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Başvekil mühim bir nutuk verecek 
Celôl Bayar, İzmir'de dün candan 

ve büyük tezahürlerle karşılandı 
• 

Basvekilimiz, dün lzmir ve 
Hinterlandının iktisadi iş 

ve meseleleriyle meşgul oldu 
Başmuharririmizden telefonla 

iz.mir 

Başbakan Celal Bayar bugün saat beş buçukta 
Beynelmilel sekizinci İzmir Fuarını .. a~cak ~e 
bu münasebetle mühim bir nutuk soylıyecektır. 
Fuar bütün pavyonları ve Lozan kapısı kar· 
şısındaki büyük gazinosu ile hazırlan~~ş~ır. Her 
fCY tamam ve mükemmeldir. Fuara ıştırak ede~ 
devlet müesseseleriyle milli müesseseler ve yerlı 
firmaların adedi 1933 de 141 den geçen sene 424 e 
çıkmı§tı. Bu seneki iştirak bu yekunu mühim mik
tarda aşıyor. lştirak eden vilayetlerin sayısı 931 de 
9 dan bu sene 50 ye çıktı. Yabancı devletlerin işti
rak rakamı ise 8 i bulmuştur. 

240 bin gibi mütevazı bir rakamla başlıyan ziya.
retçiler adedi geçen sene 600 küsur bini bulmuştu. 
Bu aenc bu rakam dahi pek geride kalacaktır. Bu 
gece bütün İzmir ıehrinde tek bir bot oda bulmak 
ihtimali yoktur. Şehir büyük bir hareket ısıtması 
içindedir. Bu seneki ziyaretçileri yer bulma srkm
tısmdan kurtarmak için elinden geleni yapan be
lediye, gelecek yıl için, şimdiki şehir gazinosunun 
yerinde inşa ettireceği otelin planlarını hazırlıyor: 
Yeni otel. 60 banyolu oda ve yekun olarak 100 
yataktan gayri şehrin içtimai hayatı için lazım o-

lan bir çok tesisleri havi olacaktır. .. . 
Baıvekil Celal Bayar bugün uzun m~~det lzmır 

Bugün enternayonal iz.mir luarını mühim bir 
.öylevle açacak olan Btqbaluınunı: 

B. Celal. Bayar 

ve hinterlandının iktısadi iş ve meselelerı ıle meşgul 
oldu ve selahiyetli kimselerle temas ~tt~. Ya~n 
kooperatifçiler ve ihraç tüccarl~rmı dmlıyecektır. 
Baıbakarun bugünkü ziyaretlerı arasında Kızılçul
luda amerikalılardan alınma mek· ----------------------------
tepteki öğretmen ve eğitmen-, 
lere vaktinin ehemiyetli bir kısmını 
ayırmış olduğunu zikret~ek lazım. 
Kültür Bakanlığı burada cıdden mu
vaffakiyetli bir müessese vücude 
getirmiştir. Oradaki tetkikler ve ta
lebenin oyunları Başbakanımızı geç 
vakte kadar işgal etti. ... . • 

Muvasalat gününün hadıselerı a-
rasma, körfez servisi için Alman
ya' dan gelen iki geminin sefere ~ş
latılmasıru kaydetmek lazım. gelı~ · 
Bu gemiler ve belediyenin getırtmış 
olduğu mükemmel otobüsler lzmir 
tehrinde denizden ve karadan iç 
nakliyatı belki her ıehrimizde ol
duğundan daha tamam ve iyi tarzda 
tanzim etmiştir. Size gerek fuar, ge
rek lzmir'de gördüğüm diğer işler 
hakkında aynca mektupla tafsilat 
Vereceğim. 

Falih Rıfkı ATAY 

CELAL BAYAR İZMİR'E GİRERKEN •• 

Halkın yaptlğı büyük 
tezahürlerin tafsil6tl 
( Hususi surette İzmir l'uannm açılma törenine giden 
arkada~ımız Samih Tirya kioğlu telefonla bildiriyor : ) 

lzmir - Fuan açmak üzere lzmir vapuriyle lstanbul' dan ıeh
rimize gelen 8aıbakan 8. Celal 8ayar'ı karıılamak üzere bu ıa
bah başta Ekonomi Bakanı B. Şakir Keıebir olduğu halde vali, 
bel~diye reiıi, mülki ve. a&keri, ileri g~lenler ve !azeteciler vapur
la denize açıldılar. Denızbank ın yenı ıatın aldıgı Sur ve Efes va
purları da karıılamıya gidenlerin bindiği 8ayraklı'yı takip edi
yorlardı. Bütün vapurlar, hususi bir itina ile donaınmıt bulunu-
yorlardı. (Sonu 4. üncü sayfada) 

ki l ·-:r. fAannın P.,GtPf.ÜI lucleıinien alın.mı§ bir .-eımi 
Ge~en .ene -·- -

Atatürk 
BÜYÜK ELÇİ VE 
ELÇİLERİMİZİ 

KABUL ETTİLER 
l•tanbul, 19 a .a. - Reuicumhur 
Atatürk bugün öğleden •onra, 
Dolmabahçe •arayında, memur 
oldukları yerlerden gelen Moa
lıova Büyük Elçi•i Zekai Apay
dın, VarfoUa Büyük Elçui Fe
rit Tek, Tahran Büyük Elçui 
Eni• Akaygen, Brükael Elçiai 
Cemal ffüanü Taray, Salya El
çiai Şevki Berker ve Bağdat El
çi.i Tahir Lütli Tokay'ı kabul 
buyurmuılar ve kendileriyle 
birer müddet görÜfl"Üflerdir. 

HATAY 
meclisi için 

hazırlık 
Devlet reisi ile baıvekil 

için daireler ayrıldı 
Antakya, 19 a.a. - Anadolu Ajanıı 

hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatay askeri mümeS&ili Albay Fevzi 

Mengüç yeni vazifesine başlamak Ü· 

zere bugün Antakya'dan ayrılmış ve 
mümessillik vazifesi de ilaveten Ha
tay türk kıtaatı kumandanı Albay 
Şükrü Kanatlı tarafından deruhte e
dilmiştir. 

Hatay meclisinin açılması için ya
pılmakta olan hazırlıklar ilerliyor • 
Meclis içtima salonu olarak hükümet 
~i.r~~i~deki kaymakamlık odasiyle 
bıtışıgındeki salon hazırlanmaktadır. 
Devlet reisi ile başvekil makamla::-ı 
ve büroları Antakya, belediyesinin 
üst katında ve teşelclcül edecek dört 
vekalet de hükümet dairesinde bulu
nacaktır. 

Hatay türk kıtaatı komutanı 
Alba~ Şükrü Kanatlı 

İngiltere-Japonya 
Tokyo, 19 a.a. - Domei ajansın

dan: 
lngiltere'nin Tokyo sefiri Sir Ro

er Kreg, bu sabah Hariciye nezareti
ne giderek İngiliz menafii hakkında 

B. Horinuıi ile görüpiljtik. 

Bugün türk aıkerine kavuıacak olan Edirne'mi3 

TÜRK ASKERİ 
Bugün 

Edirne'ye giriyor 
Edirne oayram • • 

sevıncı içinde 
Geçen ayın son gününde Balkan antantı, daimi konseyi reisi 

B. Metakıaı'la, bulgar Başvekili B. Köıeivanof arasında imza 
edilen Selanik anlaşmasının tatbikatından olmak üzere türk u
kerleri butıGft Edirne',. ıireceklerdir. 
24 temmuz 1923 tarihli Lozan 

anJqmaıına baiJı bir protokoJa 
aöre Trakya hududunda aayri 
aakeri bir vaziyette bırakılan bir 
kııım topraklar bu anlatma ile 
gayri askerilikten kurtulmuıtur. 
Türk askerlerinin Trakya hudu
dundaki topraklarımızda yerlet
meıi için artık hiç bir mani kal
mamıt bulunmaktadır. 

(Sonu 4. üncü say/ada) 

Tokyo, 19 a.a. - Domei ajansına 

Taiyuan'dan gelen haberlere göre, 
Şansi'nin cenup kısmında faaliyette 
bulunan japon kıtaları dün akfi1m, 
Pukeu'ya girmişlerdir. • Pukeu, .:.au 

nehrin şimal kıyısında Tatung - Puc
ku demiryolunun .. ~nup müntehası 
noktasıdır, 

Lord· · Rünsiman ve Bayan Rünsiman Prag'Ja bir ziyaretten 
çılıarlarken 

Çekoslovakya 'da • 
vazıyet 

... 

Almanlar bazı mühim 
memuriyetlere getiriliyor 
B. Hodza yeni tayinler hakkında 

Lord Runsiman'a izahat verdi 
Prag, 19 a.a. - R~nı~man, heyeti tarafından tebliğ edilmiıtir: 
8. Hoc:lza, Lord Runııman a posta idaresinden alman ·11 t" • 

d ı ed" ""h" mı e ın 
~n .o an y • ı memura mu ım vazifeler tevdi edileceğini bildir-

mıttır. Aynı ıdarede, almanlara miktan henüz malum" l d" 
ğ b 

... _
1
__ • 

1 
o mıyan ı-

er ır U1&1111 memunyet er daha verilecektir. 

(Sonu 3. üncü say[ ada) 
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Kemafissabık ! ... 
Puf böreği gibi azametli, dil zevkimizin midesini bulandıracak kadar 

ağır ve yağlı bir terkip ... Bu sıcaklarda onu da nerden buldun diyeceksi
niz~ 

Zannedeceksiniz ki ben onu, bundan yirmi he§, otuz, belki de daha 
çok sene evel bir defterdarın malmüdürüne, bir valinin mütesarnfa yaz
dığı tezkereden çıkardım. Hayır ... Belki o günlerde Naima'yı, Evliya
çelebi'ye gam dağıtmak için okuduğuma zahip olup onlardan birinde 
gördüğüme hamledeceksiniz .. Değil!... Cehaletinden bu mürekkep sözü 
basit bir türkçe tabir belliyen bir mektepsiz m'uharririn veya mezhepsiz 
bir alimin makalesinden aldığuna hükmedeceksiniz. inanın ki böyle de 
değil 1 ... 

Sizi fazla üzmeyeyim; ben bu (tabiri kadim) i dün Özen 'de otururken 
masamın üstüne koydukları bir gazino ilanında gördüm. Alım satım ve
saire gazete iltmlanndan "berveçhi sabık", ''yemin ve yesar", "temi
ni istifası zımnında", "elyevm", "hiç bir guna", "nushai musaddaka", 
gibi sözlere hepimiz tesadüf etmişizdir ve etmekteyiz. Zaten okuyanı 

malum ve mahut olan bu yazılarda bile pekala türkçesi söylenebile
cek çetrefil kelime ve terkiplerden rahatsız olurken çok müşteri topla
mak istiyen bu gazino ilanındaki "kemafissabık", sizi de benim gibi hay
retlere düşürecektir sanırım. 

Bunu yazıp bastıranlar, kaliba, eskiden medrese tahsili görmemiş o
lanları müşteri olarak kabul etmek istemiyorlar. Eğer öyleyse neye mas
raf edip ince saz, caz getirtiyorlar: bir kaç zakir bulup ilahi okutsunlar 
ve bütün içkileri kaldırıp soğuk suyla sıcak çay dağıtsınlar 1 ••• 

Hasan. Aü YÜCEL 

Dış ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri' ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban· 

kası'ndan alınan hesap hulfisalarına 
göre 13.8.1938 tarihindeki kliring he-
sapları bakiyeleri ve kredili ithaliit i-
çin CUmhuriyet Merkez bankası'na ve-
rilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Ciimhuriyct Merkez 

Bankasındaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 7.959.200 
Avusturya 678.100 
Belçika 23.100 
Çekoslovakya 3.322.800 
Finlandiya 483.600 
Fransa 3.273.900 
Holanda 1.020.500 
İngiltere 10.130.600 
lapan ya 318.600 
lsveç 2.806.700 
İsviçre 899.600 
Lehistan 102.800 
Le ton ya 27.700 
Macaristan 1.169.200 
Norveç • 768.100 
Romanya 1.180.500 
s.s.c.ı. 975.400 
Yu&ı?oalavya 433.900 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat için Cümhuriyet 
Merkez Bankası' na verilmiş olan 

teahhütler yekOnJarı 
Reııınt Hususi 

daireler ıahıslar YekOn 

Memleket T.L. ----
Almanya 17.372.438 
Avuıturya 17.714 
Belı;ika 
Çekoılovak. 473.298 
Estonya 
Finlandiya 
Franaa 
Holanda 
İngiltere 
İıpanya 
İsveç 
İsviçre 

175 
76.609 
60.675 

785.922 
27.7&4 

1.773.507 
193.621 

T.L. T.L. 

10.376.649 27.749.087 
159.149 176.863 
21.363 21.363 

589.560 1.062.858 
19.112 19.112 
2.933 3.108 

270.613 347.222 
62.233 122.908 

593.057 1.378.979 
10.300 38.0&4 

233.872 2.007.379 
ZB.423 222.04-4 

• 
{tal ya 13.106 214.024 227.130 

etonya 19.998 19.998 
Macaristan 455.601 116.748 372.349 
Norveç 1.610 22.687 24.297 
Lehistan 250.959 5.735 256.694 
Yugoslavya 12.776 18.4$4 31.260 
Yunanistan 1.054 40.193 41.247 
S. S. C.1. 104.913 104.913 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithaliı.tzn vadelerine göre 

vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmt daireler Hususi phıslar 

T.L. 

2.037.395 
1.101.3~3 

T.L. 

5.718.947 
1.841.884 

Daha uzun teya baıska vldeli 

Resmi daireler Huıuıl phıılar 

T.L. 

15.335.043 
2.877.830 

Cetvel : 3 

T.L. 

4.657.702 
856.711 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

Estonya 
İtalya 
Yunanistan 

Miktar T.L. 

39.600 
3.463.400 

97.400 

600 lise mezunu orta mektep 
muallimliğine talip 

Orta mektep muallim ihtiyacını kar
şılamak için İstanbul üniversitesinde 
1 eylUlde lise mezunları arasında açı
lacak olan imtihane şimdiye kadar 600 
den fazla lise mezunu müracaat etmiş
tir. 

Saııayi 
0

umunı miidürü İzmir' e 
gitti 

Küçük sanayi erbabının yeni mua
mele vergisi hakkındaki iıteklerini 
dinlemek üzere Sanayi umum müdü
rü B. Reşat İzmir'e gitmiştir. 

ULUS 

Gümrük müsteıart 
• 

lstanbul' da 
tetkikat ya·pıyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehri
mizde bulunmakta olan gümrük ve 
inhisarlar vekaleti müsteşarı B. Adil 
Okuldaş tetkiklerine devam etmekte
dir. 

Gümrüklere ait inşaat işleri üzerin
de yapılan tetkikler bitirilmek üzere
dir. Devlet Havayollarının Yeşilköy
de yaptıracağı tayyare istasyonu bi
.nasına ilavesi mukarrer gümrük mua
yene ve kontrol servisi dairesi asri bir 
şekilde yapılacak, her türlü tesisatı 
havi bulunacaktır. 

Uzunköprü'de memur evleri 
yaptırılacak 

Bundan baıka Uzunköprü'de yapıl
ması kararlaıtırlatt memut evleri için 
de münasip arsalar bulunmuştur. Bu
rada pek yakında inşaata başlanacak
tır. Memurlar aileleriyle birlikte bu 
evlerde cüzi bir ücretle oturacaklar
dır. Ev kiraları maaşlarından kesile
cektir. Diğer bazı yerlerde gümrük 
memurları için evler yapılması düşü
nülmektedir. 

Kar1sını bı~akla 
öldüren adamın 

muhakemesi 
Bundan bir müddet evel !stanbul'da 

karısı Melahati bir kıskançlık yüzün
den bıçakla öldüren Reşat hakkında
ki muhakeme devam etmektedir. • 

Son celsede müddeiumumi şu mü
taleada bulunmuştur. 
"- Reşat karısı MeHihat'in başka

siyle mUnasebetindeh şüphe ediyor -
du. Kendisi de hastaneden çıkacağı 
sırada karısını ziyarete gitmiş, bu es
nada Melahatin üzerinde bir başka er
keğin fotoğrafını görmüştür. 

Reşat hastaneden çıktıktan sonra 
Çadırcılarda kainpederinin evinde 
otururlarken Çiço adında bir kadın 
gelip: "Haydi, çocuk bekHyor,. deme
si üzerine karısının randevu ·evine gi
deceğini anlamış, zaten ınarangoz 

Mehmet adında birisiyle de münase
betini hissettiği için bı_çağını çekerek 
Melahati öldürmüştür. 

Suçun ıiddetli bir tahrik altında iş
lenmesi göz önünde tutularak suçlu
nun ceza kanununun 448 inci madde
sine göre cezalandırılmasını isterim . ., 

Muhakeme şahitlerin dinlenmesi i
çin talik olunmuştur. 

Kendisiy.le evlenmediği i(in 
az daha öldürecekti 

!stanbul'dan bildirilyor: Evelki 
gün Aksjiray'da bir vaka olmuştur. 
Bu husustaki tahkikata göre Salahat
tin adında bir genç Remziye adında 
bir kadınla bundan bi~ müddet evel 
tanışmıştır. Fakat biraz sonra Rem -
ziye ~hmet adında başka bir delikan
liyle tanışmış ve nişanlanmıştır. Bu
na canı sıkılan SaHihattin birçok de
fafar Remziye'ye müracaat ederek ev· 
lenmek teklifinde bulunmuş ve red 
cevabı almıştır. Bunun üzerine evel
ki gün Satahattin Remziye'nin evine 
giderek tabancasını kızın göğsüne da
yamı1 ve kendisiyle evlenmediği tak
dirde öldüreceğini söylemiştir. O sı
rada orada bulunmakta olan nişanlısı 
Ahmet hadiseye mUdahale etmiş ve 
Salilıattin'e bir yumruk atarak yere 
yuvarlamıttır. Salahattin'in elindeki 
tabanca da patlamış fakat sarsıntıdan 

Muamele vergisi 
Ağaç sanayii üzerindeki 

tetkikler bitti 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Varidat 

umum müdürü İsmail ve tetkik büro
su bfi.sı Zekiden mürekkep heyet ağaç 
sanayii ile uğraşan küçük ıanayi er
babının dilekleri üzerindeki tetkikleri 
bitirmiştir. 

Öğrenildiğine göre 35 şubeye ayrı
lan ağaç sanayiinden bu tetkikler ne
ticesinde 12 sinin maktu vergiye raptı 
ve diğerlerinin vaziyetinin Vekiller 
Heyetine arzı ve kct'ar istihsal sure
tiyle vergiden istisna edilmeleri için 
bir formül hazırlanmıŞtır. 

MaJiyecilerimiz marangozlar cemi
yeti reisi ,B. Alaeddin ve umumi kati
bi B. Fult ile maktuiyete bağlanmala
rı kararlaştırılan esnafa ait müessese
leri gezmişler ve vergi matrahlarını 

tesbite başlamışlardır. 
Bu şekil , ağaç sanayii erbabını 

memnun etmektedir. 

Eminönü meydanının 
tanzimine haşlanıyor 

Eminönü'nde yıkılan Valde hanı

nın bulunduğu arasnm \anzimi bu bir 
iki gün içinde tamamen bitirilecektir. 
Buradan Unkapam'na kadar zamanla 
12 metre genişliğinde beton bir bul
var yapılacaktır . 

Türk • Romen el iıleri 

sergisi bugün a(ıhyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Festival 

münasebetiyle Ta.ksim'de açılacak o
lan Türk - Romen elişleri sergisinin 
açılma töreni yarın yapılacaktır. Ser
gi.de Kızılay'la Türk kadınlarını çalış
tırma kurumunun da elişleri teşhir o-
lunacaktır. • · 

Yeni hangar inşaatı bitti 
Hava Yolları idaresinin, meydanda 

inşa ettirmekte olduğu büyük hangar 
binası tamamen bitmiştir. Yeni han
gar dördü büyük ve dördü küçük ol
mak üzere sekiz tayyare istiap edebi
lecektir. 

Gene meydanda yapılmakta olan 
Devlet Hava yolları umum müdürlük 
binasının da intaatı hızla ilerlemek
tedir, 

lzmir'e şimdilik hava seferleri 
yapılamıyor 

Devlet Hava yollan fuar müddetin
ce Ankara • İz.mir ve !ıtanbu.l - İzmir 
arasında muvakat hava seferleri ihda
sı için tetkiklerde bulunmuştu. Fakat 
!zmir'deki meydan fnşaatı henüz bit
mediği için şimdilik buna imkan gö
rülemiytrek vaz geçilmiftir. 

lstanbul belediyesi onclülas
yon makinelerini tipe ayırdı 

İstanbu'. 19 (Telefonla) - Beledi
ye ondülasyon makineleri için bir tali
matname hazırlamış ve bu talimatna
meye göre bütün ondtilasyon makine
leri tetkik edilmişti. Neticede mevcut 
ondülasyon makinelerinden ancak üç 
tipin istenilen evsafa muvafık olduğu 
görülmüştür. Bütün berberler bu üç 
tip makineden birini tercih edecek
lerdir. Mevcutlardan ıslahı kabil olan
lar düzeltilerek kullanılacaktır. 

kurşunlar boşa gitmiştir. Bu suretle 
Remziye de muhakkak bir ölümden 
kurtulmuştur. Satahattin hakkında 

tahkikata başlanmıştır. 

Demiryoluyla yük nakliyesinde ink·ıaf 

Devlet Demiryolları 57 
tonu 6 saniyede boşaltan 

yeni vagonlar getirdi 

Devlet Demiryolları ldareıinin getirttiği vagonlar 

Demiryollarımızın gittikçe artan ihtiyaçlarım karıılamak ıçın 
miktarı 16 milyon liraya baliğ olan malzeme siparitine ait 8 ni· 
sanda A~kara' da bir münakasa açılını§ ve muhtelif firmalarla ya
pılan müzakerelerden sonra en müsait teklifi yapan alman kon
sorsiyomun'u temsil eden Krupp müessesesine ihale olunmuttu. 
---------·------- Bu büyük sipariş arasında en son . 

lstanbul' da 
sergisi 

bir hayvan 
a(ıldı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Bey
koz'da Bozhane köyünde bugün bir 
hayvan sergisi açılmıştır. Açılış töre
nin.de belediye reisi muavini B. Rauf 
ve alakalı zevat bulunmuştur. 

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
kazanan hayvanların sahiplerine mü
kafatlar verilmiştir. 

Döviz ka~ak(ısı 

hakkmda 
müessese 

muhakeme 

devam ediyor 
Döviz ka~çılı~ yaptıkları için 

haklarında tahkikat yapıldığı sırada 

lakalı memurlara 1700 lira rüşvet tek
lif eden bir ecnebi müe68eaesi hakkm-
da.ki muhakemeye bugün de devam o
lunmuştur. Suçluların vekilleri, mü
ekkillerinin tahliyesini istemişlerse 
de hakimler heyeti bu tablebi reddet
miş ve tahkikatın tevsii için maznun
lar tarafından getirilecek müdafaa şa
hitlerini dinlemek üzere mahkemeyi 
başka bir güne brrakmıştır. 

sistem 90 lokomotif, 100 den fazla 
yolcu vagonu, 25 frikor ve fikli -va
gon ve 1000 den fazla da muhtelif 
tipte yük vagonu bulunmakta idi. 
Bunlardan mernleketi'miz için en mü
him ihtiyaçlardan biri olan kömür ve 
maden cevheri nakline mahsus oto -
matik vagonlarımızdan ilk 36 ır gel~ 
miştir. 

Memleketimizde kömür sarfiyatı 

günden güne artmaktadır. Yurt için
de yer yer kurulmuş, kurulmakta ve 
kurulacak olan fabrikalarımızın, ve 
her gün çoğalan vapurlarımızın kö -
mür ihtiyacını karşılamak içni bu va
gonların çok mühim bir rol oynıya
cağı tabiidir. Devlet demiryolları ida
resi bundan başka fabrikalarımızın 
muhtaç oldukları tesisat ve ham mad
deleri, bu fabrikalar mamulatını mem 
leket dahilinde naklini trrnin ecl.ôal
mek is in halen senede 300.000 ton 
kömür istihlak etmektedir. Karabük'· 
te kurulmakta olan demir ve çelik 
fabrikalarımız da faaliyete geçtiği 
gün bu sarfiyatın bir buçuk misli ar
tacağı tahmin olunmaktadır. 

Devlet demiryolları işte bütiln bu 
cihetleri göz önünde tutarak az va -
gonla fazla yük nakli, tahmil ve tah
liyede sürat temini dolayısiyle nakli· 
yatı ucuza maletmek için ilk iş ola· 
rak 57 ton safi hamule alabilecek bu 
yeni gelen vagonlardan sipariş etmiş

Kahİre futbol ıampiyonu geliyor tir. Yeni vagonlar, bilhassa maden 
cevheri nakli için de çok pratiktir. 
Hava freniyle mücehhez olan bu va
gonlarda boşaltma işi çok çabuk ve. 
otomatiktir. İçindeki 57 ton hamule
yi 6-8 saniye gibi pek kıaa bir zaman 
içinde tamamen boşaltmaktadır. 

İstanbul'dan bildirildiği:ıe göre Ka
hire futbol şampiyonu 23 ağustosta 
1stanbul'a gelerek ayın 27 ve 28 inde 
muhtelit takımımrzla iki maç yaptık
tan sonra İzmir'e giderek İzmir muh
telitiyle 4 eylUlde bir maç yapacaktır. Bu vagonların ehemiyetini anla -

mak için şöyle bir mukayese yapmak 

Yeni Dil. Tarih ve Coğrafya kafidir. 
Yeni vagonlarla 570 ton safi hamu-

f akülıcsi öniimüzdeki ısene leyi nakledecek olan katar 10 vagon· 
bitiyor dan mürekkeptir. Eski vagonlarla ay· 

İsmetpaşa kız enstitüsünün hemen nı hamuleyi 2S,5 vagonla nakletmek 
yanında yapılmakta olan Dil Tarih kabildir. Yeni katarın boyunun 120 
ve Coğrafya fakültesi binasının in§aa- metre olmasına mukabil eski katarın 
tına devam edilmektedir. Yeni fakül- boyu 299 metredir. Yeni katarın va· 
te binası, 725 bin liraya mal olacak ve gonları boşken daraıı 32S ton yeniıi 
31. 5. 939 tarihinde bitmiş olacaktır. ise 228 tondur. Yeni vagonlardan mil· 

rekkep bir katar 570 ton hamuleY~ 
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9 dakikada boşaltmaktadır. Halbuk~ 
eski vagonlarla aynı miktar hamuleyı 
ancak 228 dakikada boşaltmak imkin1 

vardır. Yeni vagonlar bilhassa tahli
yede vakit kazanmak bakımından çol< 
istifadelidir. 

Dün hava kısmen bulutlu ge~ti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin a

çık ve sonraları bulutlu geçmiştir. 
Rüzgar şimali garlıiden saniyede en 
çok 9 metre hızla esmiştir. Dün en 
fazla ısı gölgede 31 santigraddı. 

Yurdun Karadeniz kıyılarında hava 
çok bulutlu Ege ve cenubun doğu kıs
mında açık diğer yerlerde krsmen bu
lutludur. 24 saat içinde Karadeniz kı
ydarında Trakya ve Ort~ Anadolu 
bölgelerindeki mevzii yağışların kare 
-netreye bıraktıkları su miktarı, Rize'
de 5, Çorlu'da 4, Çarşamba'da 3, Kon
ya ve Kayseri'de birer kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup bölgeleriyle Doğu 
Anadolu'da ve Egenin cenup kısımla
rında garpten, diğer bölgelerde umu
miyetle şimal istikametinden saniye
de en çok 9 metre kadar hızla esmiş
tir. 

Yurtta en yüksek ısı Antalya'da 30, 
Edirne'de 31, Kayseri'de 32, Adana'da 
33, Malatya'da 34. tzmir'de 35 ve Di
yarbakrr'da 36 santigrattır. 

Hiç yüzünden 
Gazetenin bir köşeciğine sıkış

mış_ bir vaka: Aydın'<la "Cumal.ır,, 
köyünden bir kafile "Yağışlar" kö
yüne gelin alnuya gitmişler. Bir 
aralık "Cumalar'' koyünden bi
risi : "Çalgıcliara kahve ve
rılsin,, demiş_. Öteki köy hal
kından biri de itiraz etmiş: "Şimdi 
kahvenin sırası değil, çalsınlar da 
sonra!". Verilsin verilmesin derken 
münakaşa büyümüş, iki köy halkı 
biribirine girmiş. Neticede bir kişi 
ölmüş dokuz kişi yaralanmış. 

Ah! başımıza gelen felaketlerin, 
uğracirğımız mu::.ibetlerin ne kadar 
~oğıı boyle hıçten seb,eplere daya
nır. Pek çok geçimsizliklerin, kav
gaların ve boğuşmalarw sebebi, za
hirde göze çarpan küçük şeyler de
ğil, insanların hudutsuz hotbinliği, 
cakası, benlik davasıdır. 

Fakat bu köy vakasznı insanlık 
ölçüsünde de genişletebilirsiniz. 

Falan millete mensup üç nefer öte
kinin hududuna girmiş, bu yüzden 
münakaşa çıkmış, münakaaa büyü
yerek iş silaha havale edilmif. Ne
tice: üç yüz bia ölü, bir milyon ya
ralı ! 

E~asen fert ölçüsünde bile kafi 
derecede zararlı olan nahvet ve ben
lik iddiası, kütlelere sirayet ettiği 
zaman korkunç bir tehlike oluyor. 

Y. N. 

Ivır zıvır 

Bir gazetenin imzaaız aütunun
da· okunmuıtur: 

''Bunun için Şirketi Hayriye i
dareıi lıtanbul radyoaunun faali
yette bulunmadığı aaatlerde gar
bın ıvır zıvır eserlerini neşrede

cek yerde türkün en büyÜk aa
natkarlarının plağa geçmit eser
lerinden seçilmit par~lar ner
retae milli musikimizin meftunu 
olan latanbul halkının minnet ve 
tükranını daha ziyade kazanmıt 
olur, zannederim''. 

Evet, meşeli. "Adalardan bir 
yar gelir .. .,, ve "Be'n esmeri . .,, şah
eıerlerimiz tercih edilirse bu minnet 

ve şükrana. had ve payan olmıya
cağı da neden ili.ve edilmemi§? 

Dünya ısınıyor 

Evet, dünyanın zamanla aoiu
duğuna dair eıkidenberi bildiği
miz nazariyeye rağmen. aon sene
lerde yapılan ilmi tetkikler .neti
ce&inde bu yakınlarda dünyanın 
harareti artmakta olduğu tahak
kuk etmit Hatta kutuplarda bile 
havalarda ıammrya doğru bariz 
bir temayiil hiuediliyormUf. 

Acaba, malUın kaideyi ifli.ı et
tiren bu cereyanı neye hamletme
li? Sakın bunda dünya yÜzÜnde 
patlıyan bombalarla toplarm neı· 
rettiği hararetin teairi olmaam? 

l~t]ilikıen patronluğa 

Me~hur ainema yıldızı Klark . 
Geybl Amerika'da bir ıazeteyi 

satın almış. Demek ki servet ve 
şöhretin en yüksek mertebelerin~ 
eritmit olanlar için bile gazeteci
lik mesleki cazibesiz değilmiı di
ye memnun olabiliriz. 

Ancak itin bir hususiyeti var. 
Klark Geybl aatm aldığı 1razete
de vaktiyle küçük bir çocukken 
asansör memurluğu, sonra da ila
nat toplayıcılığı etmi~. 

Gazete menıupları araamda e
velce bu küçük çocuğa fena muame
le ve hakaret etmit olanlar varaa, 
timdi onun patron oluıunu görün
ce kim bilir ne kadar korkuya ka
pılmıtlardxr. 

ikizler 

~erika'nm Mitigan eyaletin
de yeni bir cemiyet kurulmuf. Yal
nız ikiz doğmUf olanların i.za o
labHeceği bu cemiyetin gayeai i
kizlerin müıterek menfaatlerini 
korumakmıf. 

Acaba ikizlerin ne gibi müıte

rek menfaatleri olabilir? Biz dü

tündük bulamadık, aiz de dütü
nün ve bulursa.ruz bize haber ve

rin ! 

Yakalanan kaçakçılar 

Geçen bir hafta içinde gümrük ınu· 
hafaza teşkilatı ikisi ölü 27 kaçakçı. 
387 kilo gümrük karağı, 4716 defter 

:ı • ·1e 
sigara kağıdı, beş silah, 500 merrnı .' 
beş kaçakçı hayvanı ele geçinnişur· 

Mimar Prost baıı surlann 
yıkllmasmı tavsiye ediyor 
!stanbul'un gehir planını yaprna1':. 

olan mimar B. Proıt, İstanbul sı.ırl t 

rmdan karakteristik tarihi ınahiY1e a· 
taşıyan bazı surlarla Yedikule s~rf•· 
rının aynen muhafaza edilmesinı • 
kat bunlar haricinde, deniz kenarl;:. 
da bulunan ve gehre bir harabe ,,1 
zarası veren surların da yıkıJ.mA11 

tavsiye etmiştir. ti' 
Muhafaza edilecek olan surlar. t•• 

rihi mahiyetlerine halel gelmeden 
mir olunacaktır. 
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Lik maçları 
10 eylüde 
başhyor 

Ankara bölgesi futbol ajanlığın
dan : 

1 - 938 - 39 yılı futbol lik maçları -
na 10 eylftl 938 cumartesi günü ba§la
nacaktır. Bu maçlara aynı günde her 
kulübün A ve B takımlariyle genç ta
kımları iştirak edeceklerdir. 

2 - Kulüplerin aalihiyettar mü
mcuillerinin ittirakleriyle yapılan 

fikstür aşağıya dercedilmittir: 
10/ 9/ 938 cumartesi Demirapor -

Ankara Gücü 
11/ 9/ 938 pazar Galatasaray -

Gençler Birliği, 
11/ 9/ 938 pazar Güneı - Muhafız 

Gücü 
17/ 9/ 938 cumartesi Harbiye İdman 

yurdu - Gençler Birliği 
18/ 9/ 938 pazar Demirspor - Mu

hafız Gücü 
18/ 9/ 938 pazar Galatasaray - Gü

neş 

24/ 9/ 938 cumarte.i Muhafız Gücü 
- Ankara Gücü 

25/ 9/ 938 pazar Güneş - Harbiye 
İdman yurdu 

25/ 9/ 938 pazar Demirapor - Gala
tasaray 

1/ 10/ 938 cumartesi Gençler Birli
ii - Güneş 

2/ 10/ 938 pazar Ankara Gücü -
Galatasaray 

2/ 10/ 938 pazar Harbiye İdman 
yurdu - Demirspor 

8/ 10/ 938 cumartesi Galatasaray -
Muhafız gücü 

9/ 10/ 938 pazar Gençler Birliği -
Dcmirapor 

9/ 10/ 938 pazar Ankara gücü -
Harbiye İdman yurdu 

15/ 10/ 938 cumartesi Demirapor -
Güneı 

16/ 10/ 938 pazar Harbiye idman 
yurdu - Muhafız Gücü 

16/ 10/ 938 pazar Ankara Gücü -
Gençler Birliği 

22/ 10/ 938 cumarteei Galataaaray 
- Harbiye İdman yurdu 

23/ 10/ 938 pazar Güneş - Ankara 
Gücü 

23/ 10/ 938 pazar Gençler Birliği -
Muhafız Gücü 

3 - Lik maçları iki devreli olaca -
ğnıa göre ikinci devre maçlarının ta
rihleri aynca tcebit ve il!n olunacak
tır. 

4 - Her maçın yapılacağı saha ve 
saatiyle hakem ve yan hakemleri, ve 
saha komiecri maçlardan önce ilin e· 
dilecektir. 

S - 938 - 39 filt maçları birinci 
devre lik maçlarını takiben yapılacak
tır. Buna ai.t fikstür apğıdadır: 

S/ 11/ 938 cumartesi Galatuaray -
Demi rapor 

6/ 11/ 938 pazar Harbiye idman 
yurdu - Güııet 

6/ 11/ 938 pazar Muhafız Gücü -
Gençler Birliği 

12/ 11/ 938 cumartesi Galatauray 
ve Dcminpor maçının galibiyle -
Harbiye İdman yurdu ve Güne! maçı
nın galibi 

13/ 11/ 938 pazar Muhafız Gücü 
ve Gençler Birliği galibiyle - Anka· 

CELAL BAYAR İZMİR'E GİRERKEN •• 

Halkın yaphğı büyük 
tezahürlerin tafsilôtı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Saat 8,30 a doğru İzmir vapu. 
ru limamn açrklannda görünün· 
ce bütün vapurlar düdük çaldı
lar ve bu turetle Batbakanı se
lamladılar. 

Bu sırada bir tayyare filoau da İz
mir vapurunun üstünde cevelinlar 
yapıyor ve İzmir'in aziz miaaf irini se
lamlıyordu. 

Vapurların arasındaki mesafe kı
saldıkça cogkunluk arttı. Nihayet 
Bayraklı Y enikale açıklarında lz
mir"e yanaştı ve Ba§bakanı karıılamı
ya gidenler İzmir vapuruna çıktılar. 
B. Celil Bayar'a "H<>ffeldiniz" dedi -
ler ve İzmirlilerin hislerine tercüman 
oldular. 
Ba§bakanımıza Ankara Mebusu ve 

İş Bankası genel direktörü B. Muam
mer Eri!J, Dcnizbank genel direktörü 
B. Yusuf Ziya Önif, Ekonomi Bakan
lığı sanayi ve iç ticaret genel direk -
törleri, İzmir mebuau Hamdi Aksoy, 
Ankara mebusu ba§muharririmiz B. 
Falih Rıfkı Atay ve İstanbul ticaret 
ve sanayi odasından bir heyet refakat 
ediyorlardı. 

lzmir, limana girerken 
İzmir tekrar ağır ağır ilerlemiye 

ba§ladı. Limana girerken, tarpi ve 
sandallarla denize açılan sporcular 
tarafından Bafbakanımız tiddetle al -
kı§landı. Limandaki vapurlar da dü -
dük çalmak suretiyle tezahürlerde bu
lunuyorlardı. Başbakanımız, vapurun 
gövertesinde bu tezahürlere tebessüm
le mukabelede ve iltifatta bulunuyor
du. 
İzmir tun saat 9.40 ta rıhtım hiza

ımda demir attı. B. CeW Bayar tam 
9.50 de karaya çıktı. Rıhtıma biriken 
binlerce halk, coıkunca alkışlamak 

suretiyle Başbakanı karşıladılar. Ban· 
do bqta olmak üzere bir kıta aısker 

polis ve jandarma müfrezeleri B. Ce -
li1 Bayar'a selim reeınini ifa etti. 
Başbakan askerin önünden geçerken 
halk kendisini tiddctle alkışladı. 

Bu sırada bir itçi kız B. Celil Ba
yar'a bir buket verdi. Bafbakan ken
disine iltifatta bulundu ve sonra gene 
halkm alkıtları &r•mda. Atatürk ko
natına hareket etti. 

Celôl Bayar'ı siyareder 
Ekonomi Bakanı B. Şakir Keecbir, 

İzmir vali ve C. H. P. Bqkanı B. Faz
lı Güleç, belediye reiai doktor Behçet 
Uz ve diğer bur zevat Bafbakanı ko • 
nakta ziyaret ettiler. B. Celil Bayar 
kendileriyle muhtelif mevzular üze
rinde konupalar yaptı. Öğle yemeği-

ra Gücü 
20/ 1.1/ 938 pazar final 

lzmir maçlarına hazırhk 
Bölge Futbol Ajanlığından : 

İzmir fuarı münuebetiyle yapıla
cak maçlara iştirak edecek olan muh· 
telit takımın hazırlıklarına bugün sa
at 17 de Ankara Gü.cü sahasında de
vam edilecektir. 

Evelce isimleri tesbit edilip ilin o
lunan idmancıların muayyen aaatte 
Ankara Gücü aahaaında bu.lundurul -
maları kulüp bqkanlarmdan rica o
lunur. 

ni tehir gazinosunda yedi. Tekrar ko
nağa döndü. Bir iki ıaat dinlendik
ten sonra Bayraklı vapuriyle İnciraltı 
plajına kadar bir gezinti yaptı. Dönüı
te Karııyaka'da karaya çıktı. Karıı
yakalılar B. Celil Bayar'ı şiddetle al -
kışlarlac karşıladılar. Buradan Halk
evi'ne gidildi ve burada Başbakana 
çay ikram olundu. 

Halkevin'de samımı hasbihal-
lerde bulunan B. Celal Bayar Sur va
puriyle İzmir'e döndü ve lknizban
kın yeni vapurlarında tetkiklerde bu
lundu ve vapurla gezintisine devam 
ettikten sonra Konak iskelesine indi. 
Bu sırada Başbakan Kızılçullu'daki 

köy öğretmen okulunu da ziyaret etti. 
Burada izahat aldı ve çok iyi intiba
larla ayrıldılar. 

Fuar bugün açılıyor 
İzmir Enternasyonal Fuarı yarın 

11,30 da Başbakanın huzuriyle ve tö
renle açılacaktır. Tören istiklal mar -
şiyle başlıyacak ve bundan sonra İz
mir belediye reisi Dr. Behçet Uz bir 
nutuk aöyliyecek, bundan sonra da 
Celal Bayar konupcaktır. Nutuk
lardan sonra B. Celal Bayar fuarın bü
yük kapısındaki kordeleyi bizzat kese
cektir. 

Ekonomi Bakanımızın 
k!tkikleri 

Ekonomi Bakanımız B. Şakir Ke
sebir de bugün satış kooperatifleri 
birliğinin imalatanesine giderek ya, 
üzüm vaziyetini tetkik etmiş, birlik 
reisi Sinop mebusu B. İsmail Hakkı 
Veral'dan izahat almıftır. B. Keaebir 
ayrılırken burada gördüklerinden 
memnun kaldığını bildirmiş ve yaş ü
züm ihracatının artmasını temin ma.k
sadiy le bazı tavsiyelerde bulunmuş
tur. 

Batvckilimiz ve İktsat Vekilimiz 
akpm yemekledni Konak iskelesin
deki deniz gazinosunda yemişler ve 
saat on bire kadar burada kalmıılar -
dır. 

Bugün Bandırma yoluyla İstanbul
dan gelen Sua vapuriyle İktıaat Veki
lcti miletqar vekili B. Hüsnü Yaman 
da ıeb:nittir. 

Fuar dolay•lyle İzmir çok kalal)a. 
lık bir hal almııtır. Her gün trC1l ve 
vapurlarla binlerce Yatanda§ fuarına
çılmasında bulunmak ve fuarı görmek 
için İzmir'e akın etmektedir. Gene bu 
münasebetle İzmir' e bir de macar var
yete trupu celmiştir. 

Belçika kırahnın 

Paris ziyareti 
Brüksel, 19 a.a. - Bazı ecnebi ga

zeteler, kıral Lcopold'un Paria'i res· 
men ziyareti tarihinin önümüzdeki 
ikinci teşrin ayı olarak tesbit edilmiş 
olduğunu haber vermiflerdir. 

İyi malOmat vermekte olan bir men
badan alınan haberlerden anlaşıtıdığı 
na göre, bu ziyaretin tarihi henüz tea
bit edilmiı değildir. Bununla beraber 
kıratın, kıral Alber'in hatırası için di
kilmit olan abidenin küşat resminde 
bulunmak üzere Paris'i ilkte,rinde 
ziyaret etmesi çok muhtemeldir. 

TÜRK ASKERİ RADYO 

Bugün 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı • 
13.30 Karııık pi 

neıriyatı - 13.SO Plakla turk muaikiıi 
halk prkıları - 14.15 Ajanı haberleri. 

Edirne'ye giriyor Ak§8m Neşriyatı : 18.30 Pllkla 
musikiıi - 19.15 Türk musikisi ve halk 
kılan (Makbule) - 20.00 Saat ayarı ve a 
rapça neıriyat - 20.15 Türk muaikiıi • 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 21.00 Pi 
yano konseri: Prof. Georg Markovits 
21.lS Stüdyo salon orkestraaı: l - Off 
bacb: Musette. 2 - Rudolf Kattnigg: 

(Baıı ı. inci sayfada) 1 pacaktır. Geçit retımini müteakip kı-
Edirne' de bayram hazırlığı taat Sarayiçi'ne giderek istirahat e
Edime, 19 (Hususi Muhabirimiz_ decek, Ziraat bahçesinde komutan ve 

den Telefonla) _ Edir~e yıllardan_ zabitan ,erefine büyük bir ziyafet ve
beri hasret kaldığı kahraman tllrk u- rilecektir. 
kerini karşılamak için fevkalade ha- Kahraman askerler vilayet budu -
zırlık yapmış ve bu bayramı ermıalsiz dundan itibaren istikbal ve ayran, 
bfr şekilde kutlamak için evlerini, karpuz gibi ıerinletici şeyler veril -
dükkanlarını ve sokaklarını büyük mek suretiyle izaz edileceklerdir. Or
Şef'in fotoğraflariyle ve türk bayrak- dunun Edirne'ye gireceği noktada ve 
lariyle süslemişlerdir. tehrin diğer caddelerinde büyük tak-

Frinz von Thule. 3 - Frederichk HippmaJlll 
Alt Vien. 4 - George Schiitz: Rommerac:b 
Polka - 22.00 Ajans haberleri ve hava ra• 
poru - 22.15 Yarınkı program ve SON 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı : 12.30 Pllkla tiirk 
musikisi - 12.50 Hivadiı - 13.05 Plikla 
tilrk musikisi - 13.15 - 14 Novotnidcd 
naklen orkeıtra konseri: Kemal Akel ida
reıinde. 

Şehir şimdiden bir bayram manza- lar kurulmuftur. Cumartesi günü ak-
rası arzediyor. tamı. Edime'de büyük bir fener ala-

Belediyede toplanan kutlama ko - yı tertip edilecek ve gehir baştan ba
mitesi, bu büyük günün şerefiyle mü- p tenvir olunacaktır. Velhasıl Edir
tenaaip zengin bir program hazırla - ne, bu ıerefli günü emsalsiz tezahü-
mıştır. ratla kutlıyacaktır. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Hafif mü• 
zik: Tepebaeı belediye bahçesinden nak· 
len - 19.15 Konferanı: Salih Murat (F .. 
muıahabeleri) - 19.55 Borsa haberleri -
20.00 Saat ayarı : Grenviç rasataneaindeO 
naklen - Nihal Asım ve arkadaelan tara• 
fından türk musikiıi ve halk .. rlulan -
20.40 Hava raPoru - 20.43 Ömer Rıza Doi• 
rul tarafından arapça söylev - 21.00 Saat 
ayan: ORKESTRA: 1 - Haydın: S:rmpbo
nie No. 6. 2 - Michielı: Rakoczi Çarda'" S • 
Berger: Valıe Triıte - 21.30 Necmettill 
Rıza ve arkadaşlan tarafından türk musi• 
kisi ve halk şarkıları - 22.10 Novotııiddl 
naklen orkeıtra konseri: Kemal Akel icla• 
resinde - 22.50 - 23 Son haberler ve crıeel 
günün programı. Saat ayarL SON 

Ordumuz, cumartesi günü sabahı • • • 
saat sekizde Ayşekadın'da halkın al· 
kışlar arasında ıchre girerek Abacı
larbaşı yoliyle Uçşerefeli önüne gele
cek ve hazırlanan büyük tribün üze
rinde duracak olan komutanı selim
lıyarak muazzam bir geçit resmi ya-

inaillere'nin Viyana 
konsolosıuıu erklnından 

biri tevkif edildi 
Londra, 19 a.a. - İngiltere sefiri 

Sir Nevil Henderson İngiltere'nin 
Viyana konsolosluğu erkanından yüz
başı Hendrik'in tevkifi hidiseaini Al· 
manya biriciye nezareti nezdinde pro· 
testo etmiştir. 
Yüzbaşı dün sabah Avusturya'ya 

giderken tevkif edilmiştir. Şimdi Vi· 
yana'da mevkuf bulunmaktadır. Tev· 
kif hadisesinin mahiyeti henüz meç
huldür. 

Henderik aerbeaı 
bırakılacak mı ? 

Londra. 19 a.a. - İngiltere hilkü· 
mcti, İngiltere'nin Bedin Büyilk Elçi
si B. Henderson'a, Viyana'daki ingi· 
liz konsolosluğu memurlanndan yüz· 
baıı Kenderik'in gayri kanunt bir su
rette t..tdft ı ' ' lkı• l · a "r a 
metinin atfettllf bfiyilk ehemmiyete 
Bertin hükümeti nezdinde terceman 
olmak için talimat göndermi§tir. İngi· 
liı diplomatik mahfiUerl, bu tqebbila 
üzerine, halen Viyana'da mevkuf bu· 
lunan Henderik'in pek yakında serbest 
bırakılacağına kuvetli surette kani bu
lunmaktadır. 

Kazanç Vergiıi 

ve 

Tatbikatı 

3470 numaralı kanunu da ihtiva 
etmek üzere en son hükümlere 

göre yazılmıttır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır. 
Haıet şubelerinden, diğer kitap

çılardan arayınız. 

Edime, 19 a.a. - Trakya umumi 
müfettişi general Kbım Dirik, 20.8. 
938 cumartesi günü Edirne'ye gele -
cek olan ordumuz kıtalarını halk ile 
birlikte kar!ılıyacaktır. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 

-- Yeni banllf -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 15 kuruş 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 20.!0 Yi .. 
yana - 20.30 Straaburg - 21 Milino; Ro
ma - 21.10 Varııova. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER : 20.30 Kopenhal 
- 20.35 Prag - 21.10 Straaburc - 21.!5 
Lüksenburg - 21.25 Prag 22.5 Parla. 

ODA MUSİKİSİ : 18.10 Münih - lUI 
Brükıel - 18.30 Sarbriık. 

SOLO KONSERLERi : 15.45 Stoldıoha 
- 17.lS Roma - 17.35 Bmo - 11.30 Brea
lav. 
NEFESLİ SAZLAR (Mart v.ı.) : 1.30 

Breslav - 11.30 Prag - 12 Könibberır -
17 Beromünıter - 18 BUkreı - 111.10 
Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLOR : 
17.25 Beromünıter - 18.30 Hambarg. 

HAF1FM0Z1K :SBrealav-UOH~ 
burg - 6.30 Alman istasyonları - 8.30 K .. 
za - 10.30 Hamburg, Viyana - 12 Alman 
iıtaıyonları - 14 Laypzig - 14.11 Prank• 
furt, Kolonya, Viyana - 14.lS Berlin -
ıs Ştütgart - 15.20 Hamburg - 16 Frank• 

O._.,..~ L"f bl furt, Hamburc - 18 Berlin -18.15 La~ 
,:!1111 RllJ-.,.lftll al a lr llll~ zig - 19 Alman iıtaayonları - 10.15 Bero-
: : mUnster-20.10 Alman İsUıyonlan-22.30 
- - Berlin - 24 Alman iıtaıyonlan s Nasuhi Baydar'ın ~ HALK MusİKİst = ıuo sıutsan 
: ; -14 Xeza - 19 Hambıır~ı. •· 
!I T I . : 'Buaa,.ette (Stj'aft 'tttl!:cstrası), 

5 erCÜme eri E DANS MUZ10t : 10.10 Kolon,. - d 
: : Floransa, Poıt Parizyen - 22.15 Stokholaa 
- • y .. :.. : - 22.20 Münib - 22.30 London - Recyonal 5 - : Sofya - 22.40 Lemberg, Sottena - 22.45 
: • : Hambıırg - 23 London - Rec:yonal, LüJr .. 
: Kll"llllZI Zanbak : ıenburg, Paria, Pariı P.T.T., Roma, Str ... 
: : burg, Tuluz - 24 Millno, RomL 
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Hasan -Ali Yücel 

* 

üzere, tahrik ediyor. ıörünüz. Piskapoaluk ondan bir ıe1 eairıemez. it· 
leri düzeltir. 

Pradeh 
- Hayır, olmaz. Sia zavallı Şövaliye'Ji tedavi et· 

tiniz. Rapor vermek ai:ae dü.-. 
Romiyyi tuvip ettiı 

GOLONC HİKAYE 
K.onatanten Mark dokt.onın aözünü keati: 

- Affecleniniz 1 Madem ki alkolün t..irinden 
bahtecliyoreunuz, aizclen bu huauata mütaleanızı 

aonnak i.terdim. Her )'emekten aonra bir küçük ti· 
te Arman1ak rakıaı içiyorum. Ne clıerainiz, acaba 
fazla mı? - Tabii, doktor. Siz ti)'atronun hek.İmİ8İniz. ln-

ND kirli çamatırlarmı evinde yıkamahdD". 
Ve Nantöy Sokrat'a ricakir sözlerini çevireli 
Trüble eordu: 
- iyi ama, benim ne yazmamı iatiyorMIDUZ 7 
Pradel: 
- Gayet basit. Deyiniz ki Şövaliye bir dereceye 

kadar yapbklarından meaul değildi. 

- Siz benden bir adliye hekimi ıibi fikir beyan 
etmemi istiyoraanuz. 

- O halde doktor, aiz, Şövaliye'nin muıen tun ve 
kimil bir surette meaul olduğunu NDıyonunuz, Öy· 

lemi? 
- Bilüia, unnediyorum ki, fiillerinden biç bir 

veçhile meaul değildi. 
- ()yleyae? 

- Fakat ıunu da zannediyormn ki delilikte Iİz· 
den, benden, bütün inaanlarclan biç bir farkı yoktu. 
Adli tababet mealektaılann tahsi mesuliyetlercle 
fark gözetirl•. Onlann tam meauliyetlerle bir .eya 
birkaç nokaam elan lumıi meauliyetı-i biribirin
den ayırt etmeğe mahaaa uaulleri vardır. Eauen ıu 
da kayda f&Yanclır ki h..&aansi bir aavallJTJ mah
kUnı ettirmek için da.ima tam mauli7et bularler •.. 
Demok ki kendi meautiyetl.-i ele tamdır, tulun ay 
gihi .... 

Doktor Sokrat, baJ.l'an ~ 1'tz.. n bu- ti-

~================================================~26--===~ 

Yuan:ANATOLFRANS 
:ratroc:alar brfıamda cİhaafimal determinizm na
uriyeainin ı•nif bir izahını yapb.Hayatm menteine 
kadar çıktı. Ve, yÜzÜ göri dut sulan içinde, aicilya· 
1ı çobanlarla nan-da Eıle'19 dünyanm menteinı 
terennüm eden Virjil'in Sil .. 'i gibi, tamtıraklı CÜJD· 

lelerle anlattı: 

- Bir biçareyi 6il ve hareketlerinin hesabını ver· 
mele davet etmek!.. Halbuki cünet ınanzumeai, 
eair içinde, Neptiin'ün baleainden bin defa ıenif 
kuturda, hafif bir daire tefkil ederek 1.enüz bulanık 
bir aehabe iken hepimiz, ne ...,..ndanb«i, cle
iitmu earette teldimbi alaut, takarrür etmİf, ka
d...-.m kiaveaine büriinmiiftük, ve mesuliyetiniz, 
MVaili ,..vrum, meauliyetim, Şövaliy'nin mesuli1e
ti, bütün imanların meauliyeti tabaffüf etmif de -
iil, önceden tahrip olumnuttu. Maddenin mukad
dem hareketleri teairi1le YUkubulan bütün hare
ketlerimi& koanik kuYetlsi idare eden kammlara 
ti.Wclir, ......... ....ı-•ii wak c:ilwatümal ..... 
kaniiiD h.- bir hi.dineniclir. 

Eli ile ka.,.Jı bir cloWN gö.terdiıı 
- Şurada, Iİfels içincle, elli bin kitinin iradeıini 

tahYil, tahrip Yeya t.tclit içm - ........ ,-ardlf. 
PıwW ....... 

Çeviren: NASUHi BAYDA.R 

- Buna uaul ve i.cletler wi ,,.,..... ld • 

- Tealim ederim ki uaal Ye ldetler bana meaai 
vermezdi. Fakat bu maddeler yalıua ı.bontuvar 

mahaulleri deiildir. Laboratuvar tertip eder. hiç bir 
t•Jİ balketmez. Bu maddeler tabiat içinde dajmık 
bir haldedirler. Serbeat olarak etrafmaım uınp bbe 
nüfua, ve irademize veçlie ftl'irler. Müeeeirleri· 
mia hakkındaki cehlimizdea ileri ıelme bir hülya· 
dan ibaret olan cüai iraclemiain taıtlarmı tell»t e
derler. 

Praclel, tatlan, aorclu: 
- Ne diyonunua? 
- Di1ormn ki irade biai İatımlİJ• MYkeden M-

bepler hakkmdaki ceiıılimiaclen dol- ltir laul:ra· 
dır. Bizde istıiyen kendimi& defil, tanWMcbfama, 
bizi tanımayan ve biribirl..mclen haberleri olmı • 
yan, ve 'bununla beraber biai terkip eclee hariku -
iade hareketli milyarlarca höcnlenlir. a-a.rm 
faaliyetleriJk bud ettikleri 8QMla cere,...&u. 
ımı.. ihtirularmuz, ~ .....,.imia, 
acılal'DIUa, i.teklerimia, .............._ " ........V• 
diyonıa. Bia laınclimüı:i kenclİlaliH ..aüp .....,_,.., 
ve yalnız bir damla alkol, Tuıtalariyle düfiinüp 
cliJedjiPni= UlllUl'lan, biras ...... 11).'Uttmwk 

- Pek fazla. Alkol bir zehirdir. Eier evinizde 
bir tite rakı varsa hemen pençereclen atınız. 

Pradel clüfünceli idi. Bütün insanlardan iradeyi 
ve meauli1eti nezzetmekle doktor Sokrat ona ıahsi 
bir zarar veriyordu. 

- latecliğinizi aöyleyin. irade ve meauli1et bi • 
IW' hulya değildir. Bunlar maddi ve kuvetli realite
lerdir. Teahhütnamemin bana ne gibi meauliyetlel' 
yiilıdedJiini bilir ve memurlarıma iraclemi kabul 
ettiririm. 

Ve hazin bir taVJrla ilave etti : 
- Ben irade1e, manevi mesuliyete, iyilikle kötü• 

lük arumdaki farka inanırım. Hiç ıüPheaiz bunlar 
size göre budalaca fikirlerdir ... 

Doktor cevap verdi : 
- Elbette, bunlar budalaca fikirlerdir. Fakat 

biz1- hayvan olduiumuzdan bize pek elveriılidir· 
lw. Bu c:ilıet daima unutuluyOI". Bunlar budalaca, 
ulvi" felib verici fikirlerdir. lnaa.nlar, bu f"ıkirler 
me•cut olmadıkça, hep birden çıldırabilecekleri.llİ 
dnp~.Hayvanlıkla diYwlikten birini W'" 

cih zararetinde1diler. Makul olarak ba:rvanlıiı t...,. 
c:ıih ettiler. Ahliki fikirlerin eaaaa itte buclw. 

Romiyyi batırdı : 
- Ne paradolu! 
Doktor, aükiinetle devam ftn: 

(Sona var) 
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· d Jdugu gıbı hafıMe4hur doktor V aronof akıllanır aanlarm derec~ı~n . e 0 

d' • ı da kuveth ınuf ... 
•Yor. Bunu haber veren Panı gazete· zaı dokt bu iki önemli müıa· 

•İnden alarak, bizim eazetelerden de Meıhudr ork bir vakitler may• 
b ı__ .. I dı hedeye ayanarfl , azı&GCJ geçen gun yazmıı ar • 

1 
yumurtalıklarını aıılayıp 

. ~İroit &uddeıinia iılememeıin~en mun ı:r~k iatediği ihtiyarları ha
ılerı gelen hasatlığa tutulmuf ve bus- eenç 1 'ht'yarlıkta tiroit guddeıi-
b .. t·• b dal · · · • · dokto y of tırlıyor ve ı ı . . 

u un u a iki kıııyı r oron . k" ")d··-··nü söyliyerek tiroıt a· 
w • • dde- run uçu ugu ~~unlardan çıkardıgı tiroıt &'U • • ıaiyle ihtiyarlann da zeka11 ve kuve-

aını atılıyarak akıllandırımı.. 8" ıki :. artacağını habrlatıyor .•. 
haıta kendisine eetirildiii zaman ~k- 1 z ki ile tiroit guddesi arasında mü
torun elinde maymun bulunmadıgın· ebet zaten öteden beri bilinir. Yük
dan - zaten Voronof maymunlann ::ı;ebiz zeki yahut deha göstermiı o
latlıiından ve pahalılığından her va- ) b'' ··k adamlardan bir çoğunda 
'-~ . 'ikin ha la· an uyu 
1Ut §ıkiyet eder durur - ı .1 

• t"roit guddesinin büyücek ve iılek ol-1 • bi broıt 1 
arın annelerınden r parça 

1 
aaı her vakit göze çarpmıştır. Buna 

guddcıi çıkararak çocuklarına .at~ a- :rşılık tiroit guddcsi eksilince mey
nuı. Bu kadarcık insan ~uddeıın ~n dana çıkan hastalık alametleri araaın
haıtalann ikiıi de çok i~tıfade etınıf. da en ziyade belli olan budalalıkbr. 
Sonra, doktorun eline bır femı>b~.~e Ondan dolayı, meşhur bir hekim olan 

· hayvamn utiın · k b. k llla)'JnUnu geçınce • . . Hertaı konferans verır en ır aç 
dd • . .___ k binncı baıtaya w .d d. 

gu eımı ÇlllULl"&ra tablet tiroit ilacı yutmagı a et e tn· 
(bir delikanlı) atıl~~.. .. .. udala mitti. 
Doiuıundan ben büsbutün • bb" Ancak timdiye kadar hekimlerin 

il l · ddı ır a· ' 
olan delikanlı akı ı, uı "' cı .. w ndik· kendi yuttukları, yahut has~~anna 
rlaın olmuı, okuma y-:zma ogre verdikleri tiroit ilaçlarının tesın mu-

1. •• ka . bile çalıyormuf. . • ) kr 
ten ~ pıyano . ded' ~. 'b' vak kat olduğundan bu ılaç an te ar •• b dok kendi ııı gı ı, V ıTıe§ ur toru? • de • bir ebnek zaruri oluyordu. Doktor oro-
rnaymun suddeıı ınaand.a . a ti.dd . nof' un maymun tiroidini bir defa aıı· 
b · z ten tiroıt P eaı 
anka yapmıf. a . h lıyarak insanın vücudunda devamlı 

L-"---- dan • sana benzıyen ayvan b'' .. k b' 
1H11UID1n ın . kitapl bir ili.. deposu kurmaıı uyu ır 

ld - u anatomi an T 

maymun o ugu~ . ma ndaki ti- icat demektir .. 
da yazar. Onun ıçın ymu akıl'-- Bundan ıonra, budalaların akıllan-

. ı.. • • · san oilunu -t'Oıt guducsının ın • d mak için, budala olmıyanların da da-
dırdığını kabul etmek _laz_ımd. .ır. o- ha ziyade akıllı olmak için kendilerine 

Fakat ymunun broı ı maana . . . ak . . 
' ma . .. w ttiii hal- maymun tıroıdı atıaı yaptırın ııtı-

kuma, yazma " pıy~~l ?1
dre m' ,.in bu yecekleri hatıra gelebilirse de... · 

de nlann kenw enn e Y • • • k 
maymu -•·· la mektebe Kendi kendıne bu atıyı 11tiyece 'f ti oktur? A.~ı n 

man e er Y •• de ·1medikleri hiç kimse çıkacağını ıanmıyorwn. 
V P• ano hocasına gon n ' .. ~: w •• 'ki b d 

e ıy k azmak için Doktor Voronof un goruup ı u a· 
irin Yahut, okuma ve Y 1 • •· .. .. O 1 b"sbu·· 

T ... • • ti' dı'gıW' layı anne en goturmuf. n ar u • d tirO• 't ouddeımın ye ıme , . d' ıa ece 
1 

• • • d ıu·· tü··n müıteanadır insan kendı ken ıne b. l'kt · beynmın e • .. 
onunla ır ~ e ınaan lir gidip kendisine zeka •tısı yapbnnak 
zumlu ?1dugu habrab ~e ... kız _ için ilkin kendi aklının eksikliğini ka-

'?teki haataya - ;:,r!:t':!e may- bul etmek lazımdır. Halbuki, bilirsi-
1relınce, o zavallının al annesinin niz, herkeı aklını pazara çıkarmıt ta 
mun bulunamanuf, Y nız d' • k' • be- · 

bi . . . le kalmıı gene ken ının ını genmış •.. 'ki tiroidinden nmn qıııy • • b 1 

• • 'ki . b tan okuma, Onun ıçın meıhur doktorun u ye-Onun ıçın bu ı ncı aı ın . k ·· · •-
.. - • old i dan haber ni ıcadına pek ço mutterı ç1ııunasa yazma ogrenm&f u un . 

ok P. b'l ··a---:1 Fa- gerektir .. y tur. ıyano ı e o •• _ .......... - • 
kat anlayıtı aralannda bulunduğu in• 

·-Dünyada neler oluyor 

Tozda iz arama 
Amerikan polisleri tahkikatı pek 

güç bir cinayet hldisetıini m~ydana 
~ıkarmak için çok enteresan bır me
tod tatbik etmitler ve muvaffak ol
muşlardır. 

Adamın birisine ayrı ayrı kesil. -
ınit gazete harfleriyl.e . yıuılmıg hır 
tehdit mektubu gelmııtır. 

G.A. 

Feci bir tayyare kaza51 oldu 
Vareı;e, 19 a.a. - Varese civarında 

karaya düşüp parçalanan deniz tay
yaresinin mürettebatı ve yolcuları 
Karbon Hagin'e gelmişlerdir. Kaza 
tayyarenin hareketinden biraz sonra 
vukua gelmiş ve tayyare alevler için
de Mornago civarına düşmüştür. 

Derhal kaza mahalline gelen itfai
ye tayyarecilere yardım etmek imka· 
nını bulamamış ve ateşi söndürmekle 
iktifa etmiştir, 

Bir madende a(hk grevi 

l=
.w ...... A ...... N ....... 

0 
..... A ...... Ç ................ 11 Satıhk hamam veya milli bir bankanın teminat mek-

tubu veya kanuni teminat olarak ka
bul edilen hazine tahvilleri getirecek-

...... t .......... t•• .. •••••••••••r-ttt•• 't••••••••...., Divriki Vakıflar Memurluğun- lerdir. 

Benzin alınacak dan: 3- Satış günü artırma bedeli his-(HA VA SEFERLERİ) 
Ali Kaya vakfından açı hamamın seye takdir edilen kıymetin % 75 tini 

mülkiyetinin aatılmaaı kapalı zarf u- bulduktan ve 3 defa nida ettirildik -
suliyle ve 1-9-938 perşembe günü sa- ten sonra mezkftr günün 12 inci saa
at on ikide ihalesi icra edilmek üze- 'inde en çok artuan talibine ihale o 
re arttırmaya konulmuttur. İstekli o- lunacaktır. 

Ankara • lıtanbul arasmda 

Pazardan mada her gün ı 

Yqilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumartesi cünleri 

. . . . 8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Nafıa Vekaletinden : 

Pazar 
Pazartesi 
Sah: 

: Hılk vo Sakarya eczaneleri 
: Ego ve Çankaya ,, 
: Sebat ve Yeniıehir .. 

5 eyhil 938 pazartesi günil saat 11 
de Ankara'da Nafia VekUeti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun 
da ceman 4500 lira muhammen bedel
li depodan alınmak şartiyle 25000 lit
re benzinin yeniden eksiltmesi yapı
lacaktır. 

)anların artırma prtlarını ve almak 4 - lşbu tarihteki artırmada teklif 
için bulundukları mahaldeki vakıflar edilen bedel hissenin muhammen kıy
idaresi ve olmıyan yerde de ma- metinin % 75 şi bulmadığı takdirde 
kamlar vasıtasiyle Divrigi vakıflar ıı teşrinievel 938 salı günü saat 10-12 
idaresine ihale gününden evel müra- ye kadar yapılacak ikinci arh~mada 
caat eylemeleri ilin olunur. (5531- en çok artıran talibine ihale oluna -

Çarşamba 
Perıembe 
Cuma: 

: İıtanbul eczanesi 
: Merkez .. 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaeazı 
lrıza memurluiu (1846). - Meıajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniııehir, Havuzbaı:ıı. 
Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi. Uluı tabi: (1291 ). 

Otobüslerin ilkveıon 
ıeferleri 

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

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

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

Uluı M. dan Keçiören'o 
Keçiören'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

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

Sabah 
İlk 

ıcfer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.lS 
Akköprü'den S. pazarı'na 

7.00 
7.30 9.45 

§ U. Meydanıyle iıtaayon arasında her 
beş dakikada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha ııktır. 

~ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasat! her beş dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki· 
kada; saat 7 den 8 e vo 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönliılerl sinemaların da&ıhs 
ıaatlerlne tlbidlrler. 

Teahhiltlll 11 • kadardır. 
Posta Mat 19 a kadar lıta.abal cihetine 
mektup kabul eder, 

posta 

Haydarpa:ıa'ya : 

Saatleri 

Her aabah 8.20. Her 
ak,am 19.15 ve 19.50 
do (Pazartesi. Per
ııembe. Cumartesi 
Toroı ıiirat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına : HerrUn 9.35 (Kayse
ri. Sıvaa. Am&1ya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hercün 
Zonruldak hattı : • 

Kırıkkale'ye rayotobüı • 

9.35 
15.00 

16.05 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferru -

atı Ankara'da Nafia Vekaleti malze • 
me müdürlüğünden parazır olarak a
lınabilir. 

3205) 5830 caktır. 

Tapu ve Kadastro 
5 - Birinci ikinci artırmalarda iha

le bedeli ihaleyi müteakip verilmedi
ği takdirde üzerine ihale edilenin ta· 
lebi üzerine ihale tarihinden itibaren 
kendisine bedeJi ihaleyi vennesi için 
7 gün mehil verilecektir. İşbu müd -
det zarfında ihale bedeli yatırılmadı
ğı takdirde ihale bo.zulacak ve bu ta
lipten evvel en yüksek teklifte bulu
nan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra tek
lifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek Ü· 
zere bu talibe ihale edilecektir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vcsaikle aynı 
gün saat 11 de komisyonda hazır bu-

6 Adet demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicil Müdür

lüğünden : lunmaları lazımdır. (3176) 5822 

Finans Bakanlığı 

Elbiselik kumaş allncak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet müstahdeminine yaptırıla
cak elbiseler için 397 metre 50 santim 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksilt
me ile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher met
resi beş lira elli kuruştur. 

2 - Muvakat teminat akçe.si yüz 
altmış dört lira bir kuruştur. 

3 - Numunesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - İhale günü 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 12 de levazım müdürlüğün
de toplanacak eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. 

(3214) 5839 

· Tüze B~k~nhOı 

İ lôn iptali 
Adliye Vekaletinden • 

Ulus gazetesinin 8, 12, 16 ağustos 
938 tarihli nushalarmda 22. 8. 938 
pazartesi saat 11 de ihaleleri yapıla
cağı ilan edilen 98 kalem eşyaya ait 
şartnamelerde görülen lüzum üzeri
ne tadiliit yapılarak yeniden ilan e· 
dileceği cihetle evelce ne§redilmiş 
olan ilanlar hükümsüzdür. 

(3209) 5810 

AnJı:ara Belediyesi 

Kazık alınacak 

Ankara Belediyeıinden : 

1 - Merkez ve Çankaya tapu sicil
li muhafızhkları için (658) lira 2 ku· 
ruş muhammen bedelli altı demir do
lap açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22.8.938 paprtesi gü
nü saat 10 da grup tapu sicilli müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı ve tahliye masrafı mUşteriye ve 
ihale tarihine kadar müterakim ver
gi ile dellaliye borçluya aittir. 

3 - Şartnamesi grup tapu sicilli 
müdürlüğünden alınabilir. 

İstekliler 2490 ıayılı kanunun 2, 3 
inci maddelerinde yazılı belge ve mu
hammen bedelin % 7.5 nı teşkil eden 
teminatı muvakkate makbuzu ile bir
likte müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2933) 5427 

Alôkadarlara 
Ankara Kadastro Müdürlüğün • 

den : 
Keçiören'le Etlik bağları civarında, 

Danişment deresi ile Deliktaş deresi 
arasında bulunan gayri menkullerin 
ve Kalaba köyü üstilnden Erkanrhar
biye'ye ve oradan Sarıkışla ve mezba· 
haya kadar olan sahadaki yerlerin 22 
<ığustos 938 tarihinden itibaren tah
ditleri yapılacağından oralarda emlak 
ve arazisi olanların dördüncü posta 
memurluğuna müracaat ederek tayin 
edilecek günde tasarruf vesikaları ile 
mahallinde mallarının hudutlarını gös
termeleri ilan olunur . 

(3215) 5840 

Devlet Hava Yolları 

Benzin satın ahnacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüiüaden ı 
l - f darenin Ankara. Yetilköy, İz

mir, Adana ve Konya meydanlarına 
teslim edilmek Uzere (160) ton tay
yare {30) ton otomobil benzini talip 
zuhur etmediğinden yeniden kapalı 
zarf uıuliyle ekıiltmeyc konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedel: 

Teslim yerlerine göre hesap edilen 
mecmu muhammen bedeli 5480 lira
dır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alfikadarların bu gayri menkul üze -
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım evrakı 
müsbiteleriyle 20 gün içerisinde da
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaştml· 
masından hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edecekler 
6-9-938 tarihinde 36/10 numara ile da
iremizdeki yerinde herkese açık bu
lundurulan şartnamemizi okuyabilir. 

5832 

Ankara icra Dairesi Gayri Menkul 
Sabf Memurluğundan: 
Ankaranın 1smetpaşa mahallesinde 

zafer sokağında 8 ada 6 parsel numa
rah 320 metre murabbaı miktarındaki 
arsa aşağıdaki şartlar dairesinde açık 
artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MUŞTEMlLATI 
Gayri menkul boş arsa halindedir. 

Beher metre murabbaına iki buçuk li
ra kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış para ile olmak üzere 26· 
9-938 t arih ine müsadif pazartesi günü 
saat 10-12 ye kadar icra dairesi gayri 
menkul satı§ memurluğunda yapıla
caktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardald muhammen kıymetin % 
7,5 nisbetinde pey akçesi veya mahal
li bir bankanın teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günU artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 ini buldıı]c.. 
tan ve üç defa nidadan sorırA mezkur 
gün on altıncı s::ı:ııtıııcıe en çok arttı
ran talibine ihale olunur. 

1 - Bahçeler için ilç metre boyun· 
da kestane ve gürgen ve meşe almak 
üzere on beş bin kazık alınması hak • 
kında on beş gün müddetle açık eksilt 
meye konularak talip çıkmamasından 
dolayı on gün müddetle temdit edil -
miştir. 

2 - Muhammen bedeli (1800) li
radır. 

3 - Ekıiltme 2 eyliil 1938 cuma 
günü saat 11 de devlet hava yolları 
umum müdürlük binasında yapılacak
tır. 

4 - İ!fbu tarihteki arttırma teklif 
edilen bedeli muhammen kıymetin % 
75 ini bulmadığı takdirde 11-10-938 
tarihine müsadif salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci arttırmada 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

Polisler derhal §Üphelendikl~ri 
bir taksi şöförünUn evini aramışlar 
fakat bir türlü bir ip ucu yakalıya • 

hlanııtlar. Fakat aradıkları odanın 

bir köteainde ıUprüntü yığını gör • 

mlişlerdir. Polisler ıUpürme maki
nesiyle toplanmış olan ince ~oı:ları 
derhal büroya nakledip pe~tevsız al • 
hnda tetkik etmitler Hakıkat~n. bu 
incecik tozların arasında genı§lıklc
ri 4 milimilimetre olan kırpıntılar 
görmU§ler. 

Varşova, 19 a.a. - Polonya Silizya· 

sında kain Nalenti maden kuyuları a

melesinden 3000 kişinin bundan iki 

gün evet ilan etmiş oldu~l~rı açlık 
grevi, grevcilerin isteklerını kısmen 

tatmin edecek olan made.n .k~yul~rı 
direksiyonu ile yapılan hır ıtılaf ıle 
bugün sona ermiştir. 

Gündelik: 
3 - Muvakkat teminatı (135) lira· 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26·8-938 cuma günü sa
saat 10,5 da Belediye encümenine mü-

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me prtnamesinin 4 ncü maddesinde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

5 - İsteklilerin (3954) liralık mu
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleriyle birlikte mukavele ve 
şartnamede yazılı teslim yerlerine 
göre teıbit edilmiş fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarfları eksiltme saatın-

S - Birinci ve ikinci arttırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gUn kadar 
mehil verilecektir. lşbu müddet zar -
frnda ihale bedeli yatırılmadığı tak· 
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan ta
libe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı bir 
talipten tahsil edilmek üzere bu tali
be ihale edilecektir. Teklifi veçhile 
almağa razı olmazsa gayri menkul ye
niden onbeş günlük ikinci arttırmaya 
çıkarılacak en çok arttıran talibe iha
le edilecektir. 

~ f'' .. t hdit mektubu yazdığı ~o orun e r 
bu sayede meydana çıkmış ve şo or 
ayrıca itirafda bulunmuştur. 

Bulgar mekteplerinde yabanu 

diller 
Bulgaristan Maarif nezareti bul • 

gar ınekteplerinde öğretilmekte olan 

Yabancı dillere aid bir istatistik neş
retıniştir. 

Bulgar mekteplerine devam etmek· 

te olan 57.552 talebeden 42.213 il 
fransızca 17.217 si <\imanca, 520 talebe 

İtalyanca öğreniyor. 

Kart viziti kim icat etti ! 
lier hangi bir şey için bu eski~en 

lce§fedilmiş bir şeydi dediğimiz .za • 

illan nıutıaka Çin aklımıza gelir. Pus· 

la, barut gibi asırlarca kullana gel • 

lltekte olduğumuz bir çok lilzumlu 
i let 'Ye maddelerin ilkönce hep Çin • 

de kuııanılmıı olduğunu söylerler. 

Onun gibi bugUn hemen bütü ~d~ı;ı
Yada kullanılmakta olan kartvızıtın 
tı.erecıc ve ne zaman ketfolund~ğu 
~ edildiği zaman bu~un .~ ılk
~ee Çiıı'de çıktığını ilen ıurmeye 
aşladıl~r. 

kartvizit Avrupa'da on altıncı .a~
r~n Yarısında görülmüttür. Kartvızı
tı İlk C'Yel Avrupa'da 1560 da bir yük· 
•ek nıcktcP. talebcei kullanmıştır. 

Kaf alan balta ile kesilenler 

Hicri - 1357 
Cemazil'lhir: 23 

S. D. 
Güneı: 5 13 

Rumi - 1354 
Ağustos: 7 

S. D. 
Akıam: 19 02 

Berlin, l 9 a.a. _ Kart Vishof Piyer 

Heinz ile Vilhelm Braun bu s~ah r'°-------------., 
başları balta ile kesilmek suretıyle 
·dam edilmişlerdir. Divanıharp bunl~-
1 bir ecnebi devletin istihbarat servt· 
rı . . "d 
siyle münase~et.leri olduğu ıçın ı ama 
mahkUm etmıştır. 

KÜ{ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Roma _ Koşucu Battesini 5 bin 

l'k du··nya bisiklet rekorunu bu metre ı . / 5 d 
mesafeyi 6 dakika, 20 sanıye, 2 e 
katetmek suretiyle kırmıştır. 

X Belgrad - Viyana'dan bildirildi~ 

ğine göre yugoslav sokollannın _şefı 
ı: andan Cura Paunkoviç bu şehırde ... y . . 
bir sanatoryomda vefat etmıştır. 

X Stokholm - İngiltere Har~iye 

D f f Kuper yatiyle Helsıng· Nazın u 
fonı'tan buraya gelmiştir. 

X Berlin - Borsa, yükselme hare

ketine devam etmektedir. Şimdiye k~: 
dar beş puana kadar çıkan bir tereffu 

kaydedilmiştir. 

X Berlin - Karın Ha11 de Göri.ng 

f d general Vilmen şerefıne tara ın an 
'ılen ziyafet esnasında general al-

ver • ·1 
hava nazırına fransız asken pı o-

man o·· . d . aretlerini vermiştir. orıng e tu ış • 
bundan sonra generale alman a,skc!:~ 

1933 Türk Borcu 1. 19.175 lV.175 
1933 İkramiyeli 

Ergani 96.- ve.-
Sivaa • Erzurum 
Hattı iıtikrazı 99. 75 99.75 

"' ~ 

pilotu işaretini tevdi etmiıtir. 

X Liej - Manevralar eanaaında 
vahim bir kaza vukua gelmittir. Or
duya ait bir kamyon Luven yamacın
dan yuvarlanmıı, üçü ağır olmak üze· 
r e ,r.edi ukcr ıaral~tır. 

racaatları. (3145) 5723 

Kozalar _~:: 
Elektrik tesisatl 

Ezine Belediye Riyasetinden: 

Cinsi Muhammen Muvakka t 
bedeli teminatı 

Lira 
Elektrik 

Kr. Lira Kr. 

tesisatı 37379 70 2804 00 

1 - Yukarıda muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat miktarı yazılı Ezi· 
ne elektrik tesisatı itine talip çıkma
dığından 6. 8. 938 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarf uıu
liyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 25. 8. 938 perşembe gü
nü saat 10 da Ezine belediye daire· 
sinde encümen huzurunda yapılacak· 
tır. 

3 - İstekliler fenni şartnamesini 
ve yeni hususi ıartnamesini btanbul 
belediyesi heyeti fenniye mUdUrlil· 
ğünden 185 kuruş mukabilinde alabi
lirler ve aynı dairede bu işe ait plan 
ve haritaları görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat eve) encümene makbuz muka
bilinde verilmesi ve posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının da mez
kQr saate kadar yetittirilmit olması 
şarttır. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 Uncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evel 
müracaaUan ilan ohınur. 5578 

I dan bir saat evetine kadar Ankara'da 
Çimento fabrikası karşısında tayyare 

ı meydanındaki umum müdiirlilk bina
sında toplanacak satın alma komisyo
nuna tevdi etmeleri ilin olunur. 

(3153) 5749 

İcra ve İflôs . 
Ankara İcra Dairesi Satı§ Me

murJuiund&n : 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen Kavaklıderedc 161 pafta 1101 a
da 12 parsel numaralı 7221 metre mu
rabbındaki bir kıta bağın 31104 his
se itibariyle 3881 hiasesi aıağıdaki 
prtlar daireıinde açık artırma ile sa
tışa çıkarılmııtır. 

EHSAF VE MOŞTEMtLATI 

l§bu gayri menkul üzerindeki ev
ler hariç olmak üzere satılacaktır. 
Bağ içerisinde 155 adet yetitmit mey
ve ağacı 1500 adet omca ve 2 kuyusu 
ve çardak asmaları ve çeşmesi vardır. 
Heyeti umumiyeıi (15220) lira kıy· 
met takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satıı peıin para ile olmak üze
"'e 26 EylQl 938 pazar günü aaaı· 
10-12 ye kadar icra daireıi gayri men
kul aatıı memurluğunda yapılacaktır. 

6 - Her iki arttırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi satış bedelinden ödenecektir. Ala
kadarların gayri menkul üzerindeki 
hakları ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını evrakı mUsbite 
teriyle yirmi glin içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle olmadıkça sa -
tış bed::linin paylaşmasından hariç 
tutulacaktır. 

7 - Arttırmaya iştirak edecekler 
1-9-938 tarihinde 38/ 59 No. ile dal· 
remizde yerinde herkese açık bulu -
nan şartnamemizi okuyabilirler. 

5837 

Ankara'da icra Dairea.i lflaı Me· 
murluğundan : 

2 - Talipler gayri menkulün ta
mamına takdir edilen muhammen kıy
metin mezkQr hisıeye isabet eden 
kwmnı % 1,S niabetinde ~y akçesi 

Ankara'da Kavaklıdere'de 79 nu -
marada mukim müteahhit Grosmani
nin Ankara ticare t mahkemesince if
lasına ve iflasının 11-8-938 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 9 dan İ· 
tibaren açılmasına karar verildiği i . 
lin olunur. 583? 
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Nakliyat ·münakasası 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan: 
1) Ankara - Kayseri güzergahın -

da bulunan muhtelif dekovil hatbna 
ait malzemenin istasyonlara nakil ve 
vagonlara yükletilmesi işi kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Malmezele
rin bulunduğu mahaller memuru tara
fından müteahhitlere gösterilecektir. 

2) Heyeti umumiyesinin nakli ve 
tahmil, tahmini fiatı 9590 lira olup ilk 
teminat parası 719 lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi 27 - ağustos - 938 cu -
martesi günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatından 
en geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

5) Nakil edilecek malzemenin mik· 
dar ve beherine verilecek fiat listesile 
şartnamesini her gün M. M. V. satın 
alma komisyonunda görmek mümkün-
dür. (2965) 5528 

2 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaletı ~atın Alma Ko • 

misyonundan : 
l) 1000 kilo azotat de potas ile 

1000 kilo azotit de sud açık eksiltme -
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelle
ri 1110 lira olup ilk teminat parası 83 
lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi 26 - Ağustos - 938 cu -
ma günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. Satın Al
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(2964) 5527 

Kazan ve bakrac alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - 100 ila 150 adet büyük kazan ve 

100 ila 150 adet küçük kazan ve 2000 i
ki bin adet kapaklı bakraç kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2-Büyük kazanın beheri (40) kırk 
ve küçük kazanın beheri (27) ve ka
paklı bakraçın beheri (5) beş lira tah
min edilmiştir. 

3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminatı (1503) bin beş yüz 
üç lira 75 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o. 
larak M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2885) 5388 

312 (eıit ila~ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

beşyüz dokuz bin sekizyüz yedi lira 
olan 312 çeşit ilaç kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 eyli'tl 938 çarşamba 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat yirmidört bin yüz
kırk iki lira yirmi sekiz kuruştur. 

4 - Şartnamesi 25 lira 50 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri. (2798) 5250 

Tire çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı {20) yirmi kuruş olan 39000 çift ti· 
re çorap kapalı zarf usuliyle münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ağustos 938 perşembe 
günü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (585) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (2881) 5310 

Harp paketi torbası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı iki lira olan beş bin tane harp 

paketi torbası kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylCtl 1938 pazar
tesi günü saat 10 da Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 750 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli· 
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (3075) 5681 

Linyit kömürü ahnacak 
M. M. V ekfileti Satın Alma Komis

yonundan : 
l - Beher tonuna tahmin edilen 

fiatı ( 11) on bir lira 50 elli kuruş olan 
( 4230) dört bin iki yüz otuz ton lin -
yit kömürü kapalı zarf usuliyle müna. 
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7-eyllıl-938 çarşamba 
günü saat {12) on ikidedir. 

3 - İlk teminatı (3648) üç bin al
tıyüz kırk sekiz lira 38 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (245) 
iki yüz kırk beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı -
nır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri Hizımdır. 

(3097) 5703 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (27,5) yirmiyedi buçuk kuruş o
lan 14000 tane yüz havlusu açık ek
siltme suretiyle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 22 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temina. 
tiyle birlikte belli gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (2883) 5312 

Müzika alaf ve malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mi&yonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(5217) beş bin iki yüz on yedi lira o
lan (53) kalem mızıka aıat ve malze
mesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 eylül 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (391) lira 28 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü rnad. 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V . 
satın alma komisyonuna gelmeleri 

(2887) 5313 

Kömür alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 

yonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(211992) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
doksan iki lira 50 elli kuruş olan 
(10004) on bin db"'rt ton lavamarin kö
mürü ve (2529) iki bin beş yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 7 eylül 938 çarşamba 
günü saat (13) on üçtedir. 

3 - tık teminatı (11849) on bir hin 
sekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmış 

üç kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li· 

ra 60 altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad

Jelerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3095) 5701 

Pamnk, gaz, sargı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3250 lira olan üç kalem veteriner pan
suman malzemesi (pamu.k, gaz, sargı) 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12 de Ankarada M. M 
V. satın alma KO. da yapılacaktır . 

3 - İlk teminat 243 lira 75 kuruş o-

lup şartnamesi bedelsiz olarak komis
yonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir. 
iikte eksiltme saatında KO. da bulun-
maları. (2868) 5307 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

atı (42) kırk iki kuruş olan 22000 çift 
yün çoraplı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (693) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o. 

larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve tekli f mekt •ı T)ln rı nr ihale. saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisy onuna vermeleri (2882) 5311 

Köınür alınacak 
M. M. V ckfıleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(303573) üç yıiz üç bin beş yüz yet
miş üç lira (42) kırk iki kuruş olan 
(4473) dört bin dört yüz yetmiş üç 
ton lavamarin kömürü (7488) yedi 
bin dört yüz seksen sekiz ton sömi· 
kok ve (2790) iki bin yedi yüz doksan 
ton linyit kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 eylfıl 938 çarşamba 
günü saat (ll) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (15) on 
beş lira (18) on sekiz kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - 1lk teminatı (15892) on beş 
bin sekiz yüz doksan iki lira (92) 
doksan iki kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri. (3096) 

5702 

Linyit kömürü alınacak 
,.,. •••. • ıw.ı<aıetı ::ta tın aau.ıct •'\.O· 

misyonundan : 
1 - 1890 bin sekizyüz doksan ton 

linyit kömürü kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Beher tonuna tahmin edilen 
bedeli (8) sekiz lira 25 yirmi beş ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 7-eyllıl-938 çarşamba 
günü saat ondadır. 

4 - İlk teminatı (1169) bin yüz alt
mış dokuz lira 44 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. Satın alma komisyo -
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonun vermeleri lazımdır. 

(3098) 5704 

Eksiltme tehiri 
M. M. Vekille.ti Sa tın Alma Ko · 

misyonundan : 
22 agustos 938 }>azartesi günü saat 

ı ı de kapalı zarfla alınacagı ılan e
dilen 1000 tane sıhiye arka çantası -
nın fenni şartnamesiyle nümunesı 
değiştirıldıgınden yeniden ilan edile· 
rek eksiltmiye konulacağı cihetle ek· 
siltmesi tehir edilmiştır. (3222) 

5841 

Elektrik tesisatı 
M . M. Ve.kaktı Satın Alma Ko -

ı.ıisyonundan : 
1) Diyarbakır tayyare alayında 

yaptırılacak elektrik tesisatı kapalı 

zarfla eksiltmiye konmuştur. 
2) Keşif bedeli 6645 lira olup ilkte

minat parası 498 lira 40 kuruştur. 
3) İhalesi 6 eylUl 938 salı günü sa -

at 12 dedir. 
4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3223) 5842 

~ Ank•ro Le...,.. AmirliQi · ,. 

Gürgen odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kile 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 
22 ağustos 938 .saat 12 de Ankara Lv, 

amirliği SA. AL. KO. da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 19.800 lira 

ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarını saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. (2862) 5272 

Kaıar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 6800 kilo ka

şar peynirinin kapalı zarfla eksiltme
si 25 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5100 lira 
ilk teminatı 382 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 11 e kadar komisyona 
verilmesi. (2908) 5398 

Kundura alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
l - 16,000 çift kundura kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 67.200 lira ilk 

teminatı 4610 liradır. Eksiltmesi 26 · 
ağustos - 938 cuma günü saat 10 da 
Erzurum As. Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. Teklif mektup
ları belli gün ve saatten bir saat evel 
komisyon başkanlığına verilmiş veya 
posta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(3024) 5550 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat için 290 bin kilo koyun eti 
23 ağustos 938 salı günü saat 15 de To
panede İstanbul Lv. amirliği satın al-

Bulgur 

ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 130.500 lira, ilk 
teminatı 7775 liradır. Şartnamesi 753 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
Leıaber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver-
meleri (2889) 5390 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazrcn Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Vize'de bulunan piyade alayı 

ihtiyacına sarf edilmek üzere on ton 
sade yağma kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira -
dır. Muvakkat teminatı 705 liradır. 

Eksiltmesi 29. 8. 938 tarihine rast· 
hyan pazartesi günü saat 11 de yapı • 
lacaktır. Talip olacakları bildirilen gün 
ve eksiltme saatinden bir saat 
evel lazım gelen vesaikle komisyona 
müracaatları. (2989) 5532 

Zeytin yağı olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı olan 10,000 kilo zeytinyağı -
nın kapalı zarfla eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 27 ağustos 938 
saat 11 de Ankaar Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunulması. (3230) 5843 

Mercimek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Ko;nısyonundan : 
1 - An1Cara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 20,000 kilo mercimeğin 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al ma Komisyonundan : 
1 - Tüm. birliklerine bağlı Vize alayı için 41500, Pınarhisar garnizonu 

58500, Demirköy alayı 45000, Babaeski 39000 kilo bulgurları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri 26. 8. 938 tarihine tesadüf eden cu
ma günü Vize alayı saat 11 de, Pınarhisar garnizonu 15 de, Demirköy 16 
da, Babaeski 17 de yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde veya tayin edilen eksiltme saatmdan bir saat evel teminat ve teklif 
mektuplariyle icabeden sair vesaikin komisyona tevdii 

Ait olduğu mahal Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Vize alayı 
Pınarhisar garnizonu 
Demirköy alayı 
Babaeski 

Lira K. 
7470 00 
8190 00 

10350 00 
5460 00 

(2988) 

Muhtelif erzak alınacak 

Lira K. 
561 00 
615 00 
777 00 
410 00 

5531 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Yozgat garnizonu için bir teşrinden itibaren bir senelik erzak hi

zalarında gösterildiği gibi eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saattan bir saat evveline kadar teminatlarını ve tek

lif mektuplarını Niğde Tüm. satınalma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

M. Bedeli 
Kilo Cinsi L. K. İhale günü Saati İhale tarzı 

12200 K. Fasulye 
8000 Pirinç 

29000 Bulgur 

46000 Saman 
5000 K. Soğan 
5000 Patates 

88200 Arpa 
72000 Kuru ot 

1220 00 8-9-938 
2000 00 
2900 00 

8400 00 
200 00 
200 00 

3528 00 
2880 00 
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15-9-938 

açık eksiltmesi 26 - ağustos - 938 saat 
12 de Ankara Lv. Amirliği satın alını 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna• 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve • 
sika ve teminatla belli vakitte komis • 
yonda bulunulması. (2987) 

5530 

Karpuz allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komi~yonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve miı 

esseseleri için 40.000 kilo karpuzur 
açık eksiltmesi 23 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satın atına 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 3000 lira ilk 

teminatı 225 liradır. Şartnames i ko
misyonda görülür. Belli gün ve sa· 
atte kanun! vesika ve teminatla ko· 
misyonda bulunulması. (2907) 5397 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Beytüşşebap Hd. Tb. ve Hak· 

kari garnizonunun 938-939 senesi ih· 
tiyacı için 101,000 kilo fabrika unu 
satın alınacaktır. Eksiltmesi 5 eylUl 
938 pazartesi saat 9 da kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 20.900 lira 
ilk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
şeraiti haiz olmak üzere belli saatten 
bir saat evvel kapalı zarflarını Bey· 
tüşşebap Hd. Tb. Sa. Al. Ko. da bu· 
lundurmaları. Nümune ve şartname· 
yi görmek ve fazla malUmat almak' 
istiyen her gün mesai saatında Sa. Al. 
Ko. na baş vurmaları. (3240) 5847 

~- Harita Umum Direktörloou 
~ . ~~. 

11 kalem Ecza alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

l - Harta Gn. Drk. Fotoğrafanesı 
için alınacak 11 kalem ecza ve malze· 
menin eksiltmesine muayyen saatte 
talip çıkmadıgrndan tekrar eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27-8-938 cumartesi 
günü saat 9.30 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira 
olup, muvakkat teminatı 123 lira 75 
kuruştur. Banka mektubu veya vezne 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yaul1--.sü ... ....., ccuıc 
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (3201) 5828 

3 kalem yiyecek ve saire alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıt'ası eratı için alına· 
cak 1000 liralık zeytin yağına te~lif 
edilen 54 kuruş 48 santim, 1000 lira· 
lık pirince teklif edilen 25 kuruş. 

1000 liralık sabuna teklif edilen 35 
kuruş, 400 liralık kırmızı mercimeğe 
teklif edilen 12 kuruş fiat genel di· 
rektörlükçe gali görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 43. ci maddesine tev• 
fikan tekrar açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Eksiltme 26-8-938 cuma gün.il 
saat 11 de Cebecide Harta Genel Drk· 
binasında Sa. Al. Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - Tutarı 3400 lira olan bu 4 ka· 
lem erzakın muvakkat teminatı 2sS 
lira olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu kabul olunur. 

7600 Sade yağ 
220000 Un 

7600 00 
30800 00 " ,, ,, 

,, 
,, 

Kapalı zarf 

" " (3194) 5826 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 

ı meleri. (3231) 5844 ~ 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

ı - Nigde ve Bor garnizonları için teşrinden itibaren bir senelik erzakı hizalarında gösterildiği gibi eksilt
meye konmuştur. 

2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saatten bir saat evveline kadar teminatlarını ve tek lif mektuplarını Niğde tümen satın· 

alma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve parasız alınabilir. 

M. Bedeli 
L. K. Eksiltme T. Saat Kilo Cinsi 

14735 00 
9349 00 
7800 00 
5460 00 

2475 00 
2145 00 
1038 00 
975 00 

3500 00 
780 00 
280 00 

42 00 

10520 00 
3770 00 
1140 00 

331 00 

160 00 
40 00 

41580 00 
10026 00 

615 00 
180 00 
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Avrupa ve Amerı"ka' ya talebe gönderiliyor 938 perşembe günü saat ıo da açık ri, proje keşif hülasasiyle buna müte

ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

-7-

arttırma ile satılacaktır. 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğiinden Şartname parasız olarak komisyon 
1 - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile Benzin I dan verilir. Taliplerin muvakkat te _ 

ıo talebe seçilecektir. · a ınacak minat olan (108) lira (7S) kuruş ve 
t .B~nlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile all~ad~r. muh~ Baıveka.let Evrak ve Levazım Mü- 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele • 

Muvakkat teminat (1723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en 

az (20000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafia vekaletinden allnmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 24-
8-938 çarşamba günü saat 14 e kadar 
İstanbul nafia müdürlüğüne vermele· 
ri. (51 S2-2997) 5508. 

elıf ıhtisaslan elde etmek üzere Mühendisliği ve •8 i de JeoloJık ılımlerı dürlüğünden : · rindeki vesaik le mezkftr gün ve sa _ 
tahsil edeceklerdir. • 1 - Açık- eksiltmeye konulan iş atte komisyona müracaatlarr. 

. lI - İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 27000 litre benzindir. <
317

8) S823 
a) Türk olmak. 2 - İhale açık eksiltme suretiyle 5 ton Ferro Krom ahnacak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati yapılacaktır. 

tarn olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır). . . 
3 

-Tahmin edilen bedel 4860 lira-
c) Laakal Lise veya KolleJ mezunu olup, olgunluk vesıkasını haız bu- dır: 

lunmak. • 4 - Eksiltme 26 - ağustos • 938 
cuma günü saat 12 de Ba:ivekalet ev-

d) Yaşı 18 den asağı ve 2S den yukarı olmamak. rak ve levazım müdürlüğilndeki eksilt-
lII - Her istek;i Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hangi- me komisyonunda yapılacaktır. 

sini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe ı_n~cb~rdur. Mü.saba~a 5 - Muvakkat teminat akçesi 364 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına gırılmış olsa dahı, seçı- lira SO kuruştur. Eksiltmeye girecek _ 
len mesleğe göre yapılacaktır. ler, eksiltmeden evel bu parayı Mali-

Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi- ye merkez muhasebeciliği veznesine 
yecektir. yatırarak alacakları makbuz ile birl-

Iv • 1 kt . tikte komisyona müracaat edecekler-
- Müsabak:ı c;u derslerden yapı aca ır • 

a) Cebir Her iki meslek için mecburi dir. 
b) Hendese " " ,, ,, ,, 6. - Eksiltme artnamesi evrak ve 
c) Fizik ,, ,, ,. ,. ,, levazım müdürlüğünde görülebilir. 
d) Kimya " ,, ,, ,. " (2952) S52S 

e) Ecnebi .bir dil " " " " " 
f) Nazari hesap Yalnız Mühendislik için mecburi 

g) Müsellesat " " " " 
h) Mihanik " " " 
i) Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 

j) Zooloji " " " " 
k) Botanik " •• " " 
V - Açılacak müsabakaud ussü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön-

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühendislik için, 
kazananların ilk 12 si ve Jeologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 
§arttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan num~ra çift sayıla-
caktır. ~ 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin 
idart ve ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve Org;nizasyon 

Mühendisi) olarak yeti§tirilecektir. 
VI - Tahsile gönderilecek olanlar iterde tahsil mijddetleri kadar Dev

let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet· • 
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu

teber kefil göstereceklerdir. 
VII - Müsabaka imtihanları Ankara~da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet şunlardır: • 
a) M. T. A. Enstitüs\ine son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 
c) Müsabaka imtihanları: 29 ve 31 •ağustos 1938 • 

VIII - Taliplerin, nüfus hüviyet cüzdanını, hilsnühal varakasını, mek-

· iç isler Bokanlıoj ..... 
Türk antrasit kömürü ahnacak 

Dahiliye Vekaletinden : 
1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiya

cı için alınacak (450) ton sömikok 
(Türk antrasit) kömürünün mübaya
ası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 1. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat (11} de Ankara'· 
da Yenişehir'de vekalet binasında 

toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11587) li
ra (50} kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (869) lira
dır. 

S - İsteklilerin bu baptaki şartna
meyi vekalet levazım müdürlüğün
den almaları lazımdır. 

6 - İsteklilerin 1. 9. 938 saat (10) 
a kadar teklif mektuplarını satın al
ma komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde vermeleri icabeder. 

Askeri 
dürlüğü 

dan: 

Fabrikalar Umum Mü
Satın Alma Komisyonun- Ekmek alınacak 

Tahmin edilen bedeli (2S.OOO) lira 5 
1 5 f k 

ilifke Jandarma Okulu Arttırma 
o an ton erro rom Askeri Fahri • 
kalar Umum Mildür1ügy Ü merkez sa • ve Eksiltme Komisyonu Başkanlığın-

dan : 
tın alma komisyonunca 8-10-938 cu -
martesi saat 11 de kapalı zarfla ihale . 1 - Eksiltmeye konulan iş: 180.000 
edilecektir. Şartname parasız olarak kılo ekmektir. Tahmin bedeli 184SO 
komisyondan verilir. Taliplerin.mu _ lira olup muvakkat teminat mikdarı 
vakkat teminat olan (187S) lirayı ha- 1383 lira 7S kuruştur. 
vi teklif mektuplannı mezkur günde 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
saat 10 na kadar komisyona vermele • 2S • ağustos - 938 gününe rastlıyan 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı perşembe günü saat 10 da Silifke Jan
kanunun 2 ve 3 maddelerfodeki vesa- d~rma okulu binasında toplanan ko
ikle mezkur gün ve saatte komisyona mısyon tarafından yapılacaktır. 
müracaatlarr. (3092) 5819 • 3 ~ Ekmek için konulacak un ve 

ekmegın evsafı ve şeraiti okul salonun-

O . K.· ........ · rman.~'. .. o a·y;,~ . ,. 

Karyola alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lığından : 
1 - Orman koruma genel komu • 

tanlık kıtaları ihtiyacı için bin çift 
er karyolası kapalı zarf usuliyle iha
lesi 5-eylCıl-938 pazartesi günü • saat 
on birde Ankara'da Yenişehir'de ko
mutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi iki 
bin lira ve muvakkat teminatı altı 
yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler her giin parasız 
olarak komisyonda ve İstanbul Gala
ta topçular caddesi l 76 numarada or
man koruma ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mek -
tuplarını ihale s.aatinden bir saat e • 
veline kadar komisyona vermeleri i-
lan olunur. (3197) 5827 

da asılıdır. İstiyenlere bedelsiz . 
lir. verı-

4 - Eksiltmiye gireceklerden ka _ 
nuni vesaik ve ticaret odalarında ka _ 
yıtlı olduklarına dair vesikalar arana • 
caktır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin mu -
vakkat teminat için sandık makbuzu 
veya banka mektupları ile teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dahilinde ve 
kapalı zarf içerisinde ihale saatinden 
bir saat eveline kadar vermeleri ıa -
zımdır. Bu saatten • sonra verilecek 
mektupların kıymeti olmadığı ilan olu-
nur. (S263 - 3030) s.ss3 

ff ükümet konağı yapflnf acak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 
. 1 - İhaleye konulan iş: 41.582,44 
l~r~lık Bismil hükümet konağı ikma
lı ınşaatı kapalı zarf usuliyle ihaleye 
konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi, fenni, bayındırlık işleri 

genel şartnameleri, 

Arpa alınacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Temizlik işleri ve diğer müessese

ler hayvanlarına lüzumu olan 669 140 
kilo arpa kapalı zarf ile eksiltm'eye 
konulmuştur. Bir kilo arpaya S ku -
ruş 2S santim bedel tahmin edilmiş
tir. I.-istesiylc şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 
31-8-938 çarşamba günü saat ıı de 
daimi encümende yapdacaktır:-° İs
tekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve
sika ve 2634 lira 74 kuruşluk ilk te":.. 
minat makbuz veya mektubiyle bera
ber teklif mektuplarını havi kapalı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 
10 na kadar daimi encümene vermeli. 
dirler. Bu saatten sonra verilecek 
zarflar kabul edilmez. (S481 - 3204) 

5829 

Memleket hastanesi yapf mlacak 
Malatya Vilayeti Daimi Encüme • 

ninden : 
594S3 lira 67 kuruş keşif bedeli -

ni muhtevi olup vilayet merkezinde 
yaptırılmakta olan memleket hasta -
nesi ikmali inşaat ve tesisatına kapa • 
1ı zarf usuliyle yapılan eksiltmede is
tekli çıkmadıgından 6-8-938 tarihin -
den itibaren bir ay zarfında pazarlık
la isteklisine verilmesi kararlaştırıl
.mıştır. Taliplerin vilayet daimi encü
menine miıracaatları ilan olunur. 

(2973) 5S29 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 
1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir 

- Bandırma yolunun 86 + 500 - 93 
+ 600 üncü kilometreleri arasında 
''7900'' metrelik tamiratı esasiyesi o-
lup 27 - ağustos - 938 tarihine rastlı -
yan cumartesi güniı saat 10 da ihalesi 
yapılmak üzere 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Bu tamiratın ke if bedeli 
"13277'' lira "89" kuruş ve muvakkat 
teminatı 996 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 

tep §ehadetnamesini veya bunların tasdikli birer ıuretlerini, 4 kıta fotoğ
raf ve dilekçelerini, .son müracaat tarihine kadar Ankara'da M. T. A. Ens· 
titü11U Genel DircktörlUğilne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de 
tayin edilmiş olan glinde öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Ena-

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarfüın 6 ıncı maddede yazılı 
saata kadar komisyon reisliğine gel· 
mİ!J bulunması şarttır. Postada olacak 

5700 
gecikmeler: muteber değildir. 

< (3090) 

[}.!~~I.~!~:~~ı 
Halkevi binası yaplmlacak 

J?). Bu e_vrak nafıa dairesinde görü
lebılır ve ıstenebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 25. 8. 938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

A - Keşif, huHisa, fiat bordrosu, 
metraj cetvelleri ve malzeme grafikle
ri, 

B - Hususi ve fenni şartnameler. 
le eksiltme şartnamesi, 

C - Mukavele örneği. 
1stiyenler bu evrakı her gün vila -

yet daimi encümen kaleminde veya 
Nafia dairesinde görebilirler. 

titU. Merkezinde bulunmaları ilan olunur. (2007) 3927 

111111111111111111111111 

D İKKAT. 
TASH i H 

• 

.Vll inci maddenin:.,, c il 
fıkrası şU şekilde 
değiştirilm.iştir: : 

Müsabaka imtihanları : 
Muhendislik için 29 ve 31 Ağustos 938 
~eologluk için . . 1 ve 2 Eylül 938 
Ecnebi dil için . . . 3 Eylül 938 dir. 

Muhtelif tfbbi malzeme alınacak 
Ankara Nümunc Hastanesi Battabipliğindcn : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Cinsi Miktarı lira Lira K. 
22 ağustos 938 pazartesi 

~ saat 11 de 
~Stik malzeme 16 kalem 
~ıdrofil pamuk 1600 kilo 
Saz hidrofil . 45000 metre 
le argılık ameri-
an bezi 5000 metre 

23 ağusto::; 1938 salı 

1100 
2400 
4500 

1250 

82 50 
180 00 
337 50 

93 75 

Eksiltme 
tekli 

Açık .. .. 

~~ saat 11 de 
ontgen filim 

Ve malzemesi 9 kalem 
Ankara Nümune hastanesinin 

5:i00 397 SO Kapalı 
ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarları 

• 
:Yazıtı malzeme eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ilônı. 
K illtür Ba k anhi mclan : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra'da Gazi Terbiye Enstitüsü yanın
da yapılmakta olan Müzik pavyonu
nun kalorifer tesisatıdır. Keşif bede
li S686 lira 76 kuruıtur. 

2 - Bu iııe ait ıartnameler ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Sulu kalorifer tesisatı izah ra· 

poru. 
d) Sıcak sulu kalorifer tesisat mal

zeme li0ııteıi keşif hülasası 
e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı mal

zeme listesi 
f) Projeler 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı paraaız olarak Ankara'da kültür 
Bakanlığı yüksek öğretim dairesin • 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 31-8-1938 çar§amba 
günü saat 11 de Kültür Bakanlığı yük 
sek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 426 
lira SO kuruş muvakkat teminat ver. 
mek ve bu nevi it yaptığını tevsik et-
mek şarttır. (3091) S688 

Askeri Fabrikalar 

Ordu C, H. P. İlyönkurul B~kan
lığından : 

1 - Orduda yeniden yapılacak 

Halkevi binasının (25000) lira bedeli 
keşifli birinci kısım inşaatına aid ek
siltme işi şeraiti tediye noktasından 
bazı değişiklikler zuhur etmesi üze
rine a§ağıda yazılı şartlar dahilinde 
8-8-938 tarihinden itibaren 29 gün 
milddetle ve kapalı zarf usuliyle ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak aşağıdadır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele ve proje 
C - Nafıa işleri umumi şartname

si 
D - Yapı işlerine aid umumi ve 

fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 
F - Evrakı keşfiye ve pHin ve 

kroki. 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin 
3118.68 liralık muvakkat cari se;et . , 
tıcaret odası vesikası, Nafıa vekale
tinden alınmış 10.000 liralık buna 
benzer İ§ yaptığına dair müteahhitlik 
vesikası. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saa
tından bir saat evci komisyon reisine 
n:'1kbuz ~ukabi:i vermcleri. Posta ge
cıkmelerı kabul edilmez. 

(S261/3034) 5S73 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
lsparta .Nafıa Müdürlüğftnden : 
l ~ Eksıltmeye konulan iş. 
Vıl~.Y~.t merkezinde yenidenw yapı. 

l~n hukumet konağı binasının 7S.OOO 
lıra keşif bedelli ikinci kısım inşaatı 
olup bu mali yıl içinde 30000 lirası 
ve 939 mali yılında da mütebakisi te
diye edilmek suretiyle yaptırılacak-
tı~ • 

İsteklilere bu evrak bedelsiz ola
rak C. H. P. llyönkurul başkanlığın
dan verilir. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartname
ler şunlardır: 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir'de hükümet 
dairesinde Vilayet daimi encümeni ta
rafından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekaletin -
den l 938 yılı için alınmış ve bu İ§C 
girmek salahiyetini veren müteahhit
:ik vesi~ası ~e 10.000 liralık iş yaptı
gına daır vesıkanın nafia müdürlüğü 
tarafından tasdikli sureti ve muvakkat 
temin"atını malsandığına yatırdığına 
dair makbuz veya şayanı kabul banka 
mcktuplannr 2490 No. 1ı kanunun 32 
nci maddesi ahkamına tevfikan zarfla
narak ihale saatinden bir saat evci v'i
Hiyet daimt encilmen rei liğine mak -
buz mukabilinde vermesi 15znndır. 

6 - Postada vaki "'ecikmelPr kabul 
•<iilmez. (S210 - 3018) 5544 

3 - Eksiltme S-9-938 tarihine mü
sadif pazartesi günü lat 11 de Ordu 
Parti İlyönkurulunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
(187S} liralık muvakkat teminatı ve 
teklif mektuplariyle beraber ve 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddosine tev
fikan vermeleri şarttır. 

A. -:- Bayındırlık işleri genel şart
namesı 

B. - Yapı işleri uıtıumi ve fenni 

Ankara 3. cii Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

. 5 -:-_Taliplerin {lSOOO) liralık yapı 
ı~lerını yaptığına dair Nafıa Vekate
tınden alınmı vesika ile 938 senesi
ne aid müteahhitlik vesikası ve tica
ret ?d~sına kayıtlı olduklanna dair 
vesaık ıbraz etmeleri lazımdır. 

şartnamesi 

C. - Hususi şartname. 
D. - Eksiltme şartnamesi 
E. - Mukavelename projesi 

. F. - Keşif evrakı ve vahidi kiyasi 
fıatlar. 

G. - Projeler 
İstekliler bu evrakı Isparta naf 

müdürlüğünde görebilirler. ıa 
3. - 10-8-938 den itibaren ıs g·· 

6 - Teklif mektuplarının 3 iincü 

Nakliye koıum hayvam alınacak maddede yazı1ı saatten bir saat evve
line kad~r C. Halk Partisine getirile-

müddetle eksiltmeye konulan bu ui~ 
2S-8-938 perşembe günü saat ıs d 
nafıa müdürlüğünde teşekkiil d e 
k 

. e en 
omısyon tarafından yapılacakt 

Ankara'nın Gecik mahallesinde 
Kadi zade Bekir kızı Halide Atamin
in terekesine mahkemece el konmuş 
olduğundan kefaleti hasclJ!yle ala • 
caklı olanlar da dahil oldugu halde 
hi!cümle alacaklı ve borçluların ve 
mırascının vesaki resmiytleriyle be
raber bir ay zarfında Ankara 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müracaat • 
ları ve alacaklarını vaktiyle kaydet • 
tirmiyenlerin mirascıya ne şahsan ve 
ne de terekeye izafeten takip edemi
yecekleri lüzumu ilan oıunur. S818 

Askeri Fabr.ikalar Umum Müdür
lüğü Satm Alma Komiayonundan : 

Aıağıda yazılı evsafta olmak üze
re bir çift nakliye koşum hayvanı a-
lınacaktır. • 

1 - Beygirler yerli olacaktır. 
2 - Veteriner muayenesinde 

müssıhha bulunma ı şarttır. 

rek. ~omısyon reisliğine makbuz mu
kab!lınde verilecektir. Posta ile gön
d.~rılecek teklif mektuplarının 3 Un
cu m~ddede yazılı gün ve saate kadar 
gelmı~ olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile. iyice kapatılmış bulunması 

ta- lazım gehr. Postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. · 

3 - Yaşları dörtten aıağı ve 6:7 
den yukarı olmıyacaktır. 

4 - Yükseklikleri 1,42 den aşağı 
olmıyacaktır. 

5 - Bu evsafta olmak üzere çifti
ne 300 lira bedel tahmin edilmiştir. 

4 Ek . ır. 
. - sıltme kapalı zarf usulü ile 

yapılcaktır. 

: S. -:- ~ksiltmeye girebilmek için 
ısteklılerın (5000) liralık mu aik,· . v t.at 
temınat vermeleri ve bundan başk _ 

v d k" . a a 
şagı a ı veı;ıka1arı ibrcız etmeleri la-
zımdır. 

AA. - Nafıa vekaletinden alınmış 
~aakal ~3000~) liralık bina i i yaptı
gına daır muteahhitlik vesikası. 
~· - 938 yılına ait ticaret odası 

vesıkası. 

Bucak Sulh Hakimliğinden : 

Anbah~? ~· ~.en B~~ir kahya oğlu 
Mehmet olmuştur. Bütün malları ya-
zılmak suretiyle defteri tutulmuştur. 
Müteveffada alacakları olanların ala
caklarını kaydettirmek üzere tarihi 
ilandan itibaren bir ay içinde Bucak 
sulh hakimliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. Bu müddetin hitainında 
JllClkbul bir özüre müstenit olmaksı. 
zın alııcaklarını kaydettirmiyen ala . 
caklıların bilahare ne mirasçıya şah
sen v_e ne de terekeye. izafeten takip 
edemıyecekleri kanunu medeninin 
569 uncu maddesi mucibince ilan o • 1 : Eksiltme Ankara Nümune hastanesinde müteşekkil komisyonda ya-

~ılacaktır. • • 
ı - Ek "it • kl"ı muvakkat teminatları, tarihleri ve saatten hıza· 

İsteklilerin beygirlerini alarak 
S-eylQl-938 pazartesi günü saat 10 da 
merkez satın alma komisyonuna mü -

7 - ŞERA1Tt TEDİYE - Müte
ahhi~_in evrakı keşfiye plan ve proje
ye gore tahakkuk edecek olan istih
k~kı lş Bankası Ordu şubesinden tes
vıye olunur. Bu istihkakın miadında 
tedi~esini İş Bankası Ordu şuh si te
kefful ve kal.mı eder. lcabında talip
lere kabulünü mutazammın mektup 
verilebilir. (SS21-3207) 5831 

C. - İnşaat müddetince inşaatın 
fenni meıı'uliyetini deruhte edecek 
bir mühendis veya fen memuru istih
dam edeceğine dair noterden musad
dak teahhütname. 

lunur. (3239) S846 

la sı menın şe , 
tında .. ·1 . . 

gosterı mıştır. . • 
3 - · . . nümuneleri Ankara'da NUmune hastanesın· 

de İsteklılerın ,artname .ve ~ .. dürlü v ünde göreb, lecekleri. 
' lstanbul'da Sıhat ve 1çtımaı Muavenet mu g 
4 - Eksilt irecekler 2490 sayılı kanunda yaz~ı belge~er ve bu iııe 

~eter meye g. kb lar veya banka mektupları ıle açık zarf 
muvakkat temınat ma uz ı . . 

ıısu1u il k 
1
. 1 ksiltmeye iştirak edeceklerın temınat mak-

e apalı zarf usu ıy e e . • 
buzu v 

1 
t klı"f zarfları içerisine ve verecekten fıyat-

eya banka mektup arı e 
ları ya~ d ki e• üzerini rnUbUrledikleri halde· ihale •aa· 
tı .. ı ve rakamla yaz ı arı, v , (2877) 5308 
tıdan bir ~t evel komisyona vermeleri. • 

racaatları. (3188) . S824 

Yevmiye en az 150 ve en cok 
500 kilo ince ceviz lalaıı sahıı 

:A.Aeri Fabrikalar Umwn Müdür
lüğu Satm Alma Komisyonundan : 

Azami ve asgari miktarları yukar
da yazılı ve tahmin edilen bedeli 
(1450) lira olan talaşlar 2S ağustos 

Okul binası yaptırılacak 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
24·8·938 çarşamba günü saat ıs de 

İstanbul'da nafia müdürlüğü eksiltme 
komis~on.u odasında (22970) lira keşif 
bedellı Nışantaşı kız orta okulu ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 
~ukavele, eksiltme, bayındırlılC iş

len genel, hususi ve fenni şartnamcle-

6. - Teklif mektupları üçüncii mad Halkevinde yaphrdacak tamı"raf 
dede yazılı saatten bir saat eveline 
ka.da·rw ?"ukarıda sözü geçen komisyon 
reıslıgıne makbuz mukabilinde vere
ceklerdir. Posta ile gönderilecek mek 
tupların nihayet saat 15 kadar gelmiş 
olması ve dış zarfları mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lazım
dır. Postada vuku bulacak teahhürlcr 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

S664 

Ankara Halkevi Başkanlığından: 
Halkevi binası dahilinde yağlı bo

!a, b.adana, sıva, kara simen ve fayans 
ışlerı ve cephe ve anfilerdeki mermer 
tezyinatın tamiri pazarlıkla yaptırı
lacaktır. Talip olanların izahat almak 
ü~~re her gün 

1

daire müdürlüğüne 
muracaatlarz kati pazarlık 26•8•1938 
günü saat 17. 5849 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

- - . ~ P. T. T. 
Sömikok alınacak Demir tel alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü- P. T. T. Levazım Müdürlüğün-
eııaeaesi Satın Alma Komisyonundan den : 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessese · 
sinin ihtiyacı olan aşağıda evsafı ya
zılı 680 ton sömikok 15 gün müddetle 
kapa] zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur; 

2 - Eksiltme 24 ağustos 938 çar -
şamba günü saat 11 dedir. 

3 - Komi:;yon müessesede topla • 
nır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1326 
liradır. 

5 - Teklif mektupları 24 ağustos 
938 çarşamba günü saat 10 na kadar 
komisyona tevdi olunmalı ve bu saat
ten sonraki mektuplar kabul olunmaz 

6 ~Muvakkat teminat mukabili na
kit ve nakit mahiyetindeki evrak ka • 
bul edilmiyeceğinden bunların M. ve 
kaleti merkez muhasebeciliğine yatır
maları için taliplerin daha eve] komis
yona müracaatla birer irsaliye almala. 
n ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu
hasebe müdürlüğüne müracaatları i
lan olunur. 

7 - Evsafı Rutubet% 5 
Kül % 13.5 14,5 
kalori 6900 

1 - İdare ihtiyacı için 100 ton 
4 m m, 10 ton 2 m im ki ceman (110) 
ton demir tel kapalı :zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (20000), 
muvakkat teminat {1500) lira olup 
eksiltmesi 5 teşrinievvel 938 çarşam
ba günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. 
U. Md. lük binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu. ka • 
nuni vesaikle beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı :zarflarını o gün 
saat 14 e kada!\ mezkur komisyona 
vereceklerdir . 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. ayniyat şube Md. lüklerinden 
parasız verilecektir. 

(3157) 5821 

Muhtelif eşya satışı 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün 
den : 

8 - Şartname her gün müesseseden 1 - 27 kalem muhtelif cins ve kıy-
parasız temin edilir. (2767) 5302 metteki eşya açık arttırma ile satıla-

Muhtelif hayvanlar alınacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü -
essesesi Satın Alma Komisyonun
dan : 

caktır. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 
(63.54) liradır. 

3 - Artırma 5-9-938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. 

4 - Taliplerin o tarihte P. T. T. 
umumi müdürlüğü binasında müte
şekkil olan alım satım komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (3237) 5845 

raptieyler 2. 9. 938 cuma günü saat 
11 de kapah zarf usuliyle Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayln ettiği vesikalar, nafıa miiteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. 

(3105) 5769 

Balast münakasası 
D. D. Yolları ve Limanları 4 üncü 

işletme Müdürlüğünden : 

938 senesi idaremiz ihtiyacı ıçın 

keşif bedeli ile miktar ve mevkileri 
aşağıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 
bin metre mükap balast ihzarı kapa
lı :zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 22. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Kay
seri'de 4 üncü mıntaka işletme mü
dürlüğü binasına toplanan komisyon
ca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1687,50) 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince ek
siltmeye girmiye mani kanuni bir 
hali bulunmadığma dair beyanname 
ve resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 
3297 ve ı. 7. 937 tarih ve 3645 numara
lı nushalarında intişar eden talimat
namelere uygun olarak alınmış bel
gelerle teklif mektuplarını eksiltme 
günü muayyen olan saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna
me ve beyanname projeleri Kayseri'de 
4 üncü işletm müdürlüğünden Anka
ra'da yol reisliğinden Sıvas, Samsun 
istasyonlarından parasız olarak dağı-
tılmaktadır. (2897) 5316 

· Okullar . · 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartları 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden : 
Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey

IUlde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai saatlerinde ya
pılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lstanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük
leridir. Müracaat bir istida ile ve bu 
istidaya bağlı aşağıdaki evrakla ya
pılır. 

1. Lise mezuniyet ve olgunluk dip-
lomaları hüviyet cüzdanı asılları, 

2. 8 tane 4. 5X 6 boyunda fotoğraf. 
3. Aşı kağıdı ve sıhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü-

nii saat 8.30 da başlar. 5813 

Tamirat yaptırılacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlüğün

den : 

Ankara'da açılmış olan kız ensti · 
tüleri ve bölge sanat okulları sergisin
de keşifnamesine göre bazı tamirat 
yaptırılacaktır. 

Keşif tutarı 1763 lira 53 kuruştur. 

İstekliler şartname ve keşifnameyi 
görmek üzere her gün okul idaresine 
müracaatları ve eksiltmeye girecekle
rin de Nafia Müdürlüğünden alacak -
lan fenni ehliyet vesikası ve % 7 ,5 
teminat akçeleriyle birlikte L9-938 ta
rihine rastlıyan perşembe günü saat 
11 de okullar sağışmanhğında topla • 
nacak olan alım satım komisvonuna 
müracaatları. (3147) 5725 

,:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
6290 lira olan aşağıda cins ve miktar
ları yazılı hayvanlar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-eylOl-938 çarşam • 
ba günü saat 11 de yapılacaktır. 

Balast Keşif 

'Tliktarı bedeli 
Muhammen Ocak : 

§ Dr. Ürek ~ 
. 

3 - Komisyon müessesede topla • 
nır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 471 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 7-eyllıl-938 
çarşamba günü saat 10 a kadar komis
yona tevdi olunmalı bu saatten son • 
raki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların Ma
liye Vekaleti merkez muhasebeciliği
ne yatırılmaları için taliplerin daha 
evci komisyona müracaatla birer irsa
liye almaları ve bu irsaliye ile Sıhat 
Vekaleti muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gün müessese · 
den parasız temin edilir. 

8 - Eksiltmeye konulan iş 

140 Adet dana 
30 
30 
30 

(3101) 

,. 

" 
" 

sıpa 

keci 
koyun 

5820 

· Demiryolları mevkii bedel 

Kim. 
Bôsit ---

Muhtelif gaz borusu ahnacak 
M3 

6 000 
4 000 
2 500 
1 500 
1 000 
2 000 
1 000 

Kr. 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

L. 
7500 
5000 
3125 
1875 
1250 
2500 
1250 

-- Cebeci Merkez Hastanesi : 
iç Hastalıkları mütehassısı : - -

483 

361-367 = 
22- 27 

- Her rün hastalarını Yenişehir : D. D. Yolları Satın Alma Komiı • 
yonundan : 

Muhammen bedeli 17494.66 lira o
lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 

Balast ahnacak 
Devlet Demiryolları 9 uncu işletme Müdürlüğünden : 

58 
95- 97 

132-136 
214 

Aşağıda mevkii, mikdarı, muvakkat teminatı ve muhammen bedeli yazı
lı balastlar ayrı ayrı ve hat kenarında kabili mesaha şekilde teslimi şarti
le 30-8-938 sah günü saat 15 de Sirkecide 9 İşletme binasında kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. 
İsteklilerin teminat ve teklif mektuplariyle nafıa ve diğer nizami vesi· 

kalan ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveli· 
ne kadar komisyona vermeleri Hizımdır. Şartnameler parasız olarak komis-

yondan verilmektedir. (5296-3053) 5653 

Mevkii 

Muratlı İstasyonu 
Km. 27 

Mikdarı 

10.000 M3 
4.000 M3 

Teminat 

1237,5 Lira 
300 Lira 

Muhammen bedeli 

165 kuruş 
150 kuruş 

_ Meşrutiyet caddesi Urek aparlı· : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
- eder Tel: 1694 -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

t•mın , Y•l'•"'m•.-• me" ede,. 
vı han~•lınlıe 9e,.ç lı k •ırır. 

J, ROUSSEL de salolır, 

ıs TAN BUL TUnet Mtrdıoı No. 12 
S Nunıerolu katalogumuıw 

lllerlnlı , beda.ı a~nd~rlllr 

3835 

Muhtelif fenni malzeme ah nacak ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6127 

İmtıyaz Sahibi 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğii nden : 

Cinsi 

1 - Plfinimetre (R. Reis) 
2 - Tirilin (Rihter) 
3 - Balastro (Rihter) 
4 - Jalon (Altı köşe) 

dedi Beheri 

8 50 
45 2,5 
20 9 
80 1 

Mecmu bedeli 
Lira 

400 
112,50 
180 
80 

Tafsilat 

1 - Niimunesi merbuttur. 
2 - Sapı iğneli ve altından açılır. 
3 - Mahfazah 
4 - Kurutulmuş ağaçtan veya ali -

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşrıyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

5536 , ____________________________ __ 
Seyyar sebze ve meyva 

hakkında ilan 
Belediye reisliğinden : 

satıcıları 

1 - Ankara' da seyyar sebze ve meyva satıcılığının bir 
nizam altına alınması kararlaştırılmı§hr. 

2 - Bunun için planı belediyede mevcut lastikli el ara
baları yaptırılması ve seyyar sebze ve meyva satıcılarının 
muayyen bir kıyafet ta~ıyarak bu arabaları kullanması 
mecburiyet altına alınmıştır. 

3 - Bu arabalar ana caddeler müstesna olmak üzere 
şehrin her tarafında (Yenişehir mıntakası dahil) gezecek 
veya sokaklarda durabilecektir. 

4 - Bu arabalarda satış fiyat etiketlerine göre yapıla
caktır. Pazarlık yoktur. 

5 - Bu arabalar numaralıdır. Mahduttur ve bunlarla 
satıcılık ruhsata tabidir. 

6 - Bu arabalarrn yaptırılması ve ruhsat alınması için 
1 te1rinievel 1938 tarihine kadar vakit verilmiştir. 

7 - O tarihten sonra ruhsat almıyan ve bu arabaları 
yaptırmıyan seyyar sebze ve meyvacılar satıştan menedi
lecektir. 

Keyfiyet alakadarların malıimu olmak üzere ilan olu-
nur. (3179) 5783 

"----------------------------..-ı 
200 Ton sömikok alınacak 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
1 -Bankaca Ankaradaki umum müdürlük binası kaloriferle 

için 200 ton sömikok (Türk antrasiti) alınacaktır. 
2 - Eksiltme 31 ağustos 1938 de Ankara'da idarei merkezi 

binasında saat 11 de komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Talipler şerattl tianKa levazım mUdUTlUgıniden Ögrene 

lirler. 
4 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için bankaca kabul edileb 

lecek dört yüz liralık muvakkat teminat ibrazı lazımdır. 578 

Malatya bez ve iplik fabrikası T. A. 

_şirketinden: 

(Ankara Yenişehir Posta kutusu 2) 

Almanya' ya talebe gönderilecektir: 

Dokuma Ustabaşısı yetiştirilmek üzern Almanya'ya 
üç stajyer gönderilecektir. 

Namzetlerin San'at mektebi mezunu olmaları, Alman
ca bilmeleri ve askerliğini yapmış bulunmaları şarttır. 

Tal iplerin tahsil vesikalarının birer suretini bir mek-
tupla Şirket merkezine göndermeleri. 5836 

~---or. KAMİL GÖREN--
Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütr.hassısı 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe Ostü Telefon: 40123 

Dr. AADET KAMİL GÖREN 
Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen Mütehassısı 

' Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 __ ., 

5 - Jalon sehpa 
6 - Mika gönye orta boy 45 ve 60 lık 
7 - Hina ectveli (25 lik takım) 

60 3 
60 1 

180 
60 

150 
300 

münyomdan (madeni) 
5 - Başı vidalı pirinçten 
6 - Al bert nesler (21 CM;) 
7 - Albert nesler 

!?======================================================================:::::~ 

8 - Verniyeli minkale v:ırım d:ıire. 

9 - Tiribli 
10 - Pusla 

11 - Çelik şerit 

12 - Piri:zma 

6 25 
6 50 

40 0,90 
20 2,50 

20 18 

10 12 

36 
50 

360 

120 

2038,50 

8 - İstikamet kolu yarım milimetre
ye kadar taksimatlı (yarım 

daire). 
9 - Albert nesler marka 

10 - 0,7 X 0,7 ebadında ahşap kutu 
içinde pusula 

11 - Baş taraftan beş kırmalı {20 
metrelik) 

l2 - (Rihterin dubludu) 

ı - Tapu kadastro ~en neyeueri için yukarda cins evsaf ve miktarı gösterilen fenni levazım açık eksilt-

'11e ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 31 ağustos 938 çarşamba günü saat dokuz buçuktadır. 
3 - Beherinin muhammen bedelleri hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Şartname Umum Müdiirlük levazım müdürlüğünden alınabilir. 
5 - İsteklilerin tamamının muhammen bedeli olan 2038 lira 50 kuruş üzerinden % 7,5 pey akçesile mezkur 

günde Umum müdürlük levazım müdürlüğünde mütegekkil satın alaıa komisyonuna müracaatları. (3149) 5726 

YENİ 
BU GON BU GECE 

cıcı ANNE 
Baş Rolde 

Danielle Darrieux 
Seans Saatleri 

2.30 - 5.45 Gece 21 de 
Ayrıca 

11 de U cu:ı: Matine 
Fiatlar 

Balkon 20 - Salon 15 

. 
SiNEM 

..llllllL. ---- -- --- ---- -- -- -- --- --- -- -.,., .. ,,. 

LAR HALK 
BU GECE 

MAHKÜMLAR KALESi 
Baş Rolde : ANNA BELLA 

Gündüz İki Film Birden 

1 - ATIS KIRALI 
Oynıyan : Barbara Stavinck 

2 - MAHKÜMLAR KALESİ 
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Ayrıca : 11 ve 1 de ucuz matine 
Fiyatlar : Balkon 20 • Salon 15 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

MiHRACENiN GÖZDESi 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

~====================================d 


