesikasiyle 
sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha yonundan : f ··d·· ı·· v ·· d b · · 1 

müsabakas~ 
Maarif Vekilliğinden ~ 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk okul 
ların 4 üncü ve Sinci sınıfları için iki 
ciltten müteşekkil bir Aritmetik ki
tabı yazılması müsabakaya konulmuş· 

k k. B" . . • . na ıa mu ur ugun en u ışe aıt a a -
zırlıyacakları apalı zarflarını i ın ~rıncı ve .. dokuzu~c~ ~ş~etın: me - cakları fenni ehliyet vesikalariyle bir 
ci maddede yazılı vakıttan bir saat e- murın ve mustahdemın~ ıçın bır sene likte yukarıda adı geçen gün ve saat
veline kadar makbuz mukabilinde ko- zarfında 2546 takım elbıse ve 528 adet te vilayet daimi encümeni reisliğine 
misyon reisliğine vermeleri lazım • palto kapalı zarf usuliyle bilmünaka- müracaatları. 
dır. (3324) 13337 sa yapılac~ktır. Elbis~ ve paltonun Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 

kumaşları ıdarece verılecek harç ve gün nafıa müdürlüğünde görebilecek-tur. 
2 - Müsabaka müddeti 1 eylül 1939 

dan başlamak ve 29 ~ubat 1940 per -
şembe günü akşamı bitmek üzere altı 

Muhabere ve Mü. V. 
aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve- Münhal memurluklar 
renler 30 ikinciteşrin 1939 perşembe .. A ~ • 

günü akşamına kadar bir dilekçe ile Munak~la~ ~ekale t~nden : .. 
Maarif Vekilliğine müracaat ederek 1 - Vekaletımız devaırinde mun • 
bu müsabakaya girecekler defterine hal bulunan 35 lira asli maaşlı kalem 
adlarını yazdırarak bir numara alacak şeflikleriyle~ ~o .. 25 ve 20 lira _maaşlı 
!ardır memur ve katıphklere ve 200 lıra ay-

4 _: Müsabakada birinciliği kaza • lık ücretli Almanca ve İngilizce mü
nan kitap serisi 3 yıl süre ile okullar- t~rciınl~kler~ne v~ 75 lira ~ylık ücret
da okutulacak ve mı.iellifine her yıl 1ı daktıloluga musabaka ıle memur 

~~aliyesi müteahhide ait olacaktır. Bu leri. (3420) 13384 
ışın muhammen bedeli 23536 ve mu
vakkat teminatı 1765,20 liradır. 

Münakasa 21. 8. 939 pazartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9 işletme binasın 
da A. E. komisyonu tarafından yapı • 
lacaktır. İsteklilerin teminat ve kanu
ni vesikalarını ihtiva edecek olan ka· 

Kazma, kürek ve sa ire 

alınacak 

Anka r a Valiliğinden : 

palı zarflarını aynı giin saat 10 a ka- 724 lira 20 kuruş rayiç bedelli mü-
dar komisyona vermeleri lazımdır. kellef amele işlerinde kullanılacak 
Şartnameler parasız olarak komisyon· kazma, kürek ve çekiç saplariyle di -
dan verilmektedir. ğer levazımın 14. 8. 939 pazartesi gü-

(5814/ 3545) 13559 nü saat ıs de vilayet daimi encüme -
ninde ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

- 11-

Muhtelif ah nacak 

Türkiye Demir ve (elik Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünde~ : 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesine Boru 
Fabrikası için lüzumu olan aşağıda miktarları yazılı me· 
vad Karabük'te 31-8-1939 tarihinde teslim edilmek şartiy
le satın alınacaktır. Şartnameler Sümer Bank lstanbul şu
besinden, Ankara Sümer Bank Umumi Müdürlüğü Ticaret 
şubesinden ve Karabük'te Müessese Müdürlüğünden be
delsiz olarak alınabilir. Satmağa talip olanların en geç 
15-8-1939 tarihinde saat 12.00 ye kadar Fabrika Müdürlü
ğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. Aşağıda yazılı mal
zemelerin hepsine veya herhangi birisine fiyat teklif edi
lebilir. 

1 - Pot çamuru (bir nevi killi kum) miktarı 200 ton 
2 - Madeni kara boya (döküm kalıbı için) miktarı 24 ton 
3 - Maça zamkı ( core gums) Iiıiktarı 4 ton. 
4 - Hayvan kılı, miktarı 15 ton, 
5 - Beygir gübresi, 200 ton, 
6 - Kuru ot, 15 ton, 
7- Keten yağı (ham bezir yağı) miktarı 50 varil. 

. ' 
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Samsun ha!kevi binası 
eksiltmesi 

inşaatı 

Samsun C. H. P. Vilayet İdare Heyeti Reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Samsunda Halk partisi binası yanında ya

pılacak yeni Halkevi binası inşaatı ve sıhhi, elektrik ve teshin tesisatıdır. 
2 - Keşif bedeli (146848) lira (56) kuruştur. 
3 - İnşaat aksamı vahidi kıyasi fiat esası üzerinden ve tesisat kısım

ları götürü olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur . 
4 - Eksiltme 28.8.939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 tc Sam-

sun C.H.P. binasında toplanacak ihale komisyonunda olacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
1 - Mukavele projesi 
2 - Eksiltme şartnamesi 
3 - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
4 - Umumi ve idari şartname 
5 - Genel fenni şartname esasları 
6 - Genel fenni şartnameye eklenti "inşaat özel şartları,, 

7 - Mahal listesi 
8 - Kalorifer ve sıhhi tesisat projelerinin nasıl tanzim edileceğine da· 

ir talimatname ve eki 
g - Teshin, vantilasyon ve kalorifer tesisatı şartnamesi ve lahikaaı 

10 - DahiJi elektrik tesisatı umumi ve fenni şartnamesi 
11 - Elektrik tesisatı şartnamesi 
12 - Sıhhi: tesisat şartnamesi 
13 - Metraj 
14 ~ 'f.eshin, vantilasyon ve kalorifer tesisatı keşfi 
15 - Elektrik tesisatı keşfi 
16 - Sıhhi tc:ıısat keşfi 

17 - Keşif hulasası 

18 - Mimari projeler 

19 - T afsilat resimler i 

20 - Sıhhi tesisat projeleri 
21 - Kalorifer tesisat projeleri 
22 - Elektrik tesisatı projeleri 
23 - Betonarme vaziyet planları 
24 - Betonarme hesabatı 
25 - Betonarme tafsilat resimleri 

6 - Beşinci maddede yazılı evraktan 3, 24 ve 25 numaradakiterden 
gayri olanları 735 kuruş bedel mukabilinde Samsun, İstanbul ve Ankara 
C.H.P. vilayet idare heyetlerinden satın alınabilir veya bilabedel tetkik 
olunabilir. 3, 24 ve 25 inci maddedeki evrak Samsun C.H.P. idare heyetine 
müracaatla tetkik olunabilir. 

7 - Muvakkat teminat (8592) lira (43) kuruştur. 
8 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme 

ve ihale kanunundaki şeraitten mada en geç münakasadan beş gün evveli
ne kadar Samsun Valiliğine istida ile müracaat ederek bir ehliyet vesikası 
almaları ve bu vesikayı da teklif mektuplariyle beraber komisyona verme
leri şarttır. Bu tarihten sonra vilayete müracaat edenlere vesika verilemez. 
Bu vesikayı alabilmek için bir mukavele ile laakal 60000 lira keşif bedelli 
mühim bir bina inşaatı ikmal ile teslim edildiğine dair işin ait olduğu mü
essese tarafından verilmiş bir belgenin istidaya raptı şarttır. 

9 - İstekliler yalnız teklif mektuplarını havi kapalı bir zarfı ve 1 inci 
maddede yazılı muvakkat teminat mektubu ve 8 inci maddede yazılı vesa-
iki bir dış zarf içine koyup mühür mumu ile kapıyarak 4 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Samsun C.H.P. vilayet idare heyetine 
makbuz mukabilinde vermelidirler. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (5947) 13605 

Muvakkat teminatı 54 Iha 31 ku - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
için biner lira telif hakkın verilecek- alınacaktır. . . 
tir. İkinci çıkan kitap serisini yazana A - 35 ve 30 lıra maaşlı şefhk ve Ankara Valiliği bir defaya mahsus olmak üzere birin- memurluklarla A~manca ve İngilizce ruştur. mek üzere fakülte hesap memurluğu-

2 
, k' >J 1 k 

cinin müellifine verilen bir yıllığı, 3 mütercimliklere lıse ve yüksek mek • İsteklilerin muvakkat teminat mak na müracaatları, neVI ma ine yagl i ln8C8 
üncü 4 üncü ve 5 inci çıkanlara da bir tep mezunları. . B • 1 k buzu, ticaret odası vesikasiyle birlik- ç _ o/c 1 5 muvakkat teminat 396 
defaya mahsus olmak üzere dörder B - 25 ve 20 l.ıra maaşlı memur ve enzı n a 1 naca t:. sözü geçen gü_n ve saatte daimi en- liradır. 0 

' Ankara Belediyesinden ı 
yüz lira mükafat verilecektir. katipliklerle 75 lıra aylık ücretli d~k- cumene g_elmelen. . .. D _ İhale lO. 8. 1939 günü saat 15 1 - Belediye vesaiti için alınacak 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser- tiloluklara. o. rta mektep mezunları ış- Ankara Valiliğinden : Buna aıt şartnameyı her gun nafıa d A k k 1 h b ·ı· olan (3684) kilo A marka ince yağ ile 
b 1 1 N f d · · k 1 · · k u··d·· lüwü d .. b.l kl . e n ara me tep er mu ase ecı ı -!erini üçer nüsha olmak üzere makine tirak ede ı ır er. a ıa aıresı amyon arı ıçın apa· m ur g n e gore 1 ece erı. ~ · d 1 kt T · t "h 1 3804 kilo B marka yazlık yağ on beş 

T 1. 1 · h ı t .. · h 1 fi 1 ~ .1 .1,.. 1 (3421) 13385 gın e yapı aca ır. emına ın ı a e - .. .. . 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne II - a ı~ ~rı~ a. ercumesı, ta • ı zar a a ınacagı, gazete ı e ı an o U• den bir saat eveline kadar mektepler gun muddetle açık eksıltmeye konul-
yazılmış olarak Maarif Vekilligvi neş- sil derecelerını go. sterır belge, sıhat ra nan (6350) lira muhammen bedelli ve --------------- , 

- muhasebeciliği veznesine yatırılmış muştur. 
riyat müdürlüğüne makbuz mukabilin poru, askeri terh~s .ve~ikası ile hü~n.ü- ilk teminatı (476) lira (25) kuruştan olması lazımdır. (3190) 13216 2 - Muhammen bedeli (1535,64) 
de vermeleri veya göndermeleri lazım hal ilmühaberlerını dılekçelerine ılış- ibaret olan (2.000) teneke benzine ta- liradır. 
dır. Kitaba konulacak resim, şekil, tirerek en geç 15. 8. 939 salı günü ak- lip çıkmamasına binaen 10. 8. 939 per-

M .. k ı b ·· ·· 3 - Muvakkat teminat (115,18) li-grafikler vesairenin asıllarının yal- şamına k~d~r .. u~a .~ _ ~.t vekaleti zat şem e gunu saat 15 de ihalesi yapıl 
nız bu nüshalardan birine ve yerleri - işleri ve sıcıl mudurlugune tevdi et - mak üzere yeniden kapalı zarfla ek • radır. 
ne konulmuş bulunması kafidir. Mü- meleri. siltmeye konulmuştur. Tarih fakültesi pansiyon 4 - Şartnamesini görmek isteyen-
sabakaya basılmış bir kitapla giren . III - Müsabaka imtihanı 21. 8. 939 İsteklilerin teminat mektup veya lerin her gün encümen kalemine ve is 

ler de kitabın üç nüshasını verecek pazartesi giinü icra edilecektir. makbuzu ve Ticaret odası vesikasiy· talebesinin ~amaın ihalesi 48 Kalem . tohum alınacak teklilerin de 22. 8. 939 salı günü saat 
veya göndereceklerdir. IV _ Müsa?.a~aya iştirak edecekle- le birlikte sözü geçen günde saat 14 10,30 da belediye encümenine müraca 

6 _ Müsabakaya girenlerin eser rin imtihan gunu olarak ilan edilen de kadar teklif mektuplarını eneli· yapılacak atları. (3531) 13509 
h 11. · t' An kara Beled iyesin den: müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka- günde imti~a.n ~ ma a ınde isbatı vü - men rıyase ıne vermeleri. 

bul edildiği takdirde eserlerini ilan cut etmelerı ılan olunur. Buna ait şartnameyi her gün nafıa Ankara Dil ve Tarih • cografya 1 - Bahçeler için alınacak olan 48 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her (3626) 13590 müdUrlüğilnde görebilirler. fak ültesi direktörlüğünden : kalem tohum 45 gün müddetle aç1k 
türlü tasarruf hakkından vazgeçerek (3255) 13210 eksiltmeye konulmuştur. 
Maarif Vekilliğine üç yıllık bir dev- Odun ve rıra alınacak A - Fakülte yatılı pansiyon tale - 2 - Muhammen bedeli (1822) lira- Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
re için terk ettiklerini ve kitabın o ) besi çamaşırlarının yıkanma işi açık dır. merkez ilçesine bağlı Dumlupınar ka-
devre içindeki her basılışının son tas- eksiltme yoluyla münakasaya konul - 3 - Muvakkat teminat (136,65) li- mununa bir tahsildar alınacaktır. Mat 

k d .1 . k d. Ankara ValiHğinden : muştur. radır. ı~ f 
hihlerinin en ı erı veya en ı mes- up evsa ı haiz bir kimse seçilmek 
uliyetleri altında tayin edecekleri di- sı· r moto'" r alınacak 1 - Vilayet hususi idare ihtiyacı i - B - Muhammen bedel büyük par - 4 - Şartname ve listesini görmek .. 

·· d 1 · · 7 k · · k uzere arzu edenlerin her gün saat 18 ğer bir zat tarafından yapılacağını çin 35 ton gurgen o uniyle 1500 ki o ça ıçın uruş orta parça ıçın 4, ü - isteyenlerin her gün encümen kalemi-
d .kl. b" h İnhı"sarlar Umum Mu'·du··rlu"g-un·· - rıra açık eksiltıne ile satın alınacak - rük parra için 2 kuruş olup tamamı ne ve isteklilerin de 15. 9. 939 cuma den 19 kadar Samanpazarında Evkaf gösterir noterlikten tas ı ı ır taa - lJ lJ lJ 

hüt senedi vermeleri de lazımdır. den : tır. 5280 liradır. günü saat on buçukta belediye encü - apartmanında kamun merkezine mü-
7 _ Kitaplarda bulunması lazımge- ı _ iartname, plan ve keşfi muci- 2 - Odunun kilosu (2) çıranın be- C - İsteklilerin şartnameyi gör - menine müracaatları. (3533) 13502 racaatları ·· 

Tahsildar a ranıyor 
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SO lirahk 

SUDORONO j DİKKAT: "Sudorono Pertev" teri kesmez. 
PERTEV ! sadece mecrasını değiştirir. Bundan dolayı vü-
Kullanrnız. i cuda hiç bir fenalığı yoktur. 5037 . 

............................................... 111111111111111111111111111111111 

Havagazı kesilecek 
Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketinden: 

Y eni!ehir' de Me,rutiyet caddesinin asfaltlanmasından 
dolayı bu caddede bulunan §ebekemizin bir kısmının tadi
line zaruri kati görülmüştür. Bu sebepten Metrutiyet cad
desinin Konur sokağı ile ismet lnönü caddesi arasında bu
lunan kısmı ile Konur, Yenikalık, Geçit, Okula, Türe ve 
Özenli sokak ve caddelerindeki şebekeden, yapılacak ta
dilatın seyrine göre ve lüzum görüldükçe havagazı kesile
ceği sayın abonelerimizin malumu olmak üzere ilan olu-
nur. 2930 

Kızılcahamam kaplıcaları 
Her türlü yel romatizma siyatik ve beden ağrı ve 11zıla

rrna biricik şifa yeri çamlarla muhat KIZILCA HAMAM 
kaplıcalarıdır. Şifai tesirleri namütenahi tecrübelerle müı
pettir. Çankırı oteli yanından her gün muntazam otobüs 
işlemektedir. 2892 

Parke yol ve betonarme dıvar ve 
piyade kaldır1mı inşası 

Zonguldak amele birliğinden : 
2-8-939 günü saat onbeşte ihale edilmek üzer~ kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulı:ıuş olan (7?4~~. lıra (70~ 
kuruş keşif bedelli Zongulda~ ta Amele b.ır}ıgı haı.ta?eıı 
yolu için teklif edilen yüzde hır buçuk tenzılat hadd~ layı~ 
görülmediğinden 18-8-939 cuma günü saat onb~te ıhal~ıı 
yapılmak üzere aynı uıul ve şartlar altında yenıden ekıı.lt-
meye çıkarılmış olduğu ilin olunur. 2932 

.:!)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
~ KOK SATIŞI ~ - -- -- -~ Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan Müessesesi § - -- -
~ Müdürlüğünden : § - -
§ Fabrikamızda istihsal edilen kok kömürü aatııa çıkarıl- § - -=: mıştır. = = Aıgari bir vagon olmak üzere ıiparit kabul edilmektedir. =: 
:E Müessesemiz Müdürlüğüne tahriren müracaat edilmeıi =: 
=: ilin olunur. 2952 =: -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Toplantıya davet 
Bor Zürr<J ve Tüccar Bankasından • 

Ticaret Vekaletinin emir ve müsaadesiyle aıaiıdaki ya
zılı tirket nizamnamesindeki maddelerin t~dili için 4 ağus
tos 939 cuma günü saat 14 de Bo~ Halk~vı aalon~nda !a
pılan fevkalade toplantıda kanunı ek~erıyet t~ın edıle
memiı olduğundan tekrar top~an?1ak uzwere 4 eylu} 939 pa
zartesi günü saat 14 e talik edılmıt oldugunda? al.~adara
nın yazılı günde bizzat bulunmaları veya vekıl gonderme
leri lüzumu ilan olunur. 

1 - Şirket nizamnamesinin Bankalar kanununa göre 
ti.dili. 

il - Nizamnamenin 57. maddesinde zikrolunan bedeli 
tamamen tediye olunmuş ıermayeye verilm~•! li· 
lazım gelen o/o S faiz miktarının % 3 e tenzılı su-
retiyle ti.dili. 2949 

ULUS 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1 

~ İnşaat ilônı ~ - -- = -----------
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi 

Müdürlüğünden : 

------------ -
: 1. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müeıaeıeıi = 
=: mühendis ve memurları ~in _ = 50 adet 4 odalı ev =: = 1 Müdür evi : -§ 1 Altı daireli apartman = = 1 Hastahane = 
§ inşaatı ;ahidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksilt- § 
- k -= meye onmuttur. = 
: 2 - işbu inşaatm muhammen keşif bedeli 638,969.19 =: 
: liradır. 
: 3. - Eksiltme evrakı 17.50 lira mukabilinde Ankara' da : 
: Sümer Bank muamelat şubesinden, lstanbul' da Sümer E: 
: Ban şubesi·nden, Karabükte Demir ve Çelik Fabrikaları =: = Müessesesi Müdürlüğünden alınabilir. =: 
= 4. -Eksiltme 18.8.1939 cuma günü ıaat 16 da Karabük- =: 
§ te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. =: 
=: 5. - istekliler teklif evrakı meyanına timdiye kadar =: 
=: yapmış oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine ve =: 
: hangi bankalarla IJlUamelede bulunduklarına dair vesika- : 
=: larını koyacaklardır. § = 6. - Muvakkat teminat miktarı 29.300.- liradır. = 

8 - 8 - 1939 

·YOK VE YOLCU 
gemileri inşası 

Münakalat Vekaletinden : 
1 - Devlet deniz yolları itletmesi ihtiyacı için yedi adet takri

ben 1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelit yük ve yolcu 
gemisinin inşası İngiliz şantiyeleri arasında. eksiltmeye konacaktır. 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şeraiti ev
veliye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 ağustos ?39 tarihinden 5 
Eylül 939 tarihine kadar latanbulda Devlet Denizyolları işletme 
Umum Müdürlüğü merkezinde ve lngilterede Londra Türk Tica
ret Ataşeliğinde talip İngiliz firmalarına tevdi edilecektir. 

3 - Yukardaki maddede yazılı dokümanları alan firmaların en 
geç 15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal Plan ve detay re
simleri ve fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini Istanbulda 
Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları 
şarttır. 

4 - Teklifler İstanbulda Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesse
seler arasında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir . 

5 - Teklifler doğrudan doğruya pntiyeler tarafından verilecek 
ve müzakere ve temaslar da yine doğrudan doğruya şantiyelerin sa-
hibi selahiyet mütehassısları ile yapılacaktır. (3559) 13527 

E: 7. - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak iha- =: 
: le günü saat 15 e kadar Karabük'te Demir ve Çelik Fahri- § 
: kalanMüessesesineteslimedilecekti~Podailegönderikn = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
:= tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadar =: 
: gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması la- § 
:= zımdır. Postada vaki olabilcek gecikmelerden dolayı Mü- = 
§ essese hiçbir mesuliyet kabul edemez. § = 8. - Bu inşaatı Müessese taliplerden dilediğine vermek E: 

Kayt ve kabul muamelesi 
E: ve yahut münakasayı hükümsüz saymakta tamamen ser- E: Yüksek Mühendis Mektebi Direktörlüğünden : 

besttir. 2955 = 939 - 940 dera ıeneıi için alınacak talebenin kayıt muamelesi 
1 Eylülden 26 eylül 939 ak§amına kadar yapılacaktır. Kayıt ol
mak ve daha fazla malumat almak iıtiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9-12 ve 13-16 ya kadar mektebe müra-

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr: 
...................................................................................... caatları. (5850-3562) 13540 - -- -- -- -E Türk Hava Kurumu §_ .. - ... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. - - --- - - -- - -

E § Yanmış magnesit alınacak § 
= = = 

--- Büyük Piyangosu -
IE - - -

§ E Türkiye Demir ve (elik Fabrikalar1 müessesesinden : § 
= - -- -: : Fabrikamız ihtiyacı için 30-8-939 tarihine kadar teslim E 
: : edilmek ıartiyle 20 ton yanmış "magneıit" satın alınacak- E = : hr. : = - -: : Bu husustaki evıafname Müeaaeaemizden bedelsiz alına- E -

-------------------.. 

Dördüncü keşide 11 ağustos 939 dadır 

Büvük ikramiye 50.000 liradır 
i Bundan ba,ka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : . E bilir. Vermeğe talip olanların 10-8-939 tarihinde Karabük· i 

~ : le Müessese Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 2931 : 
.,,, ••••••••••••••••••••••• 1111111111111111111111111111111111 11111111111111111111= 

: lerle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet milklfat varc:ltr •.. - -';ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

§ ıı ULUS G t · · § ~ Eczacı ve hemşire ahnacak ~ ~ 11 aze esının ~ § §§ 
~ İstanbul ilanat acenteliği ~ § Türkiye Demir ve (elik Fabrikalan Müessesesi ~ = = = Müdürllüğünden : :: - Müessesemiz, 1 Temmuz 1939 tarihind~n itibaren latan- E: - _ 
E: bul' da bir ilıinat acenteliği açmıt ve acenteliği l. Ziya E: § Müesseıemiz ııhhi tetkilitında istihdam edilmek üzere S§ 
§ Berais'e tevdi etmiştir. ~ :E 1 eczacı ile 2 hemtire alınacaktır. =: 
= ADRESi: = = E 1 l' = 

d l H - = zacıya 150 ve hemşire ere 100 er ıra ücret verilecektir. = = İstanbul Ankara Caddesi 99/1 A a et anı 3 - 4 Numa- = - -= ralı dair~dir. Telefon. 20607 :E =: lıteklilerin, Sümer Bank Umumi Müdürlüğü ve yahut =: 
- 1 lr= § Sümer Bank ıubelerinden temin edecekleri it talepname- § 
';1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ıl"' = lerini doldurarak diploma ve diğer hizmet vesikalariyle = 

....... Dr. Abidin Enginsoy 1111~ 
E Cebeci Hastanesi Bakteriyologu : 

~ ve salgın hastalıklaı · mütehassısı ~ - -
: T ahlilat laboratuarı Ti. 1725 : .. -- ·-= v enieczane üstü Kınacı han pasaı: - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

HASAG 
Lüks lambalar1 
Ankara satıı yeri 

NlYAZİ ve 
ORTAGI 

Anafartalar cad : 
desi No. 93 

2059 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6471 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FEN IK 

ULUS Basmıevi ANKARA 

- Dr. Asaf Koryak 
Deri, saç, tenasül hastalıkla-

rı mütehassısı. Belediye sırası 

REHBER Ap. Saat 15 - 19 Ev 

ve muayenehanede Ti.: 3618 

İkmale kalan talebeler 
Tecrübeli muktedir muallimler ma

rifetiyle Riyaziye lisan ve diğer 

derslerden süratle yetiştirilir. Ulus
ta ZD rumuzuna mektupla müracaat. 

2971 

:E birlikte Karabük'teki Müeaaeıemiz Müdürlüğüne müraca· =: 
:E at etmeleri ilin olunur. 2950 =: - -- -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Saçlanma Ak Düıtü • Sarsam Seni 
Şarkılarının bütün inceliklerini plağa almak 

sure tile yeni bir muvaffakiyet gösteren dünyanın 
en büyük plak fabrikası 

ı ··~ C O L U M B 1 A -~ İ R K E T İ 
Çok san'atki.r ve hasaaa bir sese malik olan yeni okuyucuıu 

MENŞURE TUNAY'ın 17585 No. Plôğını 
.. ___ muhterem müıterilerine takdim eder. 5039 ___ .. 

, ~=======================================================================~ 

YENi 
BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BU GECE 

Çapkın Genç 
Danielle Darrieux 

.................... 1111111111111111111111111 ı ıtt•• 

Gündüz iki film 

1 - AŞK BAHÇELERi 

2 - ÇAPKIN GENÇ 

Seanslar: 

14,45 - 16,45 - 18,45 - Gece 21 de 

BUGON BU GECE 

iki film birden 

1 - MEÇHUL TAYYARECi 

2 - ŞARKICI HAYDUT 
11ıttı ı 11111111ın•• ... ıı1111111111111111111111ı11•• 

Seanslar: 
14.30 • 16.30 • 18.30 - gece 21 de 

12.15 de Halk matinesi 

San F ranıiıko 

TARAKANOVA 
Anny Vernay 

....... J 111111111111llU11111111111111111111' ....... 

Gündüz iki film 

1 • Çigan melodisi 

2 - Düşkün kadınlar 

Seanslar : 

12 - 14 - 16 - 18 Gece 20.30 da 

BU GECE Ankarapalaı yanında Açık Hava Sinemasında 
CEBECİ ,, ,, ,, 

MANUELLA 
GÖNÜL AVCISI . 


