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lngiliz-Alman görüşmesi akim kaldı 
Çemberlôyn Londra'ya eli boş dönüyor! 
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Hiller, evela Südel arazisini işgal 
elmeği, sonra müzakere yapmağı isliyor!. 

Beneş bütün kuvetlerin seferberliğini emretti, 
Almanlar hududa durmadan asker sevkediyor Hitler Nuremberg'e gelen ve muhtelif memleketlerde 

ycqıyan almanları tef tiı ediyor 

Go<lesberg · görüşmesi neticesiz! I Hitler ~iman askerlerini 
14 kılometre Südet 

arazisine sokmak istemiş! 
Hitler çok ağır alıyor! 

... 

Esash bir teminat 
• 

vermek istemiyor 
Godesberg, 23 a.a. - Dün yapılan Hitler - Çemberleyn görüşmesinden 

eonra Godesberg ve Dreesen otellerinin pencerelerinden sabaha kadar ışık 
sızmakta idi. Bu da, mülakattan sonra, ayrıca çalışıldığını göstermekte idi. 

DUnkU görüşmeden sonra Hitler akşam yemeğini Dreesen otelinde 
Himmlcr, fon Ribbentrop ve Göbbels ile birlikte yemiştir. Buna mukabil 
'B. Çemberleyn Petcrsberg otelindeki odasından dışarıya çıkmamıştır. 

Südet mıntaka1annda nümayiıler yapılırken 

Vaziyet 
gergindir 

A. Ş. ESMER 
Orta Avrupa, krizinin ıon kırk se

kiz saat içinde atdığı cereyan, Hitler 
ile Çemberleyn araaınôaki görüımeyi 
takip eden nikbinliğin mübalağatı ol
duğunu göıtenniıtir. Krizin tehlikeli 
olan safhaları !Öyle hülaıa edilebilir: 

(Sonu 5. inci sayfada) 
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Polonya hududa 
asker sevkediyor ! 

SOVYETLER BİR NOTA VERDİLER: 

kadar ıüratle ilerlemiyor. Zorluğun 1 

1 - Evcla Çemberlcyn ile. Hitler a- t 
raundaki müzakereler zannedildiği 

nerede olduğu sarih olarak belli de • 
j'ildir. Bir rivayete göre, Çemberleyn, 

~.uM:ı ... 
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Çekoslovakya'ya tecavüz edilirse 
Sovyet - Polonya ademi tecavüz 
paktı derhal feshedilecektir ! 

Varşova, 23 a.a. - Pat ajansı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Bugün 8. Potemkin Moskova'daki Leh maslahatgüzarına şu 

beyanatta bulunmuştur: 
alman askerlerinin, müzakere devam 
etblcçe, çekoılovak arazisine tecavüz 
etmemelerini talep ebnİ§, Hitler ise, 
buna razı olmamıtbr. Diğe!' rivayete 
göre, ihtilaf Çekoslovakya'dan aynla • 
cak olan mıntakaların hududu etra -
fındadır. Müzakereler etrafında çok 
•ıln bir ketumiyet muhafaza edildi -
ğinden ihtilafın mahiyeti anlqdamı -
yor. Fakat Çemberleyn Godesberg'e 

Südet mıntakalarında südetler 
tarafından karalanan çek 

yazıları 

• 

Sovyetler Birliğine, Lehistan • Çekoslovakya hududunda Leh 
kıtaatının toplandığı hakkrnda malumat gelmiştir. 

SON DAKiKA: 
gittikten sonra Hitler ile muhabereye il llllll llll lllllll llllll 11111111111111111111111111111111 
ba!lamııbr. İngiltere başvekili, dün 

Lehistan hül;ümeti bu haberleri 
tekzip etmediği takdirde, Sovyetler 
Birliği hükümeti, kanunuevel 1922 
tarihli ademi tecavüz paktının 2 in
ci maddesi mucibince, böyle bir ta
arruz hareketi takdirinde, paktı ih -
barda bulunmaksızın feshe mecbur 
kalacağını bildirir. 

aktam saat altıya kadar henüz Hitler 
ile kıır§ı karşıya gelip görüşmemişti. 

2 - Bu görüımeler zorlukla k&l'Jı • 
Jaıırken, Çekoslovakya'da da vaziyet 
kanıımya baılamııtır. Bir defa ıüdet
ler ile çek askerleri arasındaki müsa
demeler tiddetlenmiştir. Almanlar, çek 
lere "kızılların" yardım ettiklerinden 
bahsediyorlar. Bu kızıllarla mücadele 
etmek için bir takım "gönüllülerin,, 
hudutlara gittiği bildirilmektedir. Bu 
haberden anlaıılıyor ki Çekoslovakya 
me&elesi, gittikçe, ispanya meselesine 
benzemiye başlamıştır. 

Çekoslovakya meıelcıini kanıtınm 
diğer bir amil de Hodza hükümeti -
nin istifa11dır. Hodza, Çekoılovakya'
nın belli baılı devlet adamlarından 

biriydi. Bu derece nazik bir zamanda 
iktidardan çekilmesi, memleketi anar
ti içine atarak bütün meselenin hal • 
tini zorlaştırabilir. Gerçi Beneş büyük 
otorite sahibidir. Fakat çekoslovak 
topraklannın parçalanma111n1 istilzam 
eden bir hal şekline muvafakat ettik-
ten sonra onun da otoritesi aarsılnnş· 
tır. 

3 - Ocüncü bir zorluk, Polonya'· 
nın takındığı tehditkar vaziyetten 
doğmaktadır. Bu devlet de kendi nü -
fuıunun vüzde elliye yakın bir niıbe • 

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Mülôkat gece bitti 
Godeı;;herg, 23 a.a. - Ilitlcr - Çemherlayn görü mcsi gece 

yarısından ısonra eaat 1,30 (Türkiye saatiyle 2,30) da bit -
ıni~i~ I 

Hitler - Çemberleyn mülakatı üç aaat aürmüştür. Mülakattan 
ıonra aşağıdaki huauaat tebliğ edilmiıtir: 

Führer'le B. Çemberleyn arasındaki dostane görüşmeler bugün 
Almanya'nın ıüdetler memleketinin vaziyeti karşııındaki kati 
hattı hareketini teapit eden bir alman muhtırasının verilmeıiyle 
nihayet bulmuıtur. B. Çemberleyn bu muhtıranın Çekoslovak hü
kümetine tevdiini kabul etmittir. B. Çemberleyn, yanında Berlin 
Büyük Elçiai Sir Nevil Henderaon olduğu halde bu akşam B. Hit
ler'i veda için ziyaret etmİf ve bu ziyaret eanasında B. fon Rib
bentrop da hazır bulunmuıtur. Führer bu lırıattan iatilade ede
rek südetler meselesinin halli uğrundaki gayretlerinden dolayı 
kendiıinin ve bütün alman milletinin minnettarlığını B. Çember
leyn'e bildirmiıtir. /ngiliz 8Cl§vekili yarın aabah tayyare ile lngil
tere'ye hareket edecektir. 

Prag'a son 
Paris, 23 a.a. - iyi malumat alan mahfillerde tasrih edildiğine gö

re, B. Çemberlayn İngiliz orta elçisi vasıtasiyle Prag'a bir teklif yapmış
tır. Bu teklif, B. Hitler'in her türlü karardan evel hudut boyunca sü
detler havalisinde bir mmtakanın alman kıtaatı tarafından işgali hak
kındaki talebine dair .mutavassıt biı: tarzı haldir. 

Lehistan maslahatgüzarı aşağıdaki 
cevabı vermek için talimat almıştır: 

ı. - Devletin müdafaasına müteal
lik tedbirler münhasıran Lehistan 
hükilmetine aittir ve bu hükümet hiç 
bir kimseye izahat vermek mecburi
yetinde değildir. 

2. - Leh hükümeti, kendisi tara
fından aktedilen paktların mündere
catına tamamen vakıftır. 

Maslahatgüzar aynı zamanda bu 
demarştan dolayı hayret izharr için 
de emir almıştır. Zira Leh - Sovyet 
hududunda Lehistan tarafından hiç 
bir hususi tedbir ittihaz edilmiş de
ğildir. 

Moskova, 23 a.a. - Sovyet notası, 
Polonya kıtaatının Çekoslovak hudu
dunda tahaşşüt etmiş olduğuna dair 
olan haberlere Polonya kıtaatının hu
dudu geçmeğe hazır olduğuna dair o
lup Leh hükümetince tekzip edilme
miş olan şayiaya istinat etmektedir. 

Sovyet notası, ilave ediyor: 
"Sovyet hükümeti, bu şayiaların 

tekzip edilmesini beklemektedir.,, 

Polonya hududa asker mi 
gönderiyor? 

Sayzin, 23 a.a. - Enternasyonal va
ziyet dolayrsiyle Polonya manevrala
rının sonunda yapılması mukarrer o

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Fransızlar bunu kabul edemiyeceklerini, 

kendilerinden fazla bir şey istemenin 

tehlikeli olduğunu söylüyorlar 

General Gamlen nıuhtemel 
bir harbın neticesinden emin! 

Paris, 23 a.a. - Hemen hemen bütün fransız gazetelerinin 
mütalealarına terceman olan Burg, Pöti Parizien gazetesinde 
şöyle yazıyor: 

(Sonu 3. üne;;; s&yflllfa) 

BUGÜN 16 SAYFA İLAVEMİZ 
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~ · O ÜŞ 0 N 0 Ş LE R ! . . . - Beynelmilel ziraat 
kongresi 9 40 yıhnda 

Ankara' da a~llacak 

Yağmurların Yozgat 
ve Urla' da yaptığı 

tahribat 

Şehrimizde üçüncü bir 
·orta mektep açılıyor 

~ ••...•...•••.....•...•.............••••........•.••..•...•........•••.....•....• --

Muharrir ve memleket 
Muharririn memleketi anlabnası lüzumu, uzun zaman, içimizde an

cak bir tahassür halinde yaşadı. "Edebiyatı cedide" eski estetik telak
kileriyle mücadele ederek garbın sanat ve bilhassa hikaye görüıünü 
memlekete getirirken, kitapların ve nihayet garbın örnek olarak alınan 
kitaplarındaki hayatla pek ziyade aykırılık göstenniyen İstanbul mü· 
nevver zümre hayatının çerçevesi dı§ına çıkamadı. Bu zihniyete karşı pek 
çok hücumlar yapıldı. Fakat buna rağmen, daha uzun müddet, yeni ye
tiıen muharrirler, aynı fasit daire içinde dönüp dolatarak, hayatımızı 
memleket ölçüsünde kavrıyan ıümullü eserler vermiye muvaffak ola
madılar. 

Bugün genç edebiyatta, memleketi anlatmak arzusu kuvetle hakim
dir. Bütün genç muharrirler, bu dövizin kıymet ve ehemiyetini müdrik 
görünmektedirler. O kadar ki, lstanbul'dan dııarı çıkmak imki.n ve fır
aatmı bulamamıı olan hikayecilerimizin bile, hayalen de olsa, memleke
ti dolapnıya ve anlabnıya çalııtıkları görülüyor. Bunu bir kusur olarak 
göateremeyiz. Çünkü çok yerinde bir ittiyakın ifadesidir. Kıymetli ve 
aanatkar ar:kadaıım Kenan Hulusi'yi bu arada zikredebilirim. Bir za· 
manlar, hikayelerini hep fantez~ hudutları içinde tuarlıyan ve aon bir 
ıanat el/at'si elde etmek maksadını güden Kenan Hulusi, timdi, olgun
hık devreainde, bize türk i..öyünü ve köylüsünü dekor ve mevzu olarak 
alan hikayeler veriyor. b•J İstanbul çocuğunun, tasvir ettiği muhitleri 
yakından görmemi§ olmaktan ileri gelen detay kusurlarına ve ekıikleri
ne raimen, türk köylüsünü sezif ve hisseditteki kudreti, o hikayelere 
bir reel havuı ve tadına doyulmaz bir lezzet vermekten geri kalmıyor 
ve bize, aynı muhar:ririn, memleket içinde uzun zaman dolaıtıktan ve 
)'atadıktan aonra ne kadar daha olgun eserler verebileceğini haber ve
riyor. Ar:kadaJım bu imkanı ne zaman bulacak ve acaba bula bil cek mi? 
Iıte bu, yalnız onu değil, bütün edebiyatçılarımızı ve bilhassa hikayeci· 
Jerimizi dütiUıerek ken-di kendime sorduğum bir sualdir. 

Partimiz, on kıymetli ressamı memleketin muhteJif köıelerine gön
dermek suretiyle, sanatkarın memleketi tanıması ve anlatması keyfiye
tine verdiği ehemiycti göstermİ§tİr. Gerçi edebiyatçılar mevzuu bahis 
olduğu zaman mesele daha güçlcıir. Çünkü, edebiyatçınm memleketi 
anlatabilecek kadar tanıması için bir aylık bir seyahat kafi gelmiy~cek
tir. Fakat, memleketi tanımak suretiyle bize ço-k daha kuvetli eserler 
verebilecek hakiki değerde genç hikayeci ve romancılarımızın miktarı 
o kadar azdır ki, onları bu imkana kavuıturmak, ilk nazarda sanıldığı 
kadar büyük masrafa ve külfete mütevakkif değildir, sanıyorum. 

Yatar NABi 

Pazarlıktan kurtuluyoruz 

,Yeni kanun 
itibaren 

gelecek cumartesinden 
meriyet mevkiine giriyor 

Belediye bütün tedbirleri aldı 
Pazarlıksız satış kanunu 1 birincitqrin cumartesi gününden 

itibaren Ankara'da tatbik edilmeğe ba§lanacaktır. Dün bu mü
nuebetle Ankara belediye salonunda büyük bir toplantı yapıl
mıttır. Toplantıda kanunun tatbiki ile mükellef bulunan beledi
yenin alakadar dairelerinin mümessilleri ile kanunun kendileri
ne tatbik olunacağı esnaf ve tüccar mümessilleri bulunmuşlardır. 

Dün, esnafa kanunun ve kanu- j 
nun tatbikine dair olan kararna
menin esasları etraflı bir surette 
anlatılmıf, sorulan suallere ce
vaplar verilerek anlaşılmıyan 
!-ıuıuslar tenvir edilmiştir. 

Gelecek cumartesi gUnUnden iti • 
haren Ankara'da yiyecek, içecek, gi
yecek maddeleriyle mahrukat, tuha
fiye, manifatura eıyası, kumaılar, 

hah ve kilimler ve antikacı dükkin
larındaki eıya üzerinde pazarlıksız 

ıatıı yapılacaktır. Bu suretle, ilk a
dımda, kasaplar, aakatçılar, meyva ve 
sebzeciler, sucular, bakkallar, odun 
ve kCSmUr depoları, ve dUkkinları, ha
zır elbiseciler, hazır ayakkabıcılar, 

hazır ıapkacılar, tuhafiye eşyaaı sa
tan mağaza ve dilkkinlar, kumaşçılar 
kanunun çerçevesi içine alınmıı bu
lunmaktadırlar. 

Kaymakamlar ve mekfup~ular 
arasmda yapılacak deOişiklik 
lç Bakanlık, kaymakam ve mektup

çular arasında yeniden bıw değiıik -
likler yapacaktır. Bakanlık memurin 
intihap komity0nu ilk toplantısını yap
mıı ve bir lietc hazırlamıgtır. Komls -
yon önilmilzdeki gilnlerde yeniden 
toplanarak bu listeyi gözden geçire -
cektir: 

Hariciye memurlan arasında 
Tahran bUyUk elçiliği memurların

dan BB. A'ir Ulagay merkeze na.kle
dilmiJ ,merkezde altmcı clcrece me· 
murlardan Sedat Zeki Öre altıncı de
recedeki mUddetinl doldurduktan 
sonra maaıını almak üzere bcıinci de· 
receye yUkseltilmi,tir. 

Haber aldığımıza göre 1940 nisa
nında Ankara'da büyük bir "köy ve 
ziraat işleri vesait, alat ve makina 
sergisi., açılacaktır. Bu sergi önümüz 
deki birinci köy ve ziraat kalkınma 
kongresinin vesait alit ve makina sa
hasında bir devamı mahiyetinde ola. 
taktır. Kongreden itibaren arada ge· 
çecek olan bir buçuk sene tetkikat, 
teşkilat ve tecrübe devresinden son
ra açılacak olan bu sergi kongrede 
kararlaştırılacak olan köy ve ziraat 
politikamızın modern vasıtalar lize -
rinde tcbellürünü temin edecektir. 

Yozgat vilayetine yağan yağmur -
!ardan hasıl olan sellerin yaptığı tah
ribatı telgraf haberi olarak yazmış
tık. Alikah makamlara gelen malU
mata göre Yozgat vilayetinin Şefaat
li nahiyesiyle Sorgun kazasının bazı 
köylerinde seller bir hayli zarar yap
mışlardır. Şefaatli nahiyesinin Kızıl
yar ve Sorgun kazasının Peynirye
mez, Çankili ve Caferli köylerinde 
33.300 kilo buğday, 8000 kilo arpa, 
30.000 kilo saman, 75 davar, 23 kuzu, 
S eşek, 7 inek, 4 öküz, 2 at, 31 bağ evi 
350 dekar bağ ve bahçe, 10 kağnı ara
bası ve 300 adet kesilmiş söğüt ve 
kavak ağacını seller ·götürmüştür. 

Kültür Bakanlığının orta 

İçin yaptığı muhtelif 
tedrisat 

hazırlıklar 

Kültür Bakanlığı, 1937-1938 ders yılında ilk mekteplerden 
mezun olanların fazlalığını göz önüne alarak bu yıl orta mektep
lere ve liselere talebe tehacümünü önlemek için lüzumlu tedbirle
ri almağa devam etmektedir. 

--, Bakanlık vilayet ve kazalarda ilk 

Gazi• J b• ~ j mektep mezunlarını tesbit etınekte er ıye ve buna göre mevcut lise ve orta o-

Enstitüsünden Sergi mahdut tesirli bir teşhir ma
hiyetinde kalmıyacaktır. Esaslı bir 
köy ve ziraat kalkınma devresinde 
bulunan memleketimiz için, ihtiyacı
na en uygun ziraat vasıta ve aletle· 
riyle makine tiplerinin seçilmesine 
yardım edecektir. İcap ederse hilkü
met bu makinalara gilmrüksilz muafi-

Urla'ya yağan son yağmurlardan da 
20.000 lira kıymetinde 2.000 çuval re
zakı üzümü ile 80.000 lira kıymetin
de 120.000 kilo tütün zarar görmüştür. 

mezun olanlar 

kullara şubeler ilavesine çalışmakta
dır. Bu yıl açılacak şubeler sayısının 
iki yüzü aşacağı tahmin olunmakta
dır. Bakanlık İstanbul'daki talebe fu 
lalığını önlemek için Pendik, Yeni
kapı ve Nişantaşı'nda yeni orta mek
tep şubeleri açmaktadır.' 

Gazi Terbiye enstitüsünün muhte • Şehrimizdeki talebe fazlalığını gaz 
lif sekl;iyonlarından mezun olan genç· önüne alan Bakanlık, geçen sene a
l erin tayinleri yapılmıştır. Bunların çılması kararlaşan üçilncü orta oku
isimlerini ve tayin edildikleri yerleri lun HamamönU'ndeki binasının yapıl-

yeti bahşeden tedbirleri de alacaktır. Kandıra' da ketenciliğin 
Sergi örnek Orman Çiftliğinde ku-

rulacak ve iştirak edecek olanlara is· inkişafı için hükümet 
tedikleri kadar inşa, teşhir ve de· 
monstrasyon yeri tahsis edilecektir. tahsisat gönderdi 
Orman Çiftliğinde her türlü ziraat r. • • • •. . . 
ve köy sanayii alet ve vasıtalarının 

1 
İktısat v:kaletu~ıızın muteh~:.sıı;la· 

kullanış şekillerini de göstermek ra yaptırdıgı tetkıkat Kandıra da ke
mümkün olacaktır. tenciliğin inkifafına çok milsait bir 

Sergide ziraate, ziraat sanatlarına 
ve köylerde kurulması mümkün olan 
her tilrlü sanayi ile köy terbiyesi ve 
teşkilatlanmasına müteallik bütün va
sıtalar, Aletler ve makina modelleri 
teşhir olunacaktır. 

Köy ve ziraat işleri vesait aHlt ve 
makina sergisine biltiln milletler iş
tirik edebileceklerdir. Daha şimdiden 
elçilik ve konsolosluklarımız vasıta
siyle kendilerine serginin tarihi, ga
yesi ve sergiye ittirik sureti hakkın
da lhım olan bütün mal\tmat veril
miştir. 

Sergiye getirilecek eserlerden TUr
kiye'de kalanlar ayrıca vücuda geti
rilecek olan ziraat müzesinde tethir 
olunacaktır. 

~üncü Umumi 
Müf eHIJlikfeki tiyinler 

üsUncü Umumi müfettişlik asayiş 
müşavir muavini BB. Bahri Kataş .kı· 
dem ve terfi sırası geld~kten ve bu· 
lunduiu sınıf ve derecede kanuni 
müddetini doldurduktan sonra tayin 
edildiği kadro maaşını almak şartiyle 
üçüncü umumi müfettişlik emniyet 
müşavirliğine, Niğde vilayeti birinci 
sınıf emniyet amiri Ekrem Sanvar il· 
çUncü umumi müfettitlik asayiş mü
şavir muavinliğine, emniyet müşavir 
muavini Bahri Doğanay kıdem ve ter
fi sıratı geldikte!\ ve bulundufu ımıf 
ve derecede kanuni müddetini dol· 
durduktan liOnra tayin edildiği kadro 
maaşını almak şartiyle üçüncü umumi 
müfetti9lilc asayiş müp.virliğine, 
Konya vilayeti emniyet müdürü Ke
mal Kayalı üçüncü umumi müfettiş· 
lik emniyet müşavir muavinliğine ta
yin edilmi§lcrdir. 

İkmale kalını§ olan muallim 
mektebi son smıf talebesi 
Bu yıl muallim mekteplerinden me

zun olan Uk tedriaat muallimlerinin 
tayinleri yapılmı§tı. İkmale kalan ba -
zı gençlerin ikmal imtihanlan yapıl -
nug ve bunlarn da tayin kararnamesi
nin hazırlığına başlanmıttır. Kararna
me ay sonunda ikmal edilmiı buluna
caktır. 

vaziyette bulunduğu neticesini ver-
miştir. Bu günkü eksik ve geri vasıta· 
larla bile kandırahlar mükemmel ke
ten bezleri dokumaktadırlar. Fakat 
ellerindeki iptidai tezgihlar verim 
nispetinin yükselmesine engel teşkil 
etmektedir. 

lktısat vekaletimiz Kandıra'da ke
tenciliğin inkişaf ettirilmesi gayesiy
le viliyete geniJ bir ya11dımda bulun
muttur. Bu tahsisatla kandıralılara 
model tezgahlar dağıtılacak veya hiç 
olmazaa bu günkü iptidai tezgahlar 
daha ziyade verim temin edebilecek 
bir hale ifrağ olunacaktır. 

Bu günkü haliyle Kandıra memle
ketimizde bir ketencilik merkezi te
lakki edilebilir. Hükumetin yardımı 
köylüye tevzıi edildikten ~ modelle
rin <taammümü temin olunduktan 
ıonra verim ni.apetinin bir kaç misli 
artacağı muhakkak görülmektedir. 

C. H. P. Ocak 
kongreleri 

C.H.P. Anafartıllar K•munu Dere 
ocağından: 

24.9.938 cumartesi günü saat 18 de 
ocağın senelik Jc:ongrC$i yapılacağın
dan ocağa kayıtlı üyelerin Hacıbay
ram camii karşısındaki kamun binası
na tcfrifleri rica olunur. 

••• 
C.H.P. Anafartalal Kamunu Tınas

tepe ocağındn: 
26.9.938 cumrtesi günü saat 18 de Q. 

cağın senelik kongresi yapılacağın
dan ocağa kayıtlı üyelerin Hacıbay
ram camii karşısındaki kamun bina· 
ıına teşrifleri rica olunur. 

kongre 
C. H. P. Sakarya. Kamunu Yönku

rul Ba§kanlığından : 

Kamunumuza bağlı Yenidoğan semt 
ocağımızın yıllık kongresi 25.9.938 ta· 
rihlne rasthyan pazar gUnU saat 10 da 
bu ocağımızın Yenidoğan mahallesi.1-
deki kurağmda toplanacaktır. Bu o. 
cağımıza kayıtlı bütün partili arka
daşların kongrede bazı~ bulunmaları 
rica olunur. 6954 

sırasiylc yazıyoruz: ması bit inciye kadar muvakkat bina-
' larla orta mektebin açılmasını muva-

/lcsim, iş sehsiyonmulcm : fık görmüştür. Üçüncü orta ok~l için 
Hilmi T utkan Erzincan'a; Reşat Müdafaai Hukuk caddesinde bulunan 

Türksoy Van'a. askerlik şubesi binası kiralanmıttır. 
Bu binanın kUçUk olması dolay11iy-

7'«1'ih, cvij, uf ya seksiyonundan le üçüncü orta okulun bir kısım tu
J:< uat .ı..uıcu 1..ııresun'a; l-..amil De

mirsoy Sam:.un'a; Ayşe Hikmet Bur
sa'ya; Mustafa Günakay .tlayburd'a; 
Hüseyin Gültekin Iğdır'a; Hüseyin 
~Fırat .IVlaraş'a; Usman Erbaş Kırşe
hir'e; İbrahim Ö.ıkan Van'a; Rifat 
Gürses Çankırı'ya, Nedim Hatabay Bi
leciğc , Hurhan Saraçoglu Denizliye; 
ılanoan \larol Konya'ya; Hakkı O.z
kan Akşehir'e: Mehmet Unal Bursa'· 
ya; Tosun Kraç Zonguldağa, İbrahim 
Göçmen Silifke'ye; Zeki Akan Ispar
ta'ya; Fuat Miray Eskişehir'e; Nezi. 
he Erdemir Ed!'Cmit'e; Ali Cofkuner 
Kırklareli'yc; Arif Ataç Bartın'a: 
Mehmet Hikmet lzınit'e; Meziyet 
Günay Bandırma'ya; Mahmut Ayte· 
kin Zongul<lağa. 

Edebiyat seksiyonundan : 
Mahmut Boyansal Bayburd'a; Bah

ri Mihak Çorum'a, Hatice Günaytürk 
Adana'ya; Naciye Batmak Adana'ya; 
Fevkiye Taylan Konya'ya, İsmail 
Gilner Adana'ya, Sidi Okpay Adana
ya; Fahri Ersin Eakifehir'e, Eth~m 
Aktekin Edirne'ye, Mehmet İhsan İz· 
mir'e, Hamdi Gürz: Milasa, Uluğ Tu
nalıoğlu Edirne'ye, Salahattin Ezun 
Antalya'ya; Vasfi Bilgül Edirne'ye; 
Nev.zat Akıncı Yo.zgad'a; Naci Tii&en 
Maniaa'ya; Oğuz Taraa, Giresun'a; 
Ahmet MorgUI Giresun'a; Muıtafa 
Cengiz Adana'ya; Muammer Atkın 
"Elizığ'a; Sait Karaman Maraı'a; Sidi 
GUnel Sinob'a; Vehbi Atkun Sıvaı'a; 
Tevfik Altıncl Tokad'a; Özcan San 
GUmüpne'ye: Sıdıka Yetkin Siird'e; 
Ülker BaranıU Bandırma'ya; Mellhat 
Kuray Beykoz'a tayin edilmitlerdir. 

Ziraat Vekaleti memurları 
hakkında yeni kararlar 

Ziraat Vekaleti .ıiru.t ve köy kal -
kırunaaırun mühim p.rtlarından biri 
saydıfı merkez tctkilitı Uzerinde ka
rarlar almaıktadır. 

Memurlann terfi, tayin, tekaüt ve 
yetimlere maaı tahaiıi gibi huıU.Ia • 
rın ıliratle bitirilmesi için alınan ted
birler başta gelmektedir. Bunun için 
kıdem tablolarının huırlatılmasına 

başlanmıştır. Bütün siciller yeniden 
tetkik edilmekte, memurların terfihi 
hakkında da yeni imkinlar dU9ünUl -
mcktedir. 

bcleri Necati İlkokulu'nda bulunacak
tır. Okulun kadrosu tamamen hazır
lanmış ve direktörlüğüne Gazi Ter
biye Enstitüsü muallimlerinden B. 
Zuhuri Danışman tayin olunmuıtur. 
Oçüncü Örta okul muhtelit olacak ve 
bu suretle birinci orta okula uzak 
mıntakalarda oturan erkek talebeler 
kendi muhitlerine yakın bir mektebe 
gitmek imkanını bulacaklardır. 

Bakanlık, Zonguldak'taki lise ihti
yacını da göz önüne almış ve Zongul
dak orta okulunu lise haline getir-
miştir. 

Hôkimlerin terfii 
hakkındaki 

kanunun tatbikatı 
Adliye Vekilimiz, son çıkan haldm

lerin terfii hakkındaki kanunun bet 
sene için kendisine verdiği halıdu 

bu ıene kullanmaktadır. Kanuna gö
re timdi 30 lira ile tayin edflmeJrt .. 
olan hakim namzetleriyle, 35 lira aıa., 
hakim muavinleri birer derece terfi 
etmekfedirler. 

Bir müddettenbcri vekalette iki ko
misyon halinde çalrtmakta olan ayır
ma encümeni şimdi isimlerin teabi
tiyle meıguldürler. Doğrudan doğru
ya tayinler yukardaki baremi takip 
edecek, şimdi vazife üzerinde bulu
nanlar da hazırlanan kararnamenia 
imzası tarihinden itibaren maaşlarım 
yeni ıekil üzerinden alacaklardır. 

Katip namzetleriyle hakim namnt
lerinin maaıları da yeni terfi kanu
nundan sonra bir derece arttırılmıt 
ve bu vazifelerde çah§an adliyecile
rimiz ı ağustostan itibaren maaşları· 
nı yeni esas üzerinden almı§lardır. 

Elmadaöına yürüyüş 
Halkevi Spor Komitesi Başkanlı

ğından: 

Geçen pazar gUnU Elınadağı'na ya· 
pılacağı ilan olunan yürilyilş; havanoı 
yağmurlu olması hasebiyle bu haftaya 
tehir olunmuştu. 

Pazarlıksız satıı kanunu mucibince 
bu dilkklnlar sattıkları efyanın üze
rine fiyatı ı<Ssterir etiket yapıştır -
mağa mecbur olacaklardır. Etiketin 
üzerinde yazılı fiyattan eksik veya 
fazla fiyata aatıı yapmak istiyen es
naf ıiddetli cezalara çarptırılacaktır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Günün se.nfonisi 

Hava yağmurlu olmadığı taktirde 
25.9.1938 pazar gUnU saat 6 da HalkO'\'l 
önilnden hareket edilerek Elmadatı
na gidilip gelinecektir. 1ştirfik edecek 
sporcuların tam vaktinde gelmeleri 
rica olunur. 

Ankara dUkkinlarının % 90 nında 
sabit fiyatlı etiket usulünün konma
sı, pazarlık gUrilltUsilnün % 90 nis
betinde azalma1ına, ve pazarlıktan 
doğan kötUJUklerin de % 90 ortadan 
kalkacağına delildir. 

Büyük ziraat kongresi 

hazırhklan son safhada 
CUmhuriyet bayramından sonra An

kara'da toplanacak olan "Birinci köy 
ve ziraat kalkınma kongresi,. için ya • 
pılmakta olan hazırlıklara hararetle 
devm edilmektedir. 

Kongreye davet edileceklerin mikta
rı ve viliyetlerden i9tirik edecek mU
meHillerin seçimleri yapılmıı ve i -
simler vekilcte bildirimiştir. 

BUtün vekiletler ziraat kongresin
deki müzakerelere esas olmak üzere 
muhtelif raporlar hazırlamış ve bu ra
porlan Ziraat Vekaletine r.öndcrmiş · ı 
lerdir. Raporlar bastırılacak ve azaya 
tevzi olunacaktır. 

Altmrı dokuz yıpna burncıya 
kadar henüz tayyareye binmemiş 
olan ingiliz baıvelcili Bay Çember
layn, iki defadır bir sulh meleği 
gibi kanatlanıyor. Sulh günlerini 
de. harp gllnlerini de doyasıya ya
~amıı olan bu ihtiyar diplomat, 
ikinci defa havalanırken kendini u
ğurlıyan gazetecilere : 

- HedeUm Avrupa su/hunu ko
rumaktır/ dedi. 

il-

Bir defa Berhtesıaden'de, bir 
defa da Godesberg'de Hitler'le 
dünya su/hunu korumak için konu
ıın İngiliz baıvekili, binlerce fran
sız anısından teıekkUr mektupları 
~ldı. Bunlarda "yeni bir harpte o
ğullarımıun kurban olmasını mani 
olduğun için var ol!,. denilmektedir. 

~ 

Prag'dan gelen haberler, ne ka
dar katı ylJrekli olursınrz olunuz i
çinizi burkacak kadar hazindirı 

Bu yirmi yıllık hükümet merke
zinin sokaklarında binlerce kişi bir 
ağızdan: 

- Şerefsiz yaşamak istemiyoruz! 
diye bağırdılar; "eğer sen bizi bıra-

kacak olursan biz mahvolmayız; e
ğer sen bizi bırakacak olursan sen 
mahvolur:mn!,, mısralarını okudu
lar .• 

~ 

Ve bu sırada Prag sokaklarını 
dolduran çek kadınları hüngar hün
gür ağladı . ., 

Günün senfonisi, şimdilik, bu 
göz yaşlarlyle bitiyor. 

Hazin, fakat ~ayet <llikülen göz 
ya~lariyle değJI de dökülen kanlar
la bitseydi. .. - T. J. 

Ralıkpazcırı'nda yıkılanlar : 

İstanbul Balıkpazarı'nın iki ya
nındaki mağa;za ve dükkanlar yı
krlmıya hatladığı için buradan 
nakil vasıtalarının da, yayaların 
da seçmesi yaaak edilm.ittir. Be
lediyenin bu yaaainu halkı\ an
latan kocaman levhaları bir le-

tanbul gazetesinin bastığı reaimde 
rördüm. 

İstanbul Bahkpazarı'nın ya. 
nm aıırdan, belki daha eakiden
beri meyhaneleriyle meıhur oldu
iunu bilirsiniz. İstanbul için bir 
imar planı yapılmadan önce o 
caddeden eeçen keyif ehli sık ıık 
yıkıhrlardı. Demek ki timdi ııra 
dükkanlarm ve binaların yıkıl· 
ma.ıına relmi§tir ! 

Karışmazlık ! 

Biribiriyle dövil§enlerin arası· 
na girmenin netameli olduğu, 
Nasrettin hocanın me§hur yorgan 
hikayesinden de anlatılır. Bu böy
le oldufu halde gene biribiriylc 
kapıtanların arasına girmek ve i
ti yatııtırmak i.tiyenler görülü
yor. 

Fakat bu aracıların bir iş ba
ıardıkları vaki değildir. İf te is
panya ihtilafı, İ§le Çin - Japon 
harbi ve İfle Almanya • Çekotlo
vakya anla§Jllazlıfı. 

latanbul'da Kuzguncuk'ta o
lan bir hadise, sade ihtilaf halin
de bulunan inaanlar.aa deiil, biri
biriyle çatııan hayvanların da a· 
rasına girmenin tehlikeli olduiu· 
nu göstermittir: 

Nesim isminde bir yahudi, biri
birini ısıran iki eıeii ayırmak için 
biriainin yularından tuttuğu sıra
da öteki eıek bir tekme ile adam
cağızın suratını kan revan içinde 
bırakmııtır. Galiba en salim aiya
aet ıene karıırnazlık ! 

lst<mbul'ım ağzı ! 

utanbuuu. bır uı<ra muharriri, 
bir yazıımda Jatanbul ağzının bo
zulduğundan şikayet ediyordu. 
Arada bet yüz kilometre kadar 
mesafe bulunduiu için bu şikayet, 
ne dereceye kadar haklıdır, bile
meyiz. 

Fakat vakit vakit, yazı dilinde 
bile argoyu mildaf aa eden muhar
rirlerin, acaba, bu bozuklukta bir 
te8İri olmam11 mıdır 7 

Hava bulutlu ve hafif yaGmurlı 
ge~i 

Dün §ehriıni ..:c hava çok bulutlu n 
akfam çok yafmurlu geçmiş, rUzglf 
şark şimalinden üç metre kadar hı.ala 
eımi§tir. GilnUn en yüksek ıııar gölge
de 23 derece olarak kaydedilmittir. 
Yurdun Trakya, Kocaeli ile kısmen 
de Orta Anadolu ve Akdeniz aahille
rinde hava kapalı ve yağıfh, diğer 

, mıntakalarda bulutlu geçmiştir. 24 ta· 
at içindeki yağıtların karemetreye bı
raktığı su miktarı llgın'da 22, Sinop
ta 19, Rize'de 7, Tokat'la 6, diğer Y• 
ğııh yerlerde de 1-2 kilogram araaua
dadır. 

Rüzgarlar Akdeniz sahillerinde 
garptan saniyede 5, diğer mıntakalar
da timalden en çok 9 metre kadar hız
la cttmiıtir. DUn en yüksek uu Siirt'te 
26, Antalya'da 27, Diyarbakır'da J8 
derecedir. 



24 - 9 - 1938 

.Vaziyet 
gergindir 

(Başı 1. inci sayfada) 

tinin "ekalliyet" olduğunu unutarak, 
Çekoalovakya'cla yqıyan bir avuç po

lonyalmın "kurtanlmuını,, talep et • 
mekte ve bu talebini ele askeri hazır • 
bldarla takviye ebnektedir. Polonya'
DID bu idcliuı ve bilhaaaa askeri ha • 
zırlddan, Çekoılovakya'mn müttefiki 
olan Sovyet Ruıya'yı harekete getir • 
mittir. Polonya, Çekoılovakya'ya kar
tı tMrruza geçtiği takdirde Sovyet 
Rusya, on aene kadar evel Polonya ile 
anamda imzalanan ialcbnnazlık pak • 
bnı feaheclec:eğini bildinniıtir ki bu 
tehdidin arkaıındaki mana aarihtir. 

4 - Macariıtari'ın iddialan ela va • 
ziyeti kanftıran ehemiyetli bir amil 
olarak sayılmak lazımdır. Gerçi 
Çeko.lovakya, Macariıtan'm taar· 
ruzuna kartı Yugoalavya ve Roman 
y.a ile aktettiği küçük antant pak
tiyle kendini korumuıtu. Fakat bu
günkü tartlar içinde küçük antant 
mukaveleainin meri olup olmadığı 
fÜphelidir. Dün Belgrat'tan gelen 
bir haberde deniliyordu ki : 

"Çekoılovaky'!'~ .:ereyan eden 
hadiaelerden ~dmae h:z:tr. kadar 
müteeuir değıldir. Fakat yugoılav 
efkarı umumiyeai diğer cihetten te
eaaürlerinin kafi gelmediğini ve Yu
goalavya 'nın çeklere yardım edecek 
vaziyette bulunmadığını görmekte • 
dir. Çeko.lovakya'nın ıiyaıi vaziyeti 
içinden çıkılmaz bir haldedir.,, 

Ba sözlerden, Yugoslavya'nın ( e
koelovakya'ya yardım bahsinde yan 
çizmiye baıladıiı iıtidl&I edilebilir. 
Bu haber, Çekoılovakya'ya kartı 
ıiddetli davranmak için Macariıta· 
n'a cesaret verecektir. 

5 - Muaolini'nin de habeı meae-
1..UU halletmek İç.İn bu karıtık vazi
yetten iatifade etmiye çalııtıiı an
lafılmaldadır, İtalyan cazeteleri 
çekoalovak meaeleıini, lıpanya me • 
aelesİDİD, ispanya meselesini de Ha
bet meaeleainin doğurduğunu yaz
m.kta ve hepsinin de bir arada 
halledilmesini talep etmektedirler. 

Hülaaa çekoalovak meselesi dal
lanmıt budaklanmıı ve teııkini git
tikçe zorlaf&ll hınlar uyanchrmıt
tr. Bu manzara karıısıncla mesele
nin alelacele hallini istemekte Çem
berle7n'ın bUlı olcfuiunu teslim et
mek lbmadA". 

A.~.ESMER 

lr•' da Nihavent halkının 
llradliı feliket üzerine 

Teati edilen 
telgraflar 

Ankara. 23 a.a. - lran'da Nihavent 
halkmm uğradığı felaket münasebe -
tiyle iki memleket hariciyeleri ara -
ımda qağıdaki telgraflar teati olun
muıtur: 

Eluelanı Bay Aalim 
Haricite Nazın 

TAHRAN 
Nihavent halkının uğradığı felake

tin aldığı vüsatten fevkalade müte
essir olarak, kardeş milletin uğradı
ğı mateme cumhuriyet hükümetinin 
pek samimiyetle i~ir§k ettiğini arz. 
eyler ve derin sempati/erimin kabu
liiaii rica ederim. 

Hariciye Vekaleti Vekili 
ŞOKRO SARAÇOCLU 

B. Şülcrü Saraçoğlu 
Hariciye Vekaleti Vekili 

ANKARA 
Uğradığımız elim felakete Tür

kiye hükümetinin samimi iştirakin -
den pek çok mütehassis olarak Şehin
fah biikümeti ekselansınızın lütufkar 
deliletinizle cumhuriyet hükümetine 
derin ve candan teşekküre beni me
mur etti. 

MOHSEN RAIS 

Barbaros 
ihtifali ne 
hazırlık 

utan.bul, 23 (Telefonla) - Bu ayın 
28 inde yapılacak Barbaros ihtifalinin 
programı hazırlanmıştır. Yapılacak 
törene deniz, kara ve hava kuvetleriy
le ticari ıefain, mektepler ve muhte
lif teıekküllere mensup heyetler, Bar
baros zamanına ait silahlarla mücelt
hez efrat ve mehter takımları iıtirak 
edeceklerdir. Tören gece ve gündüz 
devam edece-ktir. Bir tayyare filosu da 
tören esnasında havalanarak denize 
çelenkler atacaktır. 

DÜNYA HA.SERLERİ Londra'da derin heye<an varı 

Hitl·er Alman askerlerini 
14 kilometre Südet 

arazisine sokmak istemiş! 
Fransızlar bunu kabul edemiyeceklerini, 
kendilerinden fazla bir şey istemenin 

tehlikeli o/dutunu söylüyorlar 

General Gamlen muhtemel 
bir harbın neticesinden emin! 

~\ .. ' . . . 

Nürember• kontıresindelıi cılmcın .. iterim 

(Baıı 1. inci sayfada) 

.. Maamafih Gode11berg'de bilinmesi 
lizımdır ki, Fransa imkan dahilinde 
uzlapna yolunda yürümüştür, fakat 
ş4udi artık bu hududu agmak isteme· 
mektedir . .Fransız efkirı, hiç şüph~iz 
bir uzlaşma arzu etmektedir. Fakat, 
evelce tespit edilmif olan fedakarlık
lar da bizzat Çekoslovakya'da feda
karlık yolunda mümkün olan azami 
hudutları aımıttır. Ve kendisinden 
fazla bir şey istemek tehlikeli olacak
tır. 

Hiıler aüdet artuiaine girmek 
istiyor 

Ob gazetesinde Dault, şöyle yazı

yor: 
.. Feragatte bulunduk. Şeref kadar 

sulh da bizim her türlü feragat tek
lifleri karş111ında "hayır,, dememizi a
mirdir. Bundan böyle tamamiyle mu
adil bir karşılığı olmıyan hiç bir fey 
yapılmıyacaktır.,, 

Övr gazetesinde Bn. Tabuis, f(>yle 
diyor: 

"Son dakikada bize Godesberg'ten 
telefonla bildirildiğine göre Führer, 
bugünkü cuma gününden itibaren kı
taatını 14 kilometre derinliginde sü
det erazisine sokmak hakkını iste
miştir. 

Diğer taraftan B. Hitler'in yeni çek 
devletinin hudutlarını garanti et
mekten imtina eylemekte olduğu söy
lenmektedir. Aynı zamanda, mumai
leyhin Avrupa'da sulhu tesise hidim 
umumi bir uzlaşmanın ,eraitini tetki
ka amade olduğunu söylemiş olduğu 
beyan edilmektedir. 

••• Çekoslovakya' nın da 
tak.imi arzuaunda 

Ordr gazetesinde Rivier, Tabuis'nin 
vermiş olduğu haberi teyit etmekte ve 
Hitler'in hatta Çeko.lovakya'nın tam 
ve kati olarak taksim edilmesini en 
kati ve en enerjik bir tekilde ietemit 
olduğunu ilave eylemektedir. 

Figaro gazetesinde bir makale yaz· 
mış olan Butello'ya göre alman erki· 
nı harbiyeainin nazi rejimine ve nazi 
felsefC9ine sempatik zevattan mürek
kep bir çek hükümeti vücuda getiril
mesi için Prag'ın işgalini istihdaf e
den bir planı vardır. 

General Gamlen muhtemel 
bir harbin neticeainden emin 

Epok gazetesinde, KerU.ia'in yazm.ıı 

IÜ(ÜI DIŞ HABERLER 1 
X Nevyork - Atlantik sahillerinde 

nüküm süren kasırga neticesinde 300 
kişi ölmüş, 10.000 aile yersiz yurtsuz 
kalmııtır. 

X Stokbolm - Yakında terhis edile
cek olan bir la.um efradın silah altın
da bırakılmalarına karar verilmiftir. 

X Sofya - Bulgar kıralı, İsviçre • 
den Bertin'e ptmittir. 

X Atina - Kıra! Korfu'ya gitmiıtir. 
Orada manevralan takip etmek üze -
re gemiye binerek 30 eylUlde Ati -
na'ya avdet edecektir. 

X KuclUs - Araplar, Şeria'~aki zi • 
raat istasyonu, polie merkezi ve güm· 
rük binasiyle Beytülllh'm telefon mer
kezini yıkmışlardır. 

Saffad civarında cereyan eden mu -
harebe neticeainde 21 arap ölmüştür. 

X Londra, - Halen İngiltere' de se • 
yahat etme~te olan 800 eUi alman 
muharibi kırabn hususi müsaadesiyle 
Vindsor ve Hampton Covt 1atolannı 
ziyaret etmişlerdir. 

XVqinston - Fransa büyük elçisi, 
Avrupa vaziyeti hakkında 20 dakika 
B. Hul ile görütmüştür. 

olduğu qağı~ki Mtırlar okunmakta
dır: 

"MalQmatı toplıyan, alman ve fran
sız ordularının unsurlarını tanıyan 

Baıkumandan Gamlen, Hariciye nazı
rına bir harp zuhuru halinde harbin 
neticeeine mutlak bir \timadı olduğu 
hakkında teminat vermittir . 

Muharrir, '"bu sözleri namusum üze
rine yemin ederim ki, bizzat B. Bon· 
ne'den itittim.,, demektedir. 

Soayaliaılerin lıüriyeıi 

Popiiler gazeteeinıde B. Leon Blum, 
soeyaliıt fırkası parlamento grupu
nun çar§&mba günkü içtimaından is
tihraç edilen milfterek düşünceleri 

hulba ettikten sonra f(>yle yazmak
tadır: 

.. Fırkanın eiyaseti, kollektif emni
yet ve beynelmilel ahlilriyet enaına 

istinat etmekte berdevamdır. Fırka, 

bir milleti feda etmek suretiyle, yapı· 
lacalı: olan ve verilmit sözü inkir et
mek mahiyetinde bulunan her türlü 
harekata ittiriktcn katiycn imtina e
der •• 

Cenevre' de mülteciler 
meselesi konuşuldu 

Cenevre, 23 a.a. - Milletler cemi
yeti aıaambleıainin politik daomiayonu 
bu gün öğleden sonra mültecilere ya
pılacak yardım hakkındaki karar su
reti projesini kabul can.ittir. 

Hitler'in, Çekoslovakya'Dlll 
hartadan silinmesini 

istediği haber veriliyor! 
Yugoslavya mülıteci kabul edemiye

ceğini yazı ide bildirmİıfti. 
Norveç delegesi, yapılacak yardı

mın muayyen bir aınıfa münhasır kal
mayıp aiyaai sebeplerden dolayı mem
le'k~lerini terkedenlerin hepsine tat
bik edilmeei icap edeceğini bildirmiş
tir. 

Londra'da nümayişler yapıhyor 

Danimarka ve ineç delegesi Nor
veç delegesinin mii'taleasına ittirak 
etmiılerdir. 

Londra, 23 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: Hitler - çem. 
berleyn mülikabnın tehir edilmiı oldujuna ft aöriifmelerin İn
giliz Bqvekilinin mektubuna Hitler tarafından verilecek c:eYap. 
tan sonra bqlıyacaima dair öğle vakti Godellbers' den ıelmit o
lan haberler derin bir heyecan tevlit etmiftir. 

Londra'nın siyasi mahfillerinde Almanya'nm metalibatı hakıo 

Polonya hududa 
asker sevkediyor ! 

SOYYmER BİR NOTA YERDiLER: 
Çekoslovakya'ya tecavüz edilirse 
Sovyet - Polonya ademi tecavüz 
paktı derhal feshedilecektir ! 

Fransız sol<uları 

. arasında görüı 

ayr1ll~ları var 
Parlômento icap 

ederse toplanacak 
Pariı, 23 a.a. - Sol cenahlar dele -

gaayonu toplantısını bugün öğleden 
sonra yapmıştır. Toplantı, sosyalist 
ve komünietler taraflndaa hükümet 
politilı:aaı alejhia.de yapılan tenkitler
den 10nra radikal mümeleİllerinin 

Daladiye nczdine gitmelerine imkan 
vermek için inkıtaa uğramıştır. Hat· 
ti komünistler çok tiddetli bir liaanla 
iki takrir de vemıitlerdi. Sosyalist 0-
rial meclisin içtimaa daveti muvafık 

olmamakla beraber B. Daladiye'nin 
meclisteki bütün grupların ıeflerini 
kabul ederek beynelmilel müzakereler 
hakkında kendilerine malUmat veril
mesini iatiyen bir takrir vermittir. 
Bu teklif komünistler hariç olmak ü
zere ittifakla kabul edilmiştir. 

(Başı 1. ınci SBFfada) 
lan g~it resminin icrasından vazge
çilmiştir. Zannolunduğuna göre kıta
at, hudut üzerinde bir noktaya git
mekte ve o noktada dünden.beri kıtaat 
ve mühimmat tah§it edilmektedir. 

Seyzin Silezyaaının bütün fdıirle
rinde duvarlara aaılm11 olan bir be
yannamede "Çekoslovakya Silezyaaı
nın ana vatana rücuu saati çalmıştır.,, 
denilmektedir. 

Nümayifler 
Vartova. 23 a.a. - Sieuin Sile.zya

sının Polonya'ya ilhakı lehinde dün 
on binlerce kifi aokalı:l.arda nümayif 
yapm1flardır. 

Gönüllü mü/re:seler ıeılcil 
olundu 

var.,., .. 23 .... - Çekoelcwalı:ya'da 
Siezin mıntalı:umda bulunan polon
yalılardan burada gönüllü müfrezele
ri tefkil edilmittir. Bu mıntakanın 
kurtarılmaeı için mücadele edecek o
lan bu müfrezel~r bilfiil harekete ge
çeee klerdir. 

Polonya'nın yeni bir teıebbüaü 
Varşova, 23 a.a. - iyi bir kaynak

tan öğrenildiğine göre, Lehistan'ın 
Prag'daki Prta elçisi bu sabah yeni 
bir demarı yaparak Leh ekalliyetine 
de diğer milli grupmanlara verilecek 
hakların verilmesi hakkındaki 21/9 
tarihli Leh noktasına acele cevap ve-

B. Daladiye'nin nezdinde rilmesini iatemiıtir. 
B. Dala.diye radikal heyeti kabul Prag hükümeti, bu cevabın derhal 

ettiği zaman .on aldığı malılmatı teb _ verilmesine imkan olmadığını bildir
liğ etmittir. Heyetten bazı banın Go- miştir. 
desberg görüpelerinin taliki ve hat- B. Bek, bugün öğleden sonra ingi
ti inkıtaı ihtimallerinden bahsetmele- liz, fransız ve japon büyük elçilerini 
ri üzerine, B. Daladiye Fransa ile ln-ı kabul etmittir. 
giltere'nin bu takdirde alınacak ted- Kanlı çarplfmalar 
birleri hiç fÜpheaiz müıtereken der - Katoviç, 23 a.a. - Teıen'den bildi-
pİf edeceklerini ve Çekoslovakya tah- rildiğine göre, Trzinietz'de Çek aı
rik edilmiyen bir taarruza hedef oldu- kerleriyle Lehli halk arasında kanlı 
ğu takdirde Fransa'nın icabeden yar- çarpışmalar olmuttur. Çek kıtaatı hal 
dun tedbirlerini ittihaz edeceğini bil- kın dağılmasını istemi§, halkın mu-
dirmittir. halefet etmesi üzerine ateı açmı1tır. , 

Parlamentonun içtima daveti ihti- lki lehli ölmüf, 10 lehli yaralıİnn:ut

J' aziyet dejifmedi 
maline dair sorulan bir suale cevap o- tır. 

larak, hidiaeler icabettirdiği takdirde 
parlimen.tonun hükümetle birlikte 
meeuliyetini deruhte etmek üzere 
toplanmıya çaiırılacağını beyan et
mittir. 

Siezin, 23 a.a. - Leh - Çek hudu
dunda akşam üzeri hiç bir deği§iklik 
olmamıştır. Kıtaatın faaliyeti durmuı 
gözüküyor dün hudut bölgesine ge • 
len kıtaat hudut boyunca köylere yer 
leıtirilmittir. B. Musolini yeni bir 

nutuk verecek 
Roma, 23 a.a. - B. Muıolini yarın 

Padu ve Belluno'ya gidecek ve nutuk 
aöyliyecektir. 

67 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teıkilitı, altmıı yedi kaçakçı, 
yedi yüz altmıı dokuz kilo gümrük 
kaçağı, on üç kilo inhisar kaçağı, 
altmıı türk lirası, yedi adet altın saat, 
iki silah, yirmi dört mermi ile yirmi 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Sovyetler Birliği'nin vtUiyeti 
Cenevre, 23 a.a. - Altıncı komiı· 

yon, aanksiyonlara dıair olan 16 ıncı 
maddenin umumi müzıakerC9ine ba,la· 
mıştır. Bazı hatipler ve ezcümle Pol 
Bonkur söz almıılardır. Müteakiben 
Litvinof, Çekoslovakya'ya karfJ bir 
hücum vaki olup da Franaa bqka tür
lü .bir hattı hareket itıtihaz ettiği tak
tirde Sovyetler Birliğinin vaziyeti ne 
olacağını tasrih ettnittir. 

Prag, Sovyetler birliğinin Franaa'· 
dan müstakil olarak yardımı meselesi
ni ileri sürmemiştir. Alman - fransız 
- İngiliz ültimatomunu kabul ettik· 
ten sonra, Almanya yeni iateklerde 
bulunduğu ve ingiliz - alman müzake
releri akim kaldığı ve Çekoslovakya 
budutlarmı ailihla müdafaaya karar 
verdiği taktirde, kendisini paktla 

kında birçok · tahminler ,apıl • 
maktadır. Halt& buı kimMI•, 
bu metalibabn Çelroelovakp'. 
mn bilkne ortadan kal1••aımı 
iltibclaf edeıceüne ileri sitmekt• 
olduja mütaleumcladırlar. 

Diler buı kiımeler, Ahmnya'nm 
metali.batını bu derece ileri ptünm
mit oldupnu temin eıllllelı:tedir. 

Alman ordu. iflfllfden Ö""8 
ıerh.U edilmiyecek 

Umumiyetle alman orduaunwı Bit· 
ler tarafmdm kuanılauf diplomiııli 
zaferinin bir seylini tıefkil edecek bir 
it1al hareketine tevellill em~ 
ttthie edilecelindea 9üpbe edilmek
tedir. Bu itibwl& buı iclıeiliıs miıba
birlerin bilıdir4iii veçblle 9 kilGIDetre 
derinliğinde çek aruilinin ifPli key • 
fi yet~ ubahleyin burada biiJl'ıilk blr 
ehemiyet atfedilmekteydi. 

Berlin taıınin edilmedi mi 1. 
Bu iJPl, aüdet nmnleketinia. Jtj .. 

manya'ya iademi keyfiyetinin billlfi 
icr•mm dinini olmak tiılıere Alııma
ya taraf mdan talep edilmitti. Şimd1 
bazı kimaeler, müzakerelerin tehir e
dilmesini böyle bi.r tedbiriıL Berlin'i 
tatmin edemiyeceğine delil addetmek 
tedirıler. Fakat bütün bunlar, intU. 
ata mmtenit muhakemelerdir. Bu ci· 
heti kaydetmek mühimdir. 

Londnida nümayifler 
"Çemherleyn iad/a e&meli,. 
Londra. 23 a.a. - Bir kaç bin. kiti 

dün alrflm Viıitelıall'de ~ mmeleai
nin ball'l projeai aleyhinde niaayif 
yaprmflardır. lnzibat.erriai mamır
ları nümayitçilerin bllpekıllet.e p 
meledne mani olmullardır. Saat 20.30 
da nümayitçiler bir alı.dan .. Çeklere 
yardım edelim, Çeld>erl8)'11 iatifa et· 
melidir,. diye mükerreren baiJnmt
lardı.r. 

"Dünya aulb tıoplantnı,. cemi.yeti 
BilfV'9k&let cmrına yüz kadar nabet· 
çi dikerek .pce gündüz halka riNJeler 
dağıtmıya karar vermİftir. 

Saat 22 ye doiTu nüıd&yitçüıerin on 
bia kifi kadar oldukları tahmin ecW
me~ydi. 

lngiliz nazırları, Gode.berg'ten p
len ilk raporu tetkik etme.küWe tCJD
lanmıtlardır. 

Bu bueuata bi& bir ma16mat aJına
mMmftır. 

Londra, 23 LL - B, Attli ile itsl 
muhalefetin pulmıentodaki ,,ı mua
vini B. Griıwad bu aJqam barh:ije 
baılwılıimda Lort Halifab _. • 
dan kabul edilmi9lerdir. Görüjlqe ,._ 
rım saat ıilrmüftür. Balı:anm, •alı
nan malfunata ıöre beynelmilel vui
yet hakkında iuhat 'V'Ol'diil aanaedU.. 
mektedir. 

Damızhk atlar1n fiah 
tesbit edildi 

Ziıut Vek'1etinden: 
Ilgı yerlerinde veya kendi çiftlik

lerinde ıerbeat at yetiftirenler cina 
a~gır ihtiyaçlarını haralarca tertip e
dılmekte olan müzayedelere iftii11r 
auretiyle almakta ve bu mllaayedeler
de fiatların basen üç veya bet bin lira 
gibi miktarlara yükaelmeei filrlj'etl• 
ri intaç e-tmekteydi. 

Hükümetçe bu bapta mevcut w!~ 
matname tadil edilmit ve yirmi bet 
kıarakh dgı sahiplerine 250, elli ım
rakh ılıı aahiplerine 200, yetm,lt 1M=f 
kısrakb ılıı sahipleri.ne 150, yiü k.
raklı ılgı sahiplerine 100 liradan ilte
dikleri damızbklann nrilmesi brar 
altına ahnmııtır. 

Mühim ılgılara Ziraat Veklleti lc
retini kcndiai vererek baytar da tayliı 
edecektir. . .: 

y miden dgı tesia veya me.cat ıJcı 
sahipleri ılgılarını ucuz damulsk 1'9-

ya baytar almak için birleıtirtıbUirlft. 
Tafailit için mahalli veteriner adl· 

dürlü~rine müracaat edilmesi lbım. 
dır. (a.a.) Corum'da cümhuriyet 

bayramına hazırlık 
Çorum. 23 a.a. - 15 inci cumhuri

yet bayramını kutlama komitesi faa
liyetine devam etmektedir. Bayramın 
her tarafta liyık olduğu değerle kut
lanmasını teıııin için tedbirler alın -
maktadır. 

bağlı telikki edip etmediğini Sovyet- sa Çealovakyanın aualitıde ıniiııde
ler _birli~inden. aoı:muttur. Bu sual riç tartlar altında yardımda biaiunda
yerındedır. Çünlı:U Çekoslovakya, ğu takdirde, sovyet • çek paktmıa yıe
Sovyet. - ~e~ paktının fesmni derpi' . niden tatbik aahaaına gireceli "'* . 
eden bır ultımatomu kabul etmitti. hını venniıtir. 

Sovyetler. bir~iği, bu paktı feahedebi- Müzakereye yarın dwam edi~ek-
lecek vamyeti olmakla beraber Fran- tir. 
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BU KAMPTA İKİ SEY YAPILABİLİR: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 

Ya ka(mak ! Ya ölmek! 
Kaçacaktlm, bu sefer muhakkak 
muvaffak olmağa azmetmiştim ! 

B urada ve işimizden sekiz gün 
sonra bir düzüne kadar ar

kadaşla birlikte 14 mil içeride bu
lunan Nuvo isimli bir başka kampa 
gönderildim. Bize yolu gösterdik
ten sonra Cengel içinde muhafız
sız, kendi başımıza gitmemize mü
saade edildiğini görünce hayretle
re düşmüştük. 

Yol üzerinde omuzlarında balta
lar taşıyan bir takım yarı çıplak 
adamlara rastgeldik. Bunlar, bizim 
yeni olduğumuzu anladıklarından 
biraz durup bize baktılar. 

Bunlar, ormanda ağaç kesmek 
vazifesini tamamlamışlardı. Ve 
şimdi gerisi geriye kampa döndük
lerini bir.e a'llatt:ıar. Ondan sonra 
ağlarını alrp kanatl~t'? Kayen'deki 
meraklılar tarafından satın ahnan, 
bu suretle kar getiren kelebek avı
na çıkacaklardı. Bunu dinlediğim 
zaman birçok senelerce sonra aynı 
işle uğraşıp birçok franklar toplı· 
yacağımı hatırıma bile getirmemiş
tim. 

Nuvo kampında katip isimleri
mizi ve numaralarımızı kaydettik
ten sonra bize yatacağımız yeri 
gösterdi ki bunlar üstleri aazlarla 
örtülü bir takım ufak binalarda bi
rer tahta sedirden başka bir şey 
değildi. • 

Sabahleyin şafakla beraber geniş 
kenarlı hasır ppkalar yapılan bir 
atölyeye gönderildim. Her gün bir 
yığın hurma lifinden 20 yarda ka
dar hasır örmek HizımgcHyordu. 

Ben işime güneş doğmadan başlı
yor, ona kadar bitiriyor, ondan son
ra Cengel içinde dolaşmağa gidi
yordum. 

Nuvo kampında birçok mahkttm
lar, nehrin öte tarafındaki Fele
menk sömllrgesi yoliyle, boş yere, 
kaçmağa teşebbüs etmişlerdi. Bun
lardan yollara dair bUtUn tafsilatı 
öğrendim. · Ben de, bu adamların 

kaçmak düpedüz bir delilik oldu
ğuna dair söyledikleri sözlere rağ
men ben de kaçmağa ahdetmiştim. 

B u sırada genç bir mahkfimla 
ahbap oldum. Onun biraz 

birikmış parası vardı; benim de 
malı1matım. Bu ikisinden de fay
dalanarak birlikte kaçmağa karar 
verdik. Bir giln kamptan sıvışarak 
koyda gizlediğimiz bir sala binerek 
bunu akıntılara bıraktık. Yanımız
da yarım düzüne kadar bayat ek
mek, birkaç teneke sardalya balı
ğı, birkaç teneke süt, birer birer 
biriktirilmiş bir şişe dolusu kibrit 
vardı. 

Geceleyin takip edilmek korku
siyle ateş yakmaktan çekiniyorduk. 
Üzerimizde binlerce sivrisinek u
çuyor ve bunlar tarafından ısırı

lan yüzümüz şişler içinde kalıyor
du. 

Maroni nehrinin korkunç akıntı
lariyle saatlerce mücadeleden son
ra Alvina'nın birkaç yüz yarda a
şağısında bulunan Felemenk sahil
lerine vardık. Sonra Cengel içinde 
bir yoldan sürünerek geçip Karib 
Hintlilerinin çalıştıkları bir açıklığa 
çıktık. Bunlar ıiHihlarına davrana
rak üzerimize geldiler. 

Kendilerini satın alacağımızı u
marak elimizdeki parayı onlara ver
dik. Fakat bunlar, halfi silahları 
üzerimize çevrilmiş bir halde, ka
çak esirleri teslim edenlere vadedi
len mükfi.fatı kazanmak maksadiyle 
bizi Felemenk memurlarına götür
düler. Ertesi gün bir sala bindir~
lip gene fransız toprağına iade e
dilmi , orada bir bapisaneye hapso
lunmuştuk. 

Sen Loran'da mutad olarak için
de 250 mahkQm bulunan dört tane 
hapisane vardı. Benim bulundu
ğum hapisanedeki kırk mahkum· 
dan çoğu.firara teşebbüs etmiş, fa
kat ingiliz ve felcmenk makamları 
tarafından geri çevrilmiş kimseler
di. Hemen hepsi, tütün alabilmek 
için üstlerinde başlarında ne varsa 
satmışlardı. Birinin üzerinde elbi
sesi yoktu. 

Birkaç tanesi kasıklarının üstü
ne bir takım paçavralar sarmıştı. 
Hava, ancak pek yüksekte bulunan 
kalın parmaklıklı deliklerden gir
diği için içeride hararet pek faz
laydı. Gece batımız divarda omu
zumuz, demir zincirler üzerinde 
yatıyorduk. Bu demirler, zincirler 
durmadan şıngırdıyordu. 

8 urada adamların mizaçları da 
pek müthişti. Yapacak işle

ri, tütün veya yiyecek alacak para
lan bulnmadığt, sıcak da kendile
rini kudurttuğu için bu adamların 
öfkesi, ve sefaleti pek göze çarpar 
bir halde idi'. Yeni gelen bir ada
mın üzerinde para bulunur ve bu a
dam zayıf ta olursa, muhakkak, va
rı yoğu yağma edilirdi. Eğer şika
yet edecek olursa o zaman öldürül
mesi şüphesizdi. 

Firarın cezası a\tı aydan beş se
neye kadar tecrit edilmekti. Benim 
ilk teşebbüsüm olduğu için bana 
60 gün tecrit cezası verilmişti. Bu 
eczayı tamamladıktan sonra muha
fızların kontrolu altında gene Nu-

vo kampına gönderildim ve orada 
ormanın ağaçları temizlenmiş ve 
sebze yetiştirilmek için ayrılmış bir 
yerinde çalıştırılmağa başladım. 

llk günü siyah karıncalar tara
fından ısırıldım, ısırila'.n yer fe
na halde şişti; ateşim arttı; bu se
beple hasta haberi verdim. 

Doktor beni revire göndermedi; 
buna karşı ben de çalışamıyacağı
mı söyledim. Bu itaatsizliğim üze
rine 65 gün hücreye hapsolunmak 
cezası verdiler. Burada demirler ü
zerinde kalmak ve üç günün ikisin
de bir miktar kuru ekmek ile ge
çinmek mecburiyeti vardı; fakat 
bununla beraber gene Cengel de ça
lışmıya, burada kalmayı tercih e
diyordum. 

Buradan da yakamı kurtardıktan 
sonra Sen Loran revirine hademe 
olarak verildim. 
Burada bütün mahkfunlarm çok 

istedikleri halde mahrum edildik
leri bir mazhariyete, biraz para 
yapmak fırsatına kavuştum. Revi
rin yakınlarında bir kestane ağacı 
vardı. Bu ağaçtan kestane toplar, 
bir teneke parçası ü;cerinde bunları 
kebap yapar, yirmi tanesini bir su
ya satardım. Burada bir takım mah
kumlar mutfakta. le.alan telvelerden 
kahve yapar, bunları satarlardr. Bir 
kısmı da geceleri yere battaniye 
sererek bakara oynatır, kazanılan 

paranın dörtte birini alırlardı. Bir 
kısmı da oyun esnasında şekerleme 
satardı. Kışla muhafızları ~mbalar

dan tasarruf ettikleri petrolu mah
kumlara satarlardı. Hastane ha 
demeleri de ölüm halinde bulunan 
hastalara yazılan sütü eksik verir, 
böylece tasarruf ettiği süt teneke
leri ile ticaret yapardı. İşte bizim 
alış verişler bu nevidendi. Azar a
zar kendime kafi derecede serma
ye topladım ve üzerime iyice bir 
elbise aldıktan sonra tekrar firar 
planları yapmağa başladım. Çünkü 
bu kamplarda bulunan kimsenin 
yapacağı iki şey vardır: Ya kaç
mak, ya ölmek. Bu sefer, mutlaka, 
muvaffak olmağa azmetmiştim. 

N oclden bir gece evel, bütün 

muhafızlar gürültülü gürültü
lü eğlenirlerken biz, ya kaçıp kur
tulmak, yahut da bu uğurda ölmek 
kararını veren dokuz kişi yavaşça, 
cengelin arasından koya indik. O-
rada önceden bir sandal gizlemiş
tik. Bu sandalı çabucak akıntının 
önüne sürükledik. 

Sonu var 

au bir kayıp 

Kültür Genel 
İspekterlerinden 

B. Bedri vefat etti 
Kültür Bakanlığı Genel ispekter -

!erinden B. Bedri, Kırşehir' de zelzele 
münasebetiyle yıkılan okul binası et
rafında tetkikler yaparken vazife ba
şında ölmüş ve cenazesi dün hastane
deıı kaldırılarak Cebeci'ye defnedil
miştir. Cenaze merasiminde bir çok 
kimseler, merhumun talebeleri, arka· 
daşları bulunmuşlar ve çelenkler ge-
tirmişi erdir. · 

Merhum Mercan ve J)arüşşafaka 

müdürü B. Ali Rıza'nm mahdumu o
lup 1884 tarihinde !stanbul'da doğ
muş ve Galatasaray sultanisinde tah
sil etmiştir. 

Mumaileyh, 'Galatasaray'ın 1903-
1904 senesi mezunlarındandır. 
Mekteptcıı şehadetname aldıktan 

sonra mektebi hukuka devam etmiş ve 

bir müddet Adliye Nezareti mukave
Jat muharrirliği mütercimliğindc bu
lunmuştur. Pederinin 1907 (1323) de 
vefatı üzerine maarife intisap etmiş 

olan B. Bedri Darüşşafakamüdür mu
avinliğine tayin olunmuştur. Oradan 
İstanbul Maarif idaresi kitabetine 
nakli memuriyet etmi!J, bilahare Üs
küdar ve Kabataş sultanilcrine mual
lim olmuştur. 

Bir müddet bu maullimliklerde bu
lunduktan sonra bizzat kendisinin te· 
sis ettiği Nişantaşı nümune mektebi
nin ilk müdürlüğünü ve fransızca mu
allimliğini yapmış, bu vazifeyi müte· 
akip kısa bir zaman Galatasaray lisesi 
ikinci müdür vekilliğinde bulunmuş

tur. B. Bedri buradan İstanbul lisesi
ne ikinci müdür tayin edilmiştir. · 

Ondan sonra da, Maarif Nezareti 
müşavirlik kalemine, Bursa maarif 

müdürlüğüne, ve 1924 tarihinde de u
mum müfettişlik kadrosuna alınmıŞtır 
ki, elycvm bu vazüede bulurunaktay

dı. 

B. Bedri'nin ölümü kültür muhitin· 
de büyük teessürle karşılanmıştır. Ai
lesine taziyctlerimizi sunarız. 

Kay!Seri defterdarı 

Höparlör tesisah yaphnlatak 
D. D. Yollan Satın Aİma Komisyo • 

nundan: 
Muhammen bedeli 5000 lira olan 

Ankara garı hoparlör tesisatı 10.10 938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 375 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden Haydar . 
paşada tesellüm ve sevk şefliğincl t:ıı 

dağıtılacaktır. (3871) 6930 

Karpit alınacak 
D. D. Yolları Sabn Alma Komisyo • 

nundan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 

160 ton karpit 8.11.1938 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara'
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1125 Jira
lık muvakkat teminatla kanunun ta
yin ettiği vesikaları, tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da malzeme dairesinden Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (3858) 6929 

Deri palto alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyo • 

nundan : 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 
1000 adet deri palto 11.10.1938 salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf usuliyle An
kara'da idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe .girmek istiycnlerin 1646,25 

liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve ıcvk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (3896) 6940 

Balôst münakasası 
Kay&eri defterdarı B. Namık Pc- Devlet Demiryollan Bqinci ltlet • 

kcrgin görülen lüzum üzerine veka- me Müdürlüğünden : 
let emrine alınmıştır. 

Kayıt, kabul muamelesinin 
temdidi 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdür
lüğünden : 

1 -Liseler olgunluic ~mtihanlarınm 
19 eylül 938 de bitmesi dolayxıiylc e
velce 22 eylül 938 akşamı nihayet bu • 
lacağı ilan edilmiş olan 938 • 939 ted
ris senesi kaydı kabul r.ıııamelesine 27 
eylül 938 akşamına kada:: devam edile
cektir. · 

2 - Mektebe girmeğe talip olanlar 
arasında yapılacak milsat>aka imtihan
ları eylülün 29 ve 30 unc:u pcrşen.be ve 
cuma günleri saat 9 da taşlıyacaktır 

3 - Bu hususta fazla malO.mat al -
mak istiyenlerin tatil günleri hariç 
olmak üzere her gün saat 9 - 16 va ka
dar mektep idaresine miiracaatları. 

(6571/3822) f756 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan kilometre 44G-465 arasın
daki 9000 m3 balast; gün ve saatind~ 

talip zuhur etmetne1Jinden 2490 No. lu 

kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 9900 liradır. 

2 - Eksiltme 15.10.1938 cumartesi 
günü saat ıo da Malatya İşletme bina
sında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 742 lira 50 
kuruştur. 

4 - Bu işe girmC<k istiyenlerin ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmiye manii kanuni bulunmadığına, 
kanunun tayin ettiği vesaik ve muvak
kat teminat makbuz veya banka mek
tubiyle gün ve saatinde komisyon re
isliğine müracaatları. 

5- Bu işe ait şartname ve mukave· 
le projesi Malatya, Ankara, Haydar
paşa işletme kalemlerinde, Diyarba
kır, Elazığ istasyonlarında isteklilere 
bedelsiz verilmektedir. (3879) 6932 

1 
RADYO 

BUGÜN VE YARIN 

Yeni Ankara radyosu 

akşamları da tecrübe 
ne~riyatı yapacak 

Yeni Ankara radyosu bir haftadan
beri öğle vakitleri tecrübe neşriyatını 
yeni plaklar ve haberkr verilmek su
retiyle muvaffakiyetle yapmaktaydı. 
Bu günkü cumartesi ve yarınki pazar 
günleri tecrübe neşriyatı akşam se· 
ansanslarına da teşmil edilmiştir. Bu 
akşam tecrübe neşriyatı saat 18.30 da 
ba§lıyacak ve 23 de bitecektir. Neşri
yatın yalnız dans musikisi kısmı en 
seçme ve hususi surette ,gelen plaklar
la yapılacak, diğer neşriyatsa doğru
dan doğruya stüdyolardan ve yeni 
radyonun kendi sanatkar kadro.:;uyle 
yapılacaktır. 

Dalgalar : 

uz.unaa i639 nıetre 
Kısada 31,07 metredir. 

Yeni Ankara radyosunun tecrübe 
neşriyatı esnasında eski Ankara ve 
İstanbul radyoları çalışmıyacaklardır. 

Avrupa 
U.t'.tı.ı(A v~ O!~ERETLER- 18 Bcrlin 

- 20,10 Laypzig, Hrıuı.'Durg, Sarbrük -
20,15 Paris Eyfcl lmle:.J - 21 Milino. 

ORKESTRA KONSERLERİ ve SEN
FONİK KONSERLER : 17.40 Monte Co
ncra - 19.10 Varşova - 19.30 Roma - 20 
Droytviç - 20.45 Sottens - 21.15 Liik • 
scmburg - 21.15 Strazburg. 

ODA MUSİKİSİ : 18.15 Doyçlandzcn
der, Sarbrük - 19 Laypzig. 

SOLO KONSERLERİ : 18.10 Münib 
- 22.30 Dayçlandzcndcr. 

NEFESLİ SAZLAR {marıı v. s.) : 5 
Brcslav - 10.30 Hamburg - 12 keza -
19.55 Bcramünstcr. 

ORG KONSERLERİ ve KOROLAR .c 
15.30 Bcrlin - 18 Viyana - 18.20 Ham• 
burg. • 

HAFİF MÜZİK : 6,30 Bertin, Bres • 
lav, Kolonya - 8.30 Breslav - 10.30 Viya
na - 12 alman istasyonları - 14 Liypzig 
- 14.10 alman istasyonları - 14.15 Berlin 
- 15.20 Haınburg - 16 alman istasyonla -
n - 18.30 Frankfurt, Lükscmburg istas -
yonları - 22.40 Königsbcrg - 24 Brcslnv, 
Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ - 11.30 Ştutgart -
14 keza - 19 Hamburg - 20.20 Bcronıüns
tcr -

DANS MÜZ1Gt : 20.16 Brcslav - 21 
Ştutgart - 22.15 Sottens - 22.20 Münib -
22.30 London • Rccyonal, Stokholm -22.35 
Prag - 22.45 Tuluz - 23 Droytviç, Flo -
ransa, London - Recyonal, L6kscmburg, 
Parls, Roma, Stokholm1 Strnzburs l3.10 
Budapcşte - 24 M ilino. 

Yeni vatandaşlarımız 

Yabancı illerden hicret ve iltica su
retiyle yuroumuza gelen 1828 millet· 
taşımızın türk tabiiyetine kabulü Ba
kanlar Heyetince tasvip olunmuştur. 

Otomobil traktör 

vesaire ahnocok 
Devlet Hava Yolları Umum Mü .. 

dürlüğünden : 
Sıhiye otomobili, 
Yangın otomobili (tayyare mey-

danlarına mahsus), 
Silindir ve traktör, 
Yolcu otobüsü, alınacak. 
Tayyare meydanlarımız için yuka

rıda yazılı vasıtaların en modern sis
temleri satın alınacağından alakadar
ların bu husustaki tekliflerini 20. I. 
inci teşrin 938 tarihine kadar idaremi
ze göndermeleri ilaıı olunur. 

(3827) 6800 

nu uzatıvermek pahasına onu oradan çekip çıka
rabilirdi. 

ViKTORiA 
Fakat geri döndüğü vakit çocuklar onun yÜzÜ· 

ne hayretle baktılar. Demek ki sanda!ı bırakıp 
gitmişti? 

Otto: 

- Seni sandaldan mesul tutarım, dedi. 

Yeıil manzara içinde "Derebeyi konağı'' nm 
bir ıato, evet, tenhada, inanılmaz bir saray hali 
vardı. Bu, beyaza boyanmıı, çatısına ve duvarla
rına kemerli aayuuz pençereler açılmıı bir bina 
idi. Ne zaman misafir gelirse yuvarlak kulesi üze
rinde bayrak dalgalanırdı. içinde oturanlar ona 
''Şato'' adını verirlerdi. ileride, bir yanda körfez, 
öte yanda büyük ormanlar, ve uzaklarda, birkaç 
köylü evciği görünürdü. 

Yazan: Knut H amsun -3- - Size nerede ahududu bulunduğunu ıöstere. 
bilirdim .•. 

Çeviren: Naıuhi BAYDAR 

.iohannea rıhtıma yanaııp gençleri bindirdi. 
Zaten onları tanıyordu; ''Şato" nun çocuklariyle 
ıehirli arkadaşlarıydı bunlar. Hepsinin ayağmda 
auya girmek için uzun çizmeler vardı. Adaya va· 
rrldığı zaman, açık küçük patikli ve ancak on ya
§ında olan V~ktoria'yx karaya sırtta taıımak lazım 

' ldi. 
Johannes sordu: 
- Seni ben götüreyim mi? 
On bet yaılarmdaki ıehirli bir genç olan Otto: 
- Müsaade ediniz, dedi; ve onu kolları arasına 

aldı. 
Johannes, onu ötekinin kıyıdan oldukça uzak 

bir mesafeye kadar naaıl ta§ıdığına baktı, ve kızın 
tcıekkür ettiğini i§itti. Sonra Otto baımı çevirip: 

- Sandalı bekle, sen ... Bunun adı ne? 
Viktoria cevap verdi: 
- Johannes, evet, tabii, sandalı bekliyecek. 
O geride kaldı. Diğerleri yumurta toplamak 

için ellerinde sepetlerle adanın iç tarafma doğru 
gittiler. Johannes bir an dÜ§Ünceli durdu. O da 
onlara arkadaşlık etmek isterdi. Sandal sadece ka
raya ç ekilebilirdi. Fazla mı ağırdı? Fazla ağll' de· 
ğildi. Şöyle bir tutunca onu kıyıya çıkarıverdi. 

Genç arkadaşların uzaklaşırken gülüp geveze-

lik ettiklerini işitti. Haydi, güle güle. Bununla be
raber onu da yanlarına alabilirleNli. O nerede yu· 
valar bulunduğunu biliyordu. Onları, gagaları kıl

lı vah§İ kutlarm barındığı kayalıklar arasında gizli 
acaip deliklere götürebilirdi. Bir defa bir kakan 
görmüıtü. 

Sandalı suya sürüp Öteki kıyıya doğru gitti. 
Bir müddet kürek çektikten sonra bağrıldığını işit
ti : 

- Geri dön, arkada dur. Kuıları ürkütüyor-
sun. 

1stifhamkar, cevap verdi: 
- Kaknn'ın nerede olduğunu size göstermek 

istiyordum. 
Bir an bekledi, ve devam etti: 
- Hem ,yılan yuvaları tütsülenemez miydi? 

Kibrit getirmiıtim. 
Hiç bir cevap alamadı. Bımun üzerine bir çark 

edip hareket ettiği noktaya döndü. Sandalı kıyıya 
çekti. 

Büyüdüğü zaman Sultan'dan bir ada salm a· 
lacak ve buraya çıkılmasını yasak edecekti. Sahili 
muhafaza ebnek için de bir topçekeri ola
caktı. Köleleri gelip " efendimiz " diye ha
ber yereceklerdi: ''Bir gemi kazaya uğradı, ka-

yalara oturdu. içindeki gençler ölüm tehlike
sinde .. - "Gebersinler!,, cevabını verec::ekti. - ''E· 
fendimiz, imdat diye bağırıyorlar. Henüz kendile
rini kurtarmak kabil. Aralarında beyazlar giyin· 
mit bir kadm var.,, Gök gürler gibi bir sesle emir 
verecekti: "Onları kurtarınız.,. Şato sahibinin ço
cukları yıllarca sene sonra gözlerinin önüne geli
yordu. Viktoria, kendisini kurtardığından dolayı 

ayaklarına kapanarak teıekkür ediyordu. ''Teıek

küre hacet yok" cevabım verdi. "Bu ancak vazi
femdi; ülkem dahilinde dilediğiniz yere gitmekte 
serbestsiniz.,, Ve böyle diyerek ıatonun kapıamı a
çıyor ve kendilerine altın tabaklarda yemekler ik
ram ediyor, ve üç yüz eamer cariye bütün gece tür
kü söyleyip raksediyordu. Fakat ıato sahibinin ço
cukları ayrılmak lazım geldiği zaman Viktoria o
nu terkedemiyor; tozlar araamda hıçkıra hıçkITa 

ayaklarına kapanıyor, zira onu aeviyor. ''Burada 
kalmama izin verini;ı:. Beni reddetmeyiniz, efendi
miz. Beni de car.iyelerinizden biri saymız ... ,, 

Heyecandan buz gibi kesilerek adada dört 
dönmiye bathyor. Peki. Şato sahibinin çocuklarını 

kurtaracak. Kim bilir, aakm fU esnada yollarını 

~aıırınıt olmasınlar? Sakm Viktoria iki taı arasm -
da kalarak kendüıi kurtaramasm? ŞöY.:le bir kolu. 

Herkes bir an sustu. Viktor~a he.men razı oldu: 
Herkes bir an sustu. Vikforfa ?ıeınen razı oldu: 
- Nerededir, onlar? 
Fakat tehirli çocuk arzusuna çabu ' t hükme

derek : 
- Şimdi bununla me§gul olacak zaman değil, 

dedi. 
Johannes devam etti: 
- Deniz kabuklarınm da nerede olduklarmı 

biliyorum. 
Gene susuldu. 
Otto sordu: 
- içlerinde inci var mı? 
Viktoria: 
- Ah, olsaydı! 
Johanneı içlerinde inci bulunmadığı, bilmedi

ği c:evabmı verdi; fakat kabuklar uzaklarda, ileri
de bey.az kumlarda ,idi; Ele geçirmek için bir ıan· 
dal olmak, denize dalmak lazımdı. 

Fikir, kahkahalar arasında unutuluverdi, ve 
Otto §U mütaleada bulundu: 

- Evet, sende bir dalgıç hali var ... 
Johannea yüreğinin daraldığını his3Cttİ. 

(Sonu var) 



24 - 9 - 1938 

. 
Godesberg .. . . . 

neticesiz! goruşmesı 

Hitler çok ağır alıyor! 
... 

Esash bir teminat 
vermek istemiyor 

(Başı J. inci sayfada) 
Bugün saat 11 de Hitler - Çember

leyn arasında yapılacak mülakata in
tizaren, B. Çemberleyn'in etrafında 
bulunan .zevat erkenden kalkmışlar
dır. Dünkü mlilakatın mahiyeti giz
li tutulmakta idi. Fakat Havas ajansı, 
§U tahminlerde bulunuyordu: 

B. Çemberleyn'in istediği 
§eyler 

Zannedildiğine göre Çemberleyn, 
almanların müzakereleri tehlikeye dü· 
şürecek her türlü askeri teşebbüsle

rin ve macar ve polonyalı ekalliyetlc -
rin sakin bulun..:ukları mıntakalarda 
esasen nazik olan vaziyeti büsbütün 
müıkül bir şekle sokabilecek her tür
lü diplomatik faaliyeün önüne geç
mesi için B. Hitler'i tazyik etmiştir. 
Filvaki bu mesele, beynelmilel bir 
komisyon tarafından tetkik edilebilir. 
Bu komisyonun, ingiliz zimamdarları
nın mütalealarına nazaran, Almanya
ya bırakılacak araziyi ve ahali müba -
delesi hususunu tesbit etmesi lazım 

gelmektedir. Fakat bu işin sükun dai
resinde yapılması icap etmekte oldu
ğu çok mühim addedilmektedir. Bö:·ıe 

olmadığı takdirde mesele bir çekoslo
vak meselesi olmaktan çıkacaktır. 

Temiruıı ne hakkında ? 
Anlaşıldığına göre, Çemberleyn 

Hitler'den tahriri olarak kati temin.at 
almadıkça müzakerelere devam etme
mek azmindeydi. 

Bu teminat ne hakkındadır? Bu hu
susta kati bir şey bilinmiyor. Fakat 
bunların,- alman kıtalarının harekatı 
ve Berhtesgaden'de Hitler tarafından 
Çcmberleyn'e müzakere müddetince 
hiç biz harekette bulunmıyacağına 

dair yaptığı vaitler hakkında olması 
pek muhtemeldir. 

Yeni çekoslovak hudutlarının Al -
manya tarafından garanti edilmesi ve 
ailih altına alınan smıflarm terhisi 
meseleleri de ciddi müıkülit çrkar
maktadır. 

Müzakereler geri kalıyor 
B. Hitler, görünü'e göre, B. Çem

berleyn'in istediği bu teminatı verme
diği için, B. Çemberleyn müzakere
lere baılanmuı kararlaıtırılan saatten 
önce B. Hitler'e muhteviyatı gizli tu
tulan fakat her halde garanti talebini 
tecdit eyliyen bir mektup göndermiş, 
müzakerelerin devamı da bu mektuba 
cevap verilmesine talik edilmi§tir. 

Saat 11,30 da Godesberg'deki ingi -
li.z heyeti, apğıdaki tebliği neşretmiş
tir: 

"'B. Çemberleyn, B. Hitler'e bir 
mektup göndermiştir. Hitler, bu mek
tuba cevap verecektir. 

Binaenaleyh bu sabah akti mukar -
rer olan içtima, muahhar bir tarihe 
bırakılmııtır.,, 

Haüı cevap yok ! 
Saat 13 te Hitler'in Çemberleyn'e 

vereceği cevap hazırlanıyordu. Hitler 
müpvirleriyle bu cevap üzerinde gö -
rU1üyordu. 

Alman mahfillerinde ciddi güçlük
lerin mevcut olduğu teslim edilmekle 
beraber her konferansta bu gibi buh -
ranların çıktığı ve binaenaleyh fazla 
betbinliğe kapılmıy:. mahal olmadığı 

beyan edilmektedir. Her halde bu ce -
vahın ingilizleri memnun edeceği de 
aöylenilmiyor. 

1 ngilizler ()daların'dan 
çıkmıyorlar 

İngilizler tarafında ise azami ihti
raz gösterilmektedir. Dün akşamdan -
beri ingiliz heyeti murahhasası apar -
tunanlarından çıkmamış, yemekler a
partmanlarında yenilmiş ve heyet dai
mi olarak Londra ile telefonla temas 
halinde kalmıştır. 

Saat 15.19 da Çemberleyn namına 
söz söylemiye salahiyettar bir zat, al
man cevabının henüz heyeti murabba -
hasaya gelmemiş olduğunu bildirmiş
tir. 

llitler cevap verdi 

Alman kaynağından gelen bir ha -
berde de, führerin B. Çemberleyn'in 
bu sabahki sualine saat 15,30 da cevap 
verdiği bildirilmektedir. Görüşmele -
rin bugün devamı beklenmektedir. 

giden Henderson ve Vilson Fon Rib -
bentropla uzun bir görüşmede bulun
muşlardır. Fon Ribbentrop bu görüş -
me netıcelerıni Hıtler'e bıldırmek u -
zere ıngııız şahsıyetlerınin yanından 

ayr.lmış ve ıngılizler çaylarını otelın 
holiınde ıçnuşıerdır. li . .t<ıbbentrop H. 
Hıtlcr'm yanından çıkt.ktan sonra gö
n.işmeler tekrar başlamış ve inguız 

delegeleri saat !9 ua 1-'etesberg e aon
müşıerdir. 

il itler' le son gürii~nıc 

B. Çemberleyn yanınaa sır Nevil 
Henderson, 1• on Dornberg ve yakın me 
sai arkadaşları oldugu naıde l'etes
berg otelinden Godesberg'de Dressen 
oteıınde B. Hitler'Jc son mülakatını 

yapmak üzere hareket etmıştır. B. 
Çemberleyn otelın holı.inden geçerken 
orada hazır bulunanlar kenoısını al
kışlamışlanlır. Askerı bir mutreze ve 
trampet ıngiliz başvekili otomobıle 
binerken selam resmini ifa etmiştir. 

Müzakereler akim kaldı 

B. Horas Vilson, matbuata yapt. ğı 
l.ıeyanatta B. Çemberleyn 'ın yarın 

Londra'ya hareket etmek tasavvurun
da oldugunu ve B. Htler'le bu akşam 
bir mi.ılakatta bulunacagını soylcmış -
tir. 

Bu mülakat esnasında yeni gayret -
ler yapılacagı tabii olmakla berab~r, 
şimdilik mi.ızakerelere tamamen akım 
kalmış nazariyle bakmak icabeder. 

Almanların ingılizler taraf.ndan 
istenen temınatı vermekten ımtina et
tikleri haber verilmektedir. 

Son bir mülakat yapılacak 

İngiliz başvekilinin bu akşam Hit
ler'Je son bir mülakatta bulunacağı 

öğrenilmiştir. 
B. Çemberleyn'in ve bütün ingiliz 

heyetinin yarın Londra'ya dönecekle
ri resmen bildirilmektedir. B. Çem
bcrleyn veda etmok W:erc bu ak§am 
B. Hitler'i görecektir. 

Son görüşme 

Godesberg, 23 a.a. - B. Çemberlayn 
saat 22.30 da Nevil Henderson ve fon 
Dörnıberg ile birlikte B. Hitler'le son 
mülakatını yapmak üzere Dresden o
teline gelmiştir. B. Hitler,. y~nı~~a 
fon Ribbentrop olduğu halae ıngıhz 
başvekilini otelin methal~nde karşıl~
mıştır. Bir askeri kıta ihtıra.m merası
mini ifa etmiştir. 

BB. Hitlcr, Çemberlayn, fon Rib
bentrop ve Henderson zemin ka.tında 
sol taraftaki salona girmişler ve ora
da fotoğrafçılar bu tarihi dakikanın 
tespitine imkan bulmuşlardır. 

BB. Hiıtler ve Çemberlayn fon Rib
bentrop da hazır olduğu halde görüş
melerine başlamışlardır. Şmit terce
man vazifesini ifa etmeJttedir. 

Ronw' da ı.ıaziyet valıim 
görülüyor 

Roma, 23 a.a. - Godesberg haberle
ri burada derin bir intiba hasıl etmiş
tir. Umumiyetle İngiliz - alman mü
zakerelerine münkati nazariyle bakıl
makıtadır. Vaziyetin vehameti teiılıim 
edilmekle beraber, son sözün henüz 
söylenmiş ve bütün anlaşma imkanla
rının zail olmuş bulunma~ığı kayde
dilmektedir. Mesul mahfillerde tam 
biuekinet muhafaza edilmelote ve ha
diselerin bundan sonraki seyri iti
matla beklenmektedir. 

Fransız Erkanı 

Harbiyesi bütün 

gece f aaliyelle ! 
Paris, 23 a.a. - Saat 22.30 da B. 

Daladiye evine döndüğü vakit Harbi
ye bakanlığından geçmiş olan genel 
kurmay reisi 'General Gamlen saat 
23.15 de Harbiye bakanlığı askeri ka
bine direktörü general Döıl'can ile bir
likte başvekalete dönmüştür. 

Deniz genel kurmay reisi Amiral 
Darlan saat 23.30 da milli mütdafaa 
bakanlığına gelmiştir. 

lngili~ Harbiye Na:sırı 

Berlin'deki ingiliz büyük elçisi 
ıir Nevil Henderaon ile sir Horas Vil
IOn saat 16,15 te Dressen otelinde 
fon Ribbentrop'u ziyaret etmişlerdir. Londra, 23 a.a. - Teftiş seyahatin

de bulunan Harbiye nazırı Hore Be -
lip bu akşam tayyare ile Londra'ya 

oteline dönmil§tür. 

Görüımeler 

Saat 18 i 15 geçe Dressen 

ULUS 

Alman askerleri 

Hududa 
doğru! 

boyuna ilerliyor 
Münib, 23 a.a. - Münih'te bütün 

gün Salzburg'a giden büyük otomo
bil yolları istikametinde mühim kı -
taat hareketleri görülmüştür. Münib 
garından bir çok asker ve mühimmat 
trenleri hareket etmiştir. 
Kıtaat faaliyeti arasında otomobil, 

kamyon ve toplar da vardır. Asker
ler otomobille nakledilmektedir. Sa -
at 18 de birkaç bombardıman hava fi
losu doğu şimali istikametinde Mü
nib üzerinden uçmuşlardır. Bütün 
Bavyera dağlarında birçok motörlü 
kuvetler görülmektedir. 

Evelki günden beri 113 binden 106 
bin 200 e düşen südet mültecilerinin 
adedi dün akşamdan beri tekrar yük
selerek 127 bine çıkmıştır. 

Niimayişler, çarpışmalar 

Prag, 23 a .a . - Bratislava"da Çekos· 
lovak ittihadı lehinde büyük bir nü
mayiş tertip edilmiş ve slovak te -
şekküllerinin mümessilleri Çekoslo -
vak birliğinin hiç bir uzlaşmaya mü
racaat edilmeden idamesi lazımgel -
diğine karar vermişlerdir. 

Pat ajansının istihbaratına göre, 
dün akşam Teşen'de polonyalı halk 
ile 'iek polisi arasında kanlı bir çar
pışma olmuştur. 

Bütün mühim binalar, gar, telefon, 
postaneler .. ilah. askeri işgal altına 

alınmıştır. Köprülerin işgali için kı
taat gönderilmiştir. Parlamento kar
şısında siperler kazılmaktadır. 

Hudut hadiseleri 
Zittau, 23 a.a. - D. N. B. bildiri

yor: Perşembe sabahiyle bugün öğle 
vakti arasında südet jimnastleri tara
fından muhasara edilen takriben 400 
kadar çek gümrilkçü ve jandarma ile 
4 zabit ve 40 asker Varndorf Schluc
kenau hudut hattından alman topra
ğına geçmiştir. Bunların silahları alı
narak Zitaau ve Liebau yoliyle Baut
zen'e nakledilmişlerdir. 

Liebau, 23 a.a. - D. N. B. bildiri
yor: Liemu'da ağır mitralyöslerle 
600 metre mesafeden alman gümrük 
binasına ateş açılmıştır. Alman güm
rük memurları binayı terketmemiş -
lerdir. 

Çekler siideı mıntakalarını 
yeniden i~gale ~/adılar mı ? 
Aş, 23 a.a. - Çek kıtaatı, bu sabah 

erkenden südet mıntakalarını yeni -
den iıgale batlamışlardır. Bu kıtala
rın Çek - alman hududuna doğru i
leri hareketi, Franzenbaad'a takriben 
800 metre mesafede acilen takviye kı
taatı göndermekte olan serbest südet 
kıtaatı tarafından tevkif edilmiştir. 

Haber tekzip ediliyor 
Londra, 23 a.a. - Royter Südet böl

gesinin umumi surette iJgali hakkın
daki haberi iptal etmektedir. 

Prag'dan Royter'e gelen son bir 
telgrafta deniliyor ki: Filhakika b~ 
hususta Prag'da öğleden sonra pyı
alar çıkmışsa da akşam üzeri hudut
tan gelen haberler, bir çok hadiseler 
vuku bulmakla beraber, evelki ma
IOmatın çok mübaleğah olduğunu 
göstermiştir. 

Prag' a göre sii'det 
mıntakalarında sükUn var 

Prag, 23 a.a. - Bütiln sildetler böl
gesinde sükOnet hüküm sürmektedir. 
Havas'ın, bu bölgenin bir kısmında 
dolaşan bir muhabiri köylillerin tar
lalarında çalışmakta ve çocukların ıo 
kaklarda oynamakta olduğunu bildi -
riyor. Hiç bir hidise kaydedilmemiı
tir. Hükilmet vaziyete tamamen hl -
kimdir. 

"Polendilist., bugünden itibaren 
gerek çek ve gerek yabancı lisanla.r
la yazılmış şifreli telgraf çekilmesı • 
nin yasak edildiğini bildirmektedir. 

Türkofis'te 
toplantl 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Beynel
milel ticaret odaaı reisi B. Vatson ile 
Oda Umumi katibi ve diğer heyet iza 
sı bu gün Türkofi•'te tUrk ihracat ta
cirleriyle konuıtular. Till'kofiı reiei 
kendilerine Amerika ile olan ticareti
miz hakkında izahat ve ayrıca Nev
york sergisine i§tirik için yapılan 

hazırlıklar ve tefhir edilecek "ya ve 
eserlerin mahiyeti hakkında malUmat 
verdi. V. :Vataorı, P.rojel~rin kendiıi-

Çekoslovakya' da 
seferberlik var! 

Yeni kabine 
yemin etti 

Pra.g, 23 a.a. - B. Beneş, bütün çek 
kuvetlerinin seferberliğini emretmiş
tir. 

Seferberlik kararnamesi, 40 yaşına 
kadar askerlik hizmetine elverişli bü -
tün erkeklere şamil bulunmakta.dır. 

Cümhurrcisi B. Beneş ve eski Har
biye nazırı B. Marçnik, orduya hita
ben bir beyanname neşretmişlerdir. 
Bu beyannamede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"Askerler, millet ve bütÜın halk dev
lcrtin ağır kaygularına vakıftırlar. 

Ecnebi propagandası, milletin müza
kerat icrasına memur olan mesul un
surlar hakkındaki itimadını baltala
mak için bu kaygulardan istifade et
mektedir. 

Bu müşkül devrede endişe içinde 
bulunan halk, orduya güvenmekte ve 
onu milletin ve devletin koruyucusu 
addetmektedir. Her ihtimal karşısın· 
da ordu, milletin itimadını tatmin e
decek ve cümhurreisinin yanı başında 
azimkar, kuvetli ve disipline tamami
le sahip olduğu halde mevki alacak
tır. 

l' eni kabine yemin etti 
Pra.g, 23 a.a. - Yeni hükümeıt azası 

B. Beneş tarafından kabul edilerek 
yemin etmişlerdir. 

B. Beneş yeni hi.ikümete hitaben 
demiştir ki: 

"-Vazifeye başladığınız dakikanın 
vehametini hiç şüphesiz müdrik bulu
nuyorsunuz. Milli teşekkülümüzün 

bu vahim buhrandan mümkün olduğu 
kıadar az zayıflamış, salim ve kuvetli 
olarak çıkmasını temin edecek ıekil· 
de hareket ediyoruz. Bu karışık gün
lerde vazifeniz çetin olacak ve irade
le-rinizde bir ç<llk müşküllerle karşıJa
~calaıınız. Size tam bir itimatla yar
dım ed~eğim ve sizin de bana yar
dım etmenizi iaterim.,, 

Bir ıeknisiyenler ve 
memurlar kabineai 

Prag, 23 a.a. - Yeni kaıbine, me
murlardan ve teknisiyenlerden mü
rekkep olup siyasi faaliyeti yüzün
den 9öhreıt kazanmı9 hiç kimse yok
tur. Bu sebepten dolayı siyasi bir ko
mite, parlamento ile hükümet arasın
da irtibatı temin ed~ektir. Resmi bir 
sıfatı haiz olmıyan bu komite, B. 
Hodza'nın riyaseti altında hükümet 
koalisyonunun bütün fırkalarının 
mümessillerini bir araya tophyacak
tır. 

Verilen haberlerin hilafına olarak 
Nafıa nezaretine general Usareık de
ğil, General Franticzak tayıin edilmiş
tir. Kanunların tevhidi nezaretine de 
Joeef Frik getirilmiştir. 

Slovak popülist partiai azasından 
birine dördüncü bir devlet nazırlığı 
teklif edilecektir. 

F ölki§er Beobaltıer yeni 
ba§vekile hücum ediyor 

Berlin, 23 a.a. - Yeni çekoslovak 
kabinesi hakkında "Fölkişer Beobah
ter", yeni başvekil general Sirovi'nin 
bir ecnebi alt!ıti olduğunu ve binaen.a
leyh başvekilliğe gelmesinin fevkala
de biır tehlike te,kil ettiğini yazıyor. 

Bir /ransız generali Prag 
hükümetinin emrine geçti 

Pari•, 23 a.a. - Hariciye Bakanlığı 
Prag'daki fransız asJceri heyeti.nin re
iei general Poıe'n.in iıtıifaaını vererek 
çeık hükümetinin emrine amide oldu
ğunu bildirdiği hakkılldaki malUma.tı 
teyit etmiştir. Generalin kendisini bu 
•uretle fransız tabiiyetini kaybetmek 
tehlikesine maruz bıraktığı bildiıril
mektedir. 

B. Bone saat 17.30 da Sir Erik Fipp
si kabuJ eıtmiıtir. 

ni fevkalade alakalandırdığını, tefhir 
edil~ek eserlerin Amerika halkı üze
rinde kuvetli bir tesir yapacağından 
emin bulunduğunu, ihracat tacirleri
nin Amerika ile olan işlerinde elinden 
gelen her türlü yardımı ifayı teahhüt 
ettiğini ıöyledi. Türk milli komitesi 
reiei B. Mithat Nemli, misafirler şere
fine Tokatliyan'da bir akşam ziyafeti 
verdi. 

Misafirler yarın Bükreş'e gitmek 
üzere §ehrimizden ayrılacaklardır. 

Çorum' da §iddetli yağmurlar 
Çorum, 23 a.a. - Bir haftadanberi 

devam eden yağmurdan Osmancıkta 
yapılmakta olan köprünün ayakları 

hasara uğramııtır. lki gündenberi ba

tın aayılır soğuklar baş göstermiştir. 

-5-

Her nev~ Bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

. . 
MEMURLAR KOOPERATiFi 
Mağazalarından tedarik etmeniz menfaatiniz icabıdır 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

su rette getirilmiştir. 
. . 

Her şeyın en ıyısı, 

En tazesi 

ve en ucuzu •• 
Sipariıler evlere gönderilir. 

Merkez mağazası Tel. 1427. Yeni,ehir mağazası Tel. 1864 

BaJ, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ığrılartmıı derhal 
keser, i<abında günde ~ kaşe ahnabilir. 6Stı0 

Enstitüler 
Talebe kaydı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktr. Ens
titüye yazılabilmek isin clşağıdaki 
şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmıı veya lise ol -
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lazımdır. 

2 - İstanbul Universitesinin Fen 
Fakilltesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de
rece ile mezun ve fen fakültesinde 
muvaffak olmuşlarsa orada okuduk
ları sömestrlerden ikisi kabul edile· 
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncil sömestrlerine alı -
nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakilltenin birinci ve i
kinci sömestresinde okunan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
yagı 17 den aşağıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kay
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulu· 
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam
lık muayenesinden geçirilerek ertik· 
!erinin Hizum gösterdiği beden kabi· 
liyetini göıtermiyenlerin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 

staj görmeğe mecburdur. Bu staj ni· 
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan sonra talebenin ens
titüde nazari derslere devam edebil
mesi için yapılacak bu ameliyat imti· 
hanında muvaffak olması prttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta
lebenin yemeıi ve içmesi de Enstitü
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Paraıız yatılı talebesinden staj 
veya okuma devresi içinde her ne su
retle olursa olsun kendiliğinden ata· 
jını veya tahsilini bırakanlardan ve
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek numuneye göre 

Cildinizin tahrif edilmeme8İni 
iıteneniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi braf

tan sonra pamUk gibi 
yumup tan 

POKER 
hraş bicaklarını kuHanımz. 

. 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek iıtiyenler 
yukarda yazılı rapordan ba§ka lise ve 
olgunluk diplomasını veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, poliı ve
ya uraylardan alacakları uzgidim k!
ğıdıru, atı kağıdı orta mektep ve lise
lerde görmüt oldukları stiel dersler 
hakkındaki chliyetn:uneleri iliftirile
rek el yazılariyle yazacakları pullu bir 
dilekçe ile ve 6 tane fotoğtafile birlik
te doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğilue bat vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül -
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftci veya arazi veya or
man veya hayvan yetiftirme veya zi
rai sanatlarla alakalı bir aile çocuğu 
bulunup bulunmadığını da bildirme
lidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde 
pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı di
lekceler rrelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde bat vu -
ranlar arasından pek iyi veya iyi de
receli ve fen kolundan olanlar veya 
çiftçi çocuğu veya arazi sahibi veya 
hayvan veya orman ihtisasile alaka
lı yer ve tesisat sahibi veya sahibi -
nin çocuğu olarılar tercih olunur. E
debiyat kolund:ı"' pek iyi ve iyi de
receliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve baş
vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil ~iit8.A~Un
ce okutulan yabancı dil alamımca ve 
İngilizcedir. Fakültelerden mezun ~ 
lan talebeye ziraat mühendisi. Vete
riner Hekim. Orman mühendisi ün· 
vanları verilir. 

Talebe meslek :rrıt:hımına girmez -
den evvel yukarda yazılan yabancı 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak olmak prt
tır. 

1, 2. 3 üncülükle mezun olan tale • 
beye mükifatan Avrupa'da bir tetkik 
oıeyahati vaptırılır. 

12 - Ziraat Fakültesine 40, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa -
kültesine 40 azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 
göndermelidir. 

14 - Baş vurma zamanı (22 ağus
tos 938) den eylülün 30 uncu günü 
akşamına kadardır. Bundan sonraki 
baş vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 5898 

Memur alınacak 

Muhasebe iılerinde çalışını§ 
yazı ve rakamları düzgün eyi 
maaılı bir memur alınacakbr. 
Ankara poıta kutusu 72 6905 



RESMi iLANLAR 
fonnıdin Yesaire ahnacak 
M. M. V eületi Sabn Alma K.omia_ 

yonundan: 
1) 7169 adet Din Normblatt ve 265 

adet Forma Din açık eksiltme sure -
tiyle satın alınacaktır. 

leri ve kendilerinin de 2.WO numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vaa
ikle mezkftr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3884) 6933 

15 fon Kaolin m u ıhnacak 

Gümrük ve İn. B. 

Matbaacılara 

Bayındırhk Bakanllgı 

Münhal ressamhklar 
Nafıa Vekaletinden : 
Açık bulunan resaamlıklar için An

bra'da Sular umum müdürlüğü mer
kezinde ve İstanbul Nafıa müdürlü
li!nde 28. 9. 938 tarihine raıthyan 
çarpmba günü imtihan yapılacaktır. 

Taliplerin imtihanlara i;tirik et
mek üzere veıikalariyle beraber veka
lete müracaatları ilan olunur. 

(38SS) 68S9 

Mubtelif makina ıhnacak 
Nafia V eki.Jetinden : 

4. Tetrinisani. 938 cuma günü saat 
15 de Ankarada vekilet binasındaki 
malzeme müdürlüğü odasında topla · 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
17.300 lira muhammen bedelli 2 adet 
teyyar ta'kıran makinesi ile 2 adet 
bitüm teshin ve püskürtme tertibatını 
haiz kazan tadil edilmi' hususi prt -
lllllleai dahilinde yeniden kapalı zarf 
mulil ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ebiltme tartnamesi ve teferruatı 
bedelıiz olarak vekalet malzeme mü
dUrltlğiinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1297.SO liradır. 
lıteklilerin teklif me-ktuplarını, 

prtnameainde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde mezkftr komisyon rciıli
line .ermeleri lbmıdır. 

(3768) 6776 

Mobilya alınacak 
lltıfla Vekaletinden : 
10. birincitetrin. 938 pazartesi gü

nU aaat 10 da Ankara'da Vekalet bi -
nuında malzeme müdürlüğü odasın -
da toplanan malzeme eksiltme komia -
yonunda 17 S2 lira muhammen bedelli 
18 parça mobilyanın açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Ekailtme p.rtnamHi ve teferruatı 
bedelsiz olarak Vekil et malzeme mü -
dllrlüğünden alınabilir • 

'Muvakkat teminat 131.40 liradır. 
ı.teklilerin prtnamesinde yanlı 

...Uk ile birlikte aynı gün ve aynı 
uatte meuftr komisyonda hazır bu
lunmalan lizımdır. (39ı6) 6941 

Tarım Bakanhoı 

Uyuz banyosu ahnacak 
Zinat Vekiletincl-. ı 

Hayvanlaruı uyuz butalıcı milca
delninde kullanılmak üzere ıalvaai
n saçtan mamul 50 adet uyuz banyo
IU kapalı zarf usuliyle satın alınacak
tır. 
Banyoların beherinin muhammrn 

flatı 400 lira elli banyonun mecmu fi. 
atı 20000 lira ve muvakkat teminat 
1500 liradır. Banyoların plinı ve ,art
nuneıi paruız olarak V ckilet levazıru 
müdürlüğünden alınacaktır. 

İhale ı2.ı0.938 tarihine müsadif çar
pmba cünü saat ıs de Veki!et satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta 
!iplerin teminat :'mktupları veya mak 
bularını ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
havi kapalı zarflarını mezkur tarihte 
IUt ı4 de kadar satın alma komisyo
nu bqkanlığına teslim ~tmeleri ve sa
at 15 de de komisyonda hazır bulun-
maları (3802) 6790 

••. llYlf mıki•si Ye pullu~ 
alınacak 

Ziraat Vekaletin.:en : 
1 - Dolaplı ıo, tao:aklı ıs, orak ma

kinesiyle 3 çayır ve 3 ot e? balya ma
kina.ı ye 200 adet oliver sistemi dö
ner kulaklı pulluk kapalı u.rf uıuliy
le satın ahnacaktır. 

2 - Bu makine ve pullukların mu.
bammen bedeli (928S) lira olup ilk 
teminat parası (697) liradır. 

3 - Şartnamesi ziraat 1rekileti zira
at umum müdürlüğünde parasız ola
rak .erilir. 

4 - Taliplerin münakasa günü olan 
30. g, 938 tarihine müsadif fUma günü 
Mat 14 de kadar kapalı zarflarını ve
kllet satın alma komisy'lnuna verme
leri ve saat ıs de komisyonda hazır 

bulunmaları ilin olunur. 
(3652) 

Yedi kalem ziraat 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinde ı 

6S58 

alefleri 

raat umum müdürlüğünde parasız ola
rak verilir. 

4 - Taliplerin münakasa günü o
lan 30. 9. 938 tarihine müsadif cuma 
günü eaat ı4 de kadar kapalı zarflarla 
vekalet aatm alma komisyonuna ver
meleri ve ıaat ıs de komisyonda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

(36S3) 6S58 

Sömikok kömürü ahnak 
Ziraat Vekaletinden : 
Vekllet binası kaloriferleri için 

ıso ton ıöı:ııikok kömürü açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

ıso ton sömikok kömürü11iln mu
hammen bedeli 3900 lira muvakkat 
teminat 292,S liradır. 
Şartnamesi Ziraat Vekaleti levazım 

müdürlüğünden parasız olarak alınır. 
Eksiltme 29. 9. 938 tarihine müaadif 
perşembe günü saat ıs de vekalet bi
nasında satın alma komis ı•ınunda ya
pılacaktır. Taliplerin te'llinatlariyle 
birlikte mezkur tarihte k- mieyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3654) 6S59 

fiatı ıso kuruı yüz elli kurut olan 
6730 kilo pamuk çorap ipliği kapalı 
zarf ueuliyle münakasaya konulmuş

tur. 
2 - İhalesi 13.10.1938 pertembe gü

nü saat (11) on birdedir. 
3 - İlk teminatı (757) lira 13 ku

ruştur. 

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

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (394S) 6947 

Portatif ~achr ahna<ak 
M. M. V ... kaleli Sabn Alma K.o 

miayonundan : 
ı - 2000 : 2500 tane p~:tatif çadırın 

kapalı zarfla yapılan eksiltmeairJe 
behcrine verilen 715 kuruş 40 santım 
fiat makamca pahallı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla ekıiltmeye :to
nulmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 
3300 lira olup ilk temirl3t mi.kdarı 247 
lira 50 kuruştur. 

3) Eksiltmesi 5 ilk teşcin 938 çar -
ıamba günü saat ıs de yapılacaktrr. 

4) lateklilerin belli ı.-rün ve saat ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
M. M. V. satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (3777) 6740 

Askeri Fabrikalar 

K1rıkkıle Ye k-ük Yoıgaf ta 
yapflrllacak in11at 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma K.omiayo -
nundan: 

2 - Hepsinin tutarı 178~5 lira ol..ıp 
muvakkat teminat 1342 hradır. 

Ketif bedeli (466.358) lira (34) ku
ruş olan Kırıkkale ve Küçük Yozgat'
ta yaptırılacak inşaat Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca ıo. 10. 938 pazar
tesi günü saat ıs te kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname (23) lira 
(32) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (22.404) lira (34) kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesa· 
ikle muayyen gün ve saatte komisyo-

Mahruti çadır ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına

cak 30 tane mahruti çadır açık eksilt
meye konmuıtur. 

2 - Muhammen bedel (2300) lira 
muvakkat teminat (172,5) liradır. 

3 - Eksiltme 30. 9. 938 tarihine 
müıadif cuma günü saat ıs de Anka· 
ra'da P.T.T. umumi müdürlüğü bina· 
smdaki satm alma komisyanunda ya
pılacaktır. 

4 - lateklilerin muvakkat teminat 
makbuzu ile kanuni veaaiki hamilen 
mezkftr gün ve saatte satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım ve latanbul'da Beyoğlu'nda 
P.T.T. levazım ayniyat şubesi Md. 
lWderinden paruız verilir. 

(3670) 6604 

Yerli kok kömürü ıhnacak 
P. T. T. Müdürlüjiinclen : 
ı - ldare ihtiyacı için kapalı zarf 

usultı lle 360 Ton yerli kok k&ntırll 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 9810 lira mu
vakkat teminat 736 liradır. 

3 - Bu ite alt prtname ve muka
vele projeai Md. lük yazı kaleminde 
her cün &örülebilir. 

4 - ihale 5 Tetrinievvel 938 çar
pmba günü saat 11 de Nafıa Veki
leti malzeme Müdürlüğünde müteşek
kil komisyonda yapılacağından talip
lerin kapalı zarflarını mezkQr müdür
lüğe tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3882) 6849 

200 takım elbise yapt1rllacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğünden : 
ı - Seyyar ve nakliye memurları 

ihtiyacı için (200) takım maa kasket 
elbise açık eksiltmeye konmuttur. 

2 - 'Muhamnıen bedel (3800). mu
vakkat teminat (285) lira olup eksilt
mesi ıo tetrinicvel 938 pazartesi günü 
saat ıs de· Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
mieyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat ı5 de 
mezkiir komisyona müracaat edecek
lerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım, lstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat tube Md. lüklerinden paraaı.z 
1rerilecektir. (3857) 6928 

2 llumarah liman ahnacak 
P. T. T. Levazım MüdürlUiünden: 
1 - İdare ihtiyacı için yetmit sekiz 

bin (78.000) adet iki numaralı fiıncan 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedel 19500, muvak· 
kat teminat 1462,S lira olup ekıiltme
ıi ı9 teırinievel 938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada P.T.T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat ı4 de kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnaıııeler Ankara'da P.T.T. 
Levazım, latanbul Beyoğlunda P.T.T. 
Ayniyat fUbe müdürlüklerinden para-
sız verilecektir. (3386) 6ı52 

3 - Eksiltmesi 30. eyllıl. 938 cuma 
günü saat ı5 de yapılac.;lttn. 

4 - Şartname ve nüm~n si her gün 
komisyonda görülebilir. 

5 - lateklilerin ihal: soatın~a.ı en 
geç bir saat evclinekadar kanuni ve
sikalarla birlikte ve ilk temin1t mt.k
tuplarını komisyona verm:leri li.ı::m-

na müracaatları. (375S) 6854 

dır. (3673) S5f\1 

Yüz havlusu ahnacak 

1.162 kilo yıtakhk pamuk 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma K.o · 
miayonundan : 

ı - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (27.5) yirmi yedi buçuk kurut 
olan 14.000 tane yüz havlusu açık ek 
siltme suretiyle münakaaaya konul · 
mu,tur. 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satm Alma K.omia -
yonu Reisliğinden : 

Tahmin edilen bedeli (2483) lira 
(84) kuruş olan 7762 kilo yataklık 
pamuk Kırıkkale Askeri Fabrikalar 
grup müdürlüğünde mütetekkil satın 
alma komisyonunca 7. ıo. 1938 cuma 
günü saat ıs te açık eksiltme suretiy
le ihale edilecektir. Şartnamesi para
sız olarak Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü ve Kırıkkale Askeri Fab
rikalar grup müdürlüğü satın alma 
komisyonundan verilir. 

2 - İhalesi 27.9.938 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş· 
tur. 

4 - Evsaf ve tutnamcıi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

S - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad 
delerinde gösterilen veaaikle ve temi· 
natiyle birlikte ihale aaatmda M. M.. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(3614) 6454 

2 adet otopomp ıllnacak 
M. M. V eületi Satın Alma Komi., 

JODUllduı: 
1 - Kapalı zarf usuliyle münaka -

sa gününde beberine ~eklif edilen h
at ( 7332) lıra yedi bi n üç yüz otuz ikı 
lira 66 kuruı olan iki adet OTO· 
POMP vekaletçe bahalı görülmüttiır. 
Bu defa pazarlıkla alınacaktır. 

2 .:_ Pazarlığı 27 - eyliıl - 938 salı 
günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve prtnamcsi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

4 - İlk teminatı (1376) lira 25 ku
ruştur. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 
ıayih kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (3920) 6942 

Kapufluk k11naı ahnacak 
.M. ,..,. v ekileti .:»atm Auna ~umi.., 

yonunduı: 
1 - 3000 metre kaputluk kumat 

satın alınacaktır. Hepsinin muham -
men bedeli ı2.000 lira olup ilk temi -
natı (900) liradır. 

2- lbaleai 13-10-938 perıembe gü
nü saat (11) de Vekllet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla -
caktır. 

3 - Şartname: evsaf ve nümuneai 
her gün komisyonda görülebilir. 

4 - lateklilerin ihale saatinden 
bir saat eveline kadar kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalar -
la birlikte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarını komisyona vermeleri lizım-
dır .. (3921) 6943 

Transfonnaför saire ıhnacak 
Milli Müdafaa V ekileti Satın Al • 

ma Komisyonundan : 
1) 2. adet ıoo K. V. A. lık tranıfor

matör ile tevzi tablosu ve listeıinde 
cinı ve mikdarı yazılı malzemcai açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(186) lira (29) kurut ve 2490 numa
ral,1 kanunun 2 ve 3. madde.terindeki 
ııırnal~le birlikte meaktlr &Un· ve saat
te komisyona müracaatları. (3l!87) 

6873 

l lôn iptali hakkında 
A•keri Fabrikalar Umum Miidüır

lüiü Kırıkkale Satm Alma Komia -
yona Reialiiinden : 

26. 9. 938 pazartesi günü ihale edi
lececği 7, 9, 11 ve 13 eylül 1938 tarih
lerinde ilin edilen 7762 kilo yataklık 
pamuğun şartnamesinde tadilit yapıl
dığından bu pamuk hakkında mez
kur günlerde çıkan ilinlar hükümsüz-
dür. (3886) 6872 

30 ton lüled kili ıhnacak 
Aaket• .ı. aorıkalar Umum Mudürlü

iü Merkez Satın Alma KomİIJODUn • 
dan: 

Tahmin edilen be~li (ı200) lira o
lan 30 ton lüleci kili Aıkert fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 17.ı0.938 puarteai 
günü saat 14 de açr.k eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu.ı 
vakkat teminat olan (90) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele
riadeki veaaikle mezkftr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(3889) 6935 

2.• kilo 111. satralff ıhnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

iü Merkez Saba Alma Komisyonun • 
cima: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan 2000 kilo NI. santralit Asker! fab
rİikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komiıyonunca 10.11.1938 per
ıembe cünü ıaat 14.30 da açık ebilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (300) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki veaaikle mezk\lr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3890) 6936 

JOO fon kıtod ( elekfrolff) 
, bakH ahnacak 

Aak.-i F .......... Umum Müdürlü
iü Merkez Satın Alım K.omia1onun -
elan : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüiü Sabn Alma K.omiayonwaclan : 

Tahmin edilen bedeli {ı425) lira o
lan ıs ton kaolin kumu asker! fahri -
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 5.13.938 çar,amb.ı 
günü saat ı4 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname p.muıız olarak 
komisyonıd:ı.n verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (ıH'") lira (88) ku
ru' ve 2490 numaralı kar unun 2 "e 3. 
maddelerindeki veıaikle mezk\lr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(3693) 67~S 

15 fon bohcıhk Sil ıhnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müciürlü

iü Merkez Sabn Alma Komiıyonun -
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3750) lira o
lan ıs ton bohçalrk saç askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
al~.k~.misyonunca 10.11.1938 perşem
be gunu saat 14 de açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (28ı) lira (25) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki veıaikle me.zkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

(3888) 6934 

Gümrük •• lnhi.arlar Veküe • 
tinden : 

1 - 1938 senesinde neıredilecek 
mecmuu tahminen 53 formalık Sair 
resimler, Abdi Tarife ve Muhasebe 
adlı üç kurı kitabının bastırılması a
çık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Bu it için 1350 lira bedel tah
min edilmit olup muvakkat teminatı 
ıoı lira 25 kuruıtur. 

3 -İhale 26 - 9 - 1938 pazartesi 
günü saat 15 de Vekilet Levazım 'Mü
dürlüğünde kurulu alım satım ko -
misyonunda yapılacaktır. 

4 - latekliler prtnameyi len -
zım müdürlüğünde her gün görebi -
lirler. 

5 - lateklilerin muvakkat teminat 
paralarını Vekilet vemesine yatıra -
rak alacakları makbuzlarla belll gün 
ve saatte alım satım komisyonuna mil 
racaatları. (3624) 6455 

Köprü tmnlr eHlrilecK 
Ankara inhisarlar Bat Müdüırlii • 

.::.::....1 ........ : 

1 - Yerli tuzlasında göller araaın
daki köprünün tamiri iti açık pazarlı
ğa konulmuttur. 

2 - Ketif bedeli 154 liradır. 

Zayi - T. D. C. fakültesinden 29-11 3 - Açık pazarlık ve ihale 3.10.938 
-36 tarihinde aldığım hüviyet kağıdı _ ta~ihi?de aaat 16 da bat müdürlüğü • 
mı kaybettim. Yenieini çıkartacağım- ~üz bınaıında.toplanacak komieyonda 
d,an, eskisinin hUkmU kalmadığı ilin ıcra edilecektır. 
olunur. - A. Atasoy 6925 1 4 - İlk teminat paruı 11 11~ 55 ku 

ruttur. (3725) 6652 

Sigara kağıdı alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüiünden : 

Muhammen Be. Muvakkat Eksiltmenin 
Beheri Tutarı 

Cinai Miktarı Li. Kr. L Kr. 
teminat Şekli saati 
L Kr. 

660 X 700 m/ m 
tefrikli verje 52000.-- 3850.- Kapalı zarf 15 
sigara kiğrdı 25.000 top 2.08 • 
24.5 m/ m velin 
bobin sigara 
k!ğıdı 750 bobin - - 341.78 24.64 Açık ebflt. 15.30 

1 - Şartnam~leri mucibince satın alınacak yukarda cinı ve mikdarı 1 .. 
zıh 25.000 top ııgara klğıdı kapalı zarf u.uliyle ve 750 bobin ıipra lrlildı 
açık eksiltmeye konmuttur. 

il - Muhammen bedelleriyle muvalc:kat teminatları yukarda göateril
mi9tlr. 

III - Eksiltme 8/ Xl}1938 tarihine rutlıyan lalı güntl hizalarında yası
lı saatlerde Kabat&fta Levazım ve mUbayaat ıubesindeki alım komia:po
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 2.60 lira bedel mukabl1lnde tnbiaarlar 1;numa w 
mübayaat tubetiyle Ankara ve İzmir BatmtıdürlUklerinden alınabilir. 
. V - Ekıil~eye girmek istiyip de bu eb'adda k!ğıt vermiyecek olan 

f ırmaların teklıf edecekleri eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar tütün fabrikalar ıubeaine bildirmeleri ve münakasaya ittirilı: 
vesikası almaları lizımdır. 

VI - Açık eksiltmeye ittirik ~tmek istiyenluin eksiltme için tayin fw 

dilen gün ve saatte% 7.S güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo
na gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine ittirlk etmek iıtiyenlerin de mühür
lü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları ebiltme 
günü en geç saat ı4.30 za kadar alım komisyonu batkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri lizımdır. (6720-3952) 695ı 

Muhtelif erzak ahnacak 
Emniyet Umum MüdürlüfGnden~ 

Beherinin 

Erzakın 
Cinai 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Beyaz sabun 
Yetil sabun 
Çamqır soda 

Yumurta adet 
Süt 
Yoğurt 

Beyaz peynir 
Tereyağı 
Kaymak 
Kapr peyniri 

Miktarı 

Kilo 

1000 
ıooo 
1000 
1000 
1000 

30000 
4000 
2000 

1000 
soo 

50 
750 

Nohut 750 
Mercimek kırmızı ıooo 
Mercimek siyah 500 
Patatet 6000 
Tarhana 200 

muhammen % 7,5 
Bedeli teminatı MUnakaaa 
kurut Li. K. Tarild Günü 

55 ) 
35) 
40 ) 147 50 30-9-938 Cuma 
30 ) 
10 ) 

ı,7S) 

ıs ) 
'ZO ) 

50 ) 246 30-9-938 Cuma 

140 ) 
zoo ) 
7S ) 

ıs ) 
ıs ) 
ı5 ) 65 82 30-9-938 Cutn 
8 ) 

30 ) 

Saati 

15,5 

Tel ıehriye 300 30 ) 
Arpa .. 300 26 ) 18 23 30-9-938 Cuma 10.S 
Börülce 500 l 5 ) 

İrmik 400 24 ) • 
Buğday 100 ıs ) 
Bulcur soo ı2 ) 
Pirinç unu ıso 30 ) 72 85 30-9-938 Cuma 11 
Nipate • ı50 30 ) 

1 - 7S adet pülverizatut, 250 adet 
maden! yayık, ısoo adet budama ma
kası, 1500 adet atı çakısı, ve ı25 adet 
de Lanptrot sisteminde aı! kova.u 
Ue 3 adet petek yapma kalıbı kapalı 
urf uıuliyle alınacaktır. • 

İfl>u malzemeler ayrı ayrı ihale e
dildiği gibi bir arada ihale edilebilir. 

Z) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

ı 
3485 lira olup ilk teminat paruı 261 

MHR Müdafii Bakınlllı lira 40 kuruttur. 
._____________ 3) thaleai 7 illı: teırin 938 cuma gü-

nü saat 15 de yapılacaktır. 

P•• corıp iplili ıllnarall 
4) İhaleye gireceklerin teminat 

mektupları ve makbuzlariyle belli gün 
ve saatte M. M. V. satın alma lı:omia -

Tahmin edilen bedeli (216.000) li
ra olan 300 ton katod elektrolit bakır 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez aatın alma komisyonunca 
12-11-938 cumartesi günü aaat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (ıo) lira (80) kuruı mukabi
linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (12050) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komiayona verme -

Un 2000 13 ) 
Makarna 1500 30 ) 

1 - Ankara poliı enıtltUsü ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be
dellerile ilk teminatları ihale gün ve Hatları yukarda yazılı erzak partile
ri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu itlere ait prtnameleri almak iıtiyenlerin emniyet umum Mü
dürlüğ satm alma komisyonuna müracaatları. 2 - Bu yedi kalem a18tm muham

mn fiyatı (9132) lira ulup ilk temi
ut 685 liradır. 

3 - Şartnamesi Ziraat vekaleti Zi-

M. M. V ekileti Satın Alma K.omia
yonunduı: 

1 - Beher kiloauna tahmin edilen 
yonunda b8%ır bulunmaları. 

(3806) 6777 

3 - Eksiltmeye girmek iıtiyenler teminat makbuz veya banka mek
tubile 2490 nyıb kanunun 2-3-cii maddelerinde yazılı belcelerle birlikte 
tayin edilen giin ve natte komiıyona ıelmelerL (3661) 6561 



24 - 9 - 1938 

Yulaf ah nacak 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 

ULUS 

mukabilinde verilmif olacaktır. Bu ğünden bu işe girebileceğine ooir eh
saatten sonra mektuplar kabul edil- liyet veıikası ticaret odasının vesika
mez. siyle birlikte sözil geçen gün ve saat-

6 - Şartnamenin dördüncü madde- te encümene gelmeleri. Bu işe ait ke
sinde iıtenilcn vesikalar muvakkat şif ve şartnameyi her gün nafıa mü
teminatın konulduğu zarf içerisine dürlüğünde görebilirler. 

Ankara Levazım Amirliii Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Akşehir'deki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarı 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konya'da V. Kor. 
lıstanbul, Ankara Lv. &mirlikleri sattı1 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komiıyonlarda okuyabi
lirler. 

konulacaktır. (3711) 6587 
7 - Şartnameyi görmek istiyenler 

her haftanın pazartesi ve çarşamba 
günleri saat 15 ten 18 e ve eumartesi 
günleri saat 9 dan ikiye kadar Berga
ma askeri satın alma komisyonuna 

Parmaklık yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden : 

1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih
tiyacı olan 400.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliylc eksiltmeye konulmu§tur. 
Şartnamesi Konya'da V. kolordu İs -
tanbul, Ankara LV. amirlikleri satın 
alma komisyonlarındadır. İstekliler 
şartnameyi komisyonlarda okuyabilir
ler. 

3 - İşbu 150.000 kilo unun muham~ 
men tutarı 16500 liradır. 

müracaat edebilirler. (3848) 6927 

Muhtelif inşaat 

Kegif bedeli 1440 liradan ibaret o
lan Ankara Vilayet fidanlığında yapı
lacak olan parmaklık inşaatı açık ek-
6iltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 17.000 lira . 
dır. Şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
fazlası da dahil olduğu halde ilk temi
natı 1595 lira 75 kuruştur. Eksiltme 
28 eylül 938 tarihine tesadüf eden çar
§amba günü saat 11 de Konya'da V. 
kor satın alma komisyonunda yapıla . 
caktır. 

3 - İstekliler 28 eylül 938 çarşamba 
günü saat 10 a kadar teklif mektupla
rını Konya'da V. kor satın alma ko . 
misyonu başkanlığına verecek ve ya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahut gönderilen mek· 
tuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

4- 2490 sayılı kanunun hUkümle· 
rine ve bilhassa 32. maddesine uygun 
olmıyan mektupların sahipleri eksilt· 
meye iştirak ettirilmiyecektir. 2490 
sayılı lr.anunun 2. 3 maddelerindeki is
tenilen vesika ile müracaat!~r· 

(3592) .• s 

Kuru ot al.nacak 
Ankııra Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağh 

birlikler hayvanatı için 844.000 kilo 
kuru ot satın alınacaktır. Kapalı zarf
la ihalesi 5/ 1. ci teşrin 938 ~rşamba 
günü saat 11 de yapılacaktır. Muham -
men tutarı 21944 liradır ilk teminatı 
1946 liradır. ŞartnamMi her gün ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesikalariyle ihale gü 
nU ihale saatından en az bir saat eve
Une kadar teklif mektuplarını Fnıdık
hda komutanlık satın alma komisyo -
nuna vermeleri. (3823) 6780 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Babaeski garnizonunun senelik II. 

ton sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltmesi 3/I. Teı/938 
günü saat 16 da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 9900 liradır, Mu
vakkat teminatı 742 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin vaktinde ve saatında Vi
ze satın alma Kom.da hazır bulunma-
ları ilfin Ôlunur. (3696) 6583 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

i~lına Koıniıyonundan : 
• - Gireson garnizonu için 40.000 

.• dlo sığır eti satın alınacaktır. Kapalı 
zarfla ihalesi 3 ı. teşrin 938 pazartesi 
günü saat 15.30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 8.000 liradır. 
İlk teminatı 600 liradır. Şartnameı;i 
komi&yonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, ~üncü mad· 
delerinde yazılı vesikalarla beraber i· 
hale günü belli saatten bir saat eveli
ne kadar kapalı zarflariyle alay satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3567) 6444 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levuun AmirHii S"tın 

Alma Komisyonundan : 
29165 lira 23 kuru§ keşif bedeli v· 

lan Balıkesir'in Çayırhi&aı mevkiin
de yaptırılacak garajın inşasının ik
mali kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. İhalesi 26 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat 16 da Balıkesir kor satın 
alma komisyonunda yapJlacaktır .. 
Ptıin fenni şartname ve birind keşif 
Ankara, İstanbul, İzmir, levazım a
mirlikleri ile Balıkesir kor satın alma 
komisyonda görülebilir. Muvakkat te 
minatı 2187 lira 40 kuruştur. Talip
ler kanunun 2, g maddelerinde yazılı 
vesaikle bu gibi işlere ait ehliyet ve· 
sikası göndereceklerdir. Taliplerin 
ihaleden bir saat eveline kadar teklif 

4 ....:... Şartnamesindeki yüzde yirm· 
beş miktar fazlası da dahil olduğu 
halde ilk teminatı 1237 lira 50 kuruş 
tur. 

5 - Eksiltme 3.10.938 tarihine tesa
düf eden pazartesi gUnü saat 11 de 
Konya'da V. kor satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

6 - İstekliler 3.10.1938 pazartesi 
günü saat ona kadar teklif mektupl;ı. 
rını Konya'da V. kor satın alma ko
misyonu başkanlığına verecek veya
hut göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen veyahut gönderilen mek
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı Ko
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

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

(3787) 6714 

Un alınacak 
Ankara Leva:.:ıın Am.irJiğı ~atın Al

ma Ko.: 
1 - Karaman'da kıtaatm senelik ih· 

tiyacı olan 150000 kilo un kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Konya' da V. kor b
tanbul Ankara IevaT.ım amirlikleri d.'l · 

tınalma komisyonlarındadır. İstekli
ler ~artnameyi komisyonlarda okuya· 
bilirler. 

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
sadilf eden pazartesi günü saat orıdd 

Konya' da V. Kor satın alma komiı.yo
nunda yapılacaktır. 

6 -1stekli!ler 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 verilen veyahut gönderilen mck 
tuplar ahnmıyacaktır. Saat ayarı ko· 
lordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümleri
ne ve bilhas .. "32" maddesine uyeızn 
olmyan mektupların sahipleri ekııilt
meye ittirik ettirllmiyecektir. 

(3788) 6715 

3 Garaj yaptırılacak 
Ankua Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruıtur. 76884 lira 75 kuruıtan ibaret 
olan Konyada 3 adet garajın yapılma
sı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. 

2 - Talipler% 7,5 teminatı muvak
katesi olan 5766 lira 36 kuruş vezneye 
yatırarak alacakları vezne makbuziy
le veya banka mektubiyle teklif mek
tuplarının kapalı zarf alma saatinden 
evvel makbuz mukabilinde Konyada 
levazım ~mirliği binasında V. kor sa
tmaJma komisyonuna vermeleri. 

3 - Eks. 7/I. Teş./938 cuma günü 
saat 11 dedir. Teklif mektupJarmı al
ma saati 10 dadır. 

4 - Şartname ve keşif pJa1v kor 
satrnalma komisyonundadır. Talipler 
mezkur keşif şartnamesinin kor satın
almada mesai saatinde görebilirler 
veya beş lira mukabilinde istiyebilir. 
ler. 32 madde hükmüne. 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun ol
mıyan mektupların kabul edilemiye
ceği ve tUiplerin eksiltmeye iştirak 
edemiyeceklerf. 

6 - Taliplerin nafıa vek&letinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gilnUnden en az 8 gUn evvel komis· 
yona vermeleri vesaik almak istiyen· 
!erin nafıa vekaletine hemen mUraca-
atları. (3860) 6817 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Al-
mektuplarını komisyona vermeleri. ma Komisyonundan : 

(3636) 6475 

odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 5.ılın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 'Gireson garnizonu ihtiyacı olan 

380.000 kilo odun satın alınacaktır. 
Knpah zarf ihalesi 5 1. teşrin 938 çar
şamba günü saat 15.30 da yapılacak • 
tır. 

2 - Muhammen tutarı 5.206 liradır. 
İlk teminatı 381 liradır. Şartnamesi 
komisyonda &örülebilir. lstcklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariy
le 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
cl ,. ;,,.rinde yazılı vesikalarla beraber i· 
hale günü belli saatten bir saat eveli
ne kadar kapalı zarflariyle alay satın 
alma komisyonuna müracaatları, 

(3566) 6443 

1 - 74000 kilo sığır veya keçi eti 
240000 kilo balya halinde kuru ot sa
tın alınacaktır. Etin tahmin bedeli 
18500 ve kuru otun bedeli 7200 liradır. 

2 - Et ve kuru otun evsafı ile tes
lim ve mahal ıartıarı şartnamelerin
de yazılıdır. Şartnameler Bergama U
zunçarşı satın alma komisyonundan a· 
lmabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 11 birinci teşrin 1938 salı günU et 
için saat onda ve kuru ot için saat 16 
da Bergama Uaun çar,ı satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Etin muvakkat teminatı 1390 
kuruş otun 540 liradır. 

5 - Teklif mektupları 11 birinci 
teşrin 938 &alı günü et için ıaat 9 (da
hil) kadar kuru ot i5in saat 15 e ka
dar satın alma komisyonuna makbuz 

Ankara Levazım Amirlığı Satın Al
ma Komiıyonundan : 

1 - KUllük'te yapılacak iki pavyon 
bir tavla bir mutfak kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 57842 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 4338 lira
dır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamelerini Muğla'da as
keri inşaat komisyonunda üç lira be
del mukabilinde aldırabilirler. !sti
ycnlere gönderilir. 

4 - Teklif mektupları 10. I. inci 
teşrin 938 pazartesi günü saat 14 te 
Muğla'da askeri satın alma komisyo
nuna gönderilmiş olmalıdır. 

5 - İhale 10. I. inci teşrin 1938 pa
zartesi günü saat 15 te Muğla'da ko
mutanlık karargahında satın alma ko
misyonu tarafından mriacaktır. 

6 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair M.M. in~at dairesince mu
saddak vesikalarını ihale gününden 
beş giin evel komisyona göndermele-
ri lJzımdır. (3891) 6937 

Muhtelif inşaat 
Ankara ı..evazım Am.irlı~ı .:>a•ın Al

ma Kom.iıyonundan : 
1 - Bodrum'da yapılacak iki pav

yon bir tavla bir mutfak kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmu~tur. Ke
şif bedeli 65840 liradır. 

2 - Muvakkat teminatı 4938 lira
dır. 

3 - İstekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamelerini Muğla askeri 
inşaat komisyonundan üç lira bedel 
mukabilinde aldırabilirler. lstiyenle
re gönderilir. 

4 - TQklif mektupları 10. I. tc~rin 
938 pazartesi günü saat 14 de Muğla 
askeri satm alma komisyonuna gön
derilmiş olmalıdır. 

5 - İhale 10.1. teşrin. 938 pazarte -
si günü 6aat 15 de Muğla'da komutan
lık karargahında satın alma komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

15 - İsteklilerin bu işi yapabilecek
lerine dair milli müdafaa inpat daire
since musaddak vesikalarını ihale gü
nünden beş gün evel komisyona gön-
dcniıeleri lazımdır. (3892) 6938 

Zeytin alınacak 
Ankara l..evazım Amirliği :>atın Al

ma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizonundan birlik 

müess~eleri için 6000 kilo ıeytin ta
nesinin açık eksiltmesi 11. l. ci teşrin 
938 saat ıs te Ankara Lv. lmirliği sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira, ilk 
teminatı 135 liradır. ~artname ve nü· 
muncsi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulması. (3893) 6939 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
1 - Tabur ihtiyacı için kapalı zatf 

usuliyle münakasaya konulan ve 5.9. 
938 tarihinde eksiltmesi yapılan 
111000 kilo fabrika ununa teklif edi
len fiat gali görüldüğünden tekrar 
eksiltmesine devam edilecektir. 

2 - Kapalı zarf usuliyle 10 I. ci teş
rin 938 pazarteıi saat onda tabur satın 
alma komisyon binasında yapılacak
tır. 

S - Muhammen bedeli 20900 lira, 
muvakkat teminatı 1582 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatten 
bir saat evel teklif mektuplarını tabur 
satın alma komisyonunda bulundur· 
maları. (3933) . 6946 

:; Ankara Valiliği · 

istinat duvarı inıası 
Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait tehir bahçesi is· 

tinat duvarı inşaatı 29. 9. 938 tarihine 
rasthyan perfembe gUnü saat 15 vila
yet binasında daimi encümeninde pa
zarltk ihalesi yapılmak üzere ekıilt
meye konulmuştur. 

Keşif bedeli 1645 lira 48 kuru11tur. 
Muvakfkat teminatı 123 lira 41 kuruş
tur. lsteldiler muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu Nafıa müdürlü-

Eksiltme 10 teşrinievel 938 pazarte
si günü saat 15 de Ankara Vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. Talip
ler bu inşaata ait keşif ve şartnameyi 
vilayet ziraat müdürlüğünde görebi· 
lirler. 

lste.kliler muhammen bedelin yüzde 
7,5 tutarı olan mcl>liğa ait teminat 
mektubu veya hususi muhasebe vezne
sine yatırılmış depozito akçesi mak
buzu ile birlikte gösterilen saatte vi
Iayet encümenine gelmeleri ilan olu-
nur. (3947) 6948 

.. Orman Kor.o · .. · 
J ~ • : • • 

(am tomruğu saflıı 
Devlet Orman lşlebneai Revir A-

mirliğinden : · 
1 - Karabük'te depoda istif edilmiş 

1425 adet muadili 813 metre mikap 
541 desimetre mikap çam tomruğu a -
çık arttırma ile satılacaktır . 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes . 
me payları mevcut ve kabukları so. 
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ku
tur üzerinden hesap edilmiştir. 

3 - Tomruklara ait satış şartna -
mesi Ankarada orman umum müdürlü 
günde ve orman baş mühendisliğinde 
!stanbulda ve Zonguldakta orman baş 
mühendisi iklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be -
deli 14 lira 60 kuruştur. 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesi ile 30-9-938 gü • 
nü saat on beşte Karabük'te revir 
merkezine müracaatları. (6528-3817) 

6796 

Ankara Belediyesi-' 

Tenvirat 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Cümhuriyct bayramında yapı

lacak tenvirat onbef gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedeli 2635 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 198 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle-

rin her gün yazı igleri kalemine ve is
teklilerin de 4.10.1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları. (3850) 6812 

Elbise yaptırılacök 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobili mü&tahdeminine yaptı· 

rılacak 200 takım elbise ve kasket ile 
80 adet tulum onlıeş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 4800 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 360 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4.10.1938 &ah günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaatları (3851) 6813 

Cam bezi vesaire 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - OtobUslerin temizliğinde kul

lanılmak Uzere elli güderi ile 200 adet 
cam be.zi on beg gün müddetle açık ek· 
ıiltrneye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 265 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 20 liradır. 
4 - Nümunelerini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4.10.1938 sah gUnU saat 
on buçukta belediye cncUmenine mü-
racaatları. (3849) 6811 

Kaldırım yaphnlacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Şehir içinde muhtelif yollara 

yaptırılacak kaldırım iti onbeş bün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmu)tur. 

2 - Keşif bedeli 12000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 900 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen-

lerln her gUn yazı itleri kalemine mti
racaatleri ve ihale 4-10-938 de bele· 
diye encilmeninde saat on busukta ya
pılacağından tcminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be
lediye encümenine vermeleri. 

(3852) 6814 

Satıhk Emlak 
Ankara Belediyesinden : Cinıi Muhammen liedeli 

Mahallesi Sokağı Ada Parsel Lira Kurut 
Hacıbayram Sofular 51 . 50 Ahşap hane 120 00 

Yukarıda evsafı yazılı menkul hane enkazı 30. 9. 938 tarihine müsadif 
cuma günü ve saat 15 de ihale edileceğinden taliplerin muvakkat teminatı 
ile birlikte imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan 
olunur. (3807) 6748 
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Ankara devlet tiyatro okulunun temsil 
ve opera bölümlerine sınavla parasız 
ve yatıh kız ve erkek talebe ahnıyor 

Ankara Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
TEMSİL BÖLÜMÜ : 
1 - Tahsil milddeti en az üç senedir. 
İsteklilerden aranılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Vücudu kusursuz olmak, 
b) İyi bir kulağa malik olmak (işittiği sesleri aynen tekrarlıyabilmek) 
c) En az orta okuldan mezun olmak, 
d) Şivesi sahneye müsait olmak, 
e) Kızlar için en aşağı yaş 16, erkekler için 17 dir. 
II - Seçim SU\avında aranılacak şeyler gunlardır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu bir şeyi anlat

ma kudreti, 
b) Okuduğu veya gördüğü bir tiyatro piyesi içerisinden seçilecek bir 

rolü yapabilmek, 
c) Sınav komisyonunca verilecek bir rolü yapabilmek. 
OPERA BÖLÜMÜ: 
I - Tahsil müddeti en az 5 senedir. 
Taliplerde aranılacak genel vasıflar, temsil bölümü için yukarda zikre

dilen genel vasıfların aynıdır. Yalnız sesi iyi olmak şarttır. Çok iyi sesi 
olanlarda orta tahsil aranmaz. 

II - Seçim sınavında aranılacak şeyler şunlardır: 
a) Kendi seçeceği, bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) Sesleri ve melodileri tekrarhyabilmek, 
c) Ritmik duyma ve hissetme kudreti. 
Tiyatro okulunun temsil ve opera bölümlerine talebe seçme sınavları, 

lstanbul'da 4-8 Birinciteşrin 1938 de Galatasaray lisesinde •eya 11-15 Bi
rinciteşrin 1938 de Ankara'da Müzik Öğretmen okulunda yapılacaktır. İs
teklilerin dilekçe ile lstanbul'da veya Ankara'da yukarda adı geçen okul 
Direktörlüklerine en geç sınavın başlıyacağı güne kadar müracaat etme
leri llizımdır. 

Dilekçeye bağlanacak vesikalar şunlardır: 
a) NUfus tezkeresi veya tasdikli bir örneği, 
b) Okul diploması veya tasdikli örneği, 
c) Sağlık raporu, 

d) Hüsnühal vesikasr. '(3767) 6693 

Yulaf alınacak 
Çanakkale Jandarma Satm Alma Komiayonundan .: 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat Te. Eksiltme DMrl 
kilo Li. Kr. Li. Kr. İhale tarihi Gilnn Saati yapılacağı: 

Yulaf 258260 12913.00 968.48 30. 9. 938 Cuma lSde Kapah Z.. 
1 - Çanakkale'de bulunan jandarma alayına bağlı 2 ve 3 üncil taburun 

1. 9. 939 gUnünden 31 ağustos 939 gUnü sonuna kadar ihtiyaçları bulunan 
yukarıda yazılı bir kalem yulafın hizasında gösterilen günde Çanakkale•
de III cü J. Tabur binasında jandarma satın alma komisyonunca eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat on dörcn kadar ko
misyona .teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görUlebilir. 
4 - Talip olanlar 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeterilldeki vesi· 

katarla müracaat etmeleri. (6393/3739) 6633 

10 çeşit harp teçhizat 
eşyası ahnacak 

lJandanna Genel Komutanlığı An kara Sabn Alma Komisyonundan : 
1 - Aşa~ıda cins ve miktarı tahmin bedeli ve ilk teminat miktarı yazı

lı on çeşit harp techizat eşyasına toptan ve her çeıide ayrı ayrı en ucuz 
fiat teklif edene ihale edilmek kaydile kapalı zarf uıulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi 10-10-938 puartesi gUnU aaat (10) da komilyonda 
yapılacaktır. 

2 - Buna ait ııartnaıneler komisyondan parasız olarak alınabilir. MU
hürlü örnekleri komisyondadır. 

3 - Eksiltmesine girmek i&tiyenlerin almak istedikleri ~eşide ait hiza
larında gösterilen ilk teminat vezne makbuıu veya Banka mektubu ve şart
namesinde yazılı diğer belgeleri muhtevi teklif mektuplarını belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (3876) 6931 

tik Tahmin Tutarı Eksiltme 
teminat bedeli gilnU 

Miktarı Cinai Lira Ku. Lira Ku. Lira Ku. 
--- ---

600 Altı kütüklU palaska takımı 247 50 5 50 
3100 

" .. " omuz kayııı 302 25 1 30 
950 " .. " Bel " 

85 50 l 20 
150 " " " SüngülüğU 5 62 50 
900 Ü çli.l bir kütük 81 00 1 20 

2000 Nevresim palaaka takımı 675 00 4 50 
1000 

" .. Bel kayışı 105 00 1 40 
1000 ,, 

" 
omuz kayışı 123 75 1 65 

1000 .. " Süngülüğü 26 25 o 35 
6200 Tüfek kayışı 255 75 o 55 

---
Yekun 1907 62 

Et cıhnacak 
Deniı Levazım Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır ·eti 

30.000 Kilo 
40.000 ,, 
50.000 .. 

13428.00 
16604.00 
17340.00 

47372.00 

---
3300 00) 
4030 00) 
1140 00) 

75 00) 
1080 00) 10-10-938 

9000 00) 
1400 00) 
1650 00) 
350 00) 

3410 00) 

--
25435 00 

Muvakkat teminatı 

3552.90 Lira 
1 - Cins, mikdar, tahmin bedellerile muvakkat teminatı yukarda yazılı 

üç kalem et 6/1. Teırin/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere mUnakaıaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gUn komisyondan 237 kuruı bedel mukabilinde alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektnplarını en geç belli giln ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşa'da bulunan komisyon batkanlığına vermeleri. 

(6538-3819) 6779 

doğumlu İ rakhlara 920 
frak Sefaretinden: 

1920 tevellütlü Iraklıların mecburi askerlik muayenesinde ha
zır bulunmak üzere tibi bulundukları ahzaıker ıubeıine 1 eylül 
1938 tarihinden itibaren müracaat etmeleri, ve yahut askerlikle
rini tecil veya ifayı mutazammın evrakı müıbitelerini devairi ai-
desine göndermeleri lüzumu ilin olunur. (3676) 6565 
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Doğumevi yaphnlacak 
Mani&a Valiliğinden : 
1 - Manisada bir doğum evi inıa

sı (72000) liralık keşifnameai daire
sinde kapau zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname ve şartna
me ve bu işe mütcferri evrak 3 lira 
58 kuruş mukabil~de Manisa Nafıa 
müdürlügünden alınabilir. 

3 - İhale teşrinievvclin altıncı per 
tembe günü saat on birde Manisa vi
layeti daimi encümeni önünde yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4850 
liradır. 

S - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz gün evci bu işe 
girebileceklerine dair vilayet nafıa 
müdürlüğünden alınmış ehliyet vesi
kasını ve cari seneye ait ticaret odası 
vesikasını ve 50 bin liradan aşağı ol
mamak üzere yaptığ ı bina işlerini iyi 
başardığına dair olan vesaiki teminat 
zarfının içine koymak suretiyle ibraz 
ve itaya mecburdurlar. 

6 - Kanunun tarit ettigi şekilde 
hazırlanmış olması ıa -ım gelen zarf
lar 6-10-938 perşembt günü saat ona 
kadar Vilayet daimi encümeni riya
setine tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vukubulacak teahhür-
ler nazara al ·nmaz. 6820 

Dahili ve harid ( 48) dükkana 
havi bir ıehir hali yaphnla<ak 

Zonguldak Urbaylığından: 
ı - Bu iş bir ay müddt tle ve kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye M:onulm~·ştur 
2 - İşin muhammen bedeli (2'1~48) 

lira (S2) kuruştur. Muv:ııı:kat temına
tı (1841) lira (13) kuıuc;tur. 

3 - İhalesi 14.10.El36 tarihin<' mü
ıadif cuma günü saat cıs;, de Zongul
cla:k Belediye dairesınde daimi encü
men tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler şartname ve projeyi 
parasız olarak yalnız P'> ·ta pulu gön
dermek suretiyle alırlar. 

5 - Şartname münderrcatı hakkın
daki sorguların ihalcde:1 evel s<Jrula
rak halledilmesi ve teklif mektupları
nın ihaleden bir saat evr:line kadar ur
baylığa teslim edilerek makbuz alın-
ması ilan olunur. 6760 

Elektrik ve sıhi tesisat 
Malatya C. Müclclei1muuniliiinden: 

Malatya'da yapılmakta olan ceza e
vinin 4780.44 lira ke11if beıdelli elek
trik tesisatı ve 4989,00 lira keşif bedel
li aıht tesisat beraber olaıak 9769.44 
lira ketif bedeli üzerinden 14.9.938 
t'1'ihinden itibaren on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. İ
hale 30.9.938 tarihine müsadif cuma 
günü saat on dörtte Adliye binasında 
Cümhuriyet m\iiideiumumiliği eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin yukarıda zikredilen gün 
ve saate kadar 732.71 liralık muvakkat 
teminatla birlikte eksiltme komisyo
nuna müracaatları ve ke"if ve projele
ri görmek istiyenlerin Nafıa dairesine 
müracaatları ilan olunur. 6762 

Köprü tamiri 
Çorum vilayeti Nafıa Müdürlüğün

den: 
14.10.1938 cuma günlı :;aat 11 de Ço

rwn Nafıa eksiltme komisyonunda i
halesi yapılmak üzere (43) bin lira 
ketif bedelli Osmancık kazasındakı 
Koyutıbaba köprüsü •amiratı kapalı 
zarf usuliyle eksiltm~ye konulmuştur. 
Şartname, keşif ve t:1'rakı saire Na

fıa dairesinde görülebilir. Muvakkat 
teminat miktarı (3225) ·:radır. 

isteklilerin bu işe ait müteahhitlik 
ehliyetnamesi ve sair cvraklariyle bir
likte ihale komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 67 59 

İlk okul binası yaphrılacak 
~..u1ehir ilbaybğından: 
Pazarlığa konan iş: 
Kırtehir merkezinde {3pılacak 48817 

lira 61 kuruş keşif bedelli beş :ııtnıflı 
ilk okul binasının 3llö5 lıra 84 kurut 
luk in,aat işidir. 

Bu iş 26.8.1938 günün.~en ıs.o 1938 
gününe kadar 20 gün mi.!ddetle vt ka· 
palı zarf usuliylc eksiltmeye k:mul 
muf ise de talip zuhur ~tmediğiııden 

15.9.1938 tarihinden itibaren bir ay i
çinde pazarlıkla verılt-ct.ktiı. 

Taliplerin Kırş:hir ·li daimi encü· 
menine müracaatları ilan olunu.:. 

(j'761 

Açık eksiltme ilônı 
Antaly" P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Antalya P. T. T . binası ittihaz edi

len eski Parkoteli namı ile maruf bi
na dahil ve haricinde yapılacak tami
rat. 

2 - Bedeli keşif 7000 liradır. 
Bu işe aid evrak ve şartnameler 

,unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 

D - Hususi şartname 
E - Ketif cetveli 
F - Proje 
Şartname ve teferruatının bir su -

retini nafıa ve P. T. T. Müdürlükle
rinden alabilirler. 

3 - Münakasa ve ihale 5 Tetrini
evvel 938 tarihinde saat ıs de Antal
ya P. T. T. binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapıla -
caktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 525 lira muvakkat teminatı 
Antalya P . T. T . merkez şefliği vez
nesine yatırması şarttır. 

6 - Taliplerin Antalya Nafıa Mü
dürlüğünden bu iş için alacakları eh
liyet vesikası ihale tarihinden sekiz 
gün evvel alınmış olacak ve ticaret o
dasında kayıtlı bulunacaktır. 

7 - Taliplerin eksiltme yapılacağı 
saatten Iaakal bir saat evvel komisyo
na müracaat etmeleri ilan olunur. 

(6612-3877) 6847 

Kalorifer tasisatı 
Konya Memleket Hastanesi Bqta

bipliğinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı

karılan Konya memleket hastanesinin 
(31976) lira 90 kuruş keşif bedellı ka
lorifer işi için tayin edilen 29.8.938 
gününde zuhur eden bı •alibine encü
mence teklif edilen daha fazla tenzi -
lata yanaşmadıgından eksiltme işı ye
niden ve 5.9.938 gününden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa konmuş ve te
diye prtları ile kalorifer ikmal müd
deti a,ağıya dercedilmiştir. İhale be
delinin yüzde yirmisi malzemenin te
sisat mahalline vürudu ile montaj işı
ne başlandığı zaman yüzde (40) rad
yatörlerin tesisat mahalline gelmesi ve 
raptı dahil olduğu halde boruların 

montajınm ikmalinde, % 20 si tekmil 
tesisatın prtname mucibince ikmalinde 
ve mütebaki yüzde yirmisi de 1940 yı

lı şubat ayının en soğuk gününde ya
pılacak kati kabul tecrübesinin aka 
binde tediye edileceğinden kati temi
nat da aynı zamanda müteahhide iade 
edilecektir. Talip olanların pazarlıkla 
ihale günü olarak tayin edilen 4.10.9J8 
salı günü teminat mektuplariyle bir
likte ticaret odası vesikalarını haiz O· 

larak vilayet encümen odasına gelme
leri ve şeraiti öğrenmek ve daha fazla 
malilmat almak için de hastane baş ta
babetine müracaatları ilan olunur. 

6410 

İlk okul binası yaphnlacak 
Malatya Vi.liliğinden : 
18481 lira 2 kurut keşif lıedelini ih

tiva eden ve villyete bağ\ı B~ni ka
zası merkezinde yaptırılacak olan ilk 
okul binası ikmali in;aatına kapalı 
zarf usu.liyle yapılan 15 günlük ekailt
me müddeti zarfında istekli çıkmadı -
ğından mezkilr inşaatın 4 9.938 tari -
hinden itibaren bir ay zariında pazar
lıkla isteklisinc verilmesi kararlaştı -
r:lmıttır. Taliplerin vilayet daimi en -
cümenine müracaatları ila11 olunur. 

(3671) 6563 

Pazarhk ilanı 
Eakiıebir Nafia Müdürlügünden : 
Eakitehir - Çifteler yolunun 13 + 

00 - 21 + 900 kilometreler araaında 
yapılacaık 15976.05 lira kcpf bedelli 
f08e euah tamiratının 5.9.938 ve ka -
pah' zarf u.suliylc yapılan eksiltme4hnde 
istekli çılunadığından cvelce ilan cdi -
len ıerait dairesinde 2490 numaralı 
kanunun 40 mcı maddesine tevfikan 
bir ay müddetle pazarlığa konu1ımut -
tur. İateldilerin pazarlık için her za -
man vilayet daimi encümenine mü -
racaat edebilirler. İsteklilerin 1190.20 
lira muvaıkkat teminat vermeleri ve 
vilayete müracaatla alacakları ehliyet 
vesikaamı hamil olmaları lizımdıT. 

(6390/3736) 6632 

Pazarhk ilanı 
Eskiıebir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Çifteler yolunun3 + 080 

- 13 + 000 kilometreler arasında 
1877 5.94 lira keşif bedelli yapılacak 
90ı.e esaalı tamiratının S.9.938 ve ka -
palı zarf usuliyle yapılan eksiltmesin
de istekli çıkmadığından evelce ilan e
dilen şerait daire.sinde 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 
bir ay müddetle pazarlığa konulmu§ -
tur. Pazarlık için her zaman vilayet 
daimi encümenine müracaat edebilir -
ler. 

İsteklilerin 1408.20 lira muvakkat 
teminat vermeleri ve vilayete müra -
caatla alacakları ehliyet vesikasını 
hamil olmaları lazımdır. 

(6388-3734) 6630 

Pazarhk ilanı 
Eskitehir Nafia Müdürlüiünden : 
Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreler arasın -
da yapılauk 12350.77 lira kctif be -
delli yeni ıose ve imalatı aınaiyenin 
S.9.938 tarih ve kapalı zarf usuliyle 
yapılan eksiltmesinde istekli çıkmadı
ğından evelce ilan edilen tcrait daire
sinde 2490 numaralı kanunun 40 mcı 
maddesine tevfikan bir ay mUddetle 
pazarlığa konulmuttur. 

lateklilcr pazarlık için her zaman 
viliyet daimi encümenine müracaat e
debilirler. 

ULUS 

İateldilerin 926.30 lira muvakkat te
minat vermeleri ve vilayete müracaat
la alacaktan ehliyet vesika.sıra hamil 
o1malan lazımdır 

(6389-3735) 6631 

Hastane binası tesisatı 
yaptırılacak 

Malatya Valiliğinden : 
50989 lira 7J kuruş keşif bedelini 

muhtevi olup vilayet merkezinde yap
tırılacak hastane binası tesisatına ka
palı zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
istekli çıkmadığından 15-9..938 tari -
hinden itibaren bir ay zarfında pazar
lıkla isteklisine verilme1öi kararlaştı
rılmıştır. Taliplerin vilayet daimi 

encümenine müracaatları ilan olunur. 
(3926) 6944 

Kazalar 
Çeltik satışı 

Bursa - Yenişehir Kaza11 Kayma -
kambğından : 

1 - Kazamıza bağlı Söylemiş köyü 
orta malı erazisinden istihsal edilen 
tahminen 50.000 kilo çeltik 17 .9.938 
gününden 7.10.938 cuma gününe ka
dar 21 gün müddetle açık arttırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Çeltiğin beher kilosu 8 kuruş
tan olmak üzere yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçesi 300 liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ve pey sür
mek istiycnlerin ihale giınü saat 16 ya 
kadar kazamızın Söylemiş köyü ihti
yar meclisine müracaat etmeleri itan 
olunur. (6733-3954) 6952 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nazımiye Mal Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Nazı

mıye kazası hükümet konagı ınşaaı -
dır) . Bu işin keşif bedeli (32391.95) 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cetve

li, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı itleri genel ıarnamesi. İs

teyenler bu şartnameyi ve evrakı 2 
lira mukabilinde Tunceli Nafıa Mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 29-9-938 perşembe 
günü saat 14 de Nazımiye hükümet bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2426.40 lira muvakkat temi
nat vermesi ve qağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermesi lazımdır. 

58 adet ~ift öküzü ahnacak 
Elmalı Hükiimet Tabipliğinden: 

Elmalı kazası dahilinde yerleıtirilen 
(29) aile göçmene verilmek üzere yer· 
li malından ır.a:kat olmamak ve her tür
lü hastalıktan ari sağ.iam ve betle altı 
yaş arasında çift sürmiye al11kın ve 
(2320) lira muhammen bedelli (58) a
det öküz arttırma eksiltme ihale ka
nunu hükümlui dairesinde açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. Ek
siltme müddeti 10.9.193~ tarihinden i· 
tibaren (20) gün olup ihale 30.9.938 cu
ma günü saat (14) de Elmalı'da hilkü
met tababetinde müteşekkil komisyon 
huzuriyle yapılacaktır. Talipler '8I't
nameyi okumak üzere h.ikümet taba· 
betine müracaat edebilecekleri gibi 
suretini almak iatiycnlcr de (5,5) lira 
malsandığına yatırdıktan sonra alabi 
leceklcri ilan olunur. 6765 r .................................. :: :: ::: :: :::::::ı Askerlik işleri .................................... 
Mütekait zabitlere 

Ankara Aakerlik Şubeainden : 
1 - Mütekait yüzbaşı ve binbatı

lardan askerlik şube reisliğinde istih
damlarını arzu edenlerin boş tubele
re tayin yapılacaktır. 

2 - Bu hizmete istekli olanların 
ahlak itibariyle sicillen tekaüt edil
miş olması ve ;aş haddini tecavüz e
derek ihtiyat subaylık hakkından af 
ve ihraç edilmiş bulunmaması lazım· 
dır. Bu şeraite göre isteklilerin dilek
çe ile şubemize müracaatları ilan o
lunu~ (3907) 6876 

Askerlik yoklaması 
Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - 334 doğumlu ve bunlarla mua

meleye tabi eratın son yoklamalarına 

1. 1. teşrin 938 de başlanılacak 31 i. 
938 de nihayet verilecektir. 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan 12. 
ye kadar yerlilerin, 13 buçuktan on 
yediye kadar da yabancıların yokla
maları yapılacaktır. 

3 - Her erin fotoğraflı yeni nüfus 
cüzdanı ve mekteplerde okuyanların 

okudukları mekteplerden alacakları 

tahsil vcsikalariyle birlikte ve kendi
lerine tahsis edilen günde namlarına 

gönderilmit olan davetiyelerle ma
halle müme.sillcri ve muhtarlariyle 
beraber askerlik medisine gelmeleri 
lizımdır. 

4 - Ankara'da bulunan ve bu fCrai
ti haiz olan yabancı erat da oturdulda
rı mıntakalar polia amirliklerinden a
lacakları tasdikli ikametgah kağıtla
riyle keza askerlik meclisine gelmele
ri kap eder. 
5- Yoklamaya gelmiyenler hak

kında askerlik kanununun maddei 
mahsuanı tatbik olunacaktır. 

6 - Askerlik meclisi, Ankara ya
bancı askerlik şubesi binasında topla-
nacaktır. (3929) 6945 

A - Tunceli Nafıa Müdürlüğünden 
alınmış müteahhitlik ehliyet ve
sikası. Ticaret ve sanayi odasından a
lınmış sicil vesikası. 

B - Bir teabhütte enaz 20.000 liralık ~1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

bina inJaatı yapmış olduğuna dair ve- E P ARİS ECLENİYOR E 
sika. E Danielle Parola - Jolea 8eny E 

6 - Teklif mektupları yukarda il- ':iı11Ullllllllllllllllllllllllllllllll IF 
çüncü maddede yazılı saatten bir saat --------------
evveline kadar Nazımiye malmüdürlü- .. •IJ!ll•••••••••••• 
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re- lımetpa- mahallesinde 
isliğine makbuz mukabilinde verile- r-
cektir. Posta ile gönderilecek mektup- S a k a r Y a Sinemasında 
tarın nihayet üçüncü maddede yazılı s EH AHMET 
saate kadar gelmiş olmaaı ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır Postada olacak gecik 
meler kabul edilmez. 6763 

Elektrik santral binası 
yapt1ralacak 

Beypazan belediyesinden: 
8316 lira 68 kuruş olan santral bina

sının inşaatı 15 gün müddetle açık ek· 
ailtmeye konmuştur. Taliplerin yüz· 
de 7,5 muvakkat teminat akçe&iyle iha
le gijnü olan 30.9.1938 c.una günü saat 
ıs de Belediye encümenine ve plan, 
fenni şartnamelerini gcmıek iatiyen
lerin belediye riyasctt"lden ietemeleri 

6726 

Hôl binası yaptlralacak 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

14225 lira 3S kuruşluk bedeli ketifli 
hal binası 2490 No. lu artırma ve ek
siltme kanununun hükmüne göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı
tur. 

lhale 3 teşrinievel 1938 tarihine 

Türkçe sözlü §8rkıh film 
Müme11ili: Ramon Nuvaro 
llaveten (Çölde Serseriler) 
Bu film Ankara'da son defa o-

larak yalnız ainemamızda göate
riliyor. Fiyatlar 10 ve 20 kurut-
tur. 6921 

~l 
U L U S - 19. mıcu yıl. - No.: 6162 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Netriyatı idare Eden 
Yazı lfleri Müdllril 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basıme'Yi : ANKARA 

. 

YENi 

Pek Yakında 

938 - 939 Sinema 

24 - 9 - 1938 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- ------------------------------------------------------------------------

-Tüccar ve esnafın nazar1 dikkatine ~ ----------Belediye Reisliğinden: -Belediyece te.ciline devam edilmekte olan Tüccar ve 5 
esnaftan isimleri qaiıda yazılı olanların 26 Eylül 1938 pa- 5 
zartesi gününden itibaren bir hafta zarfında Kontrat, kü- 5 
ıadiye ve sair veıikalariyle birlikte kayıtlannı yapbrmak 5 
üzere Belediye lktııat Direktörlüğüne bizzat müracaatlan 5 
ilin olunur. 5 --Billuriye ve Züccaciye 5 -Mobilyacı = -Ekmek ve simitçi f ırınlan = -Yufkacı ve kadayıfçılar = -Ekmek bayii = -Kuru yemitÇİ 5 

Şekerci, Pastacı = -Tatlıcı = -Tuzcu - Kilci = -Hırdavatçılar 5 
ltriyatçılar 6953 5 -

"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:' 

Et ve odun alınacak 
Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Sa hn Alma Komisyonundan 

Eksiltmenin 
Cinsi Kilo L. K. Lira Tarihi Günü Saati Şekli 

Odun 678500 21372 1603 13-10-938 Perşembe 9 kapalı zarf 
Et, sığır, 
koyun 
veya keçi eti 72000 24120 1809 ,. ,, ,. 11 ,. ,. 

1 - Urfa Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için yukarda cins, mikdar 
ve muhammen bedelleriyle eksiltmenin gün, saat ve şekilleri yazılı iki ka
lem madde mukaveleye bağlanmak üzere eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Alınacak et hangisi daha ucuz olursa o cins et ihale edilecektir. 
S· ğır etinin muhammen bedeli 18720 lira. koyun etinin muhammen bedeli 
24120 lira ve keçi etinin muhammen bedeli de 18720 lira olup ilk teminat
ları yukarda yazılı olduğu vcçhile azamisi üzerinden heaap edilen 1809 li-
radır. 1 

3 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - Taliplerin belediye veya Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika ve ilk teminatlarını Gümrük Müdürlüğüne yatırdıklarına dair mak
buzla teklif mektuplarını havi zarfların eksiltme saatlerinden bir saat ev
veline kadar Urfada Köprü başında Gümrük Muhafaza tabur karargahın
da satın alma komisyonu başkanlığına tevdi etmi§ olmaları ve muayyen 
saatte de komisyonda bulunmaları. 

S - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanun ah-
kimına uygun olarak göndermeleri ilan olunur. (6659.-3951) 6950 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ----------------------

-
Tamirat yaptırılacak ---------Müeueaemiz binasının muhtelif kıaımlannda çatı tami- :5 

ri kiremit aktarma ve aaireai yaptırılacağmdan mevcut :5 
ıartnameye göre bu itleri yapmak iatiyenlerin Uluı Baaım- =: 
evi idare Müdürlüğüne müracaatlan. :; 

'=:iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Siyasal Bilgiler Okulu 
müsabaka günleri 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü tünden : 
Siyasal Bilgiler Okuluna ginneğe talip olan namzetlerin müsabaka im

tihanları lstanbul'da Yüksek Öğretmen Okulunda ve Ankara'da Siyaaal 
Bilgiler Okulunda 26-9-938 puarteai günü saat 8 de baılıyacaktır. 

(3948) • 6949 

Ekmeklik un ah nacak 
Bayramiç Aakeri Satm Alma Komia70Du B•tk•nlığlndan : 

Teminatı 
Jıfikdarı Tutarı muvakkateıi !balenin ıekli ve günU 

Cinıi Kilo Lira Lira aaati •e tekli 

Birinci nevi S90.000 76700 5755 21-~938 sah ıs Açık eksiltme 
ekmeklik un 

1 - Bayramiçte bulunan kıt'aların ihtiyaçları olarak 590.000 kilo ek
meklik unun lS-8-938 çar,amba günü münakaaaaında kapalı zarf usulile 
verilen fiatları imiri itaca muvafık görülmemiıtir. 

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

3 - Eksiltme Bayramiç Asker! garnizonunda satın alma komisyonu 
tarafından yapılacaktır. . 

4 - Hususi ,artnameler komiayonumuzda parasız görülür. 
S - Taliplerin 2490 •ayılı kanunun 2 Ye 3 üncü maddesine 'tevfikan ya· 

zılı vesikalariyle birlikte gelmeleri ilin olunur. (6017-3S23) 6303 

SİNEMALAR 
....... ~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

HALK 
BU GECE 

UÇAN KOVBOY 
Bat Rolde : BUK JONES 

Gündüz iki film birden 

1 - Uçan Kovboy 

- -- -- -mevsimine zengin bir 2 - Zigfild Revüler Kıralı 
Bat Rolde: VIRGINIA BRUCE 
Sean•llll': 2.30 - S.30 Gece 21 ele 
Aynca: 11 n 1 de ucuz matine 

- -- -- -
FIATLAR : 20 - 15 

- -- -..,, .... ,. programla batlıyor 
n 

rastlıyan pazartesi günü saat 16 da Na
zilli belediyesinde yapılacaktır. Saat 
16 dan sonra gelecek teklif mektupla
rı kabul edilmiyccektir. Müteahhitler 
bu hususta fenni ve mali şartname ile 
projeyi iki lira mu.kabilinde Nazilli 
belediye muhasebesinden tedarik ede
bilirler. Müteahhitler keşif bedelinin 
yüzde 7 ,S tutarı olan 1066 lira 90 kuruş 
luk belediye vezn~ makbuzu veya tah
vil veya banka mektubu olarak teklif 
mektuplarına iliştireceklerdir. İhale
ye iştirak edecekler ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesika ile ve bu 
gibi itleri yapacağına dair resmi ma
kaınattan alınmış ve11ikaların da te-klif 
mektupla ıa iliştireceklerdir. 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 
ZENDA MAHKUMLARI 

Baş Rolde: RONALD COCMAN 

6764 


