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Ulua Baaımevi 
Çankın caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Türkiye Greko - Romen 
güreı birincilikleri 

5 KURUŞ 
Yazı İşleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADIMIZ .ANCIMl%CIR. 
17 cyliil cumartc i 191\layı~ 
stadyornunda saat 14,30 

Hitler - Çemberlôyn görüşmesi pek kısa sürdü 
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B. emberllyn dün Londra'ya döndü 
lngiliz kabinesi derhal 
toplanıp vaziyeti görüşlü 

Hitler ve Çemberlôyn 
Godesberg'de yeni bir 
mülôkat yapacaklar 

Londra, 16 a.a. - İngiltere Başbakanı B. Çemberlayn'le B. I 
Hitler arasında cereyan eden iki buçuk saat süren müzakereler- ~· f em~rlay~ 
de. yalnız tercüman B. Şmid bulunmuttur. BB. Henderson ve 

11
1 

,r
1 

bambue 
V·ı ·ı f R'bb d k 1 or a era er ı son ı e on ı entrop yan a i sa onlardan birinde görüş- ------
Çimento 
buhranı 

-, mekte idiler. Görüşmeler hak- ı 
kında kati bir fikir edinmek ka
bil değildir, fakat bunlar hak· 
kında muhtelif tefsirler yürütül-

Muhtemel seferberliği 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

kolaylaştl rma k • • 
ıçın 

Vekiller Heyeti 
Mareıal Fevzi Cakmak'ın iılirakiyle 

dün toplandı 
Başvekil, Dahiliye ve Maliye 

Veki ileriyle İ stanbu I' a gitti 
Ankara, 16 a.a. - Heyeti 

Vekile bugün saat 15.30 da 
Başvekil Celal Bayar'ın reisli
ğinde, Büyük Millet Meclisi 
binasında toplanmıf ve geç vak
te kadar devam eden Heyeti 
Vekile müzakerelerine manev
ra ve teftiı aeyahatından avdet 
edep Genel Kurmay Ba§kanı 

Mare§al Fevzi Çakmak da iş
tirak etmi~tir. 

lsıanbul'a lıarekeı 
Batvekilimiz B. Celal Bayar 

yanlarında Dahiliye Vekili ve 

Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya ile Maliye Vekili B. Fuat 
Ağralı olduğu halde dün akşam 
saat 19.50 de kalkan muhtelit 
trenin arkasına bağlanan hu
susi vagonlarla lr.tanbul'a ha
reket ebni§lerdir. 

Ba§vekil ve Vekiller istasyon· 
da Ankara'da bulunmakta olan 
vekiller, hükümet ve parti erki· 
nı, Ankara Valisi, kumandanlar ve 
vekalet~er ileri gelenleriyle ka
labalık bir halk kütlesi tarafm
dan uğurlanmıf)ardır. 

F.R.ATAY 

Yarım bir yolu terkeden ame
lenin çavuşuna niçin çalışmadık
larını soruyorsunuz: 

Alman hükümeti tedbir alıyor Leh ekalliyetleri de 
- Efendim, ancak on üç gün 

sonra çimento verecekler. Onun 
için tatil ediyoruz. 

Bahçesinde küçük bir İJİ ta
ntamliiliilaıt ıslıyen bır arl<aCfafı-

ntıza malzeme tüccarı şöyle di
yor: 

- Lütfen pullu 
yazar mısınız? 

-Kime? 
- Fabrika müdürliığüne! 
Ve ilave ediyor: 
- Birkaç çuval fazla yazsanız 

da biraz da öteki müşterilerime 
versem! 

Bunlar İstanbul' da olmuştur. 
Ankara' da ziyaretine gittiğim 
bir vekilimiz bahçesinde amele
nin niçin boş durduğunu sordu
ğu vakit §U cevabı aldı: 

- Çimento bulamadık! 
Hükümeti son zamanlarda çi

mento meselesini kökünden hal
letmek için esaslı tedbirler ara
mağa sevkeden sebepler ciddi • 
dir: Çünkü bizim memleketimiz 
için çimento, ekmek yuğurmağa 
yarıyan un nevinden bir ihtiyaç
tır. Biz çimentoyu abideler, sa
raylar, lüks yollar yapmak için 
değil, en zaruri, gecikmesi en 
imkansız işlerimiz için kullanı
yoruz. Çimento buhranından do
layı. zaten birkaç ay süren bu in
ta mevsiminde kaç bin iş saati
nin muattal kaldığını kim tah. 
min edebilir? 

Türkiye' de çimento ışıne ser
maye emniyet etmiş olanların 
meşru haklarını tanımamak cüm
huriyet hükümetinin şiarı değil
dir. Bu fabrikalar, Türkiye ihti
yacının mevcut istihsalieri bile 
satın almağa kafi gelmediği za
manlarda kurulmu§tur. Fakat 
bugün vaziyet değişti: Bize bol 
çimento lazım. Bol ve ucuz! 
Unutmıyalım ki Türkiye baş -

tanbaşa çatı altına alınacak bir 
memlekettir: Şehir ve kasabala
rımızda yalnız yeni meskenlere 
rnuhtaç değiliz, bugünküleri de 
yenilemek zaruretindeyiz. Bütün 
Anadolu, Asya kerpiçi içine sı
ğınmıştır. 

Nasıl halkı giydirmek devlet 
tarafından bir umumi menfaat 
meselesi addedilmişse, halkı ba
rındırmak davası da hatka türlü 
görülemez. İmdi zaruri ihtiyaç
lar listesine ilk girecek malzeme 
maddesi çimento olmak lazım 
gelir. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Berlin, 16 a.a. - Royter ajansı bildiriyor: Muhtemel seferber- K d • k dd ti k d · ı • 
liği kolayla§tıracak tedbirlere Almanya tevessül etmi§ bulunu- en 1 mU a era arı na en 1 eri 

Londrcf.ya avdet eden 
Lort Runaiman 

yor. 

Silah altında bulunan ihtiyatlar ter- f"'".,""'-""'"'""'"""""""" .. , 
...,. _ _,,-w•w•"H .. , • 

müddetleri bitmekte olan iki senelik 
kura efradı da keza terhis edilmiye- Çekoslovakya' daki vaziyet, 
ceklerdir. 45 yaşından aşağı olup ta ı hadiselerin Paris~teki akis-
askeri talim ve terbiye gören bütün • • 
Almanlar derhal kaydolunacaklardır. lerı ve fran~ız gazetelerı-

Rur mıntakasmda, hududa kadar nin yaptıkları tefsirlere ait 
ciheti askeriyenin vaziyet etmiş oldu
ğu her cinsten kamyon akını görül
mektedir. Bu kamyonlar üzeri muşam
balrla örtülü yük taşıyorlar. 

Belçika hududunda da fevkalade ted
birler alınmıştır. Bu hudut boyunca 

(Sonu 3. üncü sayfada) ı 

haherlt•rinıiz 3. iincii 
sa yf alarmı ızdadır. 

• .................................................... 

Yeni radyo istasyonumuz 
Son manevralartn 

kritiği yapıldı 

Dün törenfe neşriyatına başladı Antep, 16 a.a. - Antep manevrala- l 
rının kritiği dün halkevi salonunda l 
yapılmıştır. Mareşal Fevzi Çakmak ve 
maiyetleri dün Belediye tarafından 
şereflerine verilen öğle yemeğinde 
bulunduktan sonra Ankara'ya hare- ' 
ket etmiş, gelişlerinde olduğu gibi 

Hökim olmalıdır! 
Polonya ajansının bir tebliği 

Varşova, 16 a.a. - Polonya ajansı, südetler mıntakasınm 'Al
manya'ya iltihakını istiyen Henlayn'in beyannamesinden sonra 
artık hu mıntakanın mukadderatının taayyün etmiş olduğunu ve 
şu veya bu suretle bu mıntakanın Çekoslovakya' dan ayrılacağını 
kaydettikten sonra, Çekoslovakya' da.ki Polonyalı ekalliyetlerin 
de kendi mukadderatlarına kendilerinin sahip olmaları hakkın
daki Polonya noktai nazarını ehemiyetle tebarüz ettirmektedir. 

HAVA 
Yollarımızda 

büyük sevgi tezahürleri arasında u- lııı... --
ğurlanmışlardır. ~·..-..-• 

İ nkisa-f 
-" 

Bir İngiliz filosu 
. 
lslanbul' a geliyor 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Devons
hire kruvazörü ile Asridi ve Gassack 
ismindeki muhriplerden müteşekkil 

bir ingiliz deniz harp filosu pazartesi 
~~ _ günü limanımıza gelecektir. Harp ge-.,,_ 

mileri o gün sabahleyin saat 8 de li
Y eni radyo istasyonumuz dünden itibaren tecrübe neşriyatına mana vasıl olacak Selimiye kışlas: 

başlamıştır. Dün ilk olarak saat 12,30 dan 14 e kadar bir buçuk önlerinde şehri ve Dolmabahçe önün
saat süren plak neşriyatı yapılmıştır. 

de de Cümhur Reisimizi topla selam-
Saat tam 12.30 da radyomuzun spi-1 vericilerimizle yapılacaktır. 24 eylülü Jıyacaktır. 

keri Bayan Emel evela Türkçe, müte-, takip eden her cumartesi ve pazar ge- Filo kumandanı Dolmabahçe sara-
akiben de gayet güzel bir şive ile celeri aynı saatlarda neşriyat yapıla -

ı yına çıkacak, askeri törenle karşıla -
Fransızca, sonra ngilizce ve en son caktır. Bu tecrübeler 2 teşrinievele 
Almanca olarak istasyonumuzu tak - kadar devam edecektir. Bu tarihe ka- nacaktır. Vali öğle üzeri Park Otel-
dim etmiştir. Bunu plak neşriyatı ta- dar yapılan tecrübeler iyi netice ver- de bir ziyafet verecek, salı sabahı mi
kip etmiştir. Dün uzun dalga verici - diği takdirde ve sanatkarların. da ye- safir kumandan cümhuriyet abidesine 
miz 1939 metre ve kısa dalga verici - ni tesisata alıştırılmaları işi ikmal e- çelenk koyacaktır. 
miz de 19.75 rnetı e üzerinden birlikte dilebilirse istasyonumuz tam kadro ve Filo 23 eylüle kadar şehrimizde ka
çalışmışlardır. Bu tecrübeleri 24 ey - randımanla neşriyata başhyacaktır. lacaktır. Bu tarihten sonra kruvazö -
lüle kadar aynı saatlerde ve aynı tul- Tecrübeler esnasında bazı pürüzler rün Varna'ya, muhriplerin de Burgaz'a 
mevç üzerinden gene saat 12.30 la 14 görülürse bunlar da en kısa bir zaman- gitmeleri muhtemeldir. 
arasında devam edilecektir. 24 eylül- Filoyu karşılama programı hazır -
cumartesi ve 25 eylül pazar geceleri da bertaraf edilerek nihayet cümhu • lanmıştır. Törende bulunacak olan 
saat 21 - 22 arasında gene tecrübe riyet bayramından eve] ~ükemmel Hamidiye mektep gemimiz Haydarpa-
neşriyatı hem kısa ve hem uzun dalga bir halde işe başlanılmış olacaktır. şa açıklarında demirlemiştir. 

Havayolları idaresi önümüzdeki aylar içinde i<"jhiliıtım [:o"ti~le
tecek ve hazırladığı program mucibince birço1l yeni ,,. ·~ter 

yapacaktır. Bu huauıtaki tafsilat 2 inci aaylamızdadır 



., ...............................................................................• . ~ 
• • i DOŞONOŞLER i 
• • 
~ . .................................................................................... 

İki zıt ruh haleti 
ln11mlar1a gündelik temaalanmız neticesinde kaqılqbğmuz hak

nzlıldar, adiletaizlikler sakatlıklar bizi sıkaık ıikayete aevkeder. En 
nikbin, en vurdumduymaz iman bile, byıtaJZlıinu daha ziyade muha· 
faza edemiyecefi hallerle karplatabilir. 

Ancak dert kaJııımcla ferdi iki ayn tekilde reaksiyona aevkeden ay
n iki ruh haletinin mevcut olduğunu müphede edebiliriz. Devasını a· 
ramıya lüzum ve ihtiyaç hiaaetmeden sadece derdi haykırmakla iktifa 
eden ezeli fikiyetçi reaksiyonun pasif tekildir. Kamı acıkan çocujun 
allama. da bu nevidendir. Bir de miruz bulunduğu veya tahit olduiu 
dertten •dece fikiyet etmekle blnuyarak ona kartı çareler anyan ve 
bu çarelerin imkiru üzerinde düıünen inaanm vaziyeti vardır ki, hiç 
ıüpheaiz, bu hareket, dert kaıpmcla aktif bir müdahaleyi ifade eder. 

Birinci pkta imh ettiğimiz reaksiyon tekli içtimai bir fonksiyonu 
olmıyan hop harcanlJUf bir harekettir. Ekseriya, bizi ıikiyete aevke
den, pek eeki Rmanlardan beri mevcut, yüzlerce ve binlerce defa orta· 
ya konulnu19 bir derttir. Bu itibarla bizim fikiyetimiz mal6mu ilimdan 
ibaret kalır ve kimseye yeni bir fCY öğretmez. Gezdiği, yürüdüğü yerde 
bacağmm IBDcıamclan ıikiyet ederek herkesi bizar ettiji halde, bu haa
tabğmm tedavisi çarelerini bizzat arqbrmıyan, veya doktora müraca
at etmiyen adamın, sızlanıp döğün mesi, ezasını artbnnaktan bqka ne
ye yanyabilir? 

Ağlamak ve aızlamak aczin ifadesidir ve faydaaızdır. Olgun adam 
ağlamaz, fakat phaen mustarip olduğu veya cemiyetin bünyesinde mü· 
eaJıed-! ettiği derdin devasını aratbnnaktan da geri durmaz. Medeniyet 
biiyük terakki ve hamlelerini bu neviden aktif ruhların müdahalelerine 
borçludur. - Yapr NABİ 

A•ara • İsllallul telefonu 

Üçüncü hattın 
• 
ınşaatı ilerliyor 

lstanbul'la Ankara arasında inp 
edilmekte olan üçüncü telefon hattı 
hayli ilerlemlttir. Hattm intaaına 
batlanah bir buçuk ay olmu9tur. Şim
diye kadar kıtın havai sebepler dola
yısiyle yapılmasına imkan olmıyan 
Gerede ile Adapazarı aramda 80 ki
lometrelik kıann tamamen ikmal edil
mittir. Hattın diler kısımlarının in
patına kıpn da dwam olunacaktır. 
UçUncU telefon hattı 6nUmihdekl ilk 
baharda itlemeğe açıl.mJf olacaktır. 

MalOI memurlar1n 
saQhk raporlar1 

nasll yapılacak ? 
Sallık ve Sosyal Yardım Bakaııb

lı malOllere maq tahıiai muamelele
rinin teahhGre uifamım11t için ali· 
kalılara itin ıilratle ve tam bir inti
zam içinde yapılması için bazı emir
ler vermiıtir. Buna ıtsre maldl rapor
ları iki nUıha olarak yapılacaktır. 
Raporlarda sorulan ıuallere ima ve 
vuıh cevap verilecektir. Vesikalara 

--------------------------- iıtinat etmek ıuretiyle memuriyet 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cilmhuriyet llerke.s ban· 

imamdan alman hesap buliaalarına 
pc 10.9.1938 tarihindeki ldirinı he· 
•plan bakiyeleri ve kredili itbalit i· 
tin Cllmburiyet Merkea bankasına ve· 
rilmit teahhUtler yekWıları: 

Cetnl:l 
TfJrkiye CIJmbJıriy~ llerkes 
Baaa.ıadUi kliriaı lıeapluı 

bolglu bdiyeleri 
Memleket Miktar T .L 

Alaumya 
Belçika 
Çek01lovaqa 
Finlandiya 
Pranaa 
Dolanda 
loclltere 
lıpanya 
lneç 
lniçre 
Lehiatan 
Letonya 
lılacariıtan 
Jf oryeç 
Romanya 
s.ı.c.ı. 
y..,_ı.,. 

9.307.200 
91.000 

3.285.100 
-.100 

S.172.400 
1.019.100 

10.223.200 
319.200 

USS.600 
918.300 
21.900 
31.300 

1.215.200 
751.&00 

1.221.300 
1.030.400 

478.700 

Belediye seçimi için 

müracaatlar 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat içia Climburiyet 
llerkea Banlraıu verümif olaa 

teabbatler yekOaları 
Rami Haaual 

daireler tüualar 

.Memleket T.L. T.L. TJ... 

Almanya U.524.174 12.633.451 30.157.632 
AYU8tar7& 525 525 
Belçika 12.MI 32.5143 
Çekoalo. SU.672 532.147 1.045.519 
Eaton7a 13.641 13.641 
F•Jandi~a 1.221 14.410 15.611 
Frama I0.132 2".S49 149.411 
Holanda 60.675 62.942 123.617 
İnsiltere 794.SOt 535.524 1.330.024 
lapann 1'1.764 10.300 38.064 
lttec U,.._ llf.151 l.Nt.7.50; t tmçre 11.-. 118.sea 217.lla' 
İtalya 47.848 262.614 310.462 
1Atola7& 8.329 1.321 
.Macariatan 454.207 105.240 559.456 
Nones 1.610 17.303 18.91S 
Leldataa 111.371 ıs.na 131.0H 
Yacoelayya 11.515 19.289 30.874 
Yunaniatan 1.054 14.227 35.%81 
s.s.c.ı. ıs2.654 uı.654 

Yııkıarıddi a aıumralı cetvelde yuılı 
Jıredill itbalitza vUeleriae g~re 

vaziyetleri 

.Memleket 

Almanya • 
D.11. 

6 an kadar Ylde1i 

T.L. T.L • 

1.462.193 8.156.862 
lll4MO 1.700.IGI 

Düa ana YQa batb Ttdell 

Rami dalrel ... Buul 1ıaJueıar 
Belediye ıeçimine ittirik edebile • .Memleket T.L. T.L. 

cek eeçicllerin iaimlorlni ihtin eden -----
defterler kaldırıldıktan eonra, diln de A~ 
belediyeye üç dört müracaat yapılmıı D.11. 
n kendi iaimlerinin defterlerde bu -

16.061.Ml 
l.ta7H 

c.t.el:3 

4.476.596 
77UIS 

lanmadılz iddia olunmuttur. 
ltiru müddeti bitmiı olduiu için 

ba milracatlar kabul edilmemiıtir. Bu
na niınen yapılan tetkikte isimlerin 
listelerde mevcut bulunduğu ve mll
racaatlarm yersiz olduiu anlqılmıt

Mıılıtelil memleketlerin •erhs 
Bukalvıııa cata/ın kllrln• 
beuplumdül al1t:dlumua 

tlr. 

llilıtar T .L., 

lt.100 
U41.300 

151.800 

vuifesinin butahfm fulalapnuına 
Amil olup olmadığı da rapora yuıla
caktır. Raporlarda hutahk kablll te
davi ,arWmedifi tüdirde katl ve sa· 
rlh tekilde bildirilecek •e bizzat ma
ltetim tedarikten lclz olup olmadıfı 
yuılacaktır. 

llaldl memurlara ait raporlar buta 
lıiın mUtehUlıa da bulunmak prtly
le en u Uç kltillk hekimden mürek
kep ııht bir heyet tarafından verile
cektir. Tabip imzalarına ait 15 kuruş
luk puldan baıka sağlık müdürleri
nin tasdik edeceii yere de 15 kuruı· 
luk puJ yapııtırlacaktır. 

Tekirdağ'da prap fabrikuı 
üzüm mübayaasına başladı 
Tekirdağ, 16 a,a, - Şarap fabriıkası 

yapıncak UzümünU kilosunu dört bu
çuk kuruta. kara ibUmU dart kurp 
almıya bqlamııtır. Balcılar bu fiyat
tan memnundur. 

Dün bir çok yerlere 

bol yatmur yatdı 
Dün ıehrimisde hava kapalı geç

miı, rilzglr cenup garbiden saniyede 
iç metre hızla emsiıtir. Günün en 
yiibek ıaııı gölgede 21 derece olarak 
kaydedilmittir. 

Yurtta hava, Trakya. Ege, dolu A· 
nadolu ve Karadeniz kıyılarında ka· 
palı ve mnslt yalttlı, diier bölıeler· 
de çok bulutlu geçmittlr. 

Son 24 saat içindeki yağı9ların ka· 
remetreye bıraktıiı ıu mikdarı İltan· 
bul'da 34, Menin'de Jl, file'de 20, 
Bolu'da 18, Dursunbey'de 16, Buna
da15, Zonıuldak'ta 13, Kocaeli'de 12, 
Çorum'da 11, diler yağlflı yerlerde 
de 1-10 kilogram aramdadır. 

RUzglrlar Karadenls kıyılarında 
tlmalden saniyede 5, diler bölgelerde 
cenuptan 7 metre hula esmlıtlr. 

Yurtta en ytlbek 11ılar Çorlu'da 
26, Antalya'da " Tramon'da 27, Ma
latya, Eluıl ve Adana'da 28, Sllrt'te 
ve Diyarbakır'da 32 derecedir. 

Felôkete 
uğrıyanlara 
yardımlar 

K.uıla~ C. Umumi. Merlcaimlen: 

Havayollarımızda inkişaf 

üzerinde 22 
kurulacak 

Muhtelif hatlar 
ihtiyat istasyonu 

Nafıa V ekiletine bailandıiı üç seneden beri, devamlı bir inki
taf ıöateren Devlet Hava7ollan lfletme ldareıi, haziran 1937 ba· 
ırndan mayu 1938 sonuna kadar, dokuz ay içinde Ankara ve la
tanbul arasında 306 gidiı ve gelit seferi yap11Uf, 743 yolcu tqı· 
mıı ve bu ıeferlerde 156.620 kilometre meaafe katedilmiıtir. 

Kırtehir ve Havallai Hlzele feliketzede· 
Jeri ihtiyacatına aarfedilmek üzere Cemi· 
yetimiz namına elli metre mikibı kereste 
teberru ve tealim eylemek Ultfunda bulunan 
Zinpl ıirketine ıerek feliketzedeler ve ıe-
rek cemiyetimiz namına teıekkürlerimui Gene bu müddet içinde nakle-
taktim eyleriz. 

Yer aanamtııundan felikete utn7an va- s 
1 

dilen ıazete miktarı 1826.800 
tandaılanmı .. yardım olmak bere apjıda on yagwmur arın kilopam, bagaj 999.500 kilo-
iaiaa ve adresleri :razıb Hvat ve müeaaeaat -- -e _ _._ da 141.534 ki'-
tarafmdan bbalannda ,CS.terilen paralar •· - ... r--- au-
veznemize yatırılmııtır. gramı bulmuttur. 

Cemiyetimiz hayırsever zevat ve miıeaae- yaptıgwı lahrı•bal Halkın havacılığa alıtması için ter-
uta ıerek feliketzedeler ve ıerek cemiye· 
timiz namına teıelrkürlerimizi aunarız, tip edilen Ankara ve İatanbul üzerin-
~ x.. latanbul, 16 (Telefonla) - Gelen deki tenezzüh uçuılarından faydala-

2 50 Erdek Kızılay ıubeaiaden: Aa- haberlere göre seller yüzünden ita- nanların sayısı 199 dur. 
kerlik ıubeai reiai B. Bedri Ate· ramiirsel'de S ev yıkılmıf, park ve idarenin 1937 senesi içindeki geli-
ıerumma 

270 00 Atina Blçiliiinden: Atina ve Pi
re'deld vatandaılar, elçilik me· 
mur ve mıtahdemleri tarafından 

7 00 Emet kazaama bailı kö7 mub
tarlan tarafından. 

621 77 A7ancık Kızılay tubesinden 
21 97 lneıöl Kızılay ıubeainden 

1 2t Milh Kızılay ıubeıinden: Satı
lan qya bedeli olarak. 

941 83 Kızılay İstanbul mtimesıilliiin
den. 

1880 27 
367048 79 9 eylül 1938 den. 

36129 06 

1 edavüle ııkarllan 

reni banknotlar· 
Ankara, U5 a.L - Cumhuriyet Mer

kes Bankaıının 15 ikinci tqrin 1937 
tarihinden itibaren tedavUle çıkarmı· 
ya bqladı&ı yeni harfli banknotlardan 
15 eylül 1938 tarihine kadar: 
Beı liralıklardan 31.745.615 
On • " 17.304.590 
Elli ,. 20.461.200 
Yüz ,. 17.730.000 

87.241.405 
Ceman, seksen yedi milyon iki yüa 

kırk bir bin dört yüz bet lira tedavüle 
çıkarıduf ve mlukabilinde eıki harfli 
banlaıotlardan ayni miktar yani sek· 
sen yedi milyon iki yüz kırk bir bin 
dört ytb bet lira tedarilden kaldırıl
mıttır. ,. 

yapll11 tesisler 
iç Bakuıltk, villyetler buauat ida • 

re btldceleriyle 19.23 finans yılından 
1937 flnana yılı sonuna kadar vUcude 
setirilen tesiılerle, yapılan tamirle • 
rin miktar ve kıynıetlerini teııblte ka· 
rar vermiıtir. Viliyetler iıtenilen bu 
maltlmatı en aıeç 10 birincltetrine 
.kadar bakanlı&• bildirmiı olacaklar • 
dır. 

Corlu' dl ehli lllpın sergisi 

~il--

birçok bahçeler harap olmuttur. Şeb - ri, 14.356,80 lira yolcu bileti; 1.553.46 
rimizde inaanca zayiat olmamakla be· hususi kira, 395,00 tenezzüh uçufları; 
raber Karagümrilk'te bir evin balko· 232.73 bagaj, 200.83 guete, 201.93 pos
nu yıkılmı,tır. Silivrikapı'da btf evi ıu ta olmak bere 16.943.75 liradır. 
baamı9tır. Yıldq'da Akdolan mahal- • 
lesinde kutçu Mehmet'in evi çökmüı- Yem tesisler ve program: 
tür. Sivil havacılığımızdaki devamlı in· 
Yağmur bugün dumıuttu. Fakat kişaf dolayısiyle ihtiyaçları tamamen 

saat 20 de tekrar tiddetli aağnak ıek· karfılamak için Devlet Havayolları 
linde batladı. bir taraftan yeni teıialere devam et • 

Zarar ve hasar henüz tesbit edilme- mekte, diğer taraftan vuıtalarmı mo
miıtir. Saat 21 raddelerinde Niganta- dernleftirmektedir. 
ı~yle Harbiye. arasında inhiaarlara alt Buıüıı idarenin elindeki tayyare 
hır kamyon bır çukura yuvarlanmıı. sayısı dünya sivil hatlarındaki em -
bu yüzden vesaiti nakliye seferleri lallerlnin çolundan iiatlin olmak il· 
yarım saat kadar durmuıtur. sere onu bulmuıtur. Bu mllkemmel 

Pazarhksız satış 

kanunu için hazırhk 
İatanbul, 16 (Telefonıla) - Pazar· 

lıksız satış için hazırlıklar ilerlemit· 
tir. Yeni kanunun tatbikinden sonra 
daha kalabalık olacağı anlaşılan pazar 
yerlerinde intizam bakmından yeni 
tedbirler alınmaktadır. 

Elmadağı'na gezinti 
yapılacak 

H.U.VI Spor lt.omltHlııde11: 
Everlce t•pit vıe ilin etttltml* pro

ırmı mucibince 18.9.1938 puar pü 
aut altıda evimizin önünden hareket
le Elmadaiı'na piili.p ıelinece.ktir. 

.._ ,unl7Gte lftirlk edeoe-•u· tafim tam vakthıde ha11r~e ~ 
ri ve o pnkU yiyeceklerini benıberle
rind'e cetirmelerl rica olunur. 

Tapu umum mildilrlüp ve 
İataııbuJ deftenlarhp 

Tapu ve kac:lutro umum mUdilril B. 
Cemal 11ht nbepler dolayıaiyle meau
aiyet almıttır. Tapu n kaclMtro u· 
mum mUdllrlUiilne latanbul defterda
rı B. Dsllll veklleten tayin edllmlt
tlr. İstanbul defterdarlığına da Flnanı 
bakanlıiı tahıilit direktörü B. Şev
ket veklleten tayin edilmiıtir. 

15 Af ganh talebe geldi 

tayyareler, her türlü yeniliklere ma
liktir. 
İdare, Ankara ve Yetilköy meydan· 

larında mevcut yer telei.a cilıuları· 
na ilive olarak yeniden biri An-kara
da, diğeri lıtanbul'da Yedikule'de ol· 
mak Uzere ıon sistem telsiz cihazları· 
na ve tayyarelerin yeri görmeden se
fer yapmuını mümkün kılacak Gon
yometreleri muhtevi telab iıtuyon
ları kurmuıtur. 

Hazırlanmıı olan programın bir ko
lu olarak, lnpıma bqlanılan meydan
ların türlü teeialerle tarnamlmımurna 
çalışılacaktır. Ankara tayyare meyda
nında 8 tayyare alan ve havacılık tek
niğinin bütün icaplarına ıöre yapılan 
betonarme banprm İJlfMı bitmittlr. 
Karulnwema blıtlıNn bllyilk telıb 
iıtuyonu da buırle1W•1r· Tayyare
lerin emniyetle init ve ••1t1armı 
temin ve muhtelif iatikametler4e ba· 
valanmalarını temin için muntazliiı ,,..,... 
baadudu da ifaıetlerle tabdit odilmlt
tlr. 

htanbul'da Yetil.kay meydanında 
Erfram ılrketinden alman meydanm 
ıslahına baflanauttır. Meydanın Uç 
kilometre yakınında, Yeöikule'de Jm. 
vetli bir telsiz iataayonu kurularak 
Ankara • latanbul ıeferlerlnin uaml 
emniyetle devmm temin edllmlttir. 

tanlr meydanı olarak HSilmlt o • 
lan, Cumaoftlı iıtasyonu yakmmdUl 
sahada banpr ve ietMyon binalı in
patı ikmal edllmlf, flbirlı meydan 
arumda telefon irtibatı da temin e
dilmiıtir. Meydanın ullhı •e telals 
lataayonunun kurulmuı meuiaiııe de 
vam edibektedir. 

Teklrdai. 16 a.a. - Çorlu ebll hay· l~taııbul, 16 (Telefonla) - Orduda Adana'da buıuai bir komnyon ta· 
van ıergiei 2«5 eylQlde açılacaktır. •taJ yapmak G..-e bugün Romanya rafın etkikler yapılarak mUna· 
Sergi at ve kara ıığır olmak üzere iki vapuriyle 15 afganlı talebe gelmittir. ılp görülen tehre Uç kilometre meta· 
ıebyonu havi olup beğenilecek hay • fedeki tabada tayyare meydaoı olmı-
vanlara WO lira milWat dalrtılacak· 46 kap,kçı yakalandı ya çok mUnlt olan bir yer ıeçllmlt 
tır. Muratlı nahiyeıinin ilk hayvan G n bir hafta i inde ümriik mu· ve •tııı alma itine batlanmıftu'· lley· 
ve emtia panayırı 29 eylOlde açıla. w:! tefkllltı, kıl al~ kaçakçı, danda hanpr ve lıtuyon blnalarmm 
caıktır. bin dıört yüz yetmlt altı kilo ,umruk lntuı devam etmektedir. Bir taraftan 

Maliye Bapntlfett'fHil 
Tapu •• bd•tro umum mildllı 

muavini B. Lütfi Maliye bapıtlfettit
liline tayin edilmittir. 

kaçalı, Altı kilo inhiMr kaçalı. bet telıblerln kurulmama çalıplmalda
bin yedi yUs dokun Ud adet çaJrmaık dır. 
tqı, altmıı tilrk llruı, llç sinet altını idare, ana meydanlara lllve olarak 
bir ttlf ek, otu mermi lle otus dokuı ihtiyat meydanları da kurmayı karar· 
kaçakçı bayvanı ele ıeçirmlttlr. (La.) laıtırmıttır. Ankara tıtanbul battı 1· 

Sorgu 
imtihanı 

hakimliQi 
yapılacak 

serinde 10, İ•tanbul • tsmlr battı il
Hrinde 6, Ankara • Adana hattı iin-

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııı ııııııııııııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı rinde 6 olmak Usere 22 Uıtiyat la~ 
dalyuma otaftluia ta aiiDlenle yonunun yerleri tcabit edilmif, banlar 
tmnenni edelim ki, bu miktM' ifla· ipretlenerek ıatmalma muameleleri· 
ele bulundaima• ~ " sele • ne batlanmıttır. 

Adliye Bakanlılı, aorru hlldm ve • 
killeri için &ıilmiladeki ay lçerlalnde 
bir lmdba açacaktır. Bakanlık bu 
hueuatlıkl buırl*larına batlamıt bu· 
]anmaktadır. ÖnUmilsdeki ıtınlerde 
lmtibuı açılacalı villyıtlerı bildirile
cek " imtihan ıunu ayrıca telbit o
IUDaCllktır. Bu imtihanda muyaffak 
olanlar aorru bakimi olacıklardır. 

Traı.on'da Atattlİ'k pnil 
Tnbaon, 16 u. - Atattlrk'ün Trab

soa'a ilk ay.- butılmm yıldlnUmU 
d8a tehrlmbd• copun tealıUratla 
kutlaılclı. VMU bu Yeaile ile yapılan 
toplantıda heyecanlı bir hltlbe .ay • 
lemiftir. 

C.H.P. Öztilrk kamana eenellk 
kongresini yapaeak 

C. H. P. Amlutılv .Ka-n Os • 
dr.i Oafındu : 

17.9.938 cumartesi Aat 18 de ocaim 
t"lleUlr ~oncrcei yapılacalından oca • 
p kayıtlı UyeJeria Hacıbayram camii 
t&ar,rsmdaki k.-m binama tetrlfle· 
ri rica otunur. 

Hlrflerl mll •11J011ıl 
Utla allabelerlal hbal eteikeea 

•ıu• ber bari•. mncat allabel• • 
lerla beIMllld•n dlbı mdu1 .,.. 111111-

Cl.il bir pltilde bira tek ae.cea llM· 
nıc. birer Wm verdik: M ... lf lraıı
.,.cadı •ıı~. laıfll•nde "Y•1"'· 
alm1acada "lpsllo,,.. pkllııde oka -
aaa "1"' bulJ. bisd• udea. ,.~ db. 
Blltllıı Nduzs buller de Nyledlr; 
..cıaJıluı ıellace ba,.,.,.. b••ıl • • 
dıyı Y•rl,orluu '''• oltaııurlv. 

Blellıı h maltm p7lerl teiıw • 
117qı112111du mabat. 61sde teller 
tehr nıma pldlııde ,_,ı.,, bari -
lerla ıellfl ,._ı. yabaııcı alide • 
lerde updıkluı ı.lmlere ı're o • 
ltuamuıdır. 
.... ,., ..... ,, 2"ecilk Anml,. 

J:.mtlt~ .... T. A.• bullul7le .iJ. 
Acı ,_,ıqor. Dl~ edl,onım. 
bir goltları buııa "•m t• ır dip o
ltu70rlu. Hıllnıld /la barller, tlrk 
allüealad• ... ,. ;- fdllııd• ,. -
IUla edilmek ı•nlıtlr. 

Sonr• bir radyo ismi olaa ve ame
rikan ve inıili• allabeline glJre o
ltu.nmak llum gelse ,.u si eT' de • 
allmek labftlen •R. C. A" yı da be-
,.. beplml• •er•;- t1ı.,. oltuyoru. 

lnKill• alfabesine riıyet edilmedi • 
iiae 61r• bu barlleri lru111slar 61 • 
bl değil de. ilendi allabemise 61re 
"rece ı" arsında o.tuauımı.s .muvı
lık değil midir 7 
Rad,odı a/am haberleri verilir • 

iten bir al1121n a/a,,.ma rumuzu o -
Jaa "D. N. B." ııin "De Ne Be" diye 
tirit~ defli tle, ,.De en iM" yollu 
lraaaıscı okııadufuau duydum. 
Bııu ne la.um var/ &ı adar ec· 

nebi uılluın' riayette taassup 
~ermek, osmaalıcadı ayın ,at • 
latmalt 'f'e nl ile zı arasında tarlı 
6&sterıaek kabilinden manısıs bir 
gıyret delil midir! - T. 1. 

OUiın lfliıl 

MaeaNtaa'm Seaet ,.hrlncle 
ild mllaeadia a6ae gör&nmez 
öHma lflklan netnden bir elektrik 
makiaell btfettitini, bu lflim 

camlan, madealwl mttiiini luılter 
ftl'iJwlar. 

Olüleri, ,.hat ölmek üaere bu • 
lumnlnı diriltmek JOluncla J'•pı
lan t9criMa.m ea afak bir mu • 
vaffaıkiyet bile gö.termediii fa 
deYircle :JQkanda aalattıtnmz ö
Him ıt•tı dört 'bet metr. ...... leden 
bir t•- k..Wm, kc;p.w.i öl • 
~ mıwaff• olmutt•· 

Keclilen, k~ de ~·• 
ama, amma. •7111 ıplm. imanlar 
a.-inde tatmk edileceti p.tl 
s&ıpiyelim ı 

Kıırıunl 

.. sinlerd• olmclut- bir .. 
tMiltiie ıöre 1880 ,dmda düa1a• 
ya 1aran milJOD tem k•ıun kafi 
gelirken bu miktar, 1937ele1 mil· 
yon 730 bin tona çrkm11tır. 

.,..,. ..nı- imtiMn .... 

cek _.ı.- clüa Mtm·- Ankara ve latanbul aruında aidit 
Malim , .. kart• d.,.. .... t1 . 9 li 75 '-·-

..aıa c1ex.:1 L .. - .-11..- 1 ıelit olan Ucre enn 2 ra .. '""p 
auaa ... , -• •-,_- lndirilmni ve evelce 1000 lira mec:-

A rilcalılann ...-. buri ıicortaya alman 2 Uranın 58 ku· 
me rup temlli bu hat jberlnde raif>etln 

Amerika•da IOll PDMnlarcla Mim .._ ........... ,........~ 
tık Amerika'daki modalar bize prip 
selmemi:re Mtladı. Hele bu s•a • 
betia bir • bikımti oluna... 

Biz,m.göre ............... 
10D moc:launa dojruya yllkın bir ... 
bep bulduk: Malim :ra, mierikalı • 
&.r az konupnayı an• inunlardlr. 
iki kulaia, bir alız düsturana da-
1ada belki de ea i,i ~ U..... 
.. iqilb " .......... milletleridir. 

Fakat ._.nla Anglo • Sakaoa
lar ba hu1laruun bqkalan için f&T· 
clah oldaiu niabette kendilerine -
..... •erdiiiai ......... Çenılm.,.... 
landı. Banaa -- pratik Wr .... 
N clifindüler : 

Seknla twllri ptlamalı. .. 

··-milinis .... Wr ... .... 
riUldan ~ - çacaraa .. . 
........ --.. tinin? 

artma•ın• mWılm blr lmll olma~r. 
idare, gene t91vjk mahiyetinde aldı
lı kararlardan biri olarak, altı ay i
çinde tıtanbul • Ankara anımda bet 
sefer yapan yolcularlllJPtmcı 11feri· 
ni paraıa temin e~. 

Tesekk. 
Blllbmm ve zevcim Emniyet tlen 

genel direktlSrlillU ı inci ıube memur 
larından Bay Hamdi Kurter'in 10D va
ılfe olarak dünkü cenase töreninde 
hasır bulunan mealek arkadafları ve 
kendini nventerle, bllhana yakmdan 
allka ı6tteren Amirlerine ayn ayrı te
f*kilr ıtmiye teessUrUmb engel ol· 
dupndan ,Ukran ve minnetlttlmlıe 
muhterem guıtenisln delAletbıi dil•· 
rls. 

Zevcesi Hadiye Kurter; opllau 
Ferruh Kurter, Puat Kurter 



DIŞ POLITtKA 1 
e.p 1n1I sul~ mıl 

DÜNYA HABERLERİ 
---------

l>ia7.uam ·-- hup Ye ..... _. hekkmda IÖa aöylemiye en çok 
..wai79li olan iki cleYlet ..._ 
Berhteqaden'de batbata .--. • 
a.Nir. A~ lnsiltere Al • 

Yugoslav Milli 

bankasının karar1 
~a'mn ne yapmak iltedip.i bil· Belgrad, 16 a.a. - Yuplavemki 

Milletler Cemiyeti 
Asamblesi toplandı 

İngiliz delegesi hükümetinin 
-* ialiyor. Almaa7a da lnsiıt.e'· Kudr'in öirendiiine göre, Yu.go. • 
llİa bam •a&İyetlenle naul hareket goelavya milli bankuı bir müddet için 
..._.liai öiı...U,. çaıbPNktacbr. alman markmın plyuumı 14 dinar 
llİIM' ile ÇembslaJD, bu noktaı.r • . Ö •• 1 • 
da Wribiriai ..... edebilecek en olarak mubafua etmıye karar ver. g ruş erı 
111fiık iki aalüai~. BinaeaaleJia mittir. Mllll bankanın piyaudan mark 

hakkında izahat verdi 
)a iki ade•m, bütün •wtalan bir utm almullllD ve bir markın fiyatını Cennre, 18 a.a. - Milletler Cemi7eti uambt.i, 1la abalı lr
tarafa bll'&karak birbiriyle t .... 14 diw olarak muhafaza etmeainin landa Bat•ekili B. da Valera'nm ri,..eti altında bir he,.eti ..... 
.....ı..; ..U.un en büyük müjdeciai sebebi, ihracatı himaye etmektir. mi7e içtima• llkdeıtmiftir. 
olank kabul edilebilir. lqi)tere Miihiriihaa Lordu ye 

Yetmit J'at•cla bir inPliz bape • lnailiere hüldi•eti avahhuau 
lrjljnin bu uzun tanare ycllcaluta • ( k ı ky 'd .hı f L .L " '-"-"'- _....._ 
- btt ...... , eat ....... ,.oaaı ... • e os ova a a va ... ,e .arıı.. Kont dö la var, ..ünu7e y--v•t 
,..ttelü tehlike,.. delalet eUiii aibi, • Ye Lorcl Halifab'm daima Ce • 
ç.+-taJD'ia aullaa olan baibbtı· nene'ye ıelebileceii ümidinde 

• p.termekteclir. Bu je.tind- c1o- H k s d t buluncluiuDu eö7lemiftir. -------~------"!""--------.~~~~· IQı Ç..._.la,a'e ı.....- etmek Ü Ü met Ü e Kont d6 la Var, bu içtima devreai 
.... ...uu...-ı- için bir •azİfe rusııameeiadeıd meR1elerin en mühi· F rans 1 z gazete le ri n in 
a.liai almJtbr. • • • f h • miııiıı Milletler Cemiyeti mmkı 

ÇekoeioYU,.a'da aücletlw ile hii. pa rtı s 1n1 es ettı prenaipleriniıı tatbiki mmeleai oldu· ·ı ıe sordukları sual · ... Wi et lnnetlwi araemclaki müc.-. tunu beyan etmittir. Bedihidir ki 
Je p. seçtikçe daha kanlı bir ..ı. MiHetler Cemiyeti, birçok Hbepler 
u,7a airmektedir· SüdetleriD lideri meyanında anmından bir takmımm y c b ı A 
....... ,. laüldim.tle tem•MI• kea. Sudet mıntakalartndaki silahlar toplanıyor çekılmif olmMma ye bilbam tealiba· a em er uyn 
aaiftiır. Almaa saaetelwi Çekoelo • tm teayıt edihmt olmuma binaen 
..-,..•7a karp at., piilkiinneide • Prq, 18 a.a. - Prq'cla ıerain YUi,.._. mah9Ua bir ba..a ea- miaakı tahme almıt olanlar tarafm • 1 h k 
........ Maaftra bahaaeeiyle eilih meldeclir. Bunun batlıca taah6rir, ortada biribirini nakzeden dan derp19 edilmemı9 olan bir vuiye· su u u rta ra mazsa. 
llltma .ı.... bir buçuk milJ'Oll al • birçok ta7Ül Ye haberlerin dolqma11clır. Çıbn bir haber, ya Praı te karıı llıoymak mecburiyetindedir. 
- ukeri ÇekoelovakJ'a ---. biikümeti yahut da yabancı hükümetler tarafından tekzip ohm- Bu vaziyet, miukm muvueneaıni 
Jiriiuiiy• hazll"c:lır. Frama J'inDi maktad bomıuttar. İhtimal miulun ihtilifla· 
At uat içinde bir lu.- ihtiyat•· ır. ların miillıbane bir ıurette halijııe 
adlanDa daha •aaif'eJ'e çatınmfta'. Dün hükümetin HenlaJD'le mütealliık olan al\kamı sararma olarak -....------------, 
~.n. ·•-' h•:ıurbldan ....... .udet puti•i tefleri hakianda bir Al•aa .. 1. kl••ll misakın 16 ıncı maddeeine ful• ehe-
.....ııı.-. laail..,.. doe•nm•• da tnkif miiaekkereai keltili haber 111 U lllV miyet vermek temayülü pterilmıt· 
11-.P yuiyetiııü ........... Bm rat • Yerilmit busün ba haber te7it tir. Bu sebepten dolayı miıAk aadece 

-· ba .... ...._ hiç biriniD eclilmiftl Akpm üzeri reaml 1 dbl al or n baflıca ceAI mahiyette addedilme· 
lilfti lsleclljine ..... ~1 ..ne . mahfili.; .. haberi tekzip et- e r ıy mit. belıkl ıtatükonun ebediyen muha-
,... A"nanya ....... iati,.....,z; çüa- • • fMUı !!Wlıvdiyle vücuda ptirilmit 
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Fransa henüz 
• • • 

vazıyetını 

tesbit etmedi 
Pariı, 16 a.a. - R-.nl mahafi1in ka..ı 

naatıne göre, Franla hüldimeti. Ber· 
chtesgaden mlUikatmm ve incilhı ıı. 
binMi mllz*erelerinin neticelerin· 
den retmen haberdar edlldiktea 90D-

Filistin1de ye ... fıii 
diseler old 



-4-

Hitler - Çemberlayn 
görüşmesi pek kısa sürdü 

(Başı 1 inci sayfada) 
mektedir. 

Muhakkak olan bir fey varsa 
o da B. Çemberlayn'in tekrar 
Almanya'ya gelerek alman dev
let reisiyle yeni bir mülakatta 
bulunacağıdır. Bu arada İngiliz 
kabinesi toplanarak vaziyeti gö
rüıecek, ayrıca Paria ve Londra 
arasında iatipreler yapılacaktır. 

BB. Hitler ve Çemberlayn arasın
daki ikinci mülakat, Kolonya civarın
daki Godesberg'de yapılacaktır. Hit
le.r'in şahsi muhafız kıtaaı timdiden 
buraya hareket etmiı, diğer taraftan 
yabancı gazeteciler için apartnnan
lar hazırlanmıştır. 

Yeni müzakerelere ha~ırlık 
Müzakerelerin şehir civarında bir 

şatoda yapılacağına ve bu müzakere
lere Daladiye'nin de iştirak edeceği
ne dair şayialar dolaşmaktadır. B. 
Çemberlayn bu sabah, yağmurlu bir 
havada Berhksgaden'den ayrılmıştır. 
Başvekille kendisine refakat edecek 
olan zatları taşıyacak 10 otomobil 
kapının önüne sıralanmıştır. 

B. Çemberlayn Münih'c 
harelrnt e<liyor 

B. Çemberlayn, saat 9.35 de Müni
be hareket etmiştir. İngiliz Başveki
liyle B. Horas Vilson bir otomobile 
binmiıterdi. Bu otomobili ikinci bir 
otomobil takip ediyor ve bunda da 
B. Strang bulunuyordu. Bu iki oto
mobilin önünde siyah muhafızları ha
mil bir kaç otomobil gidiyor ve ar
kalarından keza siyah muhafızları ha
mil birçok otomobiller geliyordu. 

B. Çemberlayn, otelden çıkarken 

yirmi siyah muhafız selam vaziyeti 
almı!lardtr. 

Halk, kollarını kaldırmak suretiy
le ingiliz Başvekilini sel§mlamıştır. 
B. Çemberlayn gülümsiyerek ve şap
kasını çıkararak mukabelede bulun
muştur. Kendisinin iyi bir gece ge· 
çirmiş olduğu görülüyordu. 

Jl aziyet gelecek haf ta 

aydınlanacak 
Royter1e göre., B. Çemberlayn'in 

azimetinden sonraki umumi intiba, 
dünkü mUzakereler hakkında nihai 
bir hükfun vermenin ve yahut vaziye
tin inkişafı ha~kında bir tahminde bu
lunmanın mevsimsiz olacağı merke -
zindedir. Mamafih, iyi maJOmat al • 
makta olan mahfiller, dünkü tebliğde 
yakından aktedilecek bir içtimadan 
bahsedilmesinin bir ümit nipnesi ola~ 
rak tefsir edilebileceğini elıemiyetle 

kaydetmektedirler • 
Buradaki alman mahafili, nikbinli· 

&ini muhafaza etmekte ise de bir ihti
yatlı davranmaktadır. Bu mahfiller, 
müzakerelerin çok uzun bir mUddet 
zarfında ve muttelif safhalarda yapıl
ması zarurt oldu~u mütaleaaındadır -
lar. 

Burada ec:nebt müphitler arasında 
umumi intiba, ıu kelimelerle ifade e • 
dilebilir : 
"Şimdi ve yahut hiç bir .zaman, önü

müzdeki hafta kati hafta olacaktır.,. 

Almanlar nlkbln, I ngilizler 
keıüm 

Havas'a ıöre de B. Çemberlayn, 
Berhteaıaden'i terkettiği sırada va • 
&iyet kararsu:hğını muhafua etmek • 
teydi. 

Almanlar, daima nikbinliklerini mu
lıafaza etmektedirler. 

İngilizler, ihtiyari olarak ketüın 
davranmaktadırlar. Fakat itimatları 
haledar olmuı değildir. Teessüs et • 
mlş olan temular yeniletiyor, iıte e • 
aaılı hldise. İngiliz murahhae heye -
tinin sillt:Qtu Londra kabinesiyle 
Fransa hükUmetinin mUtaleaları a
lınmadan evel mülikatın netic:eai hak· 
kında hiç bir ıey sızdınmmak kayıu
su ile izah edilmektedir. 

Müzakerelere ikinci ve hatta üçilncü 
giln dahi devam edileceği bekleniyor 
ve almanların prensibinir. kllbuliln -
den istibah etmemekte oldukları bir 
itillf ;n icra tarzlarının b wnüzakere
ler sayesinde tamamiyle tayin ve tca
bit edileceği ümit ediliyordu. 

B. Çemberlayn Londra'da 
Munih'ten tayyareye binerek İngil

tere'ye hareket eden Başvekil Çem -
berlayn, Heston tayyare meydanına 
ındıgı vakit kendisini resmi tahsiyet
lerderı başk kalabalık bir halk kütle
si karşılamıştır. Başvekil, tayyareden 
iner inmez şu beyanatta bulunmuı • 
tur : 

"- Tahmin ettiğimden daha kıea 
bir vakitte geri döndüm. Eğer bu ka
dar meşgul olmasaydım, bu aeyaıhat -
tan çok zevk duyacaktım. Dün Hit -
ler'le yaptığım mülakat, açık ve dos
tane bir mlisahabe olmu1tur. Ve tim
di her birimizin diğerinin ne dütilndil-

ünü öğreruni! ve bilmi~ olmaaından 
dolayı memnunum. Bu mülakatın neti
tCAİ hakkında hemen timdi bir fey 
söylememi her halde beklemezsiniz. 
Bu anda yapacağım ıey, kabine arka • 

dqlarımla müzakerede bulunmaktır. 

Si.zden ricam, bu mUlAkat hakkında 
selihiyettar membalardan verilecekle
rin haricinde hiç bir habere en ufak 
itimat göetermemenizdir. 

Hiıler 8. Çemberlayn'i 
yormak uıemiyor 

Bu ak§CllD, kabine arkadatlarımla, 
ve aralarında bilhaaaa Lort Runsiman 
bulunan diğer p.hsiyetlerle, Mülaka
tıının neticesi hakkında görüşeceğim. 
Bilahare ve her halde bir kaç güne ka
dar Hitler'le yeni bir mülakat yapa -
cağım. Hitler, bana ikinci mülakatım
da istikbale geleceğini ve benim ya
şımda bir adama bu kadar uzun bir yol 
yaptırmamak arzusunda olduğunu be
yan etti.,, 

Çemberl.ayn yanında Hariciye nazı
rı lort Halifaks olduğu halde, doğru
ca başvekalete gitmiştir. Fackat daha 
evel tayyareden iner inmez kıralın 

hwıuai bir kurye ile gönderdiği mek
tubunu almıştır. 

Lort Runsiman Lorıdr<ı' ya 
döndü 

B. Çemberlayn'ın daveti üzerine 
lort Runsıman'la B. Gvatkin Başvekıl 
ve arkadaflariyle Berhtesgad<tn mu
zakerelerı hakkında görüşmek iızere 

Londra'ya avdet ctmışlerdir. 
Mumaileyhhin Prag'dan hemen he

men Çemberlayn'la ayni zamanda 
Hoston meydanına inmıştir. 

Lort Runsiman, Çekoslovakya vazi
yeti hakkında kendisine sorulan su
allere cevap vermekten imtina etmış
tir. 

Runsiman, Prag'a tekrar dönüp 
dönmiyecegini de bilmedigini beyan 
etmiştir. 

Kabine lopluntısı 
Çemberlayn Batvekilete gelir gel· 

mez arkasından lort Runsiman'la lort 
Halifaks da muvasalat etmış ve ken
dilerini orada bekliyen Con Sı.ınon, 
Samuel Hoar1 van Sittard ve Kado
&an'la Berchteagaden mülakatının ne· 
ticesi hakkında derhal mahrem müza
kerelere ba1lanmı9tır. 

Sir Samuel Hor, üç saat kadar ka!
mı9 olduğu Ba,vekilet dairesinden 
çıkacaiı sırada me.zkur daireye lort 
Halifaka gelmiftir . .tki devlet ada.mx, 
dairenin metbalinde bir çeyrek aaat 
görüpüılcrdir. 

Muhalefet işçi partisi reisi Attle, 
Haridye nazırı Lort Halifadcs'ın da
veti üzerine akpm üzeri Hariciye ne
zaretine gitmiftir. 

Kabine bugün de toplanacak 
Nazırların Çemberlayn'ın riyaseti 

altındaki mllaakereleri saat 19.30 aka
dar devam etmittlr. 

Lort Halifakı ve Kadogan, Başve

kiletten çıktıktan sonra doğruca Ha
riciye nezaretine gitmişlerdir. 

Umumt intizar hillfına olarak, baş
vekiletteki toplantıda nsonra ,gazete
lere hiç bir tebliğ verilmemi§tir. 

Yalnız, kırahn saat 21.30 da Çem
berlayn'ı 'kabul edeceği ve kabinenin 
de yarın sabah saat 11 de toplanacağı 
bildirilmiştir. 

Çin mukabil 
taarruzu 

Japonlara pek 
ağıra oturdu 

Hong - Kong, 16 a.a. - Takviye kı· 
tatarının vürudu üzerine Çin kuvet
leri Haiçe'de tiddetli bir mukabil ta
arruz yapmıglardır. Çin kuvetleri ıeh 
rin dörtte üçünü iıgal etmiıter ve se
kiz saat devam eden sokak muhare
belerinde 650 den fa.zla japon öldür
mUılerdir. Şağ kalmıf olan japonl.ar, 
ıebrin şark mahallesinde bir kö§esin
de tahassün etmişlerdir. Yangtae1nin 
timalinde Tapeşan'ın çinli kuvetlerl, 
taarruza geçmişler ve japonları Şoho
nun §İmal sahiline tardettikten sonra 
Yeişiyaşi yakınında bet mühim mev
kii biribirini müteakip i§gal etmişler
dir. Bu muharebelerde dü§Dl8n üç 
binden fazla zayiat vermiş ve yirmi 
mitralyöz ile ilci top bıralmııttır. Kır
mızı göl yakınında demirlemit bulu
nan japon gemileri bugünlerde Çin 
tayyareleri tarafından fuılasız suret
te bombardıman edilmittir. Bunlar
dan alt11ına isabet vaki olmuı ve iki 
nakliye gemisi derhal batmııtır. 

Diğer cephelerde 
Hong • Kong1 16 a.a. - Şantung 

eyaletinin &arbında bulunan Çin ku
vetleri Feng1iyen1i yeniden iıgal et
mişler ve Yanpn yakınma vasıl ol
muılardır. Hopei eyaletinin prkında 
ve Şansi'nin fimali prkisinde muha
rebeler her zamankinden ziyade §id
detini arttırmııtır. 

ULUS t7 - 9 - 1938 

Çimento 
buhranı 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

Bol ve ucuz çimento ile bol ve 
ucuz kereate, bol ve ucuz mea • 
ken demektir. Bugünkü küp -
metre inşa fiatını süratle indir
meğe yarıyan her tedbir, halkçı 
ve imarcı hükümetimiz tarafın
dan ıüphesiz alınacaktır. 

Bir milli bankamıza hükümet 
tarafından verilmit olan selahi
yetten hatta bu mevaimin itleri
ni dahi kolaylaıtırmak için daha 
iyi istifade etmek mümkün olup 
olmadığını bilmiyoruz. Fakat her 
taraftan işittiğimiz tikayetler ve 
bizim bildiklerimiz, - yukarda 
zikrettiklerimiz bizzat gördükle
rimizdir - umumi sıkıntının ehe
miyetini göstermektedir. 

Mevcut fabrikalara ve onların 
istihsaline rağmen çimento buh
ranı, hayre alamettir. Görülüyor 
ki Türkiye' de umran hareketi bir 
iki sene evelki hesap ve tahmin
lerin bile ölçüsünü apn bir inki
taf seyri takip etmektedir. Bun
dan memnun olmalıyız ve bu in
kişaf seyrini kolaylaştıran ted · 
birlerimizde gecikmemeliyiz. 

F. R. ATAY 

F rankocular 
Barselon'u 

bombaladılar 

30 ölü, 114 yarah 
Baraelona, 16 a.a. - Sabahleyin sa

at 11 de her biri üç motörlü üç tayya
reden mürekkep üç hava filosu Ma
jork adasından gelerek Barselona Ü

.zerinde uçmak teşebbüsünıde bulun
muşlardır. Tayyare ,dafii topların sü
rekli ateşi onların bu teşebbüsüne ma
ni olmu,tur. Tayyareler limana 60 ka
dar bomba aımıtlaroır. Kaıvetli birçok 
mermi alık pazarına dil mil Ur. Bu 
ıı.ırada pazar çok kalabalıktı. hk ha
berılere göre 23 kişi ölmüş ve 60 kadar 
insan yaralanmştır. 

Son biberlere göre dokuz tayyare 
tarafından şehir üzerine atılan bom
baladan 30 kiti ölmüf ve 114 kişi yara
lanmııtır. 

iki İngiliz vapuru hasara 
uiradı 

Londra, 16 a.a. - Röyter ajansının 
Barselon'dan istihbarına göre, bu lı
manda bulunan iki inıgiliz vapuru, bu 
günkü hava bombardımanında hasara 
uğramıştır. Povier vapurunun güver
tesi uçmuş ve tayfadan bir kişi yara
lanmıştır. 

B. Hemming lıpanyo'ya 
gidecek 

Londra, 16 a.a. - İtalya büyük elçi
si Hariciye nezaretine giderek, ademi 
müdahale komitesi sekreteri Hem
ming'in İspanya'daıki iki muhaaım ta· 
raf nezdine gönderilmesine hüküme· 
tinin muvafakat cevabını vermittir. 

1 KÜÇÜK DIJ HABERLER 1 

X Bern - Federal meclisi, yeniden 
uzun uzadıya enternasyonal vaziyeti 
tetkik etmi§ bir ihtilaf halinde a
lınması icap edecek tedbirlerin fimdi
den alınmış olduğunu bir kere daha 
müşahede eylemiştir. 

X Pariı - Bqvekil Daladiye ya

nında Hariciye Nazırı Bone olduğu 

halde, miltenckkiren Paris'te bulunan 
Bulgar kıralmı ziyaret etmiştir. Bu 
mülakat çok uzun sUrmUıtUr. 

X Londr-a - Prena Artür dö Ko
not' un cesedi Vindsor tatosunda Sen
J orj kiliaesinde ukeri merasimle ıö· 
mülmüıtür. Kıral ve kıraliçe ile kırat 
hanedanı erkanı ve İsveç velıiahtım 
temsil eden prens Bertil hazır bulun
muıtur. 

X Londra - Kanterbüri baıpisko
posu, dün akşam kilise mensubinine 
hitaben neıretmiı olduğu tahriri bir 
emirnamede 18 ilkteşrin gUnUnil sulh 
için dua edilecek milli gUn iUln etmek
tedir. Serbest kiliselerle katolik kilise
leri, Anglikan camiasının dualarına lt
tir!k e.Jeceklerdir. 

X Belgrad - Naip prena Paul bu 
akşam, Stoyadinoviç'i kabul ederek 
dahili ve harici siyasi vaziyet hakkın
da mufassal izahat alnuıtır. 
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Tam 25 süpürge Ankara ı 

Öğle Neşriyatı: 
13.30 Karltlk plik 

sapının hikayesi! 
neşriyatı - 13.SO Plikla türk mHiklsi ve 
halk prkdan - 14.15 Ajam haberleri. 

Akşam ~eşriyatı: 18.30 Pllkla dans 
musikisi - 19.15 Tuck muaik~ ve halk 
ıarkılan (Salihattin) - 20.00 Saat ayarı 
ve arapça neşriyat - 20.15 Ti&rk musikı&ı 
ve halk prkıları (Muzcyycn Senar, Sadı 
Hoşsca) - 21. Şan pliltları - 21.00 Stu.i 
yo salon orkestrası l - Dcmenııcmon: Eın 
Festin Aranjeuz. 2 - RcbikoH: Walzer ""'' 
der Christbaum. 3 - Rossini: Mosaique No. 
1. 4 · Tchaikowaky: Melodie - 22.0t Ajaı.ı 
haberleri ve hava raporu - 22.15 Yarınk; 
program ve son. 

Davae1 dayak yerken saymıı 
Şahit bir yandan kucağındaki çocu

ğun vıngırtısını sustUl'mıya çalışıyor, 

bir yandan da hakimin sorduklarına 

cevap yetiştiriyordu. Söylediklerinin 
hülasası şu: 

- Pazar günü bu dav~ı hanımın ka 
pısının önünden geçiyordum. Hanı

mın küçük çocuğu önümü kesti: 
- İçeride annemi dövüyorlar, de

di. Annesini de evciden tanımazdım 
ki ... Bir kere sokakta yüzünü ya gör
müştüm, ya görmemiştim. Benim iştM 
asıl kavgadan sonra haberim oldu. 

Sonra davacıya, siyah mantolu taze 
bayana döndü: 

- Bu hanımı kuyu baJında gördüm. 
Alnında kızartı, vücudunun şurasında 
burasında da bereler vardı. 

- Geçmiş olsun hanım dedim. Bir 
kaza mı atlattınız yoksa? 

Bu hanım da bana: 
- Sorma kardeş sorma, dedi, bizim 

kiracı duvdu beni .. Çocuk yüzunden ... 
Ve mantosunun yanını kaldırdı, ye· 

digi dayutan kalan bereleri gösterdi. 
Başkaca bir malumatım yoktur. 

' Ve gene çocugunu pıa pıslıya pıs 
pıslıya iskemleden kalktı dıvarın di 
binde durau. 
Kur§unı yazlrk mantosunun bir ye

rinden çıkardıgı yazma mendiliyle yü· 
zünü yelpazeleyen suçlu, şahidın lafı 
bitince ayağa kalktı: 

- Baştan başa yalan, uydurma ha
kim bey, dedi. Sabaha kadar bu söz
leri kım bilir kendıaine kaç kere M>y· 
lettıler de şimdı gelmiş burada bulbul 
gıbi söyleniyor. Ne gordügü var, ne 
de bıldıği.. .Sonra, yiııünü ekfitti, dit· 
terini gıcırdattı, demindenıberi yüzü
nü &erınlettiği mendilini yüzüne bas· 
tırdı: 

- Hiç bir fCye yanmam hakim bey 
hiç bir şeye yanmam da, dedi, hem da· 
yagı ben yiyeyim hem de başkası beni 
dava etsin .. fıte işin burasıııa çok tu
tuluyorum. Tam 25 süpürgeyi yiyen \. 
deiil benim. 

2S :ıiipürge az da ııayılmat maHlm 
ya.. Hele sap tarafı raatlaraa .• Ama i
§in garip tarafı JU ki davacı aşağı yu. 
karı aynı mikdar süpürgeyi kendisi
nin yeını, olduğunu iddia etmektedir. 
Hülisa 25 aüpürge ~ki kadın arasında 
bir türlü paylaşılamıyor. 
Davacının avukatı aöz aldı: 
- Huzurunuzda acizane bir tcklif te 

bulunmak için ayaka kalkmıf bulunu
yorum efendim, diye söze baıladı ve 
dirsegini dinleyiciler arasında bir er
keğin dizine koymuş, bir davicı baya 
na, bir hakime bakan üç dört yaşların. 
da bir yavruca~ızı &Östererek dev~ 
etti: 

- Müvekkilimin dövülmesine se· 
bep olan yavru itte turada pcderınin 
dizleri arasında durmaktadır. Kendi -
sini dinlemek lütfunda bulunursanız 

tamamen haklı bulunduğumuz dayak 
hadisesinin en doğru ifadesini ve en 
su götürmez delillerini onun saf ve. 
masum a&zından dinlemek mlimkim o
lacaktır. Malumu saminiz sfıbi yalan 
söylemez. Iatirhamım bundan ıbaret· 
tir. 

Hakim vaziyeti teemmül etti, s.:>nra 
mübatire: 

- Getir çocuğu dedi. 
Dört yaşında sarı saçlı açık mav. 

gozlü çoc:uk, vaziyetten tamamen bı· 
naber müba,irin önUne di:,tü ve din
leyiciler arasından davacılar ara.sına 

geçti. 
Gök mavisi kareli elbisesinden açık· 

ta kalan bacaklarını birib!rin..: eeçıri· 
yor, ellerını başının UstUDAle ~prc\Zlı• 
yor, hillba yerinde bir tUrlü rahat 
durmuyordu. 

Hakim sesinin tonunu değ!ştırerek 
yüzünUn sert ifadesini yumuşa.tara\: 

sordu: 
- Evladını anneni kim dövdü se

nin bakayım? 
Annesi hakimin sualini, kendı diliy 

le sordu: 
- Bak kızım amcabeyin diyor ki se 

nin anneni kim dövdü, kim bağırttı. 

Çocuk suali daha yeni kavramııtı. H5· 
kime döndü. Burnundan çıkardığı ş.:ı· 
hadet parmağiyle suçluyu cösterdi: 

- Nah, şu kadın dövdü, dedi. 
Hakim gene o tatlı sesle aordu: 
- Peki neyle dövdü kızım? 
Çocuk bu sefer ikinci bir tekrar 

beklemeden cevabını yapııtırdı: 
- Süküpeyle dövdü. (Bu her halde 

süpürge olacak.) 
Çocuğun buraya kadarki ~hitliğ: 

annesinin lehine idi. O da süpür&eylc 
dövüldüğünü iddia ediyordu zaten .. 
Fakat küçüiün bundan aonraki pha
deti galiba onları da memnun etmedi 

Hakim çıtır çıtır cevaplan alınca 
bir daha sordu: 

- Peki güzel kı-zım, annen de o ha
nunı dövdiı mü? 

Çocuk, tabii lafının nereye gittiği· 
ni düşünmedi, yahut düşündü de vic· 
danı kendisine doğruyu söyıemeyi 
emretti. Ne oldu bilmem, gayet s.ırıh 
cevap verdi: 

- Annem de onu dövdü. 
- O neyle dövdü. 
- O da şüpheyle ... 
Anlaşılan Kavga yerinde biı.·-.ıen fa.: 

la süpürge varmış. 
Bu cevaptan sonra haklın ~occğuıı 

pe:ı;ini gene bırakmadı. 
- Peki seni de dövdü mü evladım 

c kadın, deoı. 
Çocuk boynunu büktü, yu m ubrun.ı 

gu;ı.une gotiırdü: 

- Beni de dövdü, dedı. 
- Ne zaman dovdu? 
- Yarın oovdü. 
Annc1'i hemen t~~uh eıtt •• 
- Çocuk bu hakim bey, yarın diyor 

kusuruna bakmayın .. 'ı'aıbii hadıı>c gti 
nünü hatırında nasıl tutsun. 

lddianame ve şahitler dinlenmiş, sı-
ra müdafaaya gelmişti. Hakim bu de
fa suçıuya donou: 

- Hanım müdafaanı yapmak için 
mühlet istiyor muaun? 

·Gene mendil sıkı arkı avurda yapış 
tırılmış bir halde: 

- Siz bilirsiniz dııdi. 
Bu sual kendisine iyice anlatıldı. Ni

hayet: 
- Bir kaç gün mühlet verirseniz fe

na olmaz hakim bey, dedi, ne diyece· 
ğimi hazırlıyayım. 

Suçlunun müdafaasını dinlemek ve 
davacının - iddia edildiği üzere -
mahkWııiyeti olup olmadığı araştırıl
mak üzere muhakeme başka güne hı -
rakıldı. 

B. Ruzvelt 
Vaşington' da 

Vatington, 16 a.a. - B. Ruzvelt, 
saat 1 de buraya gelmiştir. Kend~ini 
Roçestcr'e götüren trende B. Hul ile 
on bet dakika &örütmil.ftür. Amerika 
kabine.i, bugün toplanacaktır. B. Ruz
velt'in evelce haber verildiği gibi r&d· 
yo ile neşrodileuk bir nutuk aöyliye
ceği haber verilmektedir. 

B. Ruzvelı'in ıenuuları 
Vaşington, 16 a.a. - Reiaicümhur 

Ruzvelt, bir Avrupa ihtilafı takdi. 
rinde Amerika'ca ittihaz edilecek ted 
birler hakkında hariciye ve maliye 
nazırı ile görütmU,tUr. Bilhassa mali 
ve iktisadi tedbirler mevzuu bahaol • 
mu,, bahri veya a.kerl tedabir me • 
ıaelesi görUtUlmemiftir. 
Ruzveltı kendieinin Vaıington'dan 

ayrılmasını icap ettirecek blltUn te
ahhütlerini iptal etmi!tir. 

lıotanhul : 

Uğle eşriyatı: 12.30 Plilda türlr. 
musikisi - 12.50 Havaduı - 13.0S Plakla 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif pl" 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Dana mwıi· 
kisi (PHik) - 19.00 Konferanı: Prof. Sa 
lıh Murat ,Fen muaahabeleri) - l!l.30 
Danı musıkisi (l'lik) - 19.55 Borsa haber
leri - 20.00 Saat ayarı- Grcnviç raaatan~
sindcn naklen. Nezihe Uyar ve arkadaıları 
tarafından ti k musikisi ve halk tarlaları 
- 20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ömer Rıza 
Dogrul tarafından arapça söylev - 21.00 
Saat ayarı: Orkestra: l · Mallairt: Le Dra· 
goncs. 2 - Rimıky - Korsakoff: Shchcraza
dc. 3 - Mussorgıky: Danse Peruu.rıca -
21.30 Necmettin Rıza ve arkadqları tara • 
fından tilrk muıikiıi ve halk prkıları -
22.10 Hava raporu - 22.13 Karadeniz saati 
(Halk havaları kemençe ile) - 22.50 • 23 
Son haberler ve ertesi günün programı. Sa· 
at ayarı: son. 

Avrupa 

OJ:'ı:.KA VE OPERETLER- 12 Bero • 
munstcr - 15.35 Lukscmburg - 16 Frank
furt, Konigsberg - 20.10 Berlin, Ştutgaıt 
- 20.30 Paris - P. T. T. - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLElU VE SEN· 
FON1K KONSERLER: 20.30 Strazburg-
21 Post Parizycn - 21.15 Lükaemburg -
21.4-0 Sottens - 23 Doyçlandzender. 

ODA MUSİKİSİ: 18.15 DoyçlandaeDller 
- 18.30 Sarbruk. 

SOLO KONSERLERİ: 14.20 Stokbolm 
- 18.10 Kolonya, Münib - 18.30 BreılaY 
- 20 Monte Ceneri - 21 Stokholm - 21.25 
Monte Ceneri - 22.30 Doyçlandzender. 
NEFESLİ SAZLAR (Mars v. a.): 12 Kö· 

nigaberg - 19 Münib - 19.10 Frankfurt. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

12.5 Stokholm - 18.30 Haınbıırg - 19 Ko
lonya - 20 Beromilnster. 
HAFİF MÜZİK: 5 Bresln-6.10 Ham· 

bura - 6.30 Berlin, Brealav, Kolon7a -
8.30 Alman istasyonları - l 1 Hamburg -
12 Alman iatasyonlan - 14 Laypzlc - 14.11 
Frankfurt, Kolonya. Vinna - 14.15 Ber
tin - 14.25 Münib - 15 Ştutprt - 15.20 
Hamburg - 16 Brcslav - 16.30 Paria • P. 
T. T. - 18 Berlin - 18.30 Franltfmt - 19 
Alman istaayonlan - 20.10 Keza - 20.45 
Tuluz - 22.30 Viyana - z:l.45 Berliıı - 24 
Br-laY, ll'rankfqrt. 

HALK MUSIK1St: 7,20 Kolotl1'a -
11.30 Ştutprt - 14 Kesa - 111 Layp&is. 

DANS MÜZlôl: 18.15 Laypziı - 21.10 
Ştutıart - 22.15 Stokholm - 22 Floransa, 
Roma - 22.20 Münib, Bmo - 22.SO Ham
burı. London - Recyonal - 23 SarbriüE, 
London • Recyonal, Llyon, Lükıemburc, 
Paria, Roma, Stokholm, Strazburı, Tııtas, 
Pirene - J4 Mllano. 

Bir Romen ticaret 

heyeti geliyor 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Ttkk . 

Romen ticaret itleri inkipfmı tetki'k 
etmek Ü.Zere maruf romen iktnatçıl• 
rından Slovensld'nin reisliği altında 
yakında bir romcn heyeti fehrlmbe 
gelecektir. Heyet burada tUrk itbalAt 
ve ihracatçılariyle eeaalı tanaalarda 
bulunacaktır. 

Sizler, bizler... Yani hepimiz ... 
iyi dütünelim, çocukluğumuzda mutlaka 

ifOSFATİN FALYER 
Yemi§ yediniz mi? Ve bir 
çok sebeplerden buna bu· 
giln medyun bulunmuyor 
muyu.z? O halde; bizim 
için isbatı kendi öz vücu
dumuzda duran bir haki -
kati göz bebeğimiz yavru
larımıza tavsiye ve tatbik 
etmekte niçin tereddüt e· 
delim? Asri tababetin neı
vünema devresindeki ço
cuk için lüzumlu bularak 
tavsiye ettiği bütün gıda 
unsurları en bol ve en ke
sif miktarlarda 

FOSFATIN FALYERDE 
mevcuttur. 

Fosfatin Falyer hiç bir tesirden bozulmadan her iklimae daima 
muhafaza olunabilir. Her zaman için kullanılabilir. Fransadan bil
tiln dilnyaya ayni şekilde gönderilen yegane müstahzar Fosfatin 
Fal yerdir. 

Her e.zcane ve bakkaliye mağazalarında en elveritli 
fiatlarla bulunur. 6038 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile u zamanda muht m Ankara halkınm rağbetini kazanan 

ZAN ESİ 
lı Bankası kaqıaında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palu otelinin altındaki mağazaya naklctmittir. Tl: 2018 5197 
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ETİ BANK Av eti çürür mü? 
8ahk etinden batka, etlerin lurlarcla, ormanlarcla eti çüritecek 

hiç biri tazeyken lezzetli olmazsa mikroplar :role ıibidir. AY haJ'Yam 
ela, av etini meraklıları günlerce vu.nalduktan .oara açlllnıyarak Ye 
aaldatntar. Ondan aonra pifirterek inan elleriyle mikroplara bulafb • 
J-'•· BıldD'Cm müeteana av etle- nlmıyarak aaldamna etin çirii
l'İllill çoiu • çulluk bile • iyice ba • meaiae bir aebep olmas. 
ntlacbktan ..,.... 79Di1ir. Erbabı Demek ki av h&J'YaDllUll günı. • 
ay etinin bayatlamaama fözande ce • erbabma göre • hiç olmaz• bir 
olm81 eler '" ~eainclea lezzet a· hafta durduktan .oara çıbrclıiı 
.... AY etİDİılll erbabı olmıyanlar ela, güzel koku • erbap olmıJ&Dlarm cle
Wtüa etler sibi av etinin öyle dikleri gibi • çiiriimiif, tefeuüh et• 
.W..ce clmap bayad•maamm ba· mit et kokua deiildir. AY etini 
,_.. bir çüriimek, :ram etin tefea • böyle günl.-ce bayatlatmak Hbu • 
aüh etmit oldujuau iclclia ederler. mu ela baJ'Y&nm J!Orpn olmum • 
Hekimlerin çoiu ela avcı ve av eti • dan ileri ıelir. Hw tiirlü et taHJ' • 
Dİll el'babı olmadlklarmclan fözan- ken u çok sert olur. Av haJ'Yam 
de ........ av etini • tMii, sathk ba- JOl'PD olclujunclan onma Mrtliii 
lr....dan • beiemnealer. Av etİılllİn daha çok eürer. Çüriitmeclen birkaç 
laa)'atlamau çür6melı olap olmadı· gün aaklanıhraa et daha ı•Ynk •• 
iı hekimlerle aftılar anumcla azma daha lezzedi olur. 
wamenltınlan beri halleclilememiı Av etinin bütiin etlerden daha 
bir meeeleclir. lezzetli oldufunda herkes ittifak 

Yalnıs ,hem hekim, han de bü· eder. Ete leaet veren terkiWD
tGa ,....- itlerincle tam wbap • deki madenlerdir, av etlerinde ma· 
Wr de fence :remek kıitahı ,.. ...... • denler daha çok ni.bette olclat-• 
ol.a doktor POlllJ'an'm fikrine ıö- dan av eti etlerin en leszetliaiclir. 
N .. m111lıde hak av etı.lni ıiln- Çürümek neticesi olmadıiı anlatı • 
len:e aaldatbktan ..,..... :remeii M- lan ıüze1 kokuea ela bafka yemek• 
...a.na tarafındadır. Omm fikrin· terden de yemek için ittahı açar. 
• fhande olmau tefe.ah etmesi Av etinin 7aiı az ohlaiu için haz • 
tlefilclir. Doktor fikrini i..,.t için, medilmeai de kolay olm. 
aft& varalmut ada tavfaB)anm •· Ancak bunu söylemekle uk sık 
._. tfilbende ~· hiç tefeuüh av eti yemeli tavsiye etmiyormn. 
etmeci .. , tam bar ,..ı uklıyank laa· Azotu çok oldujundan av etinin, 
yadatbiını llnlatD". çok yiyealere saran öteki etl..m 

Böyle bir J'll aakl•wnq ada tav• hepainclen daha ziy~cle olur. Fakat 
..... , taytall pubrmau demek arada sırada, o da zaten menimin• 
dalaa dolru obnakla -...... kesil· de, av eti yemekte •ilık babam• 
mit 11İr ..,,._ 7Mut taYUk tülben- dan mahzur olmaz tabii et yemek· 
de eanluak 1aklanılaa bile çüril • )eri bü.bütün J'&aak eclilmiı hula 
clll6 halde, a•da ....ıan ba)'Ya • olmamak prtiyle .•• 
._ ç6ıolmeawi dilmat edilecek bir Av haJ'ftlUIU parçalemaclaa bir 
..,.., tiilL-- ..I _ 0 0 1 --al-: 

- -.W a• MJ'Yanlm _.... sarıp • etinin ea ....... ar-
badllerinde onları YUl'Uk:luktan tırmak için • birkaç aGa ..W.,.ca 
- Ph'Gtecek mikroplar bulan • etinin çürüyecefindea, yiye.ı-i z .. _...IHbr. KoJ'Ull, tıawk atıllar- hirliyec:epul.. kortanaia ela. lii-
• 

Ln ı d •• ..1. mik zmn yoktur. Oyle olaaJdı a• eti me• 
a • ..ameı 814• ,..,... ... 0 • aklılarmclaD biç Wri al kalmasdı. 

......... Wr taraftm aaihlmda • r 
llr. Bir bnftma da knlldldea son· &ananla .....,.., •• ha,....... 
l'a OIRI pifirecek afÇI .u-iyle mile • yqadılı Jarluıcla, GllllanM 9'1ritl
l'Op ................ o. .. itin lro:ran cil m1mop1..,. ................... 
eti, taY11k eti çabm çiriir. o.lan ...,. ... .., ,.alaut a• MJ"'UI pup-

tla ı _.. W'IP ........ ... ... ··-· ........ •tini ... ~ ,.. 
lııim4•rk- kumıun ~--- ıir • hut beyas tar•P içinde lakt.naua. 
mit .a.. tef111ih mikrop._. etin O vakit a• et_i ~ daha ı~~ o-

Ankara • Ltuabal araNDCla 
Paaarclaa illada .._ sia ı 

Y etilkö:r'den hareket 
Anbra'dan bank• 

Nöbetçi r.c.aMler 

1.IO 
uo 

Pazar ı Es• •• ÇaakQa ecsaneleıi 
Puarteal : Bat•• Ylllitebir • 
lalı ı l•tulbal ec•neel 
Çartamba : llerlr• .. 
Pertembe : Ankara .. 
Cama : Yeni •• Cebeci eczaneleri 
Camartal : Halk •• 8allarn 

Ltlaumla Telefon 
Namaraları 

Yansın ihban: (1521). - Telefon, mi1ra· 
cut, ıebir: (1023-1024). - Sebirlerara• 
aı: (2141-1142). - Blektrlk •• Hayquı 
lrın memarlata (1146). - lılaaJerl 
Sebir Anban: (3705), - Tabi telefon 
numaralan: Zincirli cami civan: (2145, 
1150, 11111). - 8amallpuan cinn : 
(2806, 3259). - Yenltebir, Hawabap, 
Bblm tabi: (2323) - Havubqı: Gll· 
•• tallal: (3141) ı Birlik tabla (23SI) 
- Çankm caddnl, Ulu tallalı (1291), 
l•tanbal tabi.ı: sa1 

Otobüslerin ilk ye son 
••ferleri 

Sabah Aktam 
lllr Son 

sefer sefer 
Ulus il. daa K. dere'~• ua as.oo 
K. dere'den Ulua il. na 7.15 13.20 

Ulu lıl. dan ÇankQ&'7a 7 21 
Çanlııan'daa Ulua lıl. na 7.10 

Ulua il. dan Dikmen'e uo 
DUaaen'da Ulu lıl. na 7.00 

Ulu M. dan Keçl6ren'e 6.00 
Keclören'dea Ulu il. na uo 
Ulu il. daa Btlllr'e uo 
Btllk'tea Ulu il. na 7.00 

Ulu il. dan Cebeci'" 7.00 
Cebeci'den Ulu il. na 7.10 

C.beci'dea Aa. fabLra 7.00 
As. fabL dan Cebeci~• --

Yenitebir'den Ula il. mı 7.00 
Ulu il. daa Yealteblr'e 7.10 

8. puan'ndaD Alddtsd~• 6.11 
Akköpril'den S. puan'na 7.IO 

aa.oo 
23.20 

20.00 
ao.ae 
21.00 
11.IO 

21.00 
11.IO 

zs.oo 
23.00 --17.00 

23.00 
n.oo 

7.00 
9.41 

1 u ... ~ .. .....,. arumda bet 
bet daldlrede bir Mfer o1ap vm ... 
maalan •elerler dalla llktu. 

ı u. 11~1• Yentllldr, a-anlıldar. 
Cebeci, Bameııpıpan arumda mt 1 
den 20 ~e kadar vaat! bet '"- dakika· 
da; IUt IO den il e bdu' ber oa dald· 
laıda; .. , 7 .. • ••• 21 .. 21 • 
kadar ller 111 IO •• IO cll!JrHrecla bir 
mantuun 111.rler ftl'drr, 

1 Alr;pıml•n Ulu 11.._"ndan uat 23 
deki 90ll Mferlerle banlama Ulu Im7-
dam'aa danltlerl llu...,ııına dalı1ıt 
... t1er1a tlbldlrlw. 

Poıta Saatleri 
Teahhiltl6 18 e kadardır. 
Posta uat 19 a kadar İltanbul cihetine 

Türkçe ve franaızca olarak neıroclil· 
mekte olan Hukuk psetealnln Gsiln
cü cildinkı 31-32 No. lu nüma\an lntl
fU' etmiftlr. Bu nbbada Unlyenite 
Ordinaryüa profesörlerinden Ern· 
rum uylavı Slıim Ali Dilemre'nin. 
Tlbbı adlinin enteresan bahialerine, 
profeıör Muataf a Retit Belıesayın'ın 
icra kanunu tadiline, profes6r Cb. 
Crozat'nm ŞQrayı devlet kararlarına. 
Cevat Hakkı Ösbey'in Temyiz mah· 
kemeıi içti.hatlarına. profesör iten· 
ler'in Türkiye it kanununa dair yuı· 
lariyle İltanbul ıulh hlkimi Tahsin 
lıtanbu)lu'nun, profeaCSr Fritz Neu· 
mark'ın ve daha sair delerli zevatın 
makaleleri ve etütleri vardır. Guete, 
ilmi hareketleri ve hidiaeleri, aiyaı1 
ilimler okulunda imtihan intibalarını 
ve tatbikat kıammı da ihtiva etmekte• 
dir. 

Poliı kollejine alınacak talebe 
İltanbul, 16 (Telefonla) - Polis 

kollejine alınacak ikinci grup talebe· 
nin imtihanlarına bugün polle Udncl 
ıube mUdtlrMliUDde batlanmııtır. 11 
kitinin ittirlık ettiii lmtilwılara pa • 
zartesl gikıü devam edilecektir. 

Maarif Müıteprmm tetkikleri 
İatanbul, 16 (Telefaıla) - Kültür 

Bakanlığı millteprı B. Rıdvan Nafiz 
Kanıu bugün tehrlmise geldi. Maarif 
müclilrlUlünde •ekllet umumi mU· 
fettiıleriyl• bir topluıtı yaptı. Orta 
tedriat mektep ve muallim vaziyeti 
ıörilfilldil. 

Mandalina fidanlığı 
lıtanbul, 16 (Telefonla) - Karta!· 

da bir mandalina f idanlıiı tesisine 
karar verilmiftir . 

ı:::: ::::::::Y.!:~~!~!~~!.::::::::: :ı 
300 ton sömikok 

Umum müdürlüAünden 
lqilisce teknik muhaberab idareye muktedir bir ma

kine mOhendiıine ihtiyaç Yardır. Taliplerin tercümei hal, 
diploma n bouenla 111Ntleri n bir fotoiraflariyle MK. 
rummu tahtmcla Eti Bank Umam MUdilrlUl&ne tahriren 
mOracaatlan. 6437 

Nevyork dünya sergisi 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 

Riyasetinden: 
Blrl.,lk Amerika Dnletlerinln 150 inci tatiklll yıld8nUmü mllnuebe· 

tiyle 939 HDeai Nisan ayı içinde açılacak olan New. York dünya aerclıl
ne TUrklyemlsin dı lttlr&lı:i mukarrer bulundu tundan bu f evkallde aercl· 
de Tilrk sanat YI el i9lırt de iyi fiyatlarla utılmak ilzere Odamız vuı· 
tulyle Hrclye ıanderilecektlr. Satılmalı: ilzere qyuını tallın edenlere 
Ticaret ve Sanayi Odasınca bir makbw: verilecektir. Ganderilecek eıyanm 
aatıı bedeli sahibi tarafmdan teabit olunacaktır. Etyanm aerıiye 16nderil· 
meai ve aatılmadılı takdirde cerl ıelmeai buauaunda et)'& sahibine m19raf 
tahmil edilmiyecektir. BUtiln aatıılar aerıide billdknetçe tilrk memurları 
vuıtuiyle yapılacak •• nakil •e muhafazaları bu ıaretle 1ercl komlaerH
iince temin olunacaktır. BUyUk mlkyuta ticaret metaları da aynı uıuller 
vı prtlar dlhlllnde aerıtye 1h4erilebllecektir. Gerek ellerinde çene, 
yatlık, hesap, pziantep '" •lre ribl kıymetli el iflerl meftut olanlarm 
YI prek büyük mlkyuta tlcarıt emtluı ve mamAlltı veya bunların ntlmu· 
nelerini ı&ıdermek arsu edenlerin ve bu hususta fasla izahat almak lati
yenlerln Ankara Ticaret ve Sanayi Oduında mUtetekkil komiteye bq 
vurmaları kendi menfaatleri icabmdan olmakla beraber ayrıca mi1U ve va· 
tanl bir hlmıettlr. 6683 

Miraç gecesi 
Di,.aet itleri ~: 
21 eylW 918 tarihine teudUf edm 

ÇKfllDba pi Rec:ebl 11rlftn Jlrmi 
kömürü ahnacak altm olmakla ılcpmr (ptrpmbe ıece-

11) IA,lel miraç oldulu l1ln olunur. 
E.q.hi• VılQeti Daimi E.aci • (3800) &724 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hutaneal c.r.hl Şefi 
Her cUn uat içten aonra evinde 
hutalarmı kabul eder. Tel: 1490 
Aclrea: ICooperadf arkuı Ali 
Numi Apartımanı No.O D.5. 6377 

meainden : 

Muhtelif erzak ahnacak 
~llil.l'-'~a...lillllA~--~ ..... MI ......... ~~ .... 

Tarihi 10 kurut LL K. 

Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatılı kız ve erkek talebe alınıyor 

A-hn Mibll Oinıtmea Oblu Dinktörliiiin._: 
TBllllL BOLUMU : 
1- Tahsil müddeti en u üç senedir. 
lateldllerclen aranılan pnel vaaıflar ıunlardır : 
a) Vücudu lnıaurıuz olmak, 
b) İyi bir kulala malik olmak (itittiii ıceleri aynen tekrarlıyabilmek) 
c) En u orta okuldan mezun olmak, 
d) llvesl sahneye mtlaalt olmak. 
e) Kızlar için en qatı yq 16, erkekler için 17 dir. 
il - Seçim ımavında aranılacak flyler ıunlardır: 
a) I>Uz,UU ve ıerbeıt konupna. cördUIU •eya okuduiu bir ıeyl anlat· 

- kudreti, 
b) Okudup WJ8 ıCSrdilP bir tiyatro piyesi içerisinden ıeçllecek blr 

,..ıı yapabilmek. 
c) lmn komiıyonunca verilecek bir rolU yapabilmek. 
OPERA BOLUMU: 
1 - Tah.tl mUddetl en u 5 ıenedir. 
Taliplerde aranılacak ıenel 9a11flar, temsil bölUmll için yulrarda zikre

dilen genel •uıflarm aynıdır. Yalnrs aeıi iyi olmak prttır. Çok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

ll - Seçim ımavında _;anılacak teYler ,unlardır: 
a) Kendi ıeçeceğl, bildiği bir prkıyı ıöylemek, 
it) S..leri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve hlaetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temeli ve opera batUmlerine talebe ıeçme aınavları, 

lttanbul'da 4-8 Birincitqrin 1938 de Galatasaray lisesinde veya 11-15 Bi
rlacltepfo 1938 de Ankara'da MUzik Oiretmen okulunda yapılacaktır. ı.. 
teklilerln dilekçe ile tstanbul'de veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Dlrekt8r1Uklerine en geç aınavm baflıyacağı gine kadar müracaat etme· 
1eri 1kımcbr. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar ıunlardır: 
a) Ntıfuı tezkereei veya tasdikli bir ömeii, 
b) Okul diplomoı veya tudikll ameli, 
c) Sa~hk raporu, 
d) Hüınilbal veaibaı. (3767) 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyinis. Kömiriinüd ıimdiden alom. 

Vehbi Koç 
Ve ortaaı 

Her sabah 1.20. Her 
ütam 19.15 •• ıt.51 
de (Puarteal, Per
•cmbe. CUDl&rteai 
Torosdnt.) 

Samnn batuna ı Herdn t.S5 CK&JH
ri. s ..... Amu7a ba 
bat ilaerindedlr, \ 

Dbarbalrır battı ı Herda t.SS 
Zoquldall batta ı • 15.00 
Kınldrale'7e rarotDl»ll • &6.0S 

Gllndelllc: 

Hlerl • 1357 
Recepı 21 

1. D. 
Gllııet- 5 S9 

Rami· 1354 
B7lil: 1 

S. D. 
Aklam: ıı ıa 

Bir katilin muhakemesi 
!ıtanbul, 18 (Telefonla) - Sarıyer· 

de nipnlıtı Belkta•l ölclilren lbrahlm 
hakkıııdald mabkOmiyet imarı tem• 
yb mahkemealnce naksedllmlf. ıu~ 
lunun muhakemesine bu ıtln tekrar 
bat1aıumftır. 

Bu günkü durupada eski morı 
müdUril prot.ar Saim AH Dllemre 
ehlihibre olarak cliıılenmlf. mubake· 
me ıelmlyen tabltlerln celbi için haf· 
kabir gtlne bırakılmlfttt. 

Ankara'ya ıeleeek olan dcareı 
he yed 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Enter· 
nayonal ticaret odaları relal B. Val· 
10D ili odanm 1llDuml k&tfbl VI bul 
erklnmdan ml~lılılS heyet puu 
akpım Allkara'ya hareket edecektir. 
Heyet perfembey Jradar Ankara'da n .. 
1acak, ımal " lktıladl mu .. eaelerl 
ıuecektlr. 

Ardiye lleretlerl 
Bir yanlıflıla maba1 verilmemek 11· 

zere GümriUdercle muayenesi yapılan 
ve muamelesi ikmal ıdildiii halele 
kaldınlmıyan 11yaıwı yils kilosundan 
3 kurut ardiye keti almmuı cUm 
cilkltre bilclirilmi9tir. 

Sinema filmlerinbı gtimrilk 
resmi lncllrOdl 

Halkın ıeviyeslnl yllbıltmekte bG
ytık teslrlerl bulWIUl alnemalarııı cıa. 
ha aenlt mlkyuta hldkm hbmltiAe 
tabela edllmeslnt temba etmek maka 
diyle, clıt 8lkelerda ptlrtllen film. 
lerln doluıunun kltomandan alınmak· 
ta olan ıs Ura llmrllk Nlmlyle bot• 
ııun kllonndan abnmüta olan 2 llra 
gfkm'lk Nlllllnln y;Wı yetmlt lncll· 
rllmlll Bakanlar beJ•tlace kabul •· 
dllmlttlr. Bu 'lldyete ~ dolu.film
lerden 375 lturuf. bot fllmlerclcn lae 50 
kvuı ralm ıbmcakta,. 

Hiitimel konalı yıplınl ... 
Antalya Nafia M1idürliiinden ı 

Eksiltme itinde talibi zuhur etmi
yen Elmalı hlUı:Umet konağı ilçUncU 
bımı inpatı bu defa pazarlığa sıka· 
rıhmttır. 
Keıif bedeli 22651 lira 23 kunıtluk 

lı:11m1n inpatı. 
Bu ite ait prtnameler ve evraklar 

tunlardır: 
a • Ekıiltme prtnameıL 
b • Mukavele projesi 
c • Bayındırlık itleri prtname•L 
d • Huıuıt, fenni prtnameler. 
e • Ketif cetveli 
ı · Proje 
Iıtekliler bu evrakı 5 lira mukabi· 

linde Antalya Nafıa dairesinden aldı· 
rabillrler. Bu evrak bili bedel dairede 
de g6rülebilir. İhale cUnü 26.9.038 pa
zarteıl Cilnü saat 11 de Antalya Nafıa 
dairesinde kurulu lı:omisyoncla yapıla· 
caktır. Taliplerin yevmi ihaleden 11-

lı:b cGn evel Antalya Nafıa mUdtlrUl
iUnden ehliyet vesilı:Mı almaları 1&· 
zımdrr. (6119) 6388 

inşaat mUnakasası 
IClrtehfr Nafa Mldürlüiiiad• ı 
Ebiltmeye konulan it: Kıl'fChir'de 

yapılacak 24396 lira n kurut bedeli 
keıifli huauıl muhuebe, matbaa bina
amm 17997 lira 36 kunıtluk in1Ut 
itidir. Bu it 23. 8. 938 tarilıiııden 
12. 9. 938 tarihine kadar 1iıml ıUn 
mDcldetle ve kapalı nrf usullyle ek· 
ıiltmeye lı:onmuf ise de tallp svhur 
etmecllllnden 12. o. 938 tannlnden iti· 
baren bir ay mtıcldetle pazarlıkla Y1ri
lecelioden taliplerin JCaqehir vlll1et 
daimi encilmenlne müracaatları llln 
olunur. CS67& 

Baytar aranıyor 
AJ'dm Belecli:re IWellfiadea : 
80 Ura aylık tıcretH Aydın merku 

belediye baytarhlı mGnhalcllr. Bu 
memuriyete lıtekli olanların bir iı· 
tlda ile Beledl7emise mtlracatları 
ilin olunm;. &615 

Çay 25 
KNme teker 1000 
Tozteker 2000 
Salep 25 

a.ı 1000 
Tılkaclalf 250 
Yuu kadalf 250 
Taban belftlı 500 
'BJrmek lradaifl ç. 500 

Kuru solan 5000 
Kuru ll&1'llUllk llO 
ltırmuı biber 75 
Kara biber 75 
Tm 1000 
Slrkı 300 
Balp 750 
Yeni büar. btu 100 
Salamura yaprak 500 

Kuru blm 1000 
Kuru kaysı 500 
Kuru erik 250 
Çam fıetılı: 75 
Ceviz içi 75 
Fındık içi 50 
Badem içi 50 
Limon. Adet 7500 
Kuı bUmG IO 

Tavuk Adet 300 
Hindi • 150 

360 
32 
28 

250 

45 
JO 
15 
40 

" 

) 
) 71 
) . 
) 

) 
) 
) 74 
) 
) 

7 ) 
30 ) 
40 ) 

120 ) 
7,5) 77 

15 ) 
ss ) 
11 ) 
25 ) 

30 ) 
80 ) 

15 ) 
140 ) 
50 ) 105 
IO ) 

120 ) 
1 ) 

40 ) 

C50 ) 
100 ) 31 

GllnB Saati 

44 3-10.938 pazartesi ıo 

07 S-lo-938 • • 11 

• • il 

75 3-10.938 
" " ıs,s 

50 3-1o-938 ,. • 16 

1 - Ankara pollt enetltW ihtiyacı için miktar, cine, 1D11Mmmen be
dellerile ilk teminatları, ihale ı8ıı n uatları yukarda yuıh erak parti
leri ayrı ayrı açık ebiltme ile mOnıkıHJ8 konulmuıtur. 

2 - Bu itlere ait prtnameleri almalı: lltiyenlerln tmnlyıt umum ml
dtlrltıp ntm alma komUyonuna IDllncaatları. 

3 - Ebiltmeye clrmek lltiyenler teminat makbus veya banka melma
bu ile 2490 uyılı kanunun 2-ktl macldelırlnde yazılı belgelerle birlikte 
tayla edil• sin n -tte llomlsyona ıetmelerl. (3704) «5695 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -= 
!§Demir cevheri kırdırılması ve nakli 55 
& E 
5 Etibank Umum MDdUrlU§Onden: a - -= = Eli Dimli'den M ldlametre meaafede B,D,D tesmiye edi-:; 
!E len ,ataldarclaa ct.alr cnla.mia ilaraç we lanlmuı, Di•· iE 
;i rlli lataqomma nakli ... latlft, ...,... tahmili, kapalı ı 
§ zarfla mGnelaıaap Jammuetur. == 
5 Mlnab1a,a ittlrlk ecleeekl.m 21. 9. 938 tarihinde ... :! 
5E at on ildye bdar Anbra'da EtllNmk nan•• mlclUrhilUDe :! = m8racaat .. teldtflerlnl kapalı sarfla tndi etmeleri lbım-= 
ii cLr. Bu ite ait ..a..ı. projesi, mGa•b1a fAl'blameaİ An- i 
55 kara'cla Etibuak amam miclGrliliGnden Yeya Etibank DiY. 
i5 rili demir ma-.i ifletmeei mUcltirlilünclen almabilir848&-

;ı;jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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R SMI iLANLAR 
Konya'da V. kor satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3.10.1938 pazartt:si 
günü saat ona kadar teklif mektupla
rını Konya'da V. kor satın alma ko
misyonu başkanlığına verecek veya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. Boyındırhk Bokonhğı 

Kanal yaptınlacak 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokatta Kazovası sağ sahilinin 

sulanması için açılacak 0-20 km.lik su
lama kanalının hafriyat ve sinai ima
latı keşif bedeli (551.480) lira (99) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 26-9-938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Nafıa 
vekaleti sular umum müdi.ırlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (27) lira (60) kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden alabi
lirler. 

4 - Eksiltmiye giıebilmek için is
teklilerin 25809 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 

ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye i~tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa 
at evetine kadar sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e
dilmez. 

(3353) 6170 

Sulama kanalı 

ve sınai imalôh 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Tokat'ta Kazovası sağ sahilinin 

sulanması için açılacak 20-55+930 
km. lik sulama kanalının hafriyat ve 
sınai imalatı keşif bedeli 577.059 lira 
88 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.938 tarihine rast
Jıyan pazartesi günü saat 11 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
.zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnameei, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (28) lira (90) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (26.832) lira ( 40) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme 
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
eve} ellerinde bulunan bütün vesikalar 
la birlikte bir istida ile vekalete mü
racaat ederek bu işe mahsus olmak Ü· 

.zere vesika almaları ve bu vesikayı ib
raz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Sular umum mücliirlü 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3351) 6168 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra cenup meteoroloji istasyon binası 

teras üzerinin karton bitüme ile örtül
mesi işidir. 

Keşif bedeli 1056 lira 98 kuruştur. 
2 - Eksiltme 3. 10. 938 pazartesi 

günü saat 11 de Nafıa vekaleti yapı iş
leri eksiltme komisyonu odasında pa
zarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve mcr
butatı 6 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alına
bilir. 

4 - İsteklilerin (79) lira (28) ku
ruşluk muvakkat teminat vermeleri 
!azımdrr. (3785) 6712 

Köprü yaptınlacak 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Tokat'ta yapılacak Gömenek re

gülatörü ile mevcut eski köprünün yı
kılarak yenisinin inşası keşif bedeli 
(245868) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26.9.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
Vekaleti Sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (12) lira (30) kuruş mukabi
linde Sular umum müdürlüğünden a· 
labilirler. 

1 muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
1 menin yapılacağı günden en az sekiz 
1 gün evel ellerinde bulunan bütün vesi-

kalarla birlikte bir istida ile Vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet için
de vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Sular umum müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lftzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3352) 6169 

Sıhat BakanhQı 

Yerli kok kömürü ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekale

tinden: 
1 - Vekfilet ihtiyacı için satın alı

nacak olan (4.550) lira muhammen be
deli (175) ton yerli kok kömürü açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletinde teşekkül eden hususi ko 
misyon marifetiyle ve 5.10.1938 günu 
saat (15) de yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 

(342) liradır. Muvakkat teminat ko
misyonca nakten alınamıyacağınddn 

bunun daha eve! vezneye yatınlmıcş 

olması ve makbuzunun komisyona ib
razı lazımdır. 

4 - Şartnamesini görmek isti yenle
rin Ankara'da Sıhat ve içtimai muave
net vekaleti artırma, eksiltme ve iha
le komisyonuna müracaatları. (3761) 

6689 

Bir terazi ahnacak . 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües-

sesesi Satın Alma Komisyonu Reisli
ğinden: 

Müessesemiz için Sartorius mam~:
Hi.tı M.D4 modeli bir adet terazi 21.9. 
938 çarşamba günü saat 11 de pazar
lıkla satın alınacağından taliplerirı 
mezkCır saatte hazır bulunmaları ilan 
olunur. (3743) 6700 

Tarım Bakanh(lı 

Bir muhasip alınacak 
Ziraat Vekaletinden : 
Etlik distofajin 13.horatuvarında 

(35) lira maaşlı bir muhasiplik mün
haldir. 

Usulü muzaafaya vakıf, muhasehe 
işlerinde çalışmış, memurın ve barem 
kanununda yazılı şartları haiz taliple

.rin evrakı müsbiteleri il<' birlikte ve
teriner umum müdürlüğüne müraca-
atları. (3668) 6562 

Beş takım kuyu burgusu 

alınacak 
Ziraat V ckalcti Merkez Sabn Alma 

Komisyonundan: 
1 - Ziraat vekfileti Akkol direktör

lüğü için satm alınacak beş takım ku
yu burgusu ve teferruatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7 birinciteşrin 1938 
cuma günü saat on birde vekalet bina
sında yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymeti yedi bin 
lira ve muvakat teminatı beş yüz yir
mi beş liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün Akkol direktörlüğüne mü
racaatları ve isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle ve 2490 
No.lu kanunun hükümleri mucibince 
ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile 
beraber ihale günü ihale saatmdan en 
az bir saat eveline kadar teklif mek
tuplarını komisyona vermeleri tazım· 
dır. 

5 - Teklif mektup şeklinde posta 
ile gönderildiği takdirde postada va
ki gecikmeler kabul edilmez. 

(3714) MQ7 

Arpa alınacak 
E tlik'te Veteriner Baktcı·İyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Müdürlüğünden: 
1 - Müessese hayvanatı için alına

cak 50000 kilo arpa açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 237 5 lira
dır. 

3 - İlk teminatı 17 8 lira 15 kuruş
tur. Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve devletçe kabule şayan hazine 
tahvili teminat olarak alınır. Tahvilat
larda makbuz mukabili hazineye tes
lim edilecektir. 

4 - İhale 3. 10. 938 pazartesi gü
nü saat 15 dedir. Buna ait şartname 
müdüriyetten bedelsiz olarak verilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (13543) lira (45) kuruşluk 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 
şartları haiz olan taliplerin muayyen 
olan gün ve saatte ziraat vekaletinde 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 6698 

~·-, Gü~rük ve I~. B. 
~~ .. ~ _.,,. . 
inşaat münakasası 

lnhi&arlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ayrı, ayrı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulup 20.Vl.1938 tarihin 
de ihale edilmiyen 1zmir'de yaptırıla· 
cak tütün bakım ve işletme evi inşaa
tiyle temel kazıkları işi bir kül halin
de yeniden ihzar edilen şartname ve 
projesi mucibince kapalı .zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 
lI - Heyeti umumiyesinin keşif 

bedeli 764426 lira 33 kuru:i ve muvak
kat teminatı 34827 lira 5 kuruştur. 

III - Eksiltme 1.11. 1938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 1 ı de Kaua
taşta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 38.22 li
ra bedel mukabilinde inhisarlar leva
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve 
İzmir başmüdürli.ıklerinden alınabılir. 

V - Fenni şartnamesinde ızah edi
len esaslar dairesinde yapılacak te 
mel kazıkları işi Fran.kı, Rodıç, 

Stern, Sımples, Brechtel, Abalorenz, 
Mihalliı> lViost ve sair fimıaıarın usul 
ve sistemlerine veya bunlara mümasil 
sistemler.e göre yapılacaktır. 

VI - İsteklilerin diplomalı mühen
dis veya mımar olmaları, olmadıkları 

taktırde ayni evsafı haiz hır mutehaı;
sısı inşaatın sonuna kadar daımi ola
rak iş ba,.ında bulunduracaklarını no
terlikten musaddak bir teahhut kağı
dı ile temin etmeleri ve bundan ba~ka 
asgari 500.000 liralık bu gibi inşa:ıt 

yapmış olduklarını gösterır vesikayı 
ıhale guni.ınden 8 gun evcline kacıar 

inhisarlar umum mi.ıdurlügu inşa<:t 

şubesine ibraz ederek ayrıca münaka
saya iştirak ve ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

VII - Miıhürlü teklif mektubu
nu, kanuni vcsaıkle 6 ıncı maddede ya
zılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 
7 .5 güvenme parası makbuz veya b .. n
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme gi.ıniı en 
geç saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu baş-karılığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lfizımdır. 

(6492-3796) 6722 
. 

1 a ınşası 

lnhi5arlar Umum Müdiır1ugündcn: 
1 - İdaremizin Yavşan tuzlasında 

şartname ve projesi mucibince yaptı
rılacak Revir - doktor evi ile ilk mek
tep binası inşaatı her iki iş birden ka· 
paıı zarf usuliyle eksıltmcye konul
muştur. 

2 - Keşif bedeli Revirin 7238.25 li
ra ve ilk mektep binasının llJ4/!>.52 li
ra ki heyeti uıııuıniyesı 17713 lıra 77 
.cı.ıruş ve muvakkat teminatı 1J.t8,54 
ı.radır . 

III - Eksiltme 3.10.1938 tarihine 
rastlıyan pazartesı günü saat 11 ue 
..Kabataş'ta levazım ve mulıayaat şube
sindeki alım komısyonunda yapılJ.· 
caktır. 

l V - Şartname ve projeler 89 kuruş 
bedel mukalıilinde inhisarlar levaL:ım 
ve nıubayaat şulıesiyle Konya ve An
kara başmüdi.ırlüklerınden alınabilıı 

V - .t:ksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fennı evrak ve vesaikini iha
le gününden 3 giın evelıne kadar ınhı
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek av
rıca münakasaya ıştirak vesikası ;ı. 
maları liizundır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ve ve 5 ınci maddede 
yazılı inşaat şubemizden alınacak e::
siltmeye iştiruk vesikası ile.: muvakk.ıt 
güvenme parası makbuzu veya uanka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı .zarfların ekı;iltme günü en geç 
saat 10 a k<;ıdar yukarıda adı geçen ko· 
misyıon başkanhgına l11ilkbuz mukabi
linde verilmesi lazımdır. 

(6493-3797) 6723 

! ............................................. _.._ 

~ Ankara levazım Amirliği 
: ......................................... ,, .. , .... . 

Un alınacak 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir.,, 

(3787) 6714 

Satıhk köhne fotinler 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
Ankara Akköprü umum sıhiye de

posunda mevcut 168 çift köhne fotin 
ve beş çift çizme 21. 9. 938 saat 15 
de Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Fotinleri görmek istiyenlerin mezkur 
depo müdürlüğüne ve pazarlık için 
belli vaktinde komisyona müracaatla
n. (3789) 6716 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Samsun garnizonunda bulunan 

birliklerin senelik ihtiyacı olan 350000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bedeli 45500 liralık teminatı 
3412 lira 50 kuruştur. İhalesi 5. l.teş
ııin 938 çarşamba saat 10 da tümen bi
nasındaki komisyonda yapılacaktır. İs
teklilerin şartnameyi görmek ve al
mak üzere her gün eksiltmeye gire
ceklerin belli edilen günde mürat!aat
ları ve saat dokuzda komisvon bas
kanlığına vermeleri. (3790) 6717 

Karyola tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
Genel kurmay dairesinde mevcut ve 

muhtacı tamir 197 er karyolasının ta
miri pazarlığı 20. 9. 938 saaat 14 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Karyolaları görmek üzere genel kur
may daire müdürlüğiine ve pazarlık 
için komisyona müracaat edilmesi. 

(3786) 6713 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

'""' Ko.: 
ı - Karaman' da kıtaatm senelik ih-

tiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Şartnamesi Konya'da V. kor İs

tanbul Ankara levazım amirlikleri sa
tınalma komisyonlarındadır. İstekli
ler şartnaıneyı komisyonlarda okuya· 
bilırler. 

3 - İşbu 150000 kilo unun muham
men tutarı 16500 liradır. 

4 - İlk teminatı 1237 lira 50 kuruş
tur. 

5 - Eksiltme 3.10.1938 tarihine te
sadüf eden pazartesi günü saat orıdd 
Konya'da V. Kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3.10.1938 pazartesi 
günü saat dokuza kadar teklif mek
tuplarını Konya·da V. kor satınalma 
komisyonu başkanlığına verecek ve
yahut göndereceklerdir. Bu saatten 
sonra veriıen veyahut gönderilen mck 
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa "32" maddesine uygun 
olmyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 

(3788) 6715 

Firari Apdinin haciz 

edilen mallan 
1 - Hacu: kararı: Sınır dışına kaç

mak fiilinden maznun olup hakkında 

ilk tahkikat açılmış olan Garzen il~e
sinin Ayınkasır köyünden Çeto oğul
larından Cemil Ceto oğlu Apti hak
kında evrakı inceledim. Suçlunun sı 
nır dışına kaçtığını ve bu gün de ka
çak olduğunu anladım. 

2 - Bu sebepten Siirt ilçebaylığı

nın 16.6.937 gün ve 801. sayılı yazıla
rına bağh cetvelde Aptinin malı oldu 
ğu yazılı Aymkasır köyünün Verikı 

Apti mevkiindeki 114 tahrir sayılı ve 
on lira değerli harmanla Marip köyün~ 

Ankara Levazım Amirliğı !Satın Al- deki 4-15 tahrir sayılı yirmi beş li· .. 
ına Ko.: değerli iki evin aynı köyün Bevnne 

1 - Akşehir'deki kıtaatın senelik pişte karşı susuz olan 35 hektarlık J. 
ihtiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarı tahrir sayılı sekiz yüz yetmişbeş lir:ı, 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mahar mevkiinde 40, hektarlık 2. Talı· 

2 - Şartnamesi Konya'da V. Kor. rir sayılı bin lira Erdi Mezribe mev
İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri sathl kiindeki 25 hektarlık, 2. Tahrir sayılı 
alma komisyonlarındadır. İsteklilet altı yüz yirmi beş lira değerindeki su
şartnameyi komisyonlarda okuyabi- suz tarlalarla Harman mevkiindeki 10 
lirler. hektarlık 4. Tahrir sayılı 25 lira değe-

3 - İşbu 150.000 kilo unun muham• rindeki harmanın haczine ve keyfiye-
men tutarı 16500 liradır. tin usulen gazetelerle, başkaca Gar-

4 -- Şartnamesindeki yüzde yirm: zan ilçesiyle Ayinkasır ve Marip köy
beş miktar fazlası da dahil olduğu terinde münasip vasıtalarla ilanına as· 
halde ilk teminatı 1237 lira 50 kuruş - keri ceza muhakemeleri usulü kanu
tur. nunun 212 ve 216 mcı maddeleri mu-

5 - Eksiltme 3.10.938 tarihine tesa- cibince 30 haziran 1937 tarihinde ka-
<lüf eden pazartesi günü saat 11 de rar verdim. (3726) 6699 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

AJma Komisyonundan : 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 120.000 kilo sığır eti kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın 

alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 24.000 lira
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 2250 liradır. Eksıltıne 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 11 de Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs
tekliler 23 eylül 938 cuma günü saat 
10 a kadar teklif mektuplarını Kon
ya'da V. Kor satınalma komisyonu 
başkanlığına verecek veyahut gönde
receklerdir. Bu saatten sonra verilen 
veyahut gönderilen mektuplar alın
mıyacaktır. Saat ayarı Kolordu daire 
saatiyle yapılacaktır. 

3 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhassa 32 maddesine uygun ol
mıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2. 3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaat et-
meleri (3547) 6329 

Yemeni allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyor.undan : 
1 - 15.000 çift yemeni kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 27.000 liı'a ilkte

minatı 2025 liradır. Eksiltmesi 21 ey
lül 1938 çarşamba günü saat 1 O da Er
zurum' da As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - Teklif mektupları belli gün ve 
saatten bir saat evci komisyon başkan
lığına verilmiş veya posta ile gönde
rilmiş bulunacaktır. (3508) 6260 

Ekmeklik un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Adanadaki birliklerin senelik 

ihtiyacı için 360,000 kilo ekmeklik 
un mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 43,200 lira
dır. Unun şartnamesi her gün tümen 
satınalma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 23-9-938 cuma günü saat 16 
da kapalı zarfla tümen karargahında 
ki satına ima komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 3240 lira -
dır. Talipler teklif mektuplarını en 
az ihale saatından bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. Ta
liplerin ticaret odasında kayıtlı ol -
duklarına dair vesikalarını teklif 
mektuplarının içerisine koymaları 15.-
zımdır. (3551) 6357 

Sığır eti allnacak 

Buğday öğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satınal

ma Komisyonundan: 

1 - Buğday ciheti askeriyeden ve
rilmek üzere 900.000 kilo buğday ö
ğütme ve ambar nakli işinin kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 15750 lira 

olup muvakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. İhalesi 26-eyliil-938 pazar -
tesi günü saat 11 de D. Bakır Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyen -
ler her gün mesai saatleri dahilinde 
komisyonda görebilirler. İsteklilerin 
eksiltme günü ve saatte teminatlariy -
le ve muktazi vesaikle bi:-likte D. Ba -
kır Lv. AmirliiTi satın alma komisyo -
nuna müracaatları ve ihale saatından 
bir saat evci zarflarını vermeleri. 

(3466) 619S 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatm senelik ih

tiyacı olan 60.000 kilo koyun eti kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Konya'da V. Kor İs
tanbul, Ankara Lv. amirlikleri satın
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda görebilir
ler. 

2 - Muhammen tutarı 1.9500 liradır. 
Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 

miktar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 1827 liradır. Eksiltme 23 
eylül 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü saat 10 da Konya'da V. Kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 23 eylül 938 cuma gü
nü saat 9 a kadar teklif mektuplarını 

Konya'da V. Kolordu satınalma ko
misyonu başkanlığına verecek ve ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4 - 2490 sayılı kanunun hükümle
rine ve bilhassa 32 maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı kanunun 2,3 maddelerindeki is
tenilen vesaikle beraber müracaatları. 

(3548) 6339 

Un alınacak 
An.kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kilis alayı eratının senelik ih

tiyacı için 207,000 kilo un kapalı zarf 
usulilc 23-9-938 saat 16 da muna s1h 

ya konacaktır. Buna ait şartname, ev
saf Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
da ve komisyonumuzda görülür. 

2 - Muhammen bedeli 28980 Hra
dır. Muvakkat temiantı 2173 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi Kiliste dağ ala
yı satınalma komisyonunda yapıla-
caktır. (3561) 6360 

·- . Koltur BakanhOı 
. ~. . " ' .... . 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : Bina tadilôtı 
1 - Samsun garnizonunda bulunan 

birliklerin senelik ihtiyacı için 100,000 Kültür Bakanlığından: 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek- 1443 lira 37 kuruş bedeli keşifli es-
siltmeye konulmuştur. ki askerlik şubesi binasının tadilatı 

2 - Tahmin bedeli 18,000 lira ilk pazarlrkla yaptırılacaktır. Keşif ve 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 28.9.938 şartnamesi orta öğretim dairesinde 
çarşamba günü saat 1 O da tümen bi· görülel,1ilir. Pazarlık 19. 9. 938 pazar· 
nasındaki komisyonda yapılacaktır. tesi günü saat 11 de bakanlık binasın-
Şartnamesini görmek ve almak isti · d rt k ·ıt k · d . .. . . a a rrma ve e sı me omısyonun a 
yenlerın her gun ve eksıltmeye gıre- 1 kt M akk t t • t 108 
ceklerin teminat vesikalarile beraber ~apı aca ır. uv a . :mına 
1 11 . d'l .. d 

9 
d f lıra 25 kuruştur. İsteklılenn muayyen >e ı e ı en gun e ve saat a zar · . . .. . _ 

1 k · 1 k 1 - 1 vakitte komısyona muracaatları ılan 
arını omısyon )aş an ıgına verme· 

teri. (3564) 6363 olunur. (3801) 6725 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan 

Miktarı Muh. B. tık T. 
Cinsi Kilo L. K. L. K. Gün Saat Şekli 

Un 598000 62790 00 4389 50 27-9-938 Sah 15 Kapalı zarf 
Bulgur 60000 5400 00 495 00 27 

" " " 16 " .. 
K. Fasulye 57600 5184 00 388 80 27 

" " " 
17 .. " Sade yağ 18000 16200 00 1215 00 26 'f ., pazartesi 15 .. " Pirinç 48000 10080 00 756 00 26 ., .. " 
16 

" .. 
Yulaf 476000 19040 00 1428 00 26 .. " 17 .. " 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
cins, mikdar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatile ihale gün, saat ve 
şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. İhale 

Mersin As. Şubesinin üst katında As. Mahfelde As. Sa. Al. Ko. tarafından 
yapılacaktır. 

2 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler A. Sa. A. komisyonunda mev· 
cut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (3563) 6362 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan 

Birlik Miktarı M. Bede. İlk T. 
İsmi Cinsi Ton Lira Lira Ek. şekli: Ek. tarihi Saati 

B. Eski. Sv. A. Yulaf 720 35280 2656 Kapalı 22-9-938 15 
Topçu. Tb. ,, 360 17280 1336,50 ,, 22-9-938 15,30 

Yukarda yazılı tümen birliklerinin yulaflarına ihale günü talip çıkma
dığından tekrar kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde yazılı vesikalarile ihale günü ihale saatından bir saat evveline ka· 
dar teklif mektuplarını Lüleburgaz siivari sat:nalma komisyonuna verme· 
leri. (3552) 6358 
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Askeri Fabrikalar 

17 kalem çelik ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 
olan 17 kalem çelik Askeri Fabrııkalar 
Umum Müdürliığü Merkez satın alma 
komisyonunca 31.10.1938 pazartesi gu
nu saat ıs de kapalı zarfla ihale edile· 
cektir. Şartname (5) lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin m.ı· 
vakkat teminat olan (6250) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde s t· 
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
nıezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. (3644) 6603 

Bankalar ,. 
Bir topoğraf aranıyor 

Sümerbank Umum Müdürlüğün 
den: 
Bir topografa ihtiyaç vardır. Ehliye

tine göre 200 liraya kadar aylık veri
lecektir. Taliplerin bir hafta içinde 
Sümerbank U. M. inşaat şubesine mü· 
racaatlan ilan olunur. (3686) 6578 

. D_emiryolları 
Akkümülatör plik ve saire 

ah nacak 
D.D. Yollan sabn Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 37650 lira olan 

muhtelif akkümülitör, plak ve yedek· 
leri 31-10-1938 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak· 
tır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2823,75 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 188 kuruıa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3613) 6523 

Asfalt yaptırılacak 
D.D. Yollan Sabn Alma Ko.: 

Atölye ~efi alınacak 
P. T. T. Müdürlüğünden : 
Etimeığuttaki Radyo Diffüzyon is

tasyonuna yiU elli lira ücretle ve mü
sabaka ile bir atölye tefi alınacaktır. 

Bu tefin tesviyeciliği, tornacılığı 
ve soğuk demir itçiliği çok iyi ola
caktır. 

Taliplerin 20 eylüle kadar lstan • 
bulda P.T.T. Müdürlüğüne Ankara'da 
doğruca Umumi Müdürlüğe müraca-
atları ilin olunur. (3620) 6428 

Spiker ahnacak 
P. T. T. Müdürlüiünden: 
Ankara Radyosu için müsabaka ile 

bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 
behemehal yüksek tahsil görmüş ol· 
maları ve en az yabancı bir dil (Fran
sızca, İngilizce, veya almanca) bilme· 
leri meşruttur. 
Telaffuzları düzgün ve sesleri mik· 

rofona müsait olmak da lazımdır. 
Talip olanların 20 eylül 1938 tari

hine kadar Ankara P. T. T. Umumi 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri la-
zımdır. (3621) 6429 
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Marangoz sıkıjtırma 

makinesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 
1 - IUrta Genel Drk. için bir adet 

marangoz aıkııtırma makineai açık ck
mltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5. I.Teş. 938 perşem
be günü saat 11 de Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. 

3 - M;uhammen tutan 650 lira o
lup, muvakkat teminat 48 lira 7 5 ku
ruştur. Banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saat
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (3760) 6688 

Divanı Muhasebat 

Kok kömürü ahnacak 
Di..-anı Muhuebat RiJ'asetinden : 
Ankarada Divanı Muhasebat daire-

Ankara istasyonunda birinci, ikinci si kaloriferi için kapalı zarf usulü 
peron ile umumi beli etrafı, gazino ile alınacak yerli kok kömürüne dair 

nündeki piyade kaldmmlarmın asfalt
lanmaaı işi kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

1 - Bu işin keıif bedeli 13000 li
radu. 

2 - İstekliler ıartname ve sair ev
rakı D.D. Y ollannın Ankara ve Sirke· 
ci veı:nelerindn 65 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 10. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 11 de Ankara'da 
D.D.Yollan yol dairesinde merkez bi· 
rinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
apğıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
giln saat 1 O a kadar komisyon reisli 
fine tevdi etmiş olmalan lbımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahlıı:amxna uy· 
gun 97 5 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh· 
liyet vesikası. 

Ehliyet vesikası muamelesi icin is
teklilerin hemen tahriren Nafıa vek9-
letine müracaat etmeleri. 

(3712) 669~ 

lllyvan nakliyatı hakkmda 

kat'i ve 50 tonu ihtiyari olmak Uzere 
170 tondur. 

Münakasa tarihi, mahalli: 28-9-938 
çarşamba günü saat 11 de Divanı Mu
hasebat idare ve hesap itleri müdür
lUğüooe mütetekkil satmalma komis
yonunda. 

Muhammen bedetl: 4420 llı:adır. Ta 
lipler muvakkat teminatları ve kanu
nen muayyen yeealk ve tekliflerin ay· 
nı gün ve saatte Ankarada mezkur 
müdürlüğe müracaatla makbus mu}Ql
bil lnde teslim etmeleri lizımdır. Bu· 
na dair tartname paruıs olarak dai-
reden alınabilir. (3573) 6368 

Ankara Defterdarlığı 

Gayri mübadiller 
hakkında 

Ankara Defterdarbiınclan: 
Gayri mübadillik sıfatı, mülga muh

telit mübadele komisyonunca tasdik e
dilmiı olan hak sahiplerinden Yuna
niıtan'da bıraktıkları ıayri menkul 
mallara laynıet takdiri için evelce 
(Gayri mübadiller takdiri kıymet ko
miıyonuna) veya 11. 10. 934 tarihli 

D.D. Yollan Umum Müdürlüğün· kararname dairesinde 11. 10. 934 tari-
den: hine kadar mülga pyri mübadiller 

24 saatten fazla devam edecek nak- komisyonuna müracaat etmit ve 
llvatta tam vagon hamulesine tabi a) Gayri mübadillik veaikasını ve 

' tasarruf evrakını ibraz ve tevdi etme-bayvan vagonları mal sahiplerinin ta· 
lehi Userine Yerköy iıtasyonunda hay- mit olmalan, 

1 b) Bu veıikalann komisyonca nok-vanlann dinlendirilmesi için katar ar-
dan kesilebilir. Mola şartları için İs· san veya muallel görülerek kendile

rinden istenilen malumatı vermemiş 
tasyonlara müracaat edilmetidiı. bulunmalan, (3783) 6711 ..__ ___________ _ 

Kireç, tuğla ve kiremit ahnacak 
Devlet Demiryollan ikinci l,letme Müdürlüiünclen: 

İdare ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

Muhammen Muvakkat 
Cinsi Miktarı bedeli teminat 

Yozgat kireci topaç 225 Ton 270 Li. 202.50 
'.Marsilya tipi kiremit 23.500 Adet 1410 ,, 105.75 
liahyalık kiremit 1.600 ., 112 ,, 8.40 
Birinci nevi tuğla 95.000 ,, 1140 ,, 85.50 

Eksiltme 4. 10. 938 günü saat 15 de Ankarada İkinci ltletme Müdürlüğü 
binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. Eksiltme, her cins 
lllalaeme üzerinden ayrı ayrı yapılacak ve neticeye göre bir veya mütead
dit phıslara ihale edilecektir. 

Şartname her gün saat 9-12 arasında işletme kaleminde &örülebilir. İs
teldilerin muvakkat teminatlarını umumi idare veznesine yatırarak mak
bualarile muayyen gün ve saatte komisyonda huır bulunmaları ilin olu-
nur. (3769) 6694 

Hasebiyle mallarına kıymet takdir 
edilmemiş olanlarla takdir edilmiş o
lan kıymetlere karşı temyiz komisyonu 
na veya Şurayı Devlete itiraz edip de 
heniU bu itirazlan neticelenmemİ§ bu
lunanların lstanbul'da Galata'da Boh
tiyarhanında ifayı vazife eden (Gayri 
mübadil itleri tasfiye bürosu) nda 
müteşekkil gayri mübadiller takdiri 
kıymet komisyonuna 15 teşrirılevel 

938 tarihine kadar müracaatla kendi
lerinden istenecek vesika, maJUınat ve 
izahatı vermeleri ve müracaatları mu
kabilinde vesika almaları ilan olunur. 

(3764) 6690 

Gayri mübadillere 
Ankara Defterdarlığından: 
1 - 3523 No.lu kanunun birinci 

maddesi mucibince istihkak bakiyesi
ne mukabil hazine tahvili alacak olan· 
lar mahallin en büyük malmemurları
na, 

2 - Ellerindeki bono mukabilinde 
tahvil alacak olanların mahalleri en 
büyük malmemurlarına müracaat et· 
meleri lazımdır. 

3 - Hak sahipleri tarafından dol
durulmak üezere vekaletce malmemur
larma beyannameler gönderilmiştir. 

Bu beyannameler hak sahipleriyle bo· 
no hamilleri tarafından doldurularak 
müracaat vesikası mukabilinde malme
murl uğuna veya tasfiye bürosuna veri
lecektir. 

4 - Kanun, 15. 7. 1938 tarihinde 
neşredilmiştir. Bu tarihten itibaren bir 
sene zarfında müracaat etmiyenlerin 
hakları sakit olacaktır. 

2. 9. 938 tarihli Ulus gazetesinde 
neşredilen bu işe ait evelki ilinmuzın 
işbu ilana muhalif ahkimının hüküm
süz olduğu ilan olunur. (3765) 6691 

İc.ra ve İflôs 
Ankara Dördüncü lcra Memurlu

ğundan: 
Etipalas oteli içerisinde lokanta, sa

tranç, kulübü k~ük Anadolu hanı i
çerisinde üç oda, bir ardiye V'C bahçe· 
.sindeki matbaanın ayrı ayn ıenelik i
carları aşağıda yazılı şartlar dairesin
de açtk arttırmaya çıkanlmıttır. Bir 
senelik icar olarak lokantaya (1500); 
ıatranç salonuna (1500); üç oda (600); 
bir ardiye (120) ve matbaaya (180) li
ra kıymet tahmin edUmiştir. Birincı 
arttınna 5.10.938 günü saat 10-12 ara
sında Ankara dördüncü icra memur
luğu odasında yapılacaktır. Talipler 
takdir edilen kıymetlerin yüzde 7 ,5 ğu 
nisbetinde pey akçesi veya Jllilli bir 
banka teminat mektubu veya tahvili 

bedeli taktir olunan kıymetin yüzde 
7 5 ini bulduktan sonra mezkur günün 
tl2) inci saatinde en ÇQk artırana iha· 
le edilecektir. 
İşbu arttırma da teklif edilen bedel 

mukadder kıymetin de yüzde 75 i bul· 
madığı taktirde 10.10.938 günü aaat 
(10) ill (12) de yapılacak ikinci artır
mada en çok artırana mezkur günün 
(12) inci ıaatinde ihale yapılacaktır. 
Uzerine gayri menkul ihale edilenler 
dosy&Jiaki ıartnameyi görmüt ve oku
muş ve münderecatmı kabul etmiş sa· 
yılacaktır. 
Daha fazla izahat almak istiyenler da· 
iremizde 937-8526 numaralı dosyasın· 
daki şartnameyi her gün görebilecek· 
leri ilan olunur. 6707 

Ankara İcra dairesi gayri menkul 
satış memurluğundan: 20.8.938 tarihli 
Ulus gazetesiyle birinci satı9ı 26.9.938 
ve ikinci satışı 11.10.938 günü olarak 
ilin edilen lsmetpap mahallesi Zafer 
sokağındaki 8 ada, 6 paAel numara:ı 
320 metre murabbaındaki arsanın yarı 
hissesi satılacaktır. Tamamının satıla· 
cağı hakkındaki mezkur ilanımz ta&· 
hih olunur. 6706 

Ankara icra Dairesi iflas Memurlu
iundan; 

Ankara Kavaklıdere Özdcmir ıokak 
79 No. da Grosman'ın Ankara ticaret 
mahkemesinde iflisuıa ve iflaıın ıı.a. 
1938 tarihine müsadif per,embe pnU 
saat 9 dan itibaren açılmasına kar.n 
verilmi:J olduğundan, 

1 - Müfli$ten alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içinde iflis dairesine gelerek kay· 
dettirmeleri ve delillerini (HACt ve 
defter hulasaları ve saire) asıl veya 
mueaddak suretlerini tevdi eylemele
rL 

2 - Hilafına hareket cezai mesuli
yeti müstelzim olmak üzere müflisin 
borçlularının aynı müddet içinde ken
dilerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfat
la olursa olsun ellerinde bulunduran
ların o mallar üzerindeki haklan mah
f uz kalmak fUtİyle bunları aynı müd· 
det içinde daire emrine tevdi etmele· 
ri ve ttmezlerıe makbul mazeretleri 
bulunmadıkça cezai meıuliyete uğrı

yacakları ve ruçhan haklarından mah
rum kalacakları. 

4 - 28.9.938 tarihine müsadif çar
pmba günü saat 10 da alacaklıların ilk 
içtimaa gelmeleri ve müflisle mUtte· 
rok borçlu olanlar ve kefillerinin ve 
borcunu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmıya hakları· oldu.. 
ğu ilan olunur. 6684 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

Kumaş ahnacak 
M.M. V ekileti Satm Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (285) kuruş olan (7000) metre 
matra kılıflığı kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1496) lira 25 ku· 
ruştur. 

3 - Ekailtmesi 4 birincitcşrin 938 
salı günü saat on birde yapılacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesi her gün 
M.M.V. satın alına komisyonunda gö
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ilk temi· 
nat ve teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden en az bir saat eveline kadar 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri lazımdır. (3776) 6709 

Bir elektrik memuru aran1yor 
M. M. Vekaleti Satın ."..ima Ko -

misyonundan : 
Ankara'da Harp okuluna bir elek· 

trik memuru alınacaktır. 
Bu memurda aranılacak evsat: 
1 - Sanat okulu veya orta okul me

zunu olmak. 
2 - Asgari altı sene bilfiil büyük 

inşaatlanla filen motörlük ettiğıne 

dair vesika ibraz etmek. 
3 - Askerlik y"'pmış bulunmak, 
4 - Hüsnü ahlak sahibi olmak. 
5 - Nafıa vekaletince ikinci sınıf 

ehliyetnameyi haiz bulunmak şarttır. 
19 eylül 938 tarihine müsadif pazarte· 
si günü saat 9 da Ankara'da M.M. ve· 
kaleti binasında fen ve sanat umum 
müdürlüğünde bir heyeti mütehassısa 
huzurunda yapılacak imtihanda kaza
nacağı dereceye göre aylık ücretı 

(200) liradan başhyarak liyakatine 
göre (250) liraya kadar ücret verile
cektir. 

Talip olanların lüzumlu vesai:tle ba 
arzuhal fen ve sanat umum müdürlü
ğüne müracaat eylemeleri ila;ı olu· 
nur. (3687) 6606 

Çad1r ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonumlan : 
1 - 300 adet subay çadırı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
-2 - Tahmin edilen bedeli 24000 li· 

ra olup ilk teminat parası 1800 liradır. 
3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi günü 

saat ıs tedir. 

M. V. satın alma komiıyonuna milra· 
caat edilmelidir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde isteni
len vesikalarla birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gün ve saatın • 
dan en ıeç bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3468) 6215 

Sade yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miı:yonandan ı 
1 - Beher kiloıuna tahmin edilen 

fiatı (90) doksan kurut olan 100.000 
yüz bin kiloıu ayrı ve 100.000 yüs bin 
kiloau ayrı olmak \Uere 200.000 iki yüz 
bin kilo sade yağı kapalı zarf uıuliyle 
münakasaya konulmuttur. 

2 -Birinci yüzbin kilonun ihalesi 
21 eylül 938 çar§&Dlba günü saat onblr· 
dedir. 

3 - İkinci yüz bin kilonun ihalesi 21 
eylül 938 çarpmba günü aaat 14 on
dörttedir. 

4 - Birinci yüzbin kilonun ilk te
minatı (5750) lira ve ikinci yüzbin ki
lonun ilk teminatı gene (5750) beı bin 
yedi yüz elli liradır. 

5 - Evsaf ve şartnameleri (450) 
dört yüz elli kuru' mukabilinde M.M. 
V. satın almadan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatlerin
den en as bir aaat evel M.M.V. satın 
alma Ko. nuna gelmeleri. (3482) 

6251 

Arka çantası ve Ekmek 
torbası ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - 1500 : 2.000 tane arka çantası ve 
1000 tane ekmek torbası kapalı zarfla 
ekılltmeye konmuttur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 
11250 lira olup ilk teminat parası 858 
(Sekiz yUz elli ıekiz) lira 75 (yetmiı 
bet) kuruttur. 

3 - İhaleıi 19.9.938 puarteıi gUnU 
saat 11.30 dadır. 

4 - Şartname ve nümuneslnl gör -
mek için M. M. V. SA. AL KO. sma 
müracaat edilebilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kaaunun 2 inci ve 3 Unc:ü madde
lerinde iıtenilen vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını belli 
gün ve ıaatten en geç bir aut evetine 
kadar komiıyona vermeleri lizımdır. 

(3469) 6216 

Kazalar 
Demir kapı ve parmakhk 

yapt1rllacak 
Konya Ereğli Belediye Reieliiin • 

den: 
Belediyemiz tarafından inp ve te

sis edilecek olan çocuk bahçesi ve şe· 
bir parkının duvarlarına yapılacak de· 
mir parmaklıklarla demir kapıları a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Münakaaa müddeti 12.9.938 ta
rihinden başlamak üzere on beş gün
dür. 

2 - Ketif bedeli (3949) lira (30) 
kuruştur. 
3 - Eksiltmeye iştirak edebilmek i

çin (296) lira (20) kuruşluk teminatı 
naktiye veya banka mektubu gösteril
mesi şarttır. 

4 - 27.9.938 sah günü saat on beşte 
belediye encümeni muvacehesinde ve 
belediye dairesinde ihalesi yapılaca
gından taliplerin artırma eksiltme ve 
ihale kanunundaki şerait dairesinde 
ve muayyen saatte belediye dairesinde 
hazır bulunmaları. 

5 - Plan, proje ve sair evrak Bele
dive yazı işlerinden meccanen alına-
bilir. 6637 

Elektrik tesisatı 
Gerze Belediye Riyasetinden : 
1 - Gerze kasabası dahilinde yeni 

yapılacak elektrık tesisatı kapalı zarf 
usulile (2490) sayılı artırma ve ek • 
siltme kanununa göre yirmi gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin muhammen keşif bede
li (23933) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (1794) lira 
(97) kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için n3· 
fıa vekaletinden alınmış elektrik te· 
sisatı müteahhitliği vesikası ile 1938 
senesine ait ticaret odası vesikasını 
almış bulunmak Jizımdır. 

5 - İstekliler bu işe ait şart~1me, 
projeler her zaman Gerze belediye. 
sinde görebilecekleri gibi istenildiği 
takdirde şartname sureti parasız gön
derilir. 

Hipodrom sahasında inıaaı 
Ankara Belediyeıinden: 
1 - 29 teşrinievel 938 cumhuriyet 

bayramı için Hipodrom sahasında ya· 
ptlmaaına lüzum gösterilen tribun, 
peyke, parmaklık, bayrak .sütunları ve 
saire inşaatı 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9869 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 740 lira

dır. 

4 - Keşif projesini görmcık isti
yenlerin her gün yazı işleri kalemine 
ve isteklilerin de 4. 1 O. 938 günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü
racaatları. (3792) 6718 

Depo yaptırılacak 
Ankara Belediyeıinden: 
1 - Gazhaneye gelen gaz, benzin ve 

ispirtolarm muhafazası için yaptırtla
cak depo on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (4951,57) li· 

radır. 

3 - Muvakat teminatı (332) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 1 O. 938 saat 10,30 da 
encümene müracaatları. (3793) 6719 

(in (in ocağı taıı ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye fen işleri için 44 metre mi

kabı Çin Çin ocagı taşı ile 8 metre mi
kabı Filler kumunun beher metre mi
kabmm dört buçuk liradan (243) li
raya bir hafta zarfında pazarlıkla alr
nacağından isteklilerin 23. 9. 938 cu
ma günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaattan. 

(3794) 6720 

T ami rot yaptırılacak 
Ankara Beledıyeıinden: 
1 - Mezbaha binasında yapılacak 

olan bazı tamirat on beş gun muddet· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1467,74 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 110 lira-6 - Eksiltme 26-9-938 pazartesi 
belediye dır. 

4 - Kcşifnamesini görmek istiyen-
günü saat on altıda Gerze 
encümeninde yapılacaktır. 

7 - Teklif mektupları altıncı mad
dede yazılı saatten bir saat evvel be
lediye riyasetine gelmiş bulunmalı
dır. Postada vaki gecikmeler kabul 
olunmaz. 6374 

~ 9ll 1 

1 - Kaidesi 60 santim ve yüksek
liği 90 santim olmak üzere bronzdan 
mamfıl bir Atatürk büstü satın alına
caktır. 

2 - Büst en nihayet teşrinievelin 
20 inci günü Ilgın belediyesine teslim 
edilmiş bulunacaktır. 

3 - Büstün en iyi evsafta bronz -
dan ve icabatı fenniyeye muvafık o
larak yapıldığına dair İstanbul veya 
Ankara belediyesi heyeti fenniycıin
den ve yahut güzel sanatlar akademi 
sinden bir raporun ibrazı ıarttır. 

4 - Pazarlıkla mutabık kalınan be
del hini teslimde defaten tediye edi
lecektir. 

5 - Alakadarların tahriren veya 
tifahen eylülün 20 inci günü aktamı
na kadar Ilgın belediyesi riyasetine 
müracaatları ilin olunur. 6542 

An~ara Bel.ediyesi 

200 kanape ahnacak 
Ankara Beledi,_..den ı 

1 - Bahçelere konulmak üzere yap
tırılacak 200 adet kapane on bet gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Kctif bedeli 3200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 240 liradır. 
4 - Ketifnameyi görmek iıtiyenle-

rin her gün yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 23.9.938 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mu· 
racaatları. (3584) 6394 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyesinden ı 
İtfaiye vesaiti için alınacak 55000 

kilo mazot 7 tetrinievel 938 cuma gü
nüne kadar bir ay içinde pazarlıkla a
lınacağından iıteklilerin her cuma ve 
salı günü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(3569) 6364 

Muhtelif ~i(ek tohumu ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediyeye alınacak çiçek to

humları on be§ gün müddetle açık ek
ıiltmcye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (1229) lira
dır. 

3 - Muvakat teminatı (92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her güıı yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 30.9.938 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümen.ine mü-
racaatları. (3680) 6535 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4. 10. 938 günü saat on 
buçukta belediye encümenine müraca-
atları. (3795) 6721 

İsmetp&f& mahalleıinde 
S a k a r y a Sinemasında 

SEH AHMET 
Türkçe sözlü şarkılı film 

(Muvaffakiyetle devam ediyor) 

Mümessili: Ramon Nuvaro 
Bu film Ankara'da son defa o

larak yalnız sinemamızda göıte
riliyor. Fiyatlar 10 ve 20 kurut· 
tur. 6703 

Ankara Valiliği 

Benzin ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli muhammeni ( 6600) liradan i· 
baret bulunan ve nafıaya ait olan 
(2000) teneke benzinin itası 29.9.938 
pertembe günü uat on bette vilayet 
binasında daimi encümende ihaleai ya-

l pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek· 
1 siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (495) liradır. ls
tekliler teklif mektupları, muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve ti
caret oda.ının veaikuiyle birlikte so
zü geçen günde saat on dörtte enc:ü -
men rcisligine vermeleri. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüilinde görebilirler. 

(3657) 6504 

Mahkemeler 
Ankara ikinci Aıliye Hukuk MM

kemesinden: 

MUddeaaleyh: Kastamonuda Ceb
rail mahallesinde Aıkeriye mütekait
lerinden Yüzbaşı Ali Oğlu Abdullah 
Rü9tü: 
Karınız Meliha'nuı mukaddema a

leyhinizde isti.haal eylediği boşanma 
ilimmda esas adı Şerife Meliha oldu
ğu halde yalnız Meliha olarak yazıl 
mıt olduğundan müddeiye mezbure
nin bu defa açtıgı isim tavzihi dlva
sından dolayı berayı teblig gönderilerı 
davet varakası ikametgihınızın meç
huliyetinden bahsile bili teblig ıade 
edilmi' olduğundan muhakeme günü 
olan 12 teşrinicvel 1938 ~arpmba ıü· 
nü saat 14 de Ankara ikinci asliye hu
kuk mahkemesinde hazır bulunmanız 
veya tarafınızdan kanuni bir mümes
sil göndermeniz lüzumu hususunda 
huku'k usulü muhakemeleri kanunu
nun 142 inci maddesine tevfikan dav<'
tiye makamına kaim olmak Y.zere ila-
nen tebliğ olunur. 6680 



H ASA N 

Yavrularınızı Hasan Özlü unlara ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 
En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 

fciloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 6408 

Ekmeklik un · ahnacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığından : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi İhalenin şekli ve günü 
Cinsi Kilo Lira Lira saati ve şekli 

Birinci nevi 590.000 76700 
ekmeklik un 

5755 27-9-938 salı 15 Açık eksiltme 

1 - Bayramiçtc bulunan kıt'aların ihtiyaçları olarak 590.000 kilo ek· 
meklik unun 15-8-938 çarşamba günü münakasasında kapalı zarf usulile 
verilen fiatları amiri itaca muvafık görülmemiştir. 

2 - Kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan bu ihtiyaç bir ay içinde açık 
eksiltme ile alınacak ve komisyonda 27-9-938 salı günü saat 15 de toplana
caktır. 

3 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda satın alma komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonumuzda parasız görülür. 
5 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesine tevfikan ya-

zılı vesikalariyle birlikte gelmeleri ilan olunur. (6017-3523) 6303 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Erzakın 

Cinsi 

Ekmek 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Dana eti 

Miktarı 

Kilo 

40000 

10000 
2000 
2000 
2000 

Kara ciğer - Adet 500 
Böbrek yağı 250 

Sade yağ 

Pirinç 
Kuru fasulya 
Kuru barbunya 

Kuru bezelye 
Kuru bamya 

5000 

3000 
2500 

750 

500 

250 

Muhammen 
Bedeli 
kuruş 

9,5 

40 
40 
30 
35 

20 
45 

110 

25 
13 
ıs 

30 

110 

% 7,5 
Teminatı Münakasa 
Li. K. Tarihi Günü Saati 

285 29-9-938 per§embe 10 

485 29-9-938 perşembe 11 

16 29-9-938 per§embe 11,5 

412,5 29-9-938 perşembe 15 

120 75 ,, ,, tt " " 16 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be· 
delleriyle ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak parti· 
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait §artnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
dürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu· 
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3660) 6505 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- -
; Tüccar ve esnafın nazarı ;;; ---

dikkatine ---
--

- -----· -·· - Belediye Reisliğinden: 
---

- -- Maktu fiyatla satış etiket ve kalite ilanı hakkındaki ka- = 
_ nunun tatbikatı dolayısiyle yapılan kontrollere esas olmak =: 
=: üzere aşağıda esamisi yazılı esnafın ve tüccarın dükkanla- := 
=: rına ait kontrat, küşadiye ve sair evraklarile birlikte 19 
:= Eylül 1938 pazartesi gfrnünden itibaren bir hafta zarfında =: 
=: Belediye İktısat direktörlüğüne bizzat müracaatla tescil = 
=: muamelelerini yaptırmaları lüzumu alakadar esnafa ilan = 
=:olunur. 

=: Hazır ayakkabıcılar 
- Hazır elbiseciler 
:= Hazır şapkacılar = Kumaşçılar = Manifaturacılar 
=: Tuhafiyeciler 

----
--
------= Halıcı ve kilimciler - -=: Turistik eşya satan nntikacılar -

=: Mahrukatçılar. (3791) 6710 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

İnşaat ilônı 
Sümerbank Umum Müdürlüğunden : 

1. - Karabük'te yapılacak mühendis ve memur apartımanları 
ile bunlara ait müteferri işler toptan götürü olarak ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 483,147 lira 76 kuruştur. 
2. - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat 

şubesinden alınabilir. 
3. - Eksiltme 28 eylül 1938 çarşamba günü saat 11 de, Anka

rada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4. - Muvakkat teminat miktarı 25,075 lira 91 kuruştur. 
5. - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış 

oldukları bu kabil iflere, hunların bedellerine ve hangi banka
larla muamelede bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

6. - Teklif mektuplarrnı havi zarflar kapalı olarak ihale günü 
saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank U
mumi Muhaberat Şubesi Müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

7. - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatıl · 
mış olması lazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı 
itibare alınmıyacaktır. 

7. - Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını 
muhafaza eder. (3685) 6577 

Muhtelif bina ve divarlann yıkılması 
Ankara Defterdarlığından 

Ada Parseller 

321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
321 13, 14, 15, 16, 17 
322 ı. 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
325 8, 23, 10, 11, 31 
326 8. 9, 10, 1 l 
326 l, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 24 
327 l, 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 17, 18, 19. 20, 21 
331 10, 11, 12 
331 13 
331 7, 8. 9 
331 1, 14, 15 
331 4, 5 
340 Ada dahilindeki bilumum 

mebani 

Muhammen keşif bedeli 
L. K. 

1106 
1302 
1890 
1781 50 
1540 
1582 
1641 50 
1596 
1414 
1106 
1344 
1197 
1610 
1001 
1141 
1862 
1036 
1910 

Depozito 
L. K. 

82 95 
97 65 

141 75 
133 62 
115 50 
118 1 65 
123 12 
119 70 
106 5 
82 95 

100 80 
89 78 

120 75 
75 8 
85 58 

139 65 
77 70 

143 25 

MiKAOSKOP 6ÖSTERiYORKi: 

BI06ENINE 
SITMA 
• .......... a;:!ı., __ 

nın en birinci devasıdır. 

Çünkü sivrisineklerin iğneleriyle kanımıza aşılanan sıtma para
zitlerini derhal öldürür ve bu sayede sağlığımızı sıtma afetinden 
kurtarır ve korur. Sıtmanın devası kinindir. BİOGENİN'de ise 
kininin kuveti. Çelik, Arsenik ve daha birçok acı nebatat ile arttı· 
rılmıştır. Sıhhat vekaletinin müsaadesini haiz bulunan BİOGE
NİN kanı tazeleyip çoğaltır. Kırmızı yuvarlacıkları artırır. Adale 
ve sinirleri kuvetlendirir. İştahı açar. Dermansızlığı giderir, sıt
ma parazitlerini öldürür. Tali olarak hususen sıtmalı mıntakalar
da ademi iktidar ve bel gevşekliğinde mühim faydalar temin eder. 
BİOGENİN büyük ve küçükler için sıtmaya yakalanmamak ve ya
kalananları kurtarmak için en birinci devadır. Kutuların içinde 
kullanış tarzı yazılıdır. 

HER ECZANEDE BULUNUR E6v9 

15 lise mezunu alınacak 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden : 

Bankamızca tayin edilen muhtelif ihtisas şubelerinde yetiştim· 
mek üzere imtihan ile 15 lise mezunu seçilerek ecnebi memleket
lerde tahsil ettirilecektir. 

Namzetlerin aşağıda yazılı şartları haiz olmet Jıırı lazımdır. 
1. Türk olmak, 
2. Tamüssıhha olmak, 
3 . 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak, 
4. Liselerin fen kısmından mezun olmuş bulunmak, 
5. 1934 - 1938 seneleri arasında liselerin fen kısmından mezun 

olmuş bulunmak, riyaziye, fizik, kimya derslerile yabancı 
dilden iyi derecede not almış olmak, 

6. Tahsile gitmeğe ve avdetle Banka hizmetinde çalışmağa 
mani resmi veya hususi bir teahhüdü olmamak, 

Taliplerin nihayet 25 Eylül 1938 tarihine kadar aşağıdaki ve
saiki (M.E) rumuzile Ankara' da Sümer Bank Umumi Müdürlü. 
ğüne ve İstanbul' da Sümer Bank İstanbul şubesine göndermeleri 
lazımdır. 

1. Hal tercümesi, 
2. Mektep şehadetnamesi ve imtihan notları cedveli, 
3. Resmi bir hastahaneden alınmış ve yukarda yazılı sıhhat ve 

bünye şartlarını muhtevi bulunmuş bir sıhhat raporu, 
4. Tasdikli hüsnühal varakası, 
5. 4 fotograf. 
Bu vesikalar makine ile yazılmı' üçer nüsha olarak gönderile. 

cektir. imtihan tarihi ayrıca ilan edilecektir. 6678 

Gişe saatleri 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olunan 
nümune hastanesi civarında kain ve yukarda ada, parsel, . ve muhammen 
keşif bedellerile depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, 
bahçe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahal
le nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şe· 
kilde tesviyesi işinin 31-8-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artır· 
ması neticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her 
haftanın pazartesi ve per,embc günleri sabah saat (10) da defterdarlıkta 

müteşekkil satış komisyonunda ihalesi yapılmak üzere bir ay muddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

Talipler fenni şartname, keşif raporlarını ve haritasını görmek üzere 
Milli Emlak ve Nafıa Müdürlüklerine her gün müracaat edebilirler. 

(3535) 6319 

T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü ve Ankara Ajansındaa 

Ankara devlet konservatuvarına 
sınavla parasız ve yatıh talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

I - İHTİSAS BÖLÜMLERİ: 
Teganni, Piyano, Bestekarlık, Keman, Viyola, Viyolonsel, Fülüt, Obue, 

Fagot, Trombon ve diğer Orkestra aletleri. ' 
II - Seçim sınavına girme şartları: 
a) - En az ilk okulu bitirmiş olmak, 
b) Teganni şubeleri için 16 yaşından aşağı olmamak. 
III - Seçim sınavları İstanbul'da 4 - 8 birinciteşrin 1938 de Galatasa

ray lisesinde veya Ankara'da 11-15 birinciteşrin 1938 de Müzik Öğretmen 
okulunda yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin dilekçe ile İstanbul'da veya Ankara'da adı geçen 
okullara en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar: 
a) Nüfus tezkeresi veya tasdikli örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 
d) Hüsnühal vesikası. (3766) 6692 

r············-........... ı;--;;~~·~·;~;··············=-ı 
i Uzun zaman ecnebi memleketlerde çalıımış Almanca · 
i Fransızca - İngilizce muhaberat tercüme işlerini mükem-

mel surette idare edebilecek kudrette Türk tebaasından bir 
Bayan büyük müesseselerde iş aramaktadır. 

6549 Gazetemize 9 No. ile müracaat. ................................................................................................................ 
..11111111111111111111111111111111111 llllL 

= SUS SiNEMASI = ---- Pek yakında açılıyor --.,,,,,,,,, ........................... , .. ,. 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6155 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

YE· N İ 
BU GECE 

ÇiFTE ÇAPKINLAR 
Gündüz iki film birden 

1 - ÇiFTE ÇAPKINLAR 
2-ÖLOM YOLU 

SEANSLAR: 
2.30 - 5.45. Gece 21 de 

AYRICA: 
11.30 da ucuz matine 

FiYATLAR: 20- 15 

16 - Eylül - 1938 cuma gününden itibaren Bankamız giıelerinin 
Sabah 9.30 - 12 
Öğleden sonra 14 - 16 ya kadar 
Cumartesi günleri 9.30 - 11.30 a kadar açık bulunaca-

ğını sayın müşterilerimize bildiririz. 6668 

Sade yağı ahnacak 
Bayramiç Aakeri Satm Alma Komisyonu Batkanlığından : 

Teminatı 
Mikdarı Tutarı muvakkateai ihalenin şekli 

Cinsi Kilo Lira Lira Günü s:•.ati şekli 

Sade yağ 24.000 24.000 1800 26-9-938 pazartesi 15 Açık eksiltme 
ı - Bayramiçteki kıt'alarm ihtiyaçları olan 24.000 kilo sade yağı ka

palı zarf usulile 26-8-938 gününde eksiltmeye konulmuş, verilen Hatlar 
muvafık görülmemiştir. 

2 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla 
alınmasına karar verilmiş olduğundan müracaat edecek taliplerin 26-9-938 
pazartesi günü saat 15 de müracaatları. 

3 - Şartnameler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - İştirak edecek taliplerin kanunun 2 ve 3 üncü maddesine göre ve· 

sikalarile beraber gelmeleri. (6018-3524) 6287 

SİNEMALAR HALK 
..llllllL -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---- -- -- -- -- -- ----......... ,.. 

BU GECE 
KOCAMIN iŞi ÇOK 

Gündü~ iki film birden 
1 - KOCAMIN lŞt ÇOK 
2 - ESiR ORDUSU 

SEANSLAR: 
2.30 • 5.30 - Gece 21 de 

AYRICA: 
11 ve 1 de ucuz matine 
FiYATLAR : 20 - 15 

Umumt Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürii 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi : ANKARA 

Bu Gece Saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

MEKSİKA GÜLÜ 


