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Çek· Macar anlaşmazhğının yeni safhası • 
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erlin Praga, Roma Peşteye müzahir 
~------~--) Çekler Münih'te I ) 

Atatürk Macarlar Roma'da Büyük Şef Atatürk'e 
Hariciye Vekilini 
kabul buyurdular 
lstanbul, 14 a.a. - Dün An

kara'dan gelen Hariciye Veki
li Dr. Tevfik Rüştü Ara ... öğ
leden sonra Dolmabahçe sara· 
Yına giderek Rcisicümhur Ata· 
tiirk tarafından J; • •' buyuru/
muş ve uzun mı..IC/ .. L yarıl:ırında 
kalarak muhtelif mesai/ hak -
kında maruzattta bulunmuştur. 

Teşebbüs 
yaptllar 

Çekoslovaklar Almanya'dan sonra Po
lonya ve .ı:lutenya ile anlaştı.ar, fakat 
macar • çek müzkereleri bır çıkma.ıa 

girmiştir: Macarların çekler üzerinde 
yapmak İstedikleri tazyik, Almanya'da 

-------·----------
1 

rnikes bulamamııtır. Bilakis, çek Ha-

Erzincan 
F. R. ATAY 

Erzincan da gurbetlikten çıktı. 
Gelecek sene bu zamanlar Erzu
l'uın' a varacağız ve a§ağı yukarı 
artık hudutta olacağız. 

Avrupa kıtası ile Asya kıtası 
arasındaki yolu günlerce kısal • 
lırken Anadolu'yu da ortaçağ 
Parçalanışından kurtarıp toplu
l'oruz. Ekonomik ihtiyaçlardan 
lehçelere kadar, ıraklık ve ayrı
lığın cebrettiği farklar ray ve 
kültür tesviyesi ile ve süratle ni
hayet buluyor. Demiryollarımız, 
bir grafik çiziği gibi, milli kud
retin mütemadi artışını göstere· 
rek ilerliyor. 
k Baıladığımız günden §İmdiye 

adar, hatlarımız Ankara'dan ne 
k~dar u~aklaşnıı§sa, telakkileri
nuz dahı o derece tekamül etti. 
ikinci meclis küraüsüıfdeki Biz • 
ans münakaşalarını hatırhyan~a
rımız çoktur. Eğer o zama·nki bü
Yiik finans ve ekonomi peygam
berlerine inanını§ olsaydık, Ana
dolu'nun en büyük kısmı ne lo
komotif sesi, ne de sanayi baca
larınm dumanını görecekti. Bü
tün §eref, Atatürk' ün rehberli
ğiyle, o ilk tereddüt ve mukave
bıet günlerinin müşkülatını yen
bıİ§ olanlarındır. Birçok kimse
ler, memlekete Ankara davası· 
nın iflas müjdesini vermek için 
:raylarımızı ve teşebbüslerimizi 
adım adım takip ediyordu. T ec· 
rübemiz ve kadromuz yoktu; pa· 
raınız azdı. 80 bini 8 gün düşün
ltıeden harcıyamıyorduk. Artık 
bütün hatlarımızı kendimiz inşa 
edecek kabiliyete çıktık. Kadro· 
llluz tamdır. Milli gelir mütema· 
diyen artıyor. Önümüzdeki yıl • 
larda raylardan itibaren demir· 
Yollarımızın birçok ihtiyaçlarını 
kendi fabrikalarımızda vücude 
getireceğiz. Belki bu hatta hudu
da doğru son rayları, Karabük 
Verecektir. 

Erzincan en güç merhaleler
den biri idi. Bu yol üzerinde ke
şif maceralarını dinlediğimiz fen 
adamlarımız, basit bir meslek 
\'azif esi değil, aynı zamanda 
k:-hramanlığa yakın bir . hizm~t 
aşkı göstermişlerdir. Derın vadı
lere, cambazlar gibi, iplerle. s~r
karak çalışmak lazım ~~ln:':ış~tır · 
Erzinca·n' dan sonrası muşkulat -
sızdır. Erzurum ise, islah edilme· 
si ve bizimki ile aynılaştırılması 
İcabeden hatlarla esasen hududa 
haP,lıdır. 

Erzurum' dan geçen İran tran
sit yolu tamamlanmış olacağı~a 
RÖre, en kısa, en rahat ve emın 
İran yolculuğu gelecek seneden 
İtibaren artık İstanbul. Erzurum 
ekspresi ile yapılacaktır. Nafıa 
eserlerimiz, milli davaların ta
hakkukunu temin etmiş oldukla
rı kadar medeni inkişaflara da 
Yardım ~tmektedirler. Bu eserle· 
ri başannağa çalışan idare ve 
fen adamlarımız ne kadar gurur
lansalar yeri var. 

riciye Nazın, Hitler tarafından kabul 
olunarak Çekoslovakya'nrn Almanya'· 
ya kartı halisane bir hareket tarzı ta · 
kip edeceğini bildirmiştir . 
Diğer taraftan, macar Hariciye ncza • 
retinin hususi kalem müdürü Kont 
Çaki Roma'da Kont Ciano ile görü • 
şiirken, eski macar başvekili Daranyi 
de Münih'te Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bütün bunlar, iki §eyi meydana koy • 
maktadır: B. Musolini Münih'teki 
dörtler konferansında macar istekle . 
rinc müzaharet etmi~ti. Bugün de B. 
Hitler alttan alta çek mukavemetine 
müzaharet ediyor görünmektedir. 
Çek • macar ihtilafı bu suretle, Ber· 
lin • Roma mihveri etrafında garip bir 
teıcvvüı husule getirmit bulunmakta
dır. 

Çek· Macar tezleri 

birbirine çok zıt 

Macarlar askeri tedbirleri 
arltıra<ağa benziyörlar 

Münih'te 
Führerhauı 
Münihkon 
leransı Çe
koalovakya'
nın parçalan
masını bura
da kararla§· 
ırmııtı. Hitler 
çek Jıı ba • 
kanını bu 

binada kabul 
etmiıtir 

C k Dış Bakanı 
Hitler'le konuştu 

(ekoslovaklar Berlln'le 
dost a~ine<ekler 1 

Komarno, 14 a.a. - Slovakya baş-...------------------, Mi.inih, 14 a.a. - Di.in Berlin'e gel
vekil muavini Durcanski gazetecilere llllllllllllllllllllflllllllllllllJlllllll miş olan Hariciye nazırı B. Şvalkovs-
yaptığı beyanatta, Çekoslovakya he- ki bugün saat 8.40 da Münih'e giderek 
yeti murahhasasının macarlarla yapı· C H p Q k bir otele inmiştir. Alman Hariciye na-
lan müzakerelerde her milliyetin kcn- • • • CQ zırı B. fon Ribentrop da yanında res-
di mukadderatına hakim olması esası- mi tercüman B. Şmit olduğu halde 
na istinat eylediğini söylemiş ve de- ko nQ re le rl• Münih'e gelmiştir. 
miştir ki : Krup fabrikalarını teftiş için Esse-

~Jacar istekleri Ankara vilayeti Parti teşkilatının ne gitmiş olan B. Hitler, sonradan 
"- Macar heyetiyle aramızda ihti· ocak kongreleri bir aydanberi büyük Münih'e gelmiş ve çek Hariciye nazı-

liif başlıca şu noktada çıkmıştır: Mü- bir alaka ile devam etmektedir. rını B. fon Ribbentrop da bulunduğu 

Zakerelere esas olarak 1910 tahriri nü· Ö halde kabul etmiştir. ğrendiğimize göre Yenişehir oca-
fusu mu yoksa 1930 tahriri nüfusu mu ğmm kongresi bugün saat 16 da Yeni- Çek hariciye nazırı, Çekoslovakya'· 
ele alınacaktır? şehirdeki ilyönkurul binasında topla- nın Almanya'ya karşı halisane hattı 

Macarlar Slovakya'dan 11.270 kilo- nacaktır. hareketini Führer'e temin eylemiş ve 
metre toprakla bir milyon 120 bin k.iş! B. Hitler de ıbundan çok memnun ol-
istemişlerdir. Bu rakamın 430 hını Ocakta kayıtlı bütün azalara kon- duğunu bildirmiştir. B. Hitler, macar 
slovak, 40 bini yahudi , 650 bini ma- grede hazır bulunmaları için ayrı ayrı ekalliyetleri meselesinin henüz halle-

(Sonu 3 üncü sayfada) davetiyeler gönderilmiştir. ( Sonu 3. üncü sayfada) 

ık . • . d k Foto : a.ıı. 
Ankara çocuklarında deniz v_e ~~ .. en ıevgısını uyan ırma ~e onlara bu iki zevki tattırmak için 
E ·yet abidesinin önündekı buyuk havuza C. H. P. ve Denızbank tarafından küçük kotralar 
k;;,:U1Imuştur. Çocuklar bunları merakla seyir etmektedirler. ( Y azııı 5. inci ııay/aJa) 

Belediye seçimlerinin 
neticeleri arzolunacak 
Ankara, 14 a.a. - Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 

Şükrü Kaya, son yapılan belediye intihabatından alman netice 
münasebetiyle, umum müf ettiılere, vali ve Cümhuriyet Halk 
Partisi başkanlıklarına, ve parti teşkilatı olmıyan vilayetler vali
liklerine aşağıdaki telgrafı göndermiştir : 

Belediye intihabatmın neticelerini 
almış bulunuyorum· Bu defaki intiha
bın her tarafta gerek halkımızın inti
haba iştirakteki büyük alaka ve nisbe
ti ve gerek namzetlerimize karşı gös
terdikleri itimadı ve intihabın yüksek 

Cümhuriyetin XV. inci 

yıldönümünde Türkkuşu 
bir intizam ve disiplin dairesinde ce - ------·---------
reyan eden tarzını mütalea ve intıba
larımla parti umumi reis vekiline arz 
ve keyfiyetin umumi reisimiz Büyük 
Şef Atatürk'e sunulmasını kendile
rinden istirham ettim. Filhakika yük
sek ti.irk milletinin her zaman ve her 
yerde Ulu Şef Atatürk'e ve onun re
jimine ve Cümhuriyet Halk Partisine 
ve hükümetine gösterdiği itimat ve 
bağlılığın bu en yeni misali milleti· 
mizin medeni, siyasi olgunluğunun 
ve parti disiplinine dikkat ve riayetin 
bariz bir tecelli ve tezahürüdür. 

Dahiliye Vekili ve Partimizin ge • 
nel sekreteri olmak haysiyetiyle gene 
kendi eseri olan bu parlak ve manalı 
neticeyi milletimize ve şehirli ve ka
sabalx vatandaşlarımıza şükranla arz 
etmcği ve parti üyelerine de bu milli 
muvaffakiyetten dolayı teşekkür ve 
tebriklerimi sunmayı şerefli bir vazi
fe bilirim. 

8. SiikrG laya dün 
İstanbul' a glHI 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya dün akşam 
Anadolu ekspresiyle lstanbul'a hare· 
ket etmiştir. 

Dahiliye Vekilimiz istasyonda hi.i· 
kümet ve parti erkanı tarafından u
ğurlanmıştır. 

Ba~vckilimiz Arnavut 
eltisini kabul etti 

Arnavutluk hüki.imetinin yeni se • 
firi B. Asaf Caculi, dün Başvekil B. 
Celal Bayar tarafından Başvekalette 
kabul edilmiştir. ( a . a • ) 

Bn. Sabiha Gök~n 
Tören proğramını 

hazırlıyor 

Atatürk Kızı Bayan Sabiha Gökçen 
Türkkuşu'nun Cümhuriyet Bayramı 
törenine iştirak programını hazır -
lamaktadır. (Yazısı s. inci sayfada) 

Yeni Beledlye se~imlerl dolayısiyle 

Cümhuriyet 
getirilen 

devrinde vücuda 
beledi tesisler 

Cümhuriyetten eve] o da nakıs olmak üzere İstanbul ve lzmirden 
batka memleketin hiç bir tarafında fenni, tazyikli içme ıu 
tesisatı mevcut değildi. 

Geçen 15 yıl zarfında 50 yerde tesisat vücude getirilmiştir. Bun
lardan mühim olanları inta tarih ve bedelleriyle afağNla gös
tcrilmi§tir: 

Teşis tarihi lnta bedeli (L.) 
Ankara 927 3.500.000 
Afyon 927 106.480 
Suaığırlık 927 71.000 
Bozöyük 928 80.000 
Bursa 930 280.000 
Mudanya 928 102.984 
Çankırı 928 '120.000 
Çorum 927 99.670 
Diyarbakır 931 180.000 
Edirne 935 164.000 
Eskişehir 934 280.000 
Tarsuş 936 178.000 
Karııyaka 932 75.000 
Bergama 930-936 205.362 
Menemen 929-936 127.874 
Ödemiı 930 409.000 
Ordu 931 70.000 

(Sonu 5.inci sayfada) 
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Tarih çahşmaları 
Dikkat ediyorum, tarih sahasında çalrşanlamnızın ekserisi, zaman

larını en feri meseleleri tetkika hasrediyorlar. Esasların vazında tefer
ruatın doğru bir şekilde tespit edilmesinin oynadığı rolü inkar etmiyo
rum. Fakat şunu da müşahede ediyorum ki içtimai ve iktısadi davalar 
alaka ve tecessüsümüzü kronolojik veya etnografik nok tdar kadar çe
kemiyor. 

Türk tarihi, prehistorik menşelerinden cümhuriyet inkılabına ka· 
dar, tarihi ara§tırriı.alarımız için adeta bakir diyebileceğimiz uçsuz bu
caksız bir sahadır. Şimdiye kadar bu sahada ortaya koymuş oldukları
mız, bapnlması için bizden emek ve gayret istiyenler yanında küçük 
bir cüzü te§kil eder. 

Halledilecek o kadar çok mesele karşısındayız ki, falanca padişahın 
falanca cariyesiyle münasebetinin şekil ve derecesi, falanca hadisenin 
çarşamba mı, yoksa perşembe günü mü vuku bulduğu, falanca hattaki 
f~Janca kelimenin ŞU manaya mı, yoksa bu manaya mı geldiği gibi, hiç 
hır eaaslı davanın hallinde bize hizmeti dokunamıyacak olan teferrua
tın teferruatı merak mevzularını şimdilik bir kenara bırakabiliriz. 

Atatürk, her sahada olduğu gibi, tarih branşında da çalışmalarımı
zın takip etmesi lazım gelen istikameti bize en isabetli bir şekilde çiz
miştir. O, türk tarihini, yabancıların bize anlattığı şekilde kabul etmiye
rek. bütün ırki. içtimai iktısadi ve siyasi hatlariyle bu tarihi kendi görü
şümüze göre mütalea etmek gayesiyle "Türk Tarih Kurumu'' nu tesis 
etti ve bize metodik bir çalışmanın üzerinde yürümesi lazım gelen yolu 
işaret etti. 

Tarihi araştırmalara meraklı münevverlerimiz, dahi bir görüşle çi
zilmiş olan bu istikameti çalışmalarına rehber ittihaz ettikleri taktirde, 
türk tarihinin halledilmiye muhtaç sayısız meseleleri üzerinde felsefi 
ve siyasi bir görüşle yapılan çalışmaların hızlanmasına kendi güçlerini 
de katmış olacaklardır. - Yqar NABi 

ı Garip b!__ yarall I \ Adliye Sarayı caddesinde 

Bir otomobille bir 
araba çarpıştı 

"Ben erkeğim, beni 
vuran da erkektir ! ,, 

lzmir, (Hususi) - Evelki sabah, 
Kuruçeşme'de iki çeşmelik caddesin
de Bozkayah'nm kahvesi önünde, ü
zerinde yalnız bir don, bir gömlek 
bulunan yaralı bir adam görülmüştür. 
Adı zıp zıp Alidir. Kendisini kim 
vurduğu sorulunca, 

- Ben erkeğim .. Beni vuranlar da 
erkektirler, ıöylemem, 
Demiş ve: 
- Erkek olan bana bir pantalon 

•ersini ... 
Cilmleaini illve etmi§tir. Yaralı öl· 

mek U..redir. Tahkiıkat neticesin.de, 

vaka failinin Karpuzcu Hasan namın
da biri olduiu anlaşılmııtır. Katil su· 

çunu itiraf etmi§tir. Hadise, Hasan 
ve yaralı ile arkadaılarının yaptıkla· 
rı bir içki eğlencesinden sonra ve ser· 
ho9lukla ahlakaızlık yilz:ünden olmuş· 

tur. 

Oniversite'de dersler 

bugün ba_şhyor 

letanbul, 14 (Telefonla) - Uni
•enite rektörü Cemil Bilsel bugün 
gazetecileri davet ederek kendilerine 
üniversitenin beş yıllık inkişafını, ü
niversitede timdiye kadar yapılan ve 
bundan aonra yapılacak işleri anlat
mıgtır. Kendilerine enstitüleri, Uibo • 
ratuvarları, fakülte kütüpanelerini ve 
üniversite tarafından idare edilen 
hastanelerle yeniden inşa edilmekte 
olan nisaiye, verem, umumi haz, göz 
ve şirürji kliniklerini göstermiştir. 

Dün Adliye Sarayı caddesinde bir 
otomobil ile bir araba arasında çar
pışma olmuştur. Arabacı Dursun'un 
idaresindeki yük arabası cadde kena
rında yük boşaltırken arkadan gelen 
şoför Behzat'ın idaresindeki otomo
bil aynı yolda durmak isterken ya
pılan frene rağmen kaymış ve araba
ya arkadan bindirmiştir. Dursun ile 
Behzat zarar üzerinde anlaşmak su
retiyle çarpışma polise aksettirilme -
miştir. 

Resmi 
telefon 

dairelerin 
konusmalara 

Resmi dairelerin mesai saatleri i· 
çinde bilhassa İstanbul ile yaptrkları 
telefon konuşmalarının ekseriya uzun 
olması Bayındırlık Bakanlığmm na
zarı dikkatini Ct!lbetmiıtir. Ankara, 
İstanbul gibi en mühim iki fikir ve ti
caret merkezi arasnda hususi telefon 
görüşmelerini tesri ve tepil etmek 
üzere Bakanlık yeni bir karar vermiş
tir· Bu karara göre telefon kanunu
nun hususi konu§!Jınlar için koymuş 
olduğu altı dakikalık müddet resmi 
dairelere de teşmil edilmektedir. As!· 
yiş ve devletin yüksek menfaat ve si
yasetine taalluk eden konuşmalar ha
riç olmak Uzere diğer resmi telefon 
konuşmalrı altı dakikadan fazla slir· 
dürülmiyecektir. 

Ge~en hafla 62 katakcı 
yakalandı 

Geçen bir hafta içinde gümrük mu
hafaza teşkilatı, altmış i0ki kaçakçı, üç 
yüz bir kilo gümrük kaçağı, üç kilo 
sekiz yüz otuz iki gram uyuşturucu 

madde, bir tabanca, kırk dört kesim 
hayvanı ile onattı kaçakçı hayvanı ele 
geçirmi9tir. (a.a.) 

Nafıa ev kooperatifi 

Gazi Enstitüsü civarında 
bir mahalle kuracak 

Bahçeli evler 
23 ünde evleri 

kooperatifi ayın 
kur'a ile daOıtacak 

Evelce haber verdiğimiz vechile, Ankara' da ev kiralarının yük • 
ıekliğini göz önüne alan Bayındırlık Bakanlığı tarafından, ba -
kanlık ile demiryolları, P. T. T. ve hava yolları idarelerinde çalı
tan memurları ev sahibi yapmak üzere bir nafıa ev kooperatifi 
kurulmasına karar verilmişti. 

Kooperatifin esas mukavele • , 
sini hazırlamak ve diğer ipti • 
daı teşeDbüıleri yapmak üzere 
devlet demiryolları hasılat ve 
tarife dairesi reisı B. Naki Kös
te'nin reisliğinde bir komisyon 
kurulmuştu. 

Blnlclllk mektebi 
törenle a~lldı 

Komisyon kooperatifin esas muka
vele projesini hazırlamış ve Ekonomi 
bakanlığına vermiştir. Ekonomi ba· 
kanlığı hukuk müşavirliği mukavele 
projesinde bazı değişiklikler yapıl
ması lüzumunu Bayındırlık bakanlı
ğına bildirmiştir. Halen Avrupa'da 
bulunan B. Naki Kösten'in avdt:tini 
müteakip mukavele projesi Ekonomi 
bakanlığının istediği şekle sokularak 
tasdika arzedilecektir. 

Mahalle nerede kurulacak? 
Haber aldığımıza gore Na.tıa ev ko

operatifi, evelce tayyare meydan1 ola
rak hava yollarınca istimlak olunan 
Gazi terbiye enstitüsü binasının ya
nındaki arsada memurlara ev yapa
caktır. Nafıa memurlan için bir ma
halle haline getirilecek olan bu saha
da yapılacak evler i~in llizumlu olan 
paranın Ziraat bankasından kredi su
retiyle temini düşünülmektedir. Dev
let demiryolları tekaüt sandığl ile Zi
raat bankası arasında kredi işi üzerin
de ilk temaslara başlanmıştır. 

Bahçeli evlerin kurası ayın 
23 ünde yapılacak 

Bahçeli evler yapı kooperatifinin 
yaptırmakta olduğu 170 evin bazı 
noksanlıklarının ikmaline çalıgılmak
tadır. Kooperatif ortakları 23 birinci 
teşrin pazar günü mahalle meydanın
da toplantıya davet edilmişlerdir. 23 
birinci teşrinde evler için kura çeki-
~ .... ..........._"-'-' •• ''-&.. -s-----
Evlerin anahtarları ikinci teşrini!l bi· 
rinci günil ortaklar evlerine girebil
mek ilzere bir iki gün evelinden veri
lecektir. 

Dün hava a~ık g~t 
Dün şehrimizde hava açık ve sa -

kin geçmiştir, günün en yüksek ısısı 
gölgede 24 derece olarak kaydedil -
miştir. Yurtta hava doğu orta ve ce
nubi Anadolu ile cenubun şark kıs -
mında açık, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiıtir. 24 ıaat içinde hiç bir yer
de yağı!I olmamıştır. Rüzgarlar ce • 
nubi Anadolu ile cenubun şark kıs -
mmda garpten saniyede beş, diğer 

bölgelerde şimalden en çok sekiz 
metre kadar hızla esmiştir. En dütük 
ısılar Kars'ta 2, Kayseri'de 1 derece
dir. En yüksek ısılar da Bodrum'da 
26, Antalya'da 27, İslahiye'de 28, A
dana'da 32 derecedir. 

Törende Mareşal Fevzi 
Çakmak ta bulundu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Ayaza

ğa kasrındaki binicilik mekıtebinin in
şaatı tamamlanmış ve mektep Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak'ın huzuriyle ve merasimle bugün 
açılmıttır. Merasimde ikinci başkan 
general Asım Gündüz, Fahrettin Al
tay. İstanbul komutanı Halis Bıyık· 
tay, askeri erkan ve davetliler bulun
mutşur. Merasimde mektep talebesi 
gösteri§ binişleri yapmışlar, Avrupa' -
da müsabakalara iştirak eden subayıar 

da atlama gösterişleri yapmışlardır. 

Merasimden sonra mektep komutanı 

albay Saim, mareşal ve diğer komu
tanlara mektebin çalışmaları ve tesi
satı hakkında izahat vermiş ve misa . 
firlerine çay ikram etmiştir. Binicilik 
mektebi en modem tesisatı ihtiva et
mektedir. 

Harp akademisinde bugün 
diplomalar veriliyor 

btanbul, 14 (Telefonla) - Yarın 
saat 14 te harp akademisinde bu sene 
mezun olanlara merasimle diplomala
rı verilecektir. 

İstanbul' a bir 1 ngiliz 
mefCtep gemisi geliyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Ayın 

yirmi altısında İstanbul limanına in -
giliz donanmasına mensup bir mektep 
gemisi gelecek, burada merasimle kar
planacak, mutat ziyaretlıer yapıılacak 

ve gemi ayın otuz birinde limandan 
ayrılacaktır. Gemi Çanakkale'den ge
çerken talebe karaya çıkarak Seddül -
bahir'deki mezarlıkları ziyaret edecek
lerdir. 

Sivas'ta bayram 
hazırlıkları 

Sivas, 14 (Telefonla) - Etibank 
tarafından işletilmekte olan Bezik 
Demirdağ madeni faaliyetle işletil
mekte, Karabük fabrikalarına sevkiyat 
hararetle devam etmektedir. 

Şehrimizde yeniden iki yeni okul 
kurağı temelleri atıldı. Cümhuriye· 
tin on be§inci yıldönümünü şehrimiz -
de ve civarında coşkun tezahüratla 
kutlamak için büyük hazırlıklar de
vam etmektedir. Turhal şeker fabri
kuına sevkiyat bafladı. Bu yılki pan· 
car rekolteıi çok iyidir. 

...___:_:::_:_ 

C. H. P. nin neşriyatr----.: 
,._,,, .. ___ .. _. ,_. ·---· --· ·-· _,_~... D 1 Ş 

Doçentlerin verdikleri Cek

konferanslar neşredildi::~·~ 
ıı.klıaı ol 

Geçen sene Halkevinde doçentlerimiz tarafından verilmit o~·~rniş 
konferanslarm, Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ü ·';;' • 
güzel bröşürler halinde tap ettirilip on kurut fiatla ıatııa çıka ~ te 

1 

dM k ~ ıgmı yazmıştı . M" ·h 
Her vatandaşın kütüpanesinde bulunması iktiza eden ve ~etler~~ 

maınımıza ait muhtelif meseleler hakkında genit malfunat ~alman 
bu eserlerin bir listesini koyuyoruz. ~a tat 

Devletin tarifi: Dr. Orhan Arsal, }angıcı tarihi ve felsefesi d;{J.ani nüf 
İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi Soysal bakımdan ruhi inkişaf: tar ol 
devletler umumi hukuku doçenti; Hu· helm Peters, İstanbul ünive ilt . ~di 
kukçu gözü ile milliyetçilik ve halk- tecrübi ruhiyat ve pedagoji ord· 1 •çın 
çıhk: Yavuz Abadan, İstanbul üniver- profesörü; Türkiye'nin harici t .• araş 
sitesi hukuk fakültesi hukuk başlangı- meseleleri: Dr. Refii Şükrii Suvla. lat çık 
cı ta.rihi ve. felsefesi doçenti, Hukuk· tanbul. üniversite~i iktisat ve ~~kıtaa u 
ta dıyalektik hareket: Dr. Orhan Ar- doçentı; Cümhurıyetten sonra ~.illleler 
sal, İstanbul üniversitesi hukuk fa. sistemimiz ve para siyasetimiz: Jl"G Kan 
kültesi devletler umumi hukuku do- ~uhlis Ete,. İstan~ul ü?iv~~siıtesi ~~ i 
çenti; Goethe'nin cihan edebiyatında- tısat doçentı; Basıt ekıncılık y~~nın 
ki şahsiyeti: Melahat Özgü, Ankara tabiat insanları ve sapan kültüriifl!ıJ"'att. 
tarih • dil ve coğrafya fakültesi alman doğuşu: Dr. Niyazi Çılakoğlu, AJ. -
filolojisi doçenti; Ahmet Haşinı ve ra tarih - dil ve coğrafya f.~<üİtİi bizi 
sembolizm: Mesut Kemal Yetkin, si- coğrafya doçenti; Anadolu'da yaytılci hey 
yasal bilgiler okulu lisan öğretmeni, cılık: Cemal Arif Alagöz, Ankara 1\er biri 
Ankara konservatuvarı edebiyat mu- rih - dil ve coğrafya fakiiltesi coğ~lnÜzak 
aJlimi ; Byron ve türkler: Orhan Buri· ya doçenti ; Bugünkii Avrupa devıJedecek 
an, Ankara tarih - dil ve coğrafya fa- ler manzumesinin doğuşu ve Tü~rici •ızdır. 
kültesi ingilizçe doçenti; Virjil, ha- nin bu manzumeye duhulü: Dr. p 
yatı ve eserleri: Hamit Dereli, Anka- Tukin, Ankara tarih - dil ve coğraf "-ıde 
ra tarih - dil ve coğrafya fakültesi la· fakültesi tarih doçenti; XIX unou ttın b 
tince doçenti; Shakspeare kimdi? ra kadar A~dcniz'de hakimiyet dl.- rinde 
Saffet Dengi, Ankara tarih - dil ve sı: Dr. Be kır Sıtkı Baykal, Ankara t\okta 
coğrafya fakültesi ingilizçc doçenti; rih - dil ve coğrafya fakültesi ta tir. N 
XI. inci asırda bir türk mütefekkiri doçenti; Tarihin tarihine kut bakıf illa 
ve ahlaki düşünceleri; Zıyaettin Fah- Dr. Şükrü Akkaya, Ankara tarih - le: 
ri Fındıkçıoğlu, İstanbul üniversitesi ve coğrafya fakültesi tarih felscf' aa e 
içtimaiyat ve ahlak doçenti; Çağdaş doçenti; Beşer irklarinin tasnifin s·~ de 
İran şiiri: Dr. Ali Nihat Tarlan, İs- de esaslar: Muine Atasayan, Anktt kiu 
tanbul üniversitesi edebiyat fakültesi tarih - dil ve coğrafya fakültesi tJ ~ 
metinler şerhi doçenti; Spor - Sağlıık- tropoloji asistanı; Arkeolojik tetk~ etrni 
Kültür: Dr. Zeki Ragip Yalim, !stan- lerde çömlek sanatının ehemiye~ ti 
bul üniversitesi tib fakültesi higiyen Feridun Kurt Andolsun, Ankara ti 
doçenti; Çocuk dişlerinin ehemiyeti: rih - dil ve coğrafya fakültetıi arkel ~n 
Suat İsmail Gürkan, Diş tababeti mek- loji doçenti; Orta çağda türk tecim 'f Qn 
tebi doçenti; Verem afeti karşısında sanat hayatı - esnaf teş.kilatı: Dr. GI u 
hali hazır tababetin durumu: Dr. A. lip Gültekin, İstanbul üni.;enıitesi h ~ 
Nabi Ka.starlakoğlu, İstanbul üniversi· kuk fakültesi kara ve deniz tkare' •çın 
tesi tıb fakültesi tedavi kliniği doçen- hukuku doçenti; KöanUr ve teıekkU~ t.n 
ti; Verasetin biyolojisi: Sadi Irmaık, hakkında: Dr. Ahmet Canokay, İata# leç 
İstanbul üniversitesi genel fizyoloji bul üniversitesi jeoloji enetitUsil dO' v~. 
doçenti; Sokak kazaları: Dr. A. Fahri çenti; Günün meselelerıinden: Ulu-' hU 

Arel, İstanbul üniversitesi tıb fakül- yakacak ve sentetik petrol: Haldun 1' B 
tesi birinc.i hariciye kliniği doçenti; Terem, İstanbul ilniveraite.i fen il 
Kemiklerimiz, vazifeleri ve hastalık • kültesi sınai kimya doçenti. . . . - .. - ... 
bul üniversitesi tıb fakültesi anatomi 
doçenti; Genetik bilgisinin biyolojik, 
ekonomik ve ulusal bakımdan ebemi· ltalya ve Polonya ile 
yeti: Sara Akdik, İstanbul üniversite· tı'caret mu·· •akerelem 
si nebatat doçenti; İdrodinamik: Ra - • .. 
tip Berger, İstanbul üniversiteai fen 
fakültesi riyaziye doçenti; Modern 
diş tababetinin içtimai bakımdan fay
daları: Feyzullah Doğuner, İstanbul 
iiniversitesi dit tababeti mektebi do
çenti; Enfraruj şualarla fotografya ve 
tatbikat: Nusret Kürkçüoğlu, İstan
bul üniversitesi fen fa.kültesi tecrübi 
fizik doçenti; İklim, sağlık, kültür: 
Dr. Zeki Ragıp Yalım, İstanbul Uni
v.ersitesi Higiyen enatitüsü doçenti; 
Mikropların hayatı: Dr. Ziya Öktem, 
İstanbul üniversitesi tıb fakültesi 
mikrobiyoloji salgınlar bilgisi ve pa -
razitoloji doçenti; Pedagojik temsil
ler: Nurettin Sevin, Siyasal bilgiler 
okulu ingilizçe doçenti; Tabiat kanu· 
nu meselesi: Dr. Hans Raynbah, İs· 
tanbul üniversitesi umumi felsefe ve 
mantık profesörü; Evlenme ve boşan
ma: Dr. Hıfzı Veldet, İstanbul Uni· 
versitesi medeni hukuk ve inkılap ta· 
rihi dersleri doçenti; İnkılap ve inkı
lapçılık: Yavuz Abadan, İstanbul üni
versitesi hukuk fakültesi hukuk baş • 

İtalya ile ticaret ve kliring anlaf 
maaı müzakerelerine dlin de devam O' 

Iunmuttur. Bazı sebepler dolay1&iy1' 
anlaşmaya ancak bugüa varılabilcceif 
tahmin edilmektedir. 

Polonya ile yapılmakta olan mtıas• 
kerelere de devam olunmaktadır. Po
lonya delegeleriyle delegelerimiz .,._ 
gün de toplanacaklar ve müzaker• 
re devam edeceklerdir. 

Balkan demiryolları yolcu kıSllll 
anlaıması tasdik edildi 

Tokatliyan'dc. gazetecilerle bera
ber öile yemeği yendi. Üniversite ya
rın altıncı çalışma yılına başlıyor. Bu 
münasebetle Rektör büyük bir nutuk 
aöyliyecek ve profesör Nöymark 
türkçe olarak açış dersini verecektir. 
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Balkan devletleri ara•ında yolcu, 
e~ya ve karfılrklı tenzilit yapılmaaı 

etrafında bir kaç tane demiryolu mu• 
kavelesi imza edilmişti. Balkan dev· 
letleri demiryollarının yolc:u kısmına 
ait olan mukavele diğer balkan dev· 
!etleri ve hükUmetimizce de taatik e• 
dilmiştir. Eşya tarifeleri için mÜftC-
rek bir anlaşma yapılması etrafınd:ı 

yeniden görüşmeler yapılacağı haber 
verilmektedir. 

Ziraat Bankasındaki müfettiş 
muavinliği imtihanı 

Müfettiş muavinliği için Ziraat 
Bankası tarafından açılan tahriri 
müsabaka imtihanında muvaffak o -
lan gençlerin 9ifahi imtihanları dün 
yapılmıştır. İmtihanlara bugün de 
devam olunacaktır. Şifahi imtihan -
lara 21 genç girmiştir. Bugün tama
men bitecek olan şifahi imtihanların 
neticeai yarın belli olacaktır. 

U11k'la bir yangın 
Uşak, 14 a.a. - Bu gece saat 4 de ı,, 

Ziraat, Oımanlı bankalariyle şehir 
parkı kartılarındaki dükanlarda yan
gın çıımu, ve süratle büyümiye başla
mıştır. İtfaiye teşkilatı, asker ve: za
bıta kuvetleri, şeker fabrikası, istas
yon ve diğer fabrikalar itfaiyeleri 
yangın mahalline yetişerek bir buçuk 
saat zarhnda yangının önüne geçil
miştir. 

Yan ında. on dükkan yanmıttır. Za-

Çimen üzerinde kara kundura 1 
Bir arkadaşım haklı olarak şik§. 

yet etti: 
- ismet lnönü kı% enstitüsünün 

önünde çimenlik bir kısım vardır, 
bilirsiniz; bu çimenden sonra asfalt 
başlar. Enstitü bir köşe teşkil ettiği 
için bu çimenliğin bir tarafından da 
erkek lisesine doğru hafif bir yo
kuş çıkar. 

Bu yeıil köşeye dikkat ederse
niz bunun orta yerinden çiğnen· 
miş, oradan bir patika aplmrş oldu
ğunu görürsünüz. 

Bu çimenlere basmıya kıyanlar, 
yokuşa sapan yolu iki üç metre kı
saltmak istiyenlerdir. Çimene yazık 
değil mi? Yolun ve arkasındaki bi
nanın güzelliğine yazık değil mi? 

Hükümetten, belediyeden birçok 
şeyler istemekte kendimizi bakir 
buluruz. Fakat hükümet ve belediye 
eliyle vi1cuda getirilmiş şehir güzel
liğini korumak da biz vatandaşların 
vazifesi değil midirJ 

Yeşil çimen üzerinde kara kun
dura I 
Bunların sahiplerine sorunuz: A 

caba kendi bahçelerindeki tarhları 

deki tarh/atla o köşedeki yeşil sa· 
hanın bir farkı var mıdır? - T. l. 

Su ü;inde 1 

Bir ev aabibi, aparbmanınm en 
üst kabndaki iki odada kırk liraya 
oturan kirac11iyle hararetli bir mü
nakafaya giriımiıti. 

Bir aralık ev sahibi: 
- Senin oturduğun daire ıu için

de elli lira eder; öyle olduiu halde 
ben aana kırk liraya bırakıyonım l 
dedi. 

Kiracı ıülenk cevap verdi : 
- Ben de ıu içinde kırk liraya 

oturvyorum be birader; her yağ • 
murda dam tanl f8l"ll üzerime alo • 
yor! 

Giiniillüler 1 

lar üzerine l s 

on sekiz ay çarpqmlf olan yabancı 
"ıönüllüler" i seri çekmiye karar 
venniıler. 

Kararda bir fevkaladelik görme
dim. Bir defa on sekiz ay, ataiı yu
karı, tam bir askerlik müddetidir; 
sonra yinninci uırcla "ıönül'' eaki 
lmvetini kaybettiii için "gönüllü
lük" de on sekiz aydan fazla sürebi· 
lir miydi? 

11zak Sark lwrhınila 

yeni hiYleler / 

Çoculduiumuzda bizi ı...,.rete, 
meraka dütürecek acaip nemele
ri sat.an ldıcılar, banlan: 

"Çin iti, japon İfİ, 
"Banu yapan iki kiti, 
"Biri erkek, biri diti!,, 

mam1eriyle aatarle.rdı. 
tiMtte Mı, wzan senel•acın-

beri Çin'de ve Japonya'da gayet 
ustaca, ga.yet kurnazca ıeyler ve 
itler yapıldığmıa inanagelmifizdir. 

Ataiııdaıkıi ha~i okuyacak o
lunamz son muharebelerde de bu 
ustalığm, bu kurnazhğ...n DıMtl ite 
yaradığmı anlaramız: 

"Çin'de ç.alıtaD bir amerikan 
tıayyare makinisti, nasıl olup da, 
japon tebliğlerinc:le birçok Çin 
tayyarelerinin tahrip edildiii beık
kmda haberler çlkbğmı ıu suret
le if ta etmittir : 

Çinl.aer, bir tr.kım marangoz
lar tutarak bunlara. mütemadiyen 
tahtadan tayyareler yaptırmakta 
ve bu tayyareleri tayyare meyda
nına benziyen yerlere sıra ile diz
mektedirler. Japon tayyareleri de 
bunları görünce sahici Çin tayya
resi zannederek birçok bomba 
yakmakta, üstelik, tebliğlerde bu· 
nu bir muvaffaıkiyet gıibi, ilan et
mektedirler." 

Gönii.llrüz muharebe ! 

İki siyaset amatörü arasında: 
- Gazetelerde upanya harbi 

beıkknıda fazla haberler, heye
canlı bafhkle.r göremez oldum, 
...-, Mrifler, artık, gönülsüz 

Kriminoloji Kongresinden 
dönen doktorlarımız 

İetaniJul, 13 a.a. - Münih'te topl• 
nan Avrupa milletleri akıl hıfzıssıh
hası kongresiyle Roma'da topl<'nan 
birinci beynelmilel kriminoloji kon
gresinde memleketimizi temsil eden 
profesör Fahrettin Kerim 'Gökay'la 
Dr. İbrahim Zati kongrelerin m~s·iile· 
rini bitirmeleri üzerine İstanbul'a 
dönmüşlerdir. 

Doçentlerin imtihanlan 
İatanbul, 14 (Telefonla) - Pazar

tesi günü üniversitenin muhtelif fa -
kültelerine alınacak doçent ve asis
tanların ecnebi dil imtihanları yapıla
cak ve muvaffak olanlar mensup ol
dulclarr ilim şubesimlen de ayrıca im
tihan vereceklerdir. 

harp ediyorlar. 
- Her halde bu gönülsüzlük, 

gönüllülerin çekilme•ine karar ve
rildikten sonra btlf gÖ6temı • ıw .. 
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POLiTiKA 1 ------- ,DÜNYA HABERLERİ 
ek-Macar görüşmeleri 
AL... • Üç 1 talyan krovazörü 
· --llllU.ar Südet rnıntakaamı, po-
lldar da Teten'i ifgal etmiılerdir. 
t Çekoslovakya'nın üçüncü ala. gönüllüleri almak için 
11 olan Macaristan henüz tatmin 

~ ...... ın..~· !tİr. Halbuki Çekoslovakya
• .. .llMlcar ekalliyet clivaaının halli, 

'te imzalanan itilifnamenİn iktı 
dır. 
Ptıünib konferansında macar ekalli

. hakkında teabit edilen prensip
alınan ve polonyalı ekalliyetler hak
. tatbik edilen prensipin aynıdır. 

.._ nüfusunun yğzde elliden fazlası 
olan mmtakalar Macaristan'a 

edilecektir. Bu prensiplerin tat
İçin Komarno'da çeklerle macar • 

. • ..._aında yapılan görütmelerde ih
çaktığı ve hatta müzakerelerin 

.. taa uğradığı bildirilmektedir. Gö
. lerde Macaristan'• temsil eden 
~ya, ihtilafın mahiyetini sarih 

izah ebnemekle beraber, müza • 
İn inkıtaından sonra verdiği be • 

!Wl.,..ııatta demi§ tir ki: 
- Çekoslovakya'nın mukabil tekli· 

.hizinı dütüncemize o kadar uzak ve 
heyet tarafından ileri sürül n tez • 
biribirine o derece aykırıdır ki bu 

.... -. ... "'-'-e~ler ile bunları biribirine vaal
ek bir köprü kurabihnek imkan· 

~dır. 

Cebelüttarik'a gitti 
Cebelüttarık, 14 a.a. - ltalya'nın 

Ligurya, Piyemonte, Kalabriya kru
vazörleri bu sabah Napoli'den buraya 
gelmişlerdir. 

Bu kruvazörler, frankist lspanya'
dan gelecek gönüllüleri yükliyecek
lerdir. 

Bu kruvazörler, Cebelüttarik'ta ka
rışmazlık komisyonundaki müşahitle
ri de alacak ve Kadiks'e hareket ede
ceklerdir . 

Roma' da 
Roma, 14 a.a. - Lort Pert ve Kont 

Ciano, bu akşam yeni bir görüşmede 
daha bulunmuşlardır. 

Dr. Fınk ve B. Saklr 
leseblr arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara, 14 a.a. -Alman İktısat Na

zırı Dr. Funk, memleketimizi terke
derken İktısat Vekili Şakir Kesebir'e 
Karaağaç'tan bir telgraf çekmif ve 
İktısat Vekilimiz de bu telgrafa ce
vap vermiştir. Teati edilen telgrafla
rın metinleri şudur : 

Ekaelans 8. Şakir Keaebir 
1ktıaat Vekili 

Prenaip bu derece sarih olduğu 
ele tatbikabnda mü§kilat çıkması • 

"?' batlıca sebebi, nüfus nisbetini ta
tiıade hangi tarihe itibar edileceği 
~ıındaki anlaımazlık olaa gerek -
tir. Nüfusu yüzde elli bir nisbetinde 
~olan mıntakalar Macaristan'a 
~ilec:ıektir. Fakat hangi tarihteki 
~ itibara alınacaktır? Aynı mesele 
~det nuntakalannm Almanya'ya ter-
._ an-asında da çdmufbr. Almanya Ankara 
~tan evelki aayım üzerinde ısrar "Güzel memleketinizi terketmeden 
e_bni! ve bu noktai nazannı kabul et- önce benim ve refikam hakkında gös
tİrınittir. Büyük harptan evel Südet terilen fevkalade dostça kabulden ay
..... takalan Avusturya'nın idaresi al- nı zamanda refikamın geçirmiş oldu· 
lnada iken, alman nüfusu daha çoktu. gu kaza üzerine izhar buyurulan ala-
811ndan bqka yahudiler de nüfuaa al- kadan dolayı size ve muhterem baya
~ olarak kaydedihniılerdi. Harp nınıza yürekten ve derin tefekkürlcri
lçiııde alman nüfusu kınlnuttır. Harp- mizi sunmak bizim için büyük bır ih-

'-n sonra bu topraklar çeklerin eline tiyaçtır. 
lesince birçok almanlar hicret etmif Bu hislerimizin Türkiye hükümeti-
'- yirmi aenelik çek idaresinde de çek ne de ibliğına deliletinizi rica ede
bifusunun artmama itina eclilmi,tir. rim. Sizinle p.haen tan191Dak ve mcm
Bu sebepledir ki Almanya, esas olarak leketlerimiz arasındaki mütterek mü-

nasebetler üzerinde sizinle muvaffa-
1910 nüfus sayımmm kabul eclilmelİn· de ısrar ebnİftir. kiyetle çalışarak mühim adımlar at-
~ynı hal, lnlld do d..ı- l>üyialc öl mış olmak benim için büyük bir zevk 
,._ Olmuştur. 
tir ~ mmtakalan için de varit· ~rlinde tekrar görilp:nek üzere ..• 
i~ . nstan, Slovakya'nm kendi 

11 altında bulunduğu sırada yapı· W. Fank lan · Ekselans Doktor W. Funk 
sayıma ıtibar edihnesini istemi,, 

çekler de Alman lktıaat Nazın 
ff bunu kabul etmemi,lerdir. Berlin 
Llaer halde dö Kanya'nın sözlerine ba- "Türkiye'den ayrılırken gönder-
~ cak olursa, aradaki ihtilaf çok de • rındir. mek lütfunda bulunduğunuz sevimli 

Fakat Çekoılovakya'mn alacaldıla- telgrafı büyük bir memnuniyetle al-., ·ıe dım. Memleketimizde size ve çok sa• 
ı olan münasebetlerinde dikkate ba link olan bir nokta, Almanya ile da·. yın yanınıza gösterilmiş olan dost-

luk eserleri iki memleket araeındaki 
" .. ını çabucak halletmeli Ye hatti nü- aamimi münasebetlerin ve yüksek ph
fua niabeti fÜpheli olduğu için plebisit ıiyetinizin telkin ettili saygı ve sev· 
hslılacak olan nuntakalar üzerinde gilerimin tabii bir icabıdır. 
.\J.nanya ile anla,arak plebisitten büs- Bayan Funk'un geçirmiı olduğu 
bütün vaz geçilmesidir. Çekoslovakya kazaya elan teessüfler ederek kendi
.\lınanya'ya kartı böyle uyıalhk göı- lerine refikamla birlikte tam sıhat ve 
lerirken, Macaristan'a kartı daha sert afiyet temennilerimizi teyit ederiz. 
davranmaktadrr. Ve dikkate layık olan Sizinle şahsen müşerref olmaktan 
diğer bir nokta da kendi emellerini duyduğum zevki ve görüşmelerimizin 
t.~ ettikten ve yeni çekoslovak hü- bende bıraktığı derin intibaı Ekse
lcuınetini nüfuzu altına ald•ktan sonra lansınıza bildirmekle hakiki bir meın· 
.\lınuıya'mn da artık macar ve Polon- nuniyet duymaktayım. 
Y• davalarını eskisi kadar hararetle Cümhuriyet hükümeti ifade buyur
lbiclafa eylemiye Y8Dafmamasıdır. Ve duğunuz hissiyattan çok mütehassis 
b.tta Almanya'dan çekinen ltalya'nın olmuştur. Tekrar görüşmek üzere 
cLt ınacar clivasına kartı muhteriz dav- hürmet ve muhabbetlerimi takdim e
"4lnmaaıdır. Halbuki daha birkaç gün derim. 

Cinliler Kanton civarına 
alelacele asker yolladılar 

Kırıp pkl*lal 72 sall .,, 
Japonlar 

Tanskui 
10 mil içerde bulunan 

adlı şehri zaptetti ler 
Londra, 14 a.a. - Hongkong'dan bildiriliyor : 
Japon kıtaatı, karaya çrkmalanndan 72 saat ıonra memleket 

dahilinde 10 mil içeride Tanıkui'yi itıal etmitlerdir. 

Kanton hükümetiyle belediye-ı
ıi daha timalde kain Yuangyu -1 _ _ ~· 
en'e çekilmiıtir. Kadınlar ve ço
c~lar ise içerlere gönderilmiı • 
lir. 

Japonlar Kanıon'u ıeslim 
olmıya davet ediyorlar 

Huangsi'den binlerce kişi elde bu
lunan her türlü merakibc binerek 
Kanton'a gelmişler ve cepheye sev • 
kedilmek üzere açılan istasyonlara 
sevkedilmişlerdir. 
Diğer taraftan japon tayyareleri 

Kanton üzerine bir takım risaleler 
atarak halkı teslim olmaya davet et
mişler ve itaat etmedikleri takdirde 
yarın şehrin şiddetle bombardıman 

edileceğini bildirmişlerdir. 

I hraç ve ileri hareketi devam 
ediyor 

Domei Ajansının Tokyo'dan bil -
dirdiğine göre, japon donanması u
mumi karargahının japon kuvetlerl 
pişdarlarının Tamşu'nun garbinde blr 
kaç kilometre ilerlemiş ve ileri ha · 
reketini garbe doğru tahdit etmit ol
duğunu haber vermekte bulunduğu • 
nu bildiriyor. 

Bahriye silihendazlarından diğer 

müfrezeler, Liabay'ın earbinde, Ya -
lingbay'ın fİmal ve cenup sahillerin
de karaya çıkmakta berdevamdırlar. 
Bu müfrezeler, Baypn kalesini zap • 
tetmişler, bir çok top iğtinam eyle -
mişler ve çok miktarda da mühimmat 
ele geçirmişlerdir. 

Japon tayyareleri faaliyette 
Japon deniz tayyareleri Yangae'· 

nin cenubunda Kanton - Hankeu de· 
miryolunu bombardıman etmiflerdir. 
Bu tayyafeler, Kanton - Keulu demir 
yolunu da bombardıman etmi9lerdir. 
Bu demiryolu, Şarlun&'da ve diğer 
bir takım noktalarda keailmittir. 

Japon tayyareleri, Çin kıtaatını 
bombardıman ve Uayung'da 37 tankı 
tahrip etmiılerdir. 

Çinliler de ihraç kuveılerini 
bombardıman euiler 

Hankov'dan bildiriliyor: Çin hava 
kuvetleri çarpmba ve perıembe gün· 
leri mükerrer uçuılar yaparak Biaa 
körfezine çıkan ve Kanton istika -
metinde ilerlemiye çalıfAJl japon ku • 
vetlerini bombardıman etmittir. Bir 
japon nakliye gemisine bir kaç bom· 
ba isabet etmittir. 

Hongkong cironna oaker 
gönderildi 

Çinliler Hong-Kong'un fimali ,ar· 
kisine ve fimaline alelkele mühim 
kuv.etler sevketmiflerdir. Buralardaki 
cı.ğtık erazide müdafaa tertibatı alı

nacaktır. Keza biuat Hankov ,ehriıı-
de de bir muhasara ihtimali derpi§ e
dilerek müdafaa tertibatı alınmakta
dır. Hankov kumandanlığı fehirde 

Prag' Jan bir görünüı 

Ylll S11U leslllt edilim 

Prag'la Almanya 
arasında 20 mil 
mesafe kalacak 

Londra, 14 a.a. - İngiliz gazetelerı 
enternasyonal komiıyonun yeni Çe
koslovakya hudutlarının plebisitsiz 
tayinine dair verdiği kararın ehemi
yetini tebarüz ettirmektedir. 

Tayms gazetesi diyor ki: 
"Enternasyonal komisyonun müza

kereler neticesinde vardığı netice şu 
olmuftUr: Hitler'in Godesberg muh
tırasında ç~diği hudut etnografik 
huduttur. Vakıa yeni çizilecek alman 
hududu Çekoslovakya'nın hüküinet 
mel'kezinden ancak 20 mil uzakta ola
caktır. Fakat bütün bu mıntaka mün
huıran alman halkı tarafındn i..ıal e
dilmektedir. Eğer bir plebisit yapıl
saydı orada bulunan çekler neticeyi 
değiftiremiyeceklerdi.,, 

Deyli Telegraf gazetesi de plebisit
ten vazgeçilmesinin esuen bir kaç 
gündenberi reemt mahfillerde mevzuu 
bahı edilmekte olduğunu kaydettik 
ten sonra fimdi asıl meselenin Alman
ya'nın Macaristan isteklerine karşı a
lacağı variyet olduğunu ilive etmek
tedir. 

Viyana' da din aleyhinde 
nümayiJler 

.Viyana, 14 a.a. - Alman istihbarat 
bürosu, Büerkel'in "siyasi katoliklik 
aleyhindeki nutkundan sonra on bi~ 
~dar nümayi§çinin Stefanplas'ta haş
piM~sluk sarayı önünde bir geçit 
resmı yapmı§ olduklarını habe1 ver
mcektediı;. 

Şakir Keaebir 

Dr. Funk'uo Sofya'daki 
temaslan ı bulunan bütün kamyonları ve yüzler

ce kayığı bir kaç güne kadar Jehirden 
uzaklaşmıya davet etmiftİT. Sofya, 14 a.a. - Dr. Funk dün Baş

vekil tarafından kaıbul edilmiş, sonra 
da Ticaret, Ziraat ve Maliye nazırla
riyle görüpüftür. Maliye Nazır~ mu
maileyh şerefine bir oğle ziyafetı ver· 

karnelerde buna benzer bir çok notlar 
görmüttür.,, 

Çin cümhuriyetinin 27 nci 
yıldönümü 

Hankov'dan bildiriliyor: 

mif, öğleden sonra da Dr. Funk kıral 
tarafından kabul edilmif ve akpm da 
ticaret nazırının ziyafetinde bulun· 

l ngilıere ıe,ebbwıe 
bulundu mu? 
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Berlin Praga, Roma 
Peşteye müzaheret ediyor 

Çek-Macar tezleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

cardır. 
Keza macarlar Rütenya'dan 1980 

kilometre murabbaı toprakla 218 bin 
kiti istemiılerdir ki bunun yalnız 96 
bini macardır • 

Çek ıekli/i 
Çekoslovakya ise Macariıtan'a Slo

vakya'dan 557 kilometre murabbaı 
toprak ve 44 bini alovak oJ,"lak üzere 
378 bin kişi ve Rütenya'dan da 17 bin 
macarın meskfin bulunduğu 210 kilo
metre murabbaı toprak vennek tekli
finde bulunmuttur. 

Çekoalovakya'nın teklifi mucibin • 
ce Çekoslovakya'da 350 bin macar kal
makta ve buna mukabil Macaristan'a 
da takriben 350 bin slovak geçımc-kte • 
dir. 

Ayni zamanda Çekoslovakya müte
kabiliyet esası dahilinde maca.r ekal
liyetine bütün etnik hukuk:lan ga
ranti etmek teklifinde bulunmuftur. 

Bir nu.ıcar gaseıesine göre 
Budape§te, 14 a.a. - &ti Ujaag ga

zetesi, inkıtaa uğrama§ olan Komanno 
müzakereleri eına11nda ileri ıürülen 
macar teklifleri ile çekoılovak muka
bil teklifleri hakkında sarih rakamlar 
neşretmektedit'· 

Macariıtan, bu milzakerelerde, bir 
milyon 30 bin nüfusluk 12940 kilomet· 
re murabbaı arazi istemiftir. Çekoslo
vak mümessilleri ise 105.000 nüfuıluk 
1838 kilometre murabbaı arazi vermek 
arzusunu izhar etmiılerdir. Çekoalo
vakyanın vermek iıtediği Macariatan 
taleplerinin nüfuı cihetinden dokuz • 
da biri, arazi cihetinden de yedide bi
ridir. 

Macarlar haklarını korumak 
için tedbir alacaklar 

Budapeıte, 14 a.a. - Macar ajansı
nın bildirdiğine göre, Macari.tan hü • 
kümeti Komarno'da yaptığı te§chbii· 
sün neticeeini Münilı anlapnuını im
za eden dört devlete bildimıiye karar 
vermittir. 

Macar hüldimeti ayni zamanda 
Macariıtan'ırı menafiini korumak için 
icap eden tedbirlere teıveHül hakkını 
da muhafaza eylemektedir. 

Nazırlar meclisi toplandı 
Budapeşte, 14 a.a. - Macar mu 

rahhaalarınm Budapqte'ye avde -
tioden soma dö Kanya ile tole&i na
zırlar meclisini içtimaa davet etmif· 
terdir. İçtima eın•ında dö Kanya 
meclise Komama müzakereleri hak
kında izaaht vemıiteir. Nazırlar mec
lisi memleketin •kert inzibatını 
temin etmek üzere yeniden tedbir -
Ier almıya karar vemıi§tir. 

A.ıkeri talbirler 
JaJaliıfıınlacak 

Nazırlar mecliıi, bu gece yeniden 
bir içtima yapacaktır. Kıral naibi i
miarl Horti, bugün öğle üzeri bat • 
vekil B. tmredi'yi kabul etmi§ ve 
baıvekil, kıral naibine gergin vaziyet 
sebebiyle alınacak tedbirler hakkın
da maHlmat vennittir. B. tmredi, öğ
leden sonra Kont Betten ile görüt -
mii§tür. Hükümetin, dün gece alınan 
askeri tedbirleri mühim miktarda 
fazlala,dıracalı tahmin edilmekte • 
dir. 

Slovak delegaayonu vasiyeti 
PratJ'a bildirdi 

Komamo, 14 a.a. - Havas Ajansı
nın muhabiri bildiriyor : • 

Münih konupnalan 
(Başı ı. iDCi sayfada) 

dilmemiş bulunmasından dolayı tee.
ıürünü ifade ve bu meselenin de pek 
yakında memnuniyeti mucip bir su
rette halledileceği ümidinde bulun
duğunu ilave etmi,tir. 

BB. Bitler ve Şvalkovaki arasındaki 
gorüpıeler saat 13.30 a doğru bitmit
tir. Verilen malfımata göre, mülikat
ta iki memleketi alikadar eden bütün 
meseleler bahis mevzuu olmuftur. 

Çekoslovakya Hariciye nazırı B. 
Şvalkovsi, bugün ögleden ıonra B. 
fon Ribbentrop'u otelinde z.iyaret et
ınit ve politik ve ekonomik müzakere
lere deıvam eylemittir. 

8. Danınyi de 8. Hiıler'le 
mühim bir müliıkat yaptı 

Müni.h, 14 a.a. - B. Hitler, bugün 
saat ıs de, öğle üzeri tayyare ile Mu
nih'e gelmiş olan sabık macar bafve· 
kili B. Daranyi'yi kabul etmiftir. B. 
Daranyi, yanında Macaristan'ın Ber
lin elçisi olduğu halde saat 15 de Füh· 
rerhaus'a gelmit ve B. Hitler tarafın
dan deriıall kabul edilerek mühim bir 
görüpneye başlamıttır. Mülakat, saat 
17 de hila devam etmekte idi. Görüt
meye, Almanya Hariciye nazırı B. von 
Ribbcntrop ile Hitler'in yaveri Brük
ner de İftirak eylemektedir. 

Çekoslovakya' nin yeni slatWü 
Prag, 14 a.a. - Anayasa vaziyetini 

tetkika memur komiıyon, cümhur re
iainin istifa etmesi ve bir takım arazi 
geri verilmif olınası sebebinden, müm
kün olduğu kadar çabuk bir zamanda, 
yeni bir anayaaa ile yeni bir seçim 
statüsü vücuda getirmek lüzumuna 
kani bulunmaktadır. Yeni Çekoslo
vakya, federal ıbir devlet olacak ve ye
ni bir reisicümhur seçiminin, Slovak
ya, Karpatlar altı Rusyası politik zi· 
mamdarları ile birlikte halledilmesi 
hizam gelecektir. Hükümetçi partiler, 
cümhur reisliği için bir ıtek namzet 
göstermek hucusunda mutablk kal
m19lardır. Yalnız phıs üzerinde ve 
seçimin tarihi etrafında hiç bir karar 
alınmamıttır. Seçim, her halde yeni 
anayasanın kabulünden sonN Jllll>Ha· 
caktır. 

Bir macor çeıesi eair ediWi 
Pıag, 14 a.a. - Uaborod'daki reami 

membalardan. eelen habedeN ıöre, 
çekoalcwak .Ueri ık&talan ıM jıarıdar
malar.ı, X.rpatJaraltı RU9fMln'da 
Sevlijus mıntakaar ormanlar_.., lılıa
caıriatan'dan gelen 300 lritilik 11Hthlı 
bir macar tethitçi gnııpunu nrxPA 
ve esir eanitrir. FAirle.rin eberiei, mü. 
nevverdir ve hepıi, macar ilhakçı te
,ekküllerine mensuptur. Bualarm a
rasında nuyonal eo1yaliat putiai te
fi Szala.in'in oılu da vasıdıs.. 

Ciddi h&Jiaeler oldt& 
Budapeşte, 14 a.a. - Macar. Karpat 

hududundan gelen haıberlfl', bu hu• 
dutta ahaliyle çek aaker ve juıdarma-
11 araımda ciddi hidiseler vukun& da
ir leh kaynağından gelen malQmatı W. 
yit etmektedir. Bergeazuz fOlarİ M

keri bir kamp manzarası arzeanekıte
dir. Bu ıehirde ye civarında ınühiaa 

jandarma müfrezeleri xc birbf aky 
mevcuttur. 

Bergeazau, Munkaoz, Uzborod" 
ikinci derecede e.bemiyeti hau dtjer 
bazı mevkilerde macar ve Ukreıı bük 
nümayi9ler yapmışlardır. Ve bir .Uç 
macar süngü ile yaralanmıttır • .Mun
ka~'da, Beregazaaz'de ve diier bul 
mevkilerde örfi idare ilin edilmittir. 

Her tara/ta miıralyöaerl 
Slovak murahhas heyeti, orta elçi 

Krino'yu Prag hükümetine milza • 
kerelerin cereyanı hakkında izahat 
verıniye ve Çekoslovakya hariciye 
nazırı tarafından dört devletin mü -
messillerine verilecek olan evrakı 
tevdi etmiye rntmur etmittir. Yalnıa 
Karpatlar altı Ruıya'sının mümesaili 
Brodi ile Bakinaki, macar ekalliye -
tinin milli konseyinin mümeaaili Es
terhui ile müzakerelere devam et -
mek üzere Komamo'da toplanmıtlar
dır. 

Bu hafta ba,larındanberi bu &on fO• 
bir mitıalyözlerle çevrilidir. Halk gö
nüllü müfrezeleri tefkil etmi9 ve gb
li silahlar ortaya çıkmı§tır. O auretle 
ki, son iki gece zarfında Kaz-pat Uk
ranyuının bazı yerlerinde hidM5eler 
vuku bulmuıtur. 

eveliaine kadar Polonya, Macaristan'• 
Yalnız ekalliyet mıntakasmın degil bü
hın Slovakya ve Rutenya'nın verilme
Iİncle ısrar etmekteydi. Gerçi Polonya 
lllZeteleri hali Rutenya'nın ve Slo
Vakya'nın Macaristan'a verilmesiyle 
İIQ devletin biribirine hudut kom,usu 
olma., lehinde ıiddetli makaleler yaz • 
maktadırlar. Fakat resmi Polonya me
hafili böyle bir clivayı benimsememek
le ve bunun, gazeteler taraf ınclan ileri 
•Ürülen bir temenniden ibaret olduğu· 
""iddia etmektedir. 

Hakikat ıudur ki Sovyet Rusya. 
Ya, Franaa'ya ve demokrat devletlere 
~i olan eski Çekoslovakya'nm ~e 
•ntikali ve onun yerine alman ekallıye
tinden tecerrüt etmi• Almanya'ya tabi 
bir Çekoslovakya'nın meydana gelme
•iyle orta Avrupa vaziyeti te~linclen 
deiitmiıtir. Almanya böyle ~r Çe

' lcoılovakya'yı imha etmekten bır feY 

muştur. 

Bugün de Başvekil B. Köaeivanof, 
Dr. Funk şerefine bir öğle ziyafeti 

vermi§tir. 

Dr. Ley Berline döndü 

Hariciyenin salahiyettar bir memu
ru, dönen f&yialarm terıine olarak, 
lngiltere'nin cenup Çin'indeki japon 
ileri hareketi hakkında hiçbir te,eb
büıte bulunmuş olmadı&mı bildirmit
tir~ Bununla beraber, İngiliz büyük 
elçisi B. Kreyci, Japonya'nın yeni te
febbüsünün arifeıinde Jahsi mtinca· 
atta bulunarak, Honk-Kong yakmm
da yapılacak hareketlerin ingili~ler 
ıçin mucip olacağı zorluklar Uzerine 
hariciye nazır muavini Horinu9i'nin 
dikkatini çekmittir. 

Berlin, 14 a.a. - Sofya ve Bükreşı 
ziyaretten sonra alman if cephesi ~e~i 
Dr. Ley tayyare ile bu akşam Berhn e 

Japonya' da msiyeı 
Şanghay'dan bildiriliyor: "Çina 

devletin Macariıtan'a yardım etmeleri pres,, gazeteai batlıfına ölen bir ja· 
beklenir. Macaristan bu meselede ba • pon zabitinin notlarından aldıfı "im-

~in ~mhuriyetinin 27 inci yıldönü
mü mu~aaebetiyle millete hitaben 
ne9retmıf olduğu bir beyannamede 
bll§k~andan Şiyang Kay Şek, Çin'in 
ener1ı~ mu~vemetinin Çin'in fetih 
ve teshır edılemiyecegv inin en beliğ b. 
d 1·1· ır e ı ı olduğunu beyan etmektedir. 

Beyannamede, sulh içinde ya§&mak
tan bafka bir gayesi olmıyan Çin'in ıs 
aylık mukavemetten sonra vaziyeti 
bozulmak §öyle dursun, bilakis salaha 
d~ğru. gi~~i~i kay~edilmekte ve Çin 
mılletı, butun ener1isini mukavemete 
haare davet olunmaktadır. 

lngili:ı ·Japon görüımeleri 
yeniden ba,ladı 

Macar murahhas heyeti gider git
mez Komarno viliıi Vadil bir karar
name neırederek milH ekalliyet bay· 
raklarının aaılmMını ve bu ekalli • 
yetlere dair ipretler takılmaeını men 
etmittir. Bu kararnameye muhalif 
hartket edenler 12 auttan iki hafta
ya kadar hapis cezuiyle tecziye e -
dileceklerdir. 

Macar ajarıaı, bu hidiıeleri çek ma
kamları tarafından ehemiyetıiz gibi 
gösterilmekte ise de tank ve zırhlı o
tomobillerin müdahalesinin bu iddia
yı cerhettiğini kaydederek "mülteci
lerin raporları Ukranya karpatların

da iıyan vukuunu kaydetmektedir" 
diyor. 

Macarlann Roma' da yaptık .. 
ları ıeıebbwler 

R~, 14 ~.a. - Macar hariciye 
nezaretı hususa kalem direktörü Kont 
Çalri, bügün öğleden sonra tayyare ile 
buraya gelmit ve İtalyan hariciye na
zın Kont Ciano tarafından kabul 0 • 

lunmuıtur. Milli.kat eenaaında çek • 
macar müzakereleri bahiı mevzuu ol • 
IDUflur. 

kazanamaz. Bilakis onu idame etmek 
İıter. Polonya'nın Macaristan'la hudut 
lc°"'fusu olmalan hakkmdaki iddiala • 
l'lna gelince· bu iki devlet, hangi ıebeı> 
ve nriilihaz~ ile böyle bir vaziyeti te
lllİn etmek istiyorsa, Almanya da ay· 
1" tebep ve mülahaza ile onun tabak • 
lcukunu istememektedir. 

Bununla beraber, ortada Macarİ•· 
tan'a Münih'te verilmit bir vad vardır. 
Ve mübalağalı olmamak tartiyle 
.... vadın yerine getirilmesi noktaamda 
lrerek Almanya'mn ve gerek Münib 
beyannmnetini imza eden diğer üç 

dönmü§tür. 

dan beri çok dürüıt davranllllfbr. paratorluk ordusu yorulmuftUr." ke· 
:::ıonya sibi, Çekoslovakya'ya ültima· li~eler~ni koydufu bir mableminde 
tam tevdi eclec:eii yerde baklmn mü - dı?or kı: . ' . 
zakere yoluyla elde etmiye çalııımıtır. Bu yorgunluk yalnız ~ın deki Ja· 

Şimdi de çeklerle an....,._ymca, ihtİ· mandapon ordbu•ü~a rnehJ sua ~iti, ay~ı ~-
de ı · hak m1·ı· b ak tun aponya ya ,aınıldır. 

lafı dört v etin e 1 me ır • Son larda T ' · 1 böl · ' 
8 

.:c:_-:. ti" v - •• - den L-L zaman can ın ftma geıı 
mıtbr u uıuus uıru yuzun - • J . kınd~ mahrum bıralalmuı bath bat•· khadudud~.~~~y.a~eAt eltmi~.lol~ i~liz . L-•- --Lk ol ın ~rırı t ey, o en ıapon u-
na bir ...-s~ ur. ı... • • 

A. ş. ESMER ,...rlernun •YM' araunda J>\ıl\IOIDUI 

. ~okyo, 14 a.a. - Domei ajanıı bil
d_ı;~y~r: Nişi-Niti gazetesinin neıret
tı.g~ hır.habere göre, Prens Konoye in
edu - japon münasebetlerinin ııklat
tırıılmaaı ve iki memleket arasında 
m.uallakta bulunan meıelenin ve e~ 
c~e İngiltere'nin Çin'deki menfaat. 
lerınin himayesi meselesinin hatr 
bahsinde Hariciye nazırı General U~ 
gaki ile İngiliz büyük elçiıi arasında 
gör~elere yeniden baflanmaaını 
taevıp eylemittir. 

Alman gmseıeleri müıeeai/ 
Bertin, 14 a.a. - Sellhiyetli alman 

mahfilleri, Komarno'da macarlarla 
çelroalovaldar ara.ında cereyan etmi' 
olan müzakerelerin menfi neticesi 
hakkında dün akpm sardetmekte ol
dukları mütalealarda pek ziyade ih
tisara riayet etmektedirler. 

Bu mahafil, bu müzakerelerin bir 
çıkmaza girmiş olmuına tee11Uf et • 
mekte ve Münib itilifına tevfikan 
memnuniyete pyan bir bal ıureti 
bulmanm mümkiln olacağı ümidini 
idıar ne iktifa etmektedirler. 

Avdet 
Bir müddettenberi Avrupa tetkik 

ı~yahatind~ bulunan bayan Nedret ye
nı modellen ile Ankara'ya dönmü ve 
atölyesini Atatürk bulvan ~ 
ummna~ 
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S P O R -
Bu hafta yapdacak 

futbol maçları 

ıs.ro.ı 

RADYO 

Ankara : 

(Ôile ve aqam 11etri,•tı 
mabi7etinde olua.I: 7eDİ 
7aptlacaJtt1r.) 

Öğle Nqriyatı: 

A YY ALIK'TA ... 
Bölg~ Futbol Ajanlığından : 
Bu hafta yapılacak maçlar aıağıya 

yazılmııtır: 

1 - 15 • ıo - 938 Cumarte.i günü 
yapılacak maçlar : 

~~ ~yı bet llpOl'CUya bir 
ve ıkı hafta hk maçlarına iştirak et-
memek cezası verilmi9tir. 

4 - Bu hafta yapılacak maçlarda 
aaba komieeri Galatasaray Kulübü • 
nün lik heyetindeki mlimeuili Ser • 
Ht Öa; B ve C takımlarmın ajanlık 
namrn. müraJabı Gençlerbirliği'nıin 
lik heyetindeki mümessili A•ım 
Kurt'tur. 

(Tilrkçe plik) - 13.00 Habe~ -
• 14.00 Müzik (Eilenceli pllk) -

Aqam nqriyatı: 
18.30 

yon hakkında muhtelif lisanlarla 
ve müik: (Dana pliJdan) - 19.00 
uhabe - 19.15 Muzik (İncaaıı f 
20.00 Müııik - (Radyo orkestrau • 
Praetoriuı) - 21.00 Arapc;a 9671_. 
21.10 Haberler - 21.15 Müzik (Halk 
kUler!, 11&rkılar ve saz eserleri) _ 
MuaaJıabe - 22. ıs Mülk (Opera 
Jarı) - 22.45 • 23.00 Haberler iı 
hİa~kında muhtelif lisanlarla neeriyat 

.. 

Divarda bir levha: 
"Bı <addenln 12 metre geniıletllmesl• 
Belediye Medlsince karar werllmllflr 1,, 

A - Ankara Gücü Stadında : 
An.kara Gücü - Muhafız Güc:ü B. 

takımları Saat: 13.30 
Hakem: Muzaffer Ertuğ 
Ankara Gücü - Muhafız Gilcü A 

takımları saat: 15.15 
Hakem: Servet Oa 
B - Muhafız Gücü Stadında : 
Güneı - Harbiye B. takımları aa • 

at: 13.30 
Hakem: Necdet Ozgüç. 
Galatuaray - Demirspor B takım

ları saat: ıs.ıs 
Hakem: Acım Kurt. 
2 - 16.10-938 pazar günü yapıla • 

5 - Hakemlerin maçlara ait ya • 
zacakları matbu raporları giteden al
maları ve üç gün zarfmda Jik heye
ti muteımedine vermeleri Iazun<lır. 

6 - Takımların muayyen zaman • 
Jarda sabada bulundurulmaları kulüp 
batkanlarmdan ve yan hakemlerini 
maçtan eve) seçerek her hangi bir 
teehhüre meydan vermemeleri de ha
kemlerden ebemiyetle rica olunur. 

ıtıklll marıı. - Son. 

(Tecrübe netriyatı esnaamcla 
bul radyosu çalıfllllyacakbr.J 

Avrupa : 

. OPERA VE OPERETLER: 18 
zıa - 21 MiJano - 21.30 Sottenıı. 

- 1935 deki aay1111a &öre 13.000 nüfuslu bir aahiJ 
tehri. Kenarında bulunduğu körfezin hususiyeti do • 
layıaiyle, burada gayet nefia, beyaz etli balıklar çıkı
yor. Ayr&ea eünser ve ahtapot da var. Etraf tamamen 
zeytinlik: Ataçlar tam ı.soo.ooo tane. İrili ufaklı 18 
tane ubunaae, ıbir çok zeytinyağı fabribsı, boyuna 
çal~fıyor. Yalnız zeytinyafı bu tene 2.S milyon lira 
getırecek.~ V. a. v. ı .••.. 

Ayvalık hakkında verilen bu iza
hatı duyaanız, oranın hemen ma • 
mur, müreffeh bir yer olduiuna 
hükmederainiz delil mi? HaJbuki 
bb daha Ayvalık'a &irerken, "Aca· 
ba yanlıt bir yere mi eeldik ?" Diye 
keııdi kendimize ıorduk. Fakat zey
tin ağaçlan w sabun kokuıu bize 
hakikati çabuc:ak hatırlattı. ' 

Ayvalık'ın baılıca ihraç maJtleai : SABUN 
cak maçlar. 

A - Muhafız Gücü Stadında : At kosuları 
bir izah 

• • 

ORKESTRA KONSERLERİ V.E 
FON1K KONSERLER: 20.10 Doyçl 
zend~r - 2'1 Brüksel - 21.30 Gr 
Manııly~, Strazburı - 22.15 Lbembad 
23.5 Parıı. 

Zeytiıı &i.bi para eden bir mahau
lü yetiıtirdiği halde Ayvalık ac:aba 
neden bu kadar bakımaız? Sokaklar 
neden dar ve niçin pi• aular, kaldı
rım taflaruıııı ortasından akıyor? 

Bunun bir çok sebepleri var: &
kiden, Hamit devrinde, tamamen 
nam olan yerli ballan ıesim vuıta· 
ları araamda kaçakçılık da varım,_ 
Bunun üzerine bir emirle tehrin et
rafmda bir hudut çizilmif, bu hudu· 
dun haricine çıkmak, buralarda in
pat yapmak mencdilmiı. Nüiuı 
arttıkça tehir de in,aat f ulalqmıf
Fakat tehir ıenifliyeceğine, aokak
lar daralllUf ve nihayet Ayvalık, bi
• &ördüiümlU hale ıelmif. 

ı-----.................................................................... ,, ... ,,_,, bol olduğuna göre, belki burada ba-- Güneı - Harbiye C takımları saat; 9 
Hakem: Necdet Özgüç 

ıçın 

Yazan: 

Samih Tlryakloğlu 

fmdan bqarılmıı olacak 1 
Caddenin 12 metre genitletilme

ıine lrarar verile dunun, otomobiJi
mb oraya aapmc:a. bir atlı kenarda
ki aokağa girerek bize yol verdi. So
bklarct. oynıyan çoluk çocuk da, e
zilmemek için dıvarlara yapıftılar 
veya lrapdann girintilerine aığın • 
dılar. 

Ayvalık' da elektrik var, fakat biz 
orada iken halkın iki buçuk aydan
beri gemici fenerlttiyle oturduğu
nu ıöylUyorJardı. Buna ıebep, mü -
teahhltle belediye aruında çıkan 
bir ibtillfmıt 1 

bk konservesi yapıldığı hatırınıza 
gelebilir. Sakın böyle bir zehaba ka
pılmayın. Böyle bir tetebbUsün aıer
mayeye muhtaç olduğu muhakkak: 

- Neden tacirler birlefip biT sar· 
dalya fabrikası kurmuyorlar acaba? 

- Aralarında "rekabet" var da on
dan'" 

Ayvahk'taki rekabet, bizim bildi:
ğimizden ayn mlnada olaa serek. 

Bahk konaerveaini düıünmek bi
le şimdilik uzak bir hayal: 

Kartı aahiUerden geJip kara sula
rımızda kaçak balık avladıkları i . 
çin aık aık bir takım motörleri ya
kalanırken, Ayvalık halkı taze balı
ğın kilosunu 80 kurup yiyor 1 

Galatasaray - Demirapor C takım-
ları saat 10.45 

Hakem: Hikmet AkıUJ. 
B - Ankara Gücü Stadında: 
Güneı - Harbiye A takımları ıaat 

13.30 
Hakem:: İhsan Töremen 
Galataaaray - Demirspor A takım

ları aut ıs.ıs 

Dünkü aayımızda, pazar günkü ya
rııta girec:ek atJraın liateaini vermit 
ve ikili bahsin üçüncü koıuda yapı -
lacağını bildirmiştik. Son dakikada 
yapılan bir değiıiklik neticesinde 
ikili babia bef inci koıuya konmuı • 
tur. 

Hakem: ömer Urel YarııJar pazar günü tam saat 14 de 
3 - Geçen maçlarda hatalı hareket bqhyacaktır. 

Çuvalla rın Dövizlerin vasati 
• • çek fiyatlara 
1ç1 ne g i re re k Finana balranhfı, ikinci teırin 1938 

M 1 d Ş ayında muteber olmak üzere ecnebi 
ev Ü u erif e· b dövizlerinin vasati çek fiat)arını te9-

Kardeşim Burdur aaylavı merhum lr İr)erine atk illn ~t etmiıtir. Buna göre bir sterlin 
A Muıtafa Şeref'in ruhu için 16. 10. 93S 606.50 kuruttur. Yüz hesabiyle dclar 
yvalık'ta mükemmel bir ıu var; eden -: ... -1.1-- ı2608,7S, franau frangı 339,87S, liret 

ODA MUSiKiSi- 17 Köniaabeq 
18.30 Sarbıiik - 19 Vinna. 

SOLO KONSERLERİ: 18.25 Br 
18.30 Hımburc - 22.30 Doyçlandsend.,• 

NEFESLi SAZLAR (Mart v. L): 1 
Frankfurt - 19 Berlin - 19.45 Dro 
- 20.10 Breılav, Hamburg. 

ORG•KONSERLERt VE KORO 
19.30 London • Recyonal - 20 Be 
ter. 

HAPlF MUZlK: UO Bedin. B 
Kolonya - 7.10 Sarbrük - 8.30 Br 
Frankfiırt. Münib - 10.30 Hambars 
10.45 Viyana - 12 Alman lataQoalars 
14.10. Franlrfurt, Kolon)'a, Vinna - ı 
Berlın - 14.25 Münib - l5 Sarbrfik 
15.15 Doyçlandzender - 15.20 Hambaı's 
15.30 Stokholm -16 Alman iıtuyoalan 
l~ Bedin - 19 Hamburc, Kolon,._ Ki 
~ıısbe~ı. - 19.30 Frankfurt - 20.M B., 
lın, Könıcıberı - 20.15 Ştutcan -
Münib ve diier alman iıtaıyonlan -
Hamburc, Kolonya - 23 Do:rçlanelnılılll'I 
- 24 Brealav, Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutprt
Kcsa - 16 Beromünıter - 18 8arbriils 
20.30 Floransa. 

DANS MOZtöt: J6 Könipberc -
Ştutıart - 20.10 Viyana - 21.55 B 

Sb diyec:ebinb ki: fakat ı · 'd 1" .... __ pazar günü Hacıbayram camiinde ö.lf.. •UIMU&&UaC 
zmır en ge ıyor ve 'HV'WCa· • 1563,75. 1wiçre franoı 2852,50, florin 

.,10 k tıl 1 leden aonra mevHldil ıerif okunaca- • 
nuı " urup aa ıyor Amerika'da, ur! ihtiyaçlara boyun 6807,75, rayiarnark 5043, bcla.a 2130,SO, 

te - 22 Beromilnıter, FJoranaa -
Sottens - 22.35 Vart0va - 22.45 B 
- 23 Stokholm - 23.30 London - Rec 
- 24 Brüksel, Liilrıembure, Manlln. - Türkiye'de Ayvalık'a becWyen 

bqb yerler do var. Buralarda imar 
plinları mucibince caddeler açıh-
7or, elektrik ve au teaiaatı yapılı· 
Y•• iple auyu ptıktUi7oc. s.ı.di
yeJer, .,..,_, .... atian ~ -

•--- 11ı--b ıa--ı- A ğmdan arzu edenlerle tanıyan arka- -r-- -
&lllAI" PMUU u sene yapı -.&. y- eğmiycn, bir kaç uır evel vuediJmi• drahmi 110,87S, leva 149,87S, çekoslo· 

d Alt dan . dqlarının gelmelerini ric:a ederim. ., 
riı, Pariı • P. T. T., Ren. Struburı 
Pirene - 0.30 Londoa - Rec7onaL' 

rıca a uı ova 400.000 lıra bir ıürU aidelere hllA körü körüne u- ..ıt kuronu 433,2S, pezeta 606,50, zloti 
f 1 -L • -1 L Kardeti Doktor Zekai Özkan ur o unar- au &etırtı ec:e&. yan garip bir tcibt vardır. 23,66, pen&(l, 2404,SO, ley 91, dinar 

"400.000 liı-a" •özünü duyunca der· Bu tarikatin adamları Panailvanya 283,50, yen 3540,2S, isveç kuronu 

n'ırm=lftn~z~ga~ııııtf~fl~~.,.~+~A.,.,.,ç~ıkk-"1t.ı.aa,1r4a~k•...-•"• .. •'''.ll..<G&H•~ m,uataJraaında oturaıı Amitler'dir. A· 3126.ZS, ruble 2362,62S kuruftur. k 
mak ~in ,halka ajır ıelmiyecek ,. 
kilde Yerliler koyarak, yahut bele
diyeler bankaundaıı :iatikru yapa· 
rakl>u itleri baf&rmaia çalıf!Yorlar. 
Ayavlık belediyesi de böyle yap -
mıyor mu acaba? 

vatrk gibi bir ı, merkezinin beledi- -g-:--ir~mt-aı":"".n-:-i .... ıa-r~ar~ıa ....... "=-ia_.t .... eme-d~i ... k-1e-ri"!-'gaa.ib1.:-i~. ~~~- ~~---~~----- ara Borsas 
ym, kendisine senede topu topu Bütün variyle tahsillerine ehemi- elektrik gibi ycniliklef'i imklnı yok Ç k d b. 14/.1. teşrin/1938 fi,ıatla• 
ıfS.000 lira varidat temin edebiliyor. yet veren (ıf) ~ocuk babaııyım. Büyü· kabul etmezler. Burada hastane kur- OCU ÜŞmOnl rr 

Neden? yen çocuklarınım son senelerde tahlil mak dahi mümkün değildir. 

ÇUnkil her yeni belediye reisi, o
raııın uyıaı 20 yi bulan zenginleriy
le bot scçinmek med>uriyetinde. 
Yani 40 milyonluk Franaa'yı 200 a
ilenin idare ettiği &ibl, 13.000 nü -
fuelu A)"9'&hk'ı da 20 aile idare edi
yor. S.,ka yerlerin aenıinlerini dil
tilndiim: Zon1Uldak'ta bil' liae bi
nuı yaptıran Mehmet Çelikel'i, ba
va ordumun yeni tayyareler hedi
ye eden Abdurrahman Nac:i Demir
ai'ı, f11buıcı memleketlerde kazan. 
dılı paruım bir kıamiyle :Maniaa'da 
mükemmel bir baatane yaptıran Ea
kinui'yi " hepsinin isimleri hatı
rıma ıelmiyen bir çok hamiyetli 
~enıinleri dUtündüm, ıonra da de
rin biT acı. büyük bir iatirap duy· 
dum. 

muraflarına tahammW edemiyen dilt- Bu garip mezhepten olanlar, genç hizmetçi kız . 
kün bir bütçe içinde peripn halime Afıklara, Avrupa'da oldufwıdan daıba 
vakıf olarak evJitlarımdan birinin u m\Auınahakir davruımakwur. A· 
tahail murafmı lütfen deruhte buyu • mitler, evlenec:dc erkekleri bir çok 
ran kıymetli aiJib arkadaıım Ankara kayrt ye prt altına alarak onların bil· 

Aer1rt 
Caddelerin - bunlara koridor de· 

mek daha dotru olur - ~nifletil
mNi için huırhklar yok delil Bir 
dnarın berinde lrl harflerle yuü
IDlf 1u lwhayı gördüm: 

.. Bu caddenin 12 metre senitletil
meaine belediye mecliılnce karar 
verilmiftir.• 

Vaktiyle, Şelmpir'in piyeeleri oy
nanırken aahncnhı ıuruma buruı· 
na dekor yerine levhalar konulur -
mu9: .. Burmı ormandır, bunaı ..
dlr'9 •.a. sibL Halk aktörlerin oyu· 
nunu "yrederken bu lnhaları da o
kur, plyeain arta kwnmı mubayye
leainden tammılarmıt-

ikinci noter Veli Ulua'a kalbimden riyetlerini tahdit etmektedir. 
kopup gelen en aıcak aevıilerimlc te- Meaeli bir kızla bir erkek ni.fanlan
tekklirü bir vic:Gan borcu telikki eyle· dıktan ıonra, birbirlerini iyice tanı· 
diğimi aaym gazetenizle bildiririm. ıınlar diye bunları iki üç ay aerbeıt 

Uat teğmenlikten mütekait bırakırlar. Bu müddet sarfmda erkek, 
Ahmet Cankurtaran 1mın evine haftada iki Uç lefer ziyare-

~······································'" . 
• 

TÜRK ÇANAKKALE 
Senenin en muvaffak ukeri 

milb aeri 

te pier. Fakat erkek nıipnllunm erine 
vannudan eve1 kız, kollan lçerde kal
mak &Uere boynuna kadar bir çıivalm 
içine konur. 

Yuıoa1-ya'nm Koa.yice kraba-1n
da, Alına Vikored admda 18 yaflllda 
bir hizmetçi dört yqmda bir yavru • 
yu öldünnüftür. Hizmetçi aıkı bir ıor
IUYa çekllmittir. Sorgu nnaemda 
hizmetçi kız ondan bafka bef yavru 
daha öldUrdilğUnU itiraf etmi9tir. 

zaman sakal bırakamaz. Bilakis evli ~ 
lanlar aaka1 koyuvermi.ye mecbuıdur -
lar. Bundan baıka. evli erkeklere kapa 
lı araba mliaaade edildiği halde bektr
lar için kapalı araba yasak edilmiıtir. 
ÇUnkU onlann böyle araba ile kız ka
çırmak ihtimalleri vardır. 

Londra 
Nevyork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
BrilkHI 
Atina 
Sof ya 
Pnı 
Madrit 
Vart0va 
Budapeeıte 
Bükr .. 
Belcrat 
Yokohama 
Btokbolm 
Moakova 

5.96 
125.9225 

3.3325 
6.6250 

28.51 
68.56 
50.4225 
21.29 

l.G875 
1.5275 
4.3275 
5.96 

23.S475 
24.8325 
0.895 
2.8125 

34.7950 
30.71 
23.745 

5.M 
125.9211 

3.ms 
Ul50 
ası 
68.SG so..-
21.29 
1.81'5 
ı.sns 
4.3171 
5.91 

23.5475 
ııum 

0.195 
2.1125 

34.,. 
I0.71 
2S.MI 

ESHAM VE TAHVllAT 
Aynbğnı da muhtelif yerlerine 

-ı,unnm park yaprJawe.ma karar 
wnlmlıtlr.", "buruı bulnr oJa.. 
caktır·" gibl birkaç inha daha ko
nul una, imar lfl ucm " alay tara-

Ayvalık'ta gayet nefia balıklar 
çrktıfmı a8ylemi9tim. Vaktiyle bu
radan ta Amerika'ya ahtapot Ye sUn
ser de &önderilirmit- Zeytinyağı 

kitap halinde çıktı. Bütün 
kitapçılarda &rayına 

Yazan: M. Şevki Y •ıpnao : 
• 

"'····························· ·········.,. 

Erkek de lmm eftııe nnr varmaz 
aynı muameleye t&bi tutulur. O da çu
vala konur. İki nipnlı bir aedirin üze
rine yan yana oturup biribirlerine afk· 
1armc:1aıı ve aevıiJerinden bahlederltt. 
Bu .aada kum anne.ı de oa1ann kar
f181U oturup örsü örer. 

Bu taribte ~re, beklrlar hiç bir 

Amit1er, Panıilvanya'ya gelmezden 
önce Kanu mmtakaamda oturuyorlar
dı. Oradaki arazilerinde milyonlar de • 
gerinde zengin petrol memba.lan bu • 
lunmut. bunlar arazilerini aatarak 
Panailvanya'ya göç etmltlerdlr. 

1933 türk boC'ca 1 19.625 11.m 

l9S3 ilttamlyeH 
Erıani 

(P.aln) 

19.JO 

- ------- - ·-

- iltiDe ,.erlettir•li. Natm bitince herkea .... 
........ PP• lraclehlwiai dudaldMma ıötürdü. 

Maallim: 
- H..,.U, timdi de u cnap ~. Namk .c;,.. 

ı...ii .;h...;... 1ro,.. ... HaM.m ba IMık c1o1na
._ cloilUJ& Mnetm - em-. akti.. 8...ı.a ~ 
ka ..... matüak clelildim, .... latb'ea mata
blk deiildim. J._..., Vikt.-ia',.. bıcl.r, eofradllldler 6ze. 
rinde p.l..mi ıeHircli. DellcanllJ"a natuk Yel'llle

IİDİ o aö,.Jemlfti. Niçin? DaJaa ...1 bundan niçin 
bir bqkuma hahaetmlftiT o-ek ki, ,....-. 
t• çok .wel bcma clüfiam6tdi. Niçin 7 Viktoria, 
ıöalwiai önüne dilanif, ;rüriadea biç bir fq olnm· 
llUJ'&rak, orada ataru,.-da. 

Ani n d.;. bir heyecan J-......•1a naurlan
m balancbnlL Ona te,.lddir ....-, IDÜt~ 
t ....... etmek için a,.Mdarma luıpenm•k ietedi. 
a- clalıa aoara, 79111ekten _.. ,....,. .. b. 

Kamilla, ot1la iki eliti ile sülerek, aaflada •• ao-
1...ı.kilwle koa....,arcla. Mmmanchas - 7'8di ,... 
p - ... lııir ......... ti. JcıhmMa'• birbç 1ı .. 
re ..... ile itanıt ed_. kaUup aalılr.a -..P ••m<> 
• llmm .. lcliliai ........ k iatecli. 

hhannee kalkb. K.a llaa'Dfbl. 5eei afr"" he
yecanlı idiı K..ctiaiae banca süHI lkler .&Jlemit 
olw, ... INır ,...._.. oldap laalcle, ailenin ~ 
li bir hadiMJi bllamakta oldgp ba toplantJ,- ken 
dilİlal da..t ............. kapılaut ... tefek· 
kir ...... ı.tiJ ... o-, .... balwlala meç· 
hal..__.. lna ...... ...,.._ ~" 
bir 7M••=l79 ...... el,lı •it olaıa Mitlıe ..... 
nalan cllııalemete teNı • ..._ haw - llNf. 

da ••te=ewlı. Ba _,.. .. .._.. ............ 

ViKTORiA 
Y acın: K..ı Hanuıın -23- Ç.airen: Naalai BAYDAR 

aDClllE ,...._., orman kGmtaaa olmak ha~ 
ile balanahilirdi. 

Viktoria, sözlwi pvlıyarak, birdeabireı 
- Elbette t Dedi. 
Bütün gözler ana cloiru clöndü Viktoriuun 1'•• 

naldan lupboıımaı idi •• ıöiaü ficlcletl• b.Uup 
iniJorda. Jobe..,... -ta. Buna elim bir wcıbUık 
takip Mıti. 

Ha,retler içinde kalan babwı "Viktorial" c1 .. 
dL 

Vildoria bai .. dı: 
- O.Yam ecliaia. Ancak bu itibarla bunda ba

ı .. ..,....m. 
Ve _... IÖalerİ -İ balaadL 8atmı .uiqv.11 

tatlım tatlan g6liimMcli. 
Bahaama hitap eclerekr 
- Sadece mübal114r.ı.ncl__. lıatiJ01:rchaa. Kee

cliai ....... , ..... bqka bir f9Y 1'aJlllUJW· a.. ,.., ......-a1c iet:emiyocdam. .. 
Joh• ..... bu iaalu dinli,.erek bir keÇMDak ,.,lu 

bulcla. Yüıreii haalı hazlı çarptı. Anaamm V"Jkto. 
ria'~ SÖaleri ,........ak, ... IUZ bir ....... ti. 
~·ide oldulmm fabtti. 

E..t, mıiilNalaia ettim, dedi. Ma1ımuel V.toııia 
...... icli. o... onda >:•im• bir ....... SoCGia o-

·-- delil, febt küçük ,,._ .. beri fllloclaki '°" 
cmlann ~ uiradap olmat oldaflma habl'IM· 
mak nezaketini ı&tenaılt, ,... k-.clW de, filwıW, 
baraclald mewıı:adbefW ba .....,_ borçlu oldala
w takdir ...... w-... Vildaaia',. mit .. 
,.würdi. B•alar - 1Di1kMn icli, ......... ar
maıalan ftıkti,.le oaun bltüa ........ öt..mcle bü
tün meçlaal ü....m, hal,_. nihayet Wduia dün· 
,. ... idi. .. imdi, DitW ..,.. Vilılıoria, o ..... ..ıar o
aa ~ defa psiatilen Ye •ileaıtilen södinnit
lercli. Bunlar -- 90Cak ha,.ataun 1ni,ak ha.liı.
lwi olmutlardı. Daha 80Dl'alan, clifü;riia4E-. ba M• 

atlwin, büıtÜla ha,.atı üawinde biç Jüaneein tahmin 
•clemi7eceii tMrleri olmut oldait- tealim et
mifti. ş.,-. clem.ia ...... olduta .... fikri .... 
saa •ftf• sl>i pu1.-., ba WlllE, o u•enld 
habralanua •'' ine Wif&N wnaıldıe olaNsmc:hn 
ileri ~u. Bu, ld ..... d· pn• çocaldafancla 
aedllla aıilı c ı•ımiı old•lan eudet hbıu;• lni
kb idi, " tt-~ ki easrkıiDcle oalann ela 
btl,.ok bir hakt... ftl'da. N .... clola~ J'apılaa 
bitin dileldwe, UnıılW de, flılOlatm iki VoCUiana 
bl'fl el..,.,_ ..... Ma'wW, ... ;znif iJi ,.dlann, 
uman .- enra Be ... oaı11ps11er1 tahdit edilme. 
mit oldala o dcsıla .......... ..,.. ... K.a 

Ye neteli bir yaz ıiinü d....- olua 90CuWllk jpıa 
bir tef9kkür, bir ubat hmeaaiaıi.-

Bir nutuk, he.kiki bir nutuk clen..eai. P• .._ 
k......ı deiildi ama sene hiç te ı.... delildi b& 
H..._ içli. Sonra, tekrar J ımekler J il ıli • .... 
....,.IHbqledı, 

Ditlef, aeıt bir tavurla ........ fU111-ı .a,1.1: 
- Kitaplarau yazaam Nkiirette ben oldaı

lıiç _.l11Da aetinnemittim- Ne denin 7 

Fakat kadaı b• .öden ıül;necli. Çoc......._.ı 
- Ona t--ı..w:.. ed' " T 1rı1ıı:- _ _.. • Ba __._ vpaaus- IDl:C. ... ___ .um. .... 

enlatdır bir vaziyettir: Çoculdat-cla ö,ıle Jlftb7D 

dı ki. Viktoria, onda ne 1'•P.,.,..._ 7 
- Ona t91 'xkür etmek içıin bame1'9inia aı&16ı &p 

ta leyliık elalmı Yel"llleaini UtiJ01'1111L Olma& mı? 
Otto ceYap Yereli: 
- Olma:cl 

y_..._ _.. herkeı aalonlan, bü,.ük ballo
na " ~ daiıldL Johaıme., alt kata, parkm 
1'anmclald Mi)'iik aalona ineli. Orada birç.cılı kim ... 
ler, ciser"& içip bnutma .-luıld• Yanlı. ICamtu na
la;,.li 9iftlik aabibi ile cliiw bir da•etli eY aalaib;. 
• mllli •&ai7eti hMk...ta alpk ...a. söriifüJw
lanlı. Aram bak ...... sıoiu aüriilmemit. • ...., .... 
dllki çitMa- bosulmat. ormaa çaplalrJ.epn,.tı. Halti 
clenilclifine sin biaalen .- ..,. ı tm pek ,.-.... 
olan üsorta lcntini cl.hi ödeım'llde PPik plü
,onla. 

IC9Ç para,.a aicorta eclilmifti? 
Çiftlik Mlaibi paranın miktanau .c;,.lecll ı ... ı. 

lara bM bir rakam. .• 
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Yeni Belediye seçimleri dolayısiyle 

Cümhuriyet devrinde yapdan beledi tesisler 
1, 

'·' 

(Başı 1. ı'nci sayfada) 
Sama un 929 420.157 

Çartanıba 928 71.000 
Adana 936 367.876 
Çerkeaköv .. 929 185.687 
lzmit 933 260.000 
Konya 934 85.000 

Karaman 925 58,000 

Manisa 933 151.454 

Akhisar 926 76.566 
Kırkağaç 925 65.000 

Turgutlu 933 114.200 

Aydın 936 106.374 

Bandırma 936 71.806 

Edremit 936 56.329 

Elazığ 936 98.605 

Gaziantep 936 241.583 

l&parta 936 58.507 

Kara 936 121.837 

Kütahya 936 88.443 

Malatya 936 124.330 

Mara§ 936 156.119 

U§Ak 936 112.875 

Muğla 936 98.582 

Tekirdağ 936 141.405 

Zonguldak 936 104.220 
Urfa 936 155.575 
Merzifon 936 82.330 
Tokat 936 147.000 

tmar planları: (Yapılanlar ve yapılmak 
·: .. ere bulunanü.ır) 
Edime, Adapazarı, Bursa, Urfa, Kütahya, Balıkesir, Adana, Af-

yon, Akhisar, Ankara, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Edremit, 
Gaziantep, Gireaun, latanbul, lzmit, İzmir, Kayseri, Malatya, 
Mersin, Muğla, Nazilli, Niğde, Tarsus, Tokat, U§ak, Zongul-
dak. 

Halihazır harit.al.arı (Y apılmı§ ve yapılmakta olanlar) 
Adana, Adapazarı, Afyon, Akhisar, Ak§ehir, Amasya., Ankara, 

Antalya, Aydm, Ayva.lık, Balıkesir, Bandırma, Bayburt, Ber
gama, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çarwn, Denizli, Diyarba
kır, Edirne, Edremit, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskiıehir, 
Gaziantep, Gelibolu, Giresun, Inegöl, Isparta, İstanbul, İz
mir, İzm.it, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kü
tahya, Malatya, Manisa, Maraıt, Mardin, Menemen, Merain, 
Merzifon, Muğla, Must.afakeımalpaf&, Nazilli, Niğde, Öde
mit, Rize, Samsun, Sivaa, S<ike, Tarsus, Tekirdağ, Tire, Tokat, 
Trabzon, Turpt)u, Urfa, Utak, Yozgat, Zonguldak. 

Elektrik ıeaisleri : 
Cümhuriyetten evel memleketin yalnız 4 yer inde Elektrik tesisatı 

mevcut iken bugün 150 tehir ve kasaba elektriğe kavutmut
tur. Bunlardan infa bedelleri 20 bin lira ve daha yukarı olan
lar İnfa tarih ve bedelJeriyle atağıda göster.ilmiıtir: 

İzmir 
Ödemi§ 
T.ire 
Urla 
Kastamonu 
İnebolu 
Bolu 
Buraa 
Gemlik 
lnegöl 
Mudanya 
Çanakkale 
Biga. 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 

Edime 
Elb:ıi 

Eski tehir 
Gaziantep 
Giresun 
Mersin 
Tarsus 

Tesis tarihi fnıa bedeli (Lira) 
928 3.390.340 ( Şiııket elinde) 
931 151.440 
930 
926 

86.928 
26.864 

929 19.000 
935 65.000 
926 S2.000 

935 1.091.616 (Şirıket elinde) 
936 33.000 
933 30.000 
934 51.990 
931 80.000 
929 80.000 
925 56.118 
925 20.000 

muhtelif tarihlerde 270.000 
931 369.734 (Şirket elinde) 
931 74.276 
927 232.289 
932 400.000 (Şirket elinde) 
928 54.574 
925 150.000 
923 19.000 

Nevvork'to dün büyük bir 

casusluk davôsına başlandı 

Cete'nin başında güzel 
bir berber kız var! 

Nevyork, 14 a.s. _ Birleşik Amerika Hükümetlcri tarihinin en büyük 

Afyon 928 108.000 
Karaköae 936 23.950 
Amasya 937 35.000 
Merzifon 934 40.000 
Antalya 928 132.547 (Şi11ket elinde) 
Elmllılı 932 20.529 
Aydm 936 50.000 
Ayvalık 927 60.000 
Bandırma 928 100.000 
Kayseri 931 431.385 (Şirket elinde) 
Develi 934 23.000 
Kırklareli 934 37.000 
Lüleburgaz 935 27.000 
Izmit 927 58.000 
Adapazarı 926 36.000 

1 

Konya 929 650.000 (Şirket elinde) 
Kütahya 925 70.000 
Uşak 931 35.866 
Akhisar 930 41.000 
Alqehir 927 20.788 
Kll"kağaç 927 21.000 
Marq 35.200 
Muğla 931 35.000 
Milas 929 32.000 
Ordu 929 150.000 
Samsun 928 273.460 
Bafra 928 40.000 
Çarıamba 928 20.000 
Adana 930 27.163 (Şirket elinde) 
Sinop 935 30.000 
Sıvaa 934 149.336 
Çorlu 926 60.000 
Kırkağaç 931 25.000 
Tokat 935 44.807 

Zile 931 25.000 

Trabzon 925 523.565 

Yozgat 926 48.000 

Fenni Mezbalwl.ar : 
Cümhuriyetten evel memleketin yalnız 17 yerinde mezbaha mev

cut iken geçen 15 yıl içinde 114 §ehir ve kasabada fenni tesi
sat vücuda getirilm.ittir. Bunlardan inıa bedelleri 20 bin lira 
ve daha y\tkarı olanlardan bir kısmı &.§ağıda gösterilmiıtir: 

Ankara 931 160.000 
Afyon 926 20.000 
Bandmna 928 28.000 
Adana 932 285.000 
Trabzon 931 27.864 
Zonguldak 931 35.000 
lzmir 926 70.300 
Erzunmı 936 54.052 

Konya 933 60.000 

Pa:ıar yerleri : 
Geçen IS yıl içinde memleketin 436 yerinde yeniden pazar yel'leri 

tesis ve küp.t edilmi§tir. 

Haller: • 
Cümhuriyetten evel memleketin hiç bir tarafında hal tesisatı mev

cut değilken IS yıl içinde muhtelif belediyelerin vücuda ge
tirdikleri hallerin miktarı 81 i bulmu§otur. 

Spor Alanları : 
Miktarı (198) e varan bu teaislerin hepsi cümhuriyet eserlerfo

dendir. 

Park ve Bahçeler : 
Geçen 15 yılı içinde belediyelerin vücuda getirdikleri park ve bah

çelerin aıayıaı 304 e çııkmıttır. 

Abide ve Anıtlar : · 
Geçen 15 yıl içinde memleketin muhtelif yerlerinde belediyelerin 

dikmit oldukları abide ve aıutlarm sayısı 77 yİ bulmuştur. . 

Belediye daireleri ve müeaseseleri : 
Ciimhuriyet devrinde yeniden 4 7 yerde modern belediye daireleri 

ve 18 tehirde tiyatro, sinema gibi müesseseler İn§a ettiril
mitlir. 

Sıluıı Müesseseleri : 
Belediyelerin geçen 15 yıl için•de vücuda getirdikleri dispanset" ve 

emsali sıhhat müesseselerinin 'sayısı 34 tür. 

Yugoslavya beş seçim 
mıntakasına ayrıldı 

371 mebus seçilecek 
Belgrad, 14 a.a. - Yüksek seçim organı olan devlet komitesi 

bu sabah ilk defa olarak toplanarak seçim kanununda derpiş e. 
dilen ahki.mı tetkik etmittir. 

Casusluk muhakemesi bugün Nevyork'ta başlıyacaktır. · 
Mahkemede 4 maznun hazır bulunmaktadır: Alman "Europa" vapuru· 

nı.ın berberi Bayan Jokanna Hoffman, Amerika ordusu çavuşlarından 
Güstav Rumrih Amerika hava kuvetlerinden asker Glasser ve Seversky 

Devlet komitesi 30 gün içinde 
ve hiç olmazsa seçimden bir gün 
t!Vel itlerini bitirmiı olacaktır. 

birinden nefret eden bir takım adam
lar toplanarak müzakere etmektedir
Jer. Yevtiç'le Jivkoviç hakikaten Ma
çek'in listesine yazılsalar bile gene 
muvaffak olamazlar. Bu şekilde hare
ket etmekle ancak efıkan umumiyeye 
aralarındaki fikir birliğinin bir blöf 
olduğunu göstermiş oldular.,, 

tayyare fabrika~ı memurlarından Hermann Voss'tur. . . 
,, l d b · · ·s · A merika'nın milli müdafaasına aıt gizlı evrakın el
.o un ar an ırıncı z, ~ . k ti r 'nin 

den ele intikaline tavassut etmekle, ikincisi, Amerıka IJava uve. e ı .. 
kullandığı şifreyi çalmakla ve üçüncüsü ve dördüncü~ü de gene m_ıll1 mu-

d f 
"t . ı · 'k 1 rı ve yeni tip amerikan denız tayyarelerı planlaa aaya aı gız ı vesı a a 

rım çalmakla maznundur. . k1 
B 1 d k d ha mühim 14 kişi Amerıka'da bulunmadı arın-

u maznun ar an ço a h b" 
d b k t

. .1 "yeceklerdir. Bunlar meyanında alman ar ıye 
an mu a emeye ge ırı emı 

nezaretinden üç subay vardır. 

Dava başladı b'" ··k b · k ı b 1 k hu 
Nev ork 14 a.a. - Bu sabah, federal mahkeme, uyu ır a a a ı -

Y ' B n Hofman sabık başçavuş 
zurunda Almanya lehine casusluk eden aya ' . d 

1 d ker tayyare fabrıkasın a m3-
Rumrih sabık nefer Glaser ve Langıs an as .

1 
. . 1 ' . Askeri havacılık şı resını ça • 

kinist Vossun muhakemesıne başlanmıştır. 
makla maznun Rumrih suçunu itiraf etmiştir. 

3 71 mebus aeçilecek 
Akşam ga.ıetelen, sabah retikleri 

gibi her şeyden evel yakmda yapıla
cak olan teşrii seçimden bahsetmekte
dirler. 

Gazeteler, bilhassa 11 kanunuevelde 
371 mebus intihap edileceğini yaz
maktadırlar. Devletin biltün arazisi 
beş seçim dairesine tefrik edilmiştir. 

Muhaliflerde asabiyet var 
Yeni mebuıan seçimi hakkında dün 

akşam bir başmakale neşreden Samu
prava gazetesi ezcümle şöyle demek
tedir: 

"Yeni seçim dolayısiyle ittifak eden 
bütün muhalif partilerde bir asabiyet 
göze çarpmaktadır. Düne kadar biri-

Milletin bütün salim ve yapıcı ku
vetleri, Yugoslavya radikal birliği et
rafında toplanmıştır. 11 kinunuevel 
gününün tarihi bir ehemiyeti olacak
tır. _Zira yugoslav milletinin gerek 
dahılde, gerek hariçte sulhu arzu et
mekte olduğunu gösterecektir. Buse
bepten dolayı bugün yugoslav radikal 
birliği için büyük bir zaf.er olmakla 
kalmıyacak, yugoslav milletinin yapı· 
cı zihniytinin de bir zaferi olacaktır 
ki bu zafer de hakikatin ve nurun za~ 
feridir.,, 
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Ankara çocuklarına deniz ve 

tattırmak 
. . 
ıçın yelken zevkini 

Em~yet Abidesi önündeki 
havuza küçük kotralar kondu 

Foto: .... 
Kotralar havuzda yüzerken 

Memleketlerinin dörtte üç çevresi 
deniz olan türk çocuklarına deniz sev· 
gisini a§ılamak. için Cümhuriyet Halk 
Partisinin güzel bir te§ebbüsü deniz 
için §U yazıyı yazmaklığıma saik oldu. 

Denizden uzak Ankara'ya, Anka
ra'daki yavrularımıza denizin ve yel -
kenin zevkini tattrrmak için iki gün
dür Emniyet abidesinin önündeki ha
vuzda iki küçük ve güzel kotra pupa
yelken dolaşıyor. 

Çocuklar için ne cazip ve güzel 
bir eğlence vesilesi ..• Avrupa ve Ame
rika'da zenginliğin ve karada emin 
yaşamanın sırrını denizlerde keşfeden 
milletler, çocuklarına deniz aşlunr ve 
denizçi terbiyesini vermek için büyük 
havuzlar yaptırarak içini kayık ve 
dingi tabir edilen teknelerle doldur
maktadırlar. Bunun en güzel nümune
lerini Londra'da Greenvvich parkrnda 
ve Paris'te parklarda, umumi bahçele
rin havuzlarında görmek mümkün· 
dür. 

Altı yaşından on yaşına kadar ingi-
li~ çocuklarına tahsis edilen park ha
vuzunda ı,5 metre su vardır. Green
vvich havuzunun kenarlarında yanaş
mak için iskeleler olduğu gibi içinde 
l~stik pantalon giymiş bekçiler de 
~ocuklara kürek çekmeyi öğretirler. 

Bizim için bittabi bu bir başlangıç
tır. Birçok tekneleri Barajda, ı.:arma-· 
ra ve Karadeniz havuzlarında gorece • 
ğimize §Üphe yoktur. 

Spor kanunu v~~ilesi!!.e Genel 
Sekreterin mecliste soyledıgı nutukta 
deniz sporuna verdiğimiz ehemiyet ne 
güzel tebarüz ettidlmişt_i. Ank;ıra Ç?· 
cııklarına bu güzel zevkı tattırmak ı -
çin c. H· Partisinin aldığı bu yerinde 
kararı tebcil eder, bu kotraları yapan 
Denizbank'a da bilhassa teşekkürü bir 
vazife bilirim. N. S. 

Sofya' da 3000 kiıi 

tevkif edildi 

Cümhuriyetin XV. inci 

yıldönümünde Türkkuju 

Bn. Sabiha Gök~en 
Tören proğramını 

hazırlıyor 
Climhuriyetin on beşinci yıldönü

mti töreni için Türkkuşu'nda humalı 
bir faaliyet göze çarpmaktadır. Daha 
bugünden hazırlantnış olan hususi 
programa göre hava geçit resmine 
Türkkuşu'nun elliden fazla motörlü 
ve motörsüz tayyaresi iştirak edecek 
ve birçok paraşüt atlayışları yapıla
caktır. 

Karadan yapılacak geçit resmine 
motörlü ve motörsüz tayyare pilotu 
olarak Ankara'da Türkıkuşu'nun üç· 
yüz gençi iştirak edecek, bir o kadar 
genç de bağlı bulundukları şubelerle 

birlikte Cümhuriyet bayramı törenle
rinde hazır ıbulunacaklardır. 

Ankara'daki Türkkuşu mesaisini ve 
tören hazırlıklarını başöğretmen Bn. 
Sabiha Gökçen tanzim etmektedir. 

Romen kabinesinde 

iki istifa 
Harbiye Nazıriyle 

Müsteşar çekildiler 
Bükref, 14 a.a. - Milli müdafaa na· 

zırı General Argesanu ile aynı neza
ret müsteşarı general Glaç, henüz ma
Hlm olmıyan sebepten dolayı istifa el· 
mişlerdir. 

2000 kişi serbest bırakıldı 

1000 kişi sürgüne yollandı 

Sofya, 14 a .a. - Diln Sofya'da yapı
lan umumi araştırmalar neticeı:.inde 

üç bin kişi tevkif edilmiş, fakat oun· 
ların iki bini bilahare aerbeet bırakıl

mıştır. Diğer bin kişi vilayetlere sür
gün edilecektir. Bunların arasmja sol 
cenaha mensup altı mebusla eski Ma
kedonya komitesi erkanından bir çok 
kişi vardır. 

İyi maIOmat almakta olan mahfiller 
bu istifaların memleketin teslihatm· 
daki inkişafın derin bir tetkika talbi 
tutulması için nazırlar arasında akte
dilmiş olan konferanslar serisinin hi
tamından sonra olduğunu kayda şayan 
görmektedirler. Bu istifaların kabine
de daha geniş tadilata yol açmasına 
ihtimal verilmemektedir. Yeni müda
faa nazırı haf ta nihayetinden evel ta
yin edilecektir. 

Fiüsıin' de bir bulgar teıhi~çisi 
yakalandı 

Kudüs, 14 a.a. - Telaviv'den alı

nan haberlere göre, maruf bulgar 
tethişçilerinden olan ve Filistin'e 
pasaportsuz giderek bulgar hüküme
ti tarafından aranmakta bulunan Di
mitri Boguslav, dün, Telaviv'de tev
kif edilmiştir. 

l' eni nazır ve miisteşar 
t.ayirı olundu 

Bükreş, 14 a.a. - Mim müdafaa 
nazırlığına General Nikola Ciuperca 
ve bugün ihdas olunan silahlanma 
nazaretine de general Jakobici tayin 
olunmuş ve yeni nazırlar bugün kıral 
huzurunda yemin etmiştir. 



RESMİ İLANLAR 

!\ L Kamutay 

Münhal 2 vazife 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka

tibi Umumiliğinden : 
Büyük Millet Meclisi kanunlar ka

leminde 25 lira maaşlı bir ve zabıt ka
leminde 30 lira maaşlı iki vazife açık
tır. 

Bunlardan, kanunlar kalemine gir
mek için yüksek bir mektep mezunu 
ve zabıt kalemine girmek için de sto -
nograf olmak şarttır. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı şartlarla birlikte yuka
rıdaki vasıfları haiz olanlar arasinda 
19.10.1938 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 10 da bir müsabaka 
yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur saate kadar Bü
yük Millet Meclisi Umumi katipliği
ne vesikalariyle birlikte müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. (4295) 7585 

- 1l}.Sıhat Bakanlığı 
~ 

Dolap ve masa alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet V ekale

ti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum Mü
dürlüğünden : 

Umum müdürlüğümüz için iki kitap 
dolabı ve bir masa açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 690 lira mu -
vakkat teminatı 51 lira 7 5 kuruştur. 

Teminat muayyen zamanda muhasebe 
§Ubemize yatırılmış olacaktır. 

İhale 1 - ikinciteşrin - 1938 salı gü· 
nü saat 1 O da umum müdürlük satın 

alma komisyonunda yapilacaktır. Mat
bu ve fenni şartname keşif ve planları 
görmek istiyenler Ayniyat şubesine 
bedelsiz olarak müracaatları. (4316) 

7133 

Jandarma 
Sade yağı alınacak 

Jandarma Genel Komutanlıiı Anka
ra Sabn Alma Konüsyonundan : 

1 - Bir kilosuna yüz on kuruş fi -
at tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı zarf 
eksiltmesinde teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 22-10-938 cumartesi 
günü saat onda pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu pazar· 
lığa karışmak istiyenlerin dört yüz 
doksan beş liralık ilk teminat sandık 
makbuzu veya banka mektubu veya 
şartnamede yazılı belgeleri ile komis -
yona baş vurmaları. (4125) 7298 

Okullar 
Beden terbiyesi aletleri alınacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma 
Komiıyonundan: 

Siyasal bilgiler okulu için satın a -
lınacak beden terbiyesi aletleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
26.10.938 çarşamba günü saat 14 d< 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi
nasında yapılacaktır. Bu aletlerin 
tahmin edilen bedeli 3000 liradır. Mu
vakkat teminat 225 liradır. Fenni ve 
idari şartnamelerle resim ve planlar 
her gün Siyasal bilgiler okulunda gö-
rülebilir. (4182) 7482 

Tarım Bakanlıoı 

Pancar alınacak 
Etlik Veteriner Bakteriyoloji ve 

Seroloji Müessesesi Direktörlüğün

den : 

1 - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanları için 60.000 kilo pancar a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 lira 
olup banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
alınır. Yalnız tahvillerinde makbuz 
mukabili hazineye teslimi şarttır. 

4 - İhale 30-10-938 pazartesi gü
nü saat 15 tedir. Buna ait şartname 

müessese direktörlüğünce bedelsiz o -
larak verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı 
sartları haiz olan istekliler muayyen 
olan gün ve saatte Ziraat Vekaleti 
muhasebe müdürlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaat etmeleri. 

(4314) 7647 

Bayındırlık Bakanlığı 

Bina yaptırılacak 
Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 
1 - Ankara Devlet mahallesinde 

yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219.337) lira (41) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 9. 11. 938 tarihine ras
lıyan çarşamba günü saat (15) te Na -
fıa Vekaleti sular umum müdürlüğü 

su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (10) lira (97) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin (12 217) liralık muvakka • 
temiriat vermesi ve eksiltmenin yap1 
lacağı günden en az sekiz gün eve! el
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
'derek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye 
iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü .. 
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zımdır. 

Postada olan gecikmeler 
dilmez. (4258) 

kabul e-
7635 

Finans Bakanlığı 

Maliye müfettiı muavinliği 
imtihanı 

Maliye Teftit Heyetinden ' 
35 lira maaşlı maliye müfettiş mua

vinliği için 12 kanunuevel 1938 pazar
tesi günü müsabaka imtihanı yapıla

caktır. 
Aranan şartlar şunlardır: A) Me

murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunu
sani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol
ınamak., C) MU.\ki.ye ::me.kt:9bind•W\ (S.i.

yasaJ bilgiler okulu), hukuk fakülte
sinden, yüksek ticaret ve iktısat mek
tebinden veya bunlara muadil derece
deki ecnebi mekteplerden mezun ol
mak, D) Yapılacak tahkikat neticesin· 
de şahsi vasıfları ve seciyesi müsait 
bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş

rin 938 tarihine kadar Ankara'da Ma
liye Vekıileti teftiş heyeti reisliğine 
arzuhalile müracaat edeceklerdir. 

Arzuhal ile şu evrakın raptı lazım

dır: 
A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Ken
di el yazılariyle tercümei hal hulasası 
(memurıyette bulunanlar müddet ve 
sureti hizmetlerine dair resmi vesika, 
.>üesseselerde bulunanlar oradan ala
Jkları bonservisleri raptedecekler

,.ıır.) C) Askerliğini yaptığına dair 
resmi vesika (askerlikle alakası kesil
ıııemiş olanlar tecil edilmişlerse imti
hana girebilirler, imtihanı kazandık
ları taktirde memuriyete ancak nam
zet olarak kabul olunabilirler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdikna
mesi, E) Sağlam ve yolculuğa müte
hammil olduklarına dair hükümet 
doktorunun raporu; 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üze. 
re iki imtihana tcibi tutulacaklardır 
Tahriri imtihan Ankara'da ve İstan 1 

bul'da ve bunda muvaffak olanlarıı. 
şifahi imtihanı Ankara'da yapılacak 

tır. 

imtihan programı: 
1 - Malı ye: A) Bütçe (ihzarı, tat

.ııki, tastik ve kontrolu), muhasebei 
.mumiye kanunu hükümleri. B) Ver-
01 nazariyeleri ve usulleri, vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlilk ü
zerinden alınan vergiler, gümrük, in· 
hisarlar, harçlar) Turkiye'deki vası
tasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye 
vekaletinin merkez ve vilciyetler teş
kilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tah· 
vil (konversiyon), amortisman, Tür
kiye dilyunu umumiyesi ve tarihçesi; 

2 - İktısat: A) İstihsal, tedavül, 
nakit ve itibar, inkisam ve istihl&k ba
hisleri) 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve 
mürekkep faiz, iskonto, faizli hesabı 

cariler, 
4 - Hendese: (satıh ve hacim me

sahaları) 
5 - Usulü defteri: (ticari ve sınai 

muhasebelerle devlet muhasebesi hak
kında nazari ve ameli maliimat), 

6 - Hukuk: İdare hukuku (idari 
kaza dahildir), ceza hukuku (esaslar 
ve memurinin vazifeden mütevellit 
suçları), ceza muhakemeleri usulün
den esasa müteallik hükümlerle ha
zırlık tahkikatı ve ilk tahkikata ait 

kısımlar, memurının ' vazifelerinden 
mütevellit suçlar· dolayısiyle tabi ol
dukları usulü muhakeme ile buna dair 
mevzuat üzerinde mufassal malfım.at), 

Hukuku medeniye( borçlar kanunu 
üzerinde umumi malfımat, kanunu me· 
deniden umumi malumatla ahvali şah
siye, emvali gayri menkule ve mirasa 
müteallik hükümler), ticaret hukuku 
(esaslar, şirketlere müteallik hüküm
ler ve umumi malıimat), 

7 - Türkiye'nin tabii ve iktısadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında malfi
mat. 

8 - Ecnebi lisanı (fransızca, alman
ca ve ingilizceden biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş mua

vinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı· 
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupa'ya 
gönderileceklerdir. (4257) 7634 

... Enstitüler 
Talebe kaydı 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlü -
ğünden : 

1. Enstitü beden terbiyesi şubesi
ne leyli kız talebe alınacaktır. 

2. Şubenin okuma müddeti üç yıl -
dır. 

3. Seçme sınavları Ankara (Ensti -
tüde), !stanbul, İzmir, Adana, Konya, 
Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Edirne 
Trabzon, Bursa ve Balıkesir Kültür 
direktörlüklerinde 1.11.938 salı günü 
yapılacaktır. 

4. Umumi şartları öğrenmek için 
kültür direktörlüklerine, imtihana 
girmek için de en son 28.10.938 cuma 
akşamına kadar adları yukarıda ya -
zılı kültür direktörlüklerine müraca • 
at edilmesi lazımdır. (4179) 7481 

Bayrak ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
1 - Kurumumuz binaları için lü -

zumlu olan aşağıda ebat ve adetleri 
yazılı 3 kalem bayrak açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

2 - !halesi 26-10-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından ya
P•~ı..t: • .., 

3 - Muhammen bedel (2445,50) ve 
muvakkat teminat (182,42) liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları, 
Adet Ebatları 

150 
4 
2 

150 X 100 Naturel 

" 1500 x 1000 
1125 x 750 " 

(4232) 

Hava Kurumu 

7500 

Odun ve kömür alınacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu müesseseleri için açık 

pazarlık suretiyle alınacağı iHin edil -
miş olan 45 ton krible kömür ile 15-25 
ton kesilmiş kuru meşe odununun 
12. 10. 938 çarşamba günü yapılan ek
siltmesinde verilen fiyat haddi layı
kında görülmediğinden ihalesi 24. 10. 
938 pazartesi güaü saat 15 e talik edil
miştir. 

İsteklilerin vesaik ve teminatla-
riyle müracaatları. 7662 

An~ara Belediyesi 

M~lienc~: e fen memuru 
alınacak 

Ankara Belediye Riyasetinden 
Su işleri idaresi için bir mühendis .. 

le bir fen memuru alınacaktır. 
Taliplerin aşağıda yazılı vesikaları 

Ankara Belediye riyasetine gönder· 
meleri: 

İstida (fotoğraflı), 
Nüfus cüzdanı sureti 
Tercümeihal, 
Diploma veya Nafıa vekaletinden 

alınmış ruhsatname sureti. (4164) 
7347 

Kazma, kürek ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen heyetine alınacak 200 kaz
ma ve 250 kürek vesaire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli ( 404.95) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (37,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1 - teşrinisani - 938 sa -
lı günü saat on buçukta Belediye en -
cümcnine müracaatları. 7659 

'
---------· 

Ankara Levazım Amirliği 
------t 

Nakliyat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için Ankara istasyonuna ge 
lecek maden kömürünün muhtelif bir
lik ve müesseselere nakli kapalı zarf
la eksiltmiye konulmuştur. İhalesi 17 
birinciteşrin 938 saat 15 te Ankara le
vazım amirliği satın alma k<>misyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11461 lira 50 
kuruş ilk teminatı 859 lira 73 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 e kadar komis. 
yona verilmesi. ( 4046) 7129 

Garaj ve hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - lstanbul'da yaptırılacak olan 

beş parça garaj ve hangarın kapalı 
zarfla ihalesi 19 1. ci teşrin 938 çar
şamba günü saat 11 de yapılacaktır. 
vı: uhammen keşif bedelleri mecmuu 
167071 lira 97 kuruştur, İlk teminatı 
9603 liradır. Şartnamesi 836 kuruş 
mukabilinde inşaat şubesinden alına· 
bilir. İsteklilerin ilk teminat makbul 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 maddelerinde yazılı Nafıa 
fen müdürlüklerinden alacakları ve
sikalariyle beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir saat evetine kadar 
teklif mektuplarını Fındıklı'da ko· 
mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. ( 404 7) 7171 

Kurufasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Demirköyün senelik 36 ton ku

ru fasulyesi komisyonumuzca pahalı 
görüldüğünden yeniden kapalı zarf· 
la eksiltmeye çıkarılmııtır. Eksiltme· 
si 23.10.1938 günü saat 16 da kapalı 

zarfla yapılacaktır. Zarflar saat 15 e 
kadar kabul olunur. Muhammen be
deli 7920 liradır. Muvakkat teminatı 
594 liradır. Taliplerin bildirilen gün 
ve saatte komisyonumuzda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (4096) 7188 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Sekizinci hudut taburunun se-

nr-liı... ..ı.. .. o_ • ...,. -t-- ~nn l'UV'lo. ,_:, - _ ..,,,. 

10.1938 perşembe günü saat 9 da ta.bur 
satın alma salonunda kapalı zarf usu
liy le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Unun muvakkat teminatı 1500 
liradır. Şartnameler tabur levazımın
dan parasız alınabilir. 

3 - Teklif mektuplarının saat 8 de 
bulundurmak üzere 2490 sayılı kanu· 
nun 2-3 maddeleri istekleri dahilinde 
taliplerin müracaatları, (4098) 7190 

Hangar ve cephanelik 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Keşif bedeli 107501 lira 45 ku

ruştan ibaret olan Kütahya'da inşa e
dilecek iki top hangarı ile üç cepha· 
neliğe 3.10.1938 tarihinde talip zuhu" 
etmediğinden tekrar dört defa nan e
dilerek kapalı zarf usuliyle ihalcai 1. 
11.1938 salı günü saat 11 e bırakılmış
tır. 

2 - İhale Balıkesir kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı: 6625 lira 8 kuruştur Bu 
işe ait plan, keşif, fenni ve umumi 
şartname ile eki, ve temel hafriyatı 

tafsilat resmi Ankara, İzmir ve İstan
bul levazım iimirlikleriyle Balıkesir 

kor satın alma komisyonunda görüle
bilir. 

3 -Taliplerin kanunun 2 ve 3. üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale günü ve saatinden eve! teklif 
mektuplarını Balıkesir kor satınalma 
komisyonuna vermeleri. (4220) 7455 

Sabun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olan 7000 kiln sabu
nun açık eksiltmesi 5 - 2.ci teş. - 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2800 lira 

ilk teminatı 210 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka -
nuni vesika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunmaları. (4269) 

7637 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al -

ma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve 

müesseseleri eratı için 60.000 kilo bul
gurun kapalı zarfla eksiltmesi 8 - 2. ci 
teş. - 938 saat 15 de Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 7200 lira 
ilk teminatı 540 liradır. Şartname ve 

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

nümunesi komisyonda görülür. Kanu
ni vesikalarda bulunan teklif mektup
larının saat 14 de kadar komisyona 
verilmesi. (4270) 7638 

Nohut ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri eratı için 54,000 kilo nohu -
dun kapalı zarfla eksiltmesi 7 - 2. ci 
teş. - 938 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7020 lira 
ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. Şart
name ve nümunesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek -
lif mektuplarının saat 14 de kadar ko-
misyona verilmesi. ( 4271) 7639 

Zeytin tanesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 6000 kilo zeytin tanesi
ne açık eksiltmesinde teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden tekrar açık ek
siltmesi 21-1. ci teş.- 938 saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - M uharnmen bedeli 1800 lira 
ilk teminatı 135 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülür. Kanu· 
ni vesika ve teminatla belli vakitte ko .. 
misyonda bulunulması. (4285) 7642 

Bir fen memuru aranıyor 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
İnşaat işlerinden anlar bir fen me

muru aranıyor. 
Konya'da kolordu inşaat şubesin

de vazife görmek üzere 100 lira üc -
retle aşağıdaki evsafı haiz fen me -
muru aranmaktadır. Talip olanlar 
yol masrafı kendilerine ait olmak ü
zere derhal Konya'da kolordu komu
tanlığına bizzat ve yahut istenilen 
vesaikleı birlikte mektupla müraca
atları rica olunur. 
ARANILAN EVSAF : 

1 - Nafıa fen mektebi mezunu ve 
hususiyle yapı ve mimar işlerine vu
kufu olmak. 

2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Polisten musaddak vesika -

siyasi cemiyetlere mensup olmadı -
ğma mahkfimiyeti bulunup bulun -
madığına dair -

5 - Bon servisler . 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak 

sureti. 

İskele yaptırılacak 
Ankara Levaz.un Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale'de Mst. Mv. için ya

pılacak bir iskele kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2.11.1938 çarşamba günü 
saat ıı de Mst. Mv. satınalma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Yaptırılacak iskelenin keşif be-

minatı muvakkate makbuzu vey 
ka mektuplariyle beraber teklif 
tuplarını havi kapalı ve mühür!' 
zarflar ihale günü olan 2.11.193 
şamba günü saat ona kadar Çan 
le'de Mst. Mv. satınalma kornis 
na makbuz mukabilinde teslim 
melidir. 

6 - Postada olan gecikmeler 
edilmez. (4309) 7645 

Arpa ve yulaf alına 
Ankara Levazım Amirljği 

Alına Komisyonundan : 
1 - Konya'daki kıtaatın s 

ihtiyacı olan 500.000 kilo arpa ve 
lafın 1-10-938 günü yapılan k 
zarfla eksiltmesinde arpa ve 
teklif edilen fiat pahalı görüldü -
den 10-10-938 pazartesi gününden 
baren bir ay içinde pazarlığa bıra 
mıştır. 

2 - Birinci pazarlık 19-10-938 
şamba günü saat 1 O da yapılacaktl 

3 - Şartnamesi Konya'da Kor, 
kara, İstanbul levazım amirliği sa 
alma komisyonundadır. İstekliler 
nameyi komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 22000 1İ 
dır. 

5 - İlk teminatı 2062 lira 50 
ruştur. 

6 - İsteklilerin 19-10-938 ça 
ba gür.Ü saat 10 da V. Kor. satın 
ma komisyonunda bulunmaları. 

7 - 500000 kilo arpa alınmıya 
tır ve münakasası yapılmıyacaktır. 

(4310) E646 

Cemiyetler 

Bir memur alınacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umu 

Merkezinden : 

Münhal olan istatistik ve pro 
ganda müdürlüğüne bir memur alın 
caktır. Yüksek tahsilli, ve bir ecne 
lisan bilmesi ,askerliğini yapmı§ o 
ması şarttır. Taliplerin umumi 
keze müracaatlarr. 

Demiryolları 

Ray ah nacak 
D. D. Yolları Satm Alma KomİI 

yonundan: 
Muhammen bedeli 576009,93 lira O: 

lan 100 kilometrelik takriben 8ool 
ton ray 25.11.1938 cuma günü saa 
--- -- -r-• _ .......... '9"M;r., ._.,. .-.. •• a; ııo 

da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 26790. 
liralık muvakkat teminatla kanunWI 
tayin ettiği vcaikaları ve tekliflerin• 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyoıı 
reisliğine vermeleri 13zımdır. 

Şartnameler 2880 kuruşa Ankara •' 
Haydarpaşa veznelerind<! satılmakta' 
dır. (4131) 7499 

Yeni bir tôrife 
~:~\~:~~a~~r:o~: ~i~:~ş5 ~~~uş:~~ak- D. D. Yolları Umum Müdürlüiüır 

den: 
4 - Bu inşaata ait hususi, fenni 

şartname, karada yapılacak iskelenin 1935 senesindenberi yalnız liman • 
fiat tahlili, buluklu iskele etüdü, ilk !ara müteveccih nakliyata tatbik e· 
keşif cetveli ve plilnlar Ankara, İstan- dilen D.D/39 numaralı palamut ve 
bul levazım amirlikleri satınalma ko- çam kabuğu tarifesine bu kere pa . 
misyonlariyle Çanakkale Mst. Mv. sa- !amut hülasası dahi ilave edilerek ye· 
tınalma komisyonunda görülebilir. ni bir tarife ihdas edilmiştir. Bu ye· 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunda ni tarife 1,11,1938 tarihinden itibaren 
yazılı vesikalarla bu miktar iskele işi- her hangi iki istasyon arasında ya • 
nin müteahhidin veya mühendisinin pılacak nakliyata da şamildir. Fazla 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına tafsilat için istasyonlara müracaat 
dair vesika ve Nafıa vekaletinin ehli- ı edilmeli. (4302) 7643 
yet ve müteahhitlik vesikalariyle te-

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen % de 7,5 
Cinsi Mikdarı Tutan Teminatı ihale tarihi 

Fabrika unu 200,000 27000 2025 25 - 10 - 938 
1 - Tabur 938/939 senesi ihtiyacı için 3.10.938 P. ertesi günü eksiltme 

yapılan 200.000 kilo fabrika ununa teklif edilen fiyat pek yüksek olduğun
dan kanunun 40. cı mad<ksi mucibince 25 1. ci teşrin 938 salı günü saat 15 de 
ihalesi Birecik hudut taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(4239) 7488 

Benzin ve makine yağları ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 -Ç~nakkale Must. Mv. motörlü kıtalarının ihtiyacı için aşağıda 

cins ve miktarları yazılı benzin ve yağlar satınalınacaktır. 

2 - İhalesi 1 - 11 - 938 salı günü saat 11 de Çanakkale müstahkem mev
ki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihale kanununun 2. 3 cü maddelerindeki vesaik ve hi
zalarında gösterilen teminat akçeleriyle birlikte muayyen gün ve saatlar
da komisyonumuza müracaatları. 

4 - Zarflar ihale saatından bir saat eve! satınalma komisyonu başkan
lığına verilecektir. 

5 - Zarfların postada geçikmesi Ko. ca kabul 
C4nsi Kilo Bedeli Mu. Tutarı 

Benzin 
Valvalin 
Vakum 
Gresi 
Gaz yağı 

58791 
1773 
5919 
1181 

589 

Kr. St. Lr. Kr. 
23 25 13668 91 
40 00 709 20 
40 
40 
18 

00 
00 
00 

2367 
472 
106 

17324 

60 
40 
02 

13 
(4284) 

edilmiyecektir. 
Teminatı 

Lr. Kr, 
1026 00 

54 00 
178 00 

36 
9 

1303 
7641 

00 
00 

00 



1S. 10 - 1938 ULUS 

Vilayetler 

Pah zarf suretile bina 
nıaatı eksiltme ilônı 
ZOligwdak Vakıflar Müdürlüğün

: 
1.- Zonguldak'ta vakıf arsa üzeri· 

111ta ettirilecek apartıman bınacıı 
tı temel kısmı vahıdi fiyat ve di

r akıam maa mü"temi!at toptan gö· 
r" ~ 
u olarak kapalı zarf usuliyle ek 
t!ncye konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 79189 lira 24 kuruş
r. Bunun 9397 lira 06 kuruş vahidı 
>'atla olan temel için ve 69783 lıra l E 
ruı da diğer götürü aksamın inşası 

11ldir. 
3 - Bu binaya ait şartname ve ev 
le funlardır. 
.\ - Fenni ve hususi şartuame, 
tnameye bağlı eklenti. 

B - Mukavele pro1esi ve projeye 
&lı vahidi fiyat cetveli 
C - Eksiltme şartnamesi 
l> _ ProJe. 
~ - Yukarıda yazılı evrak Ankara· 
\rakıflar umum müdürlügu inşaat 

Udürlüğünden 1stanbulda Istanbu. 
ltıflar baş müdürlüğiınden Zongul -

ta Zonguldak vakıflar müdürlü · 
den 3 lira 96 kuruş muka lilinde 

11labilir. 
S - Eksiltme 17 birıncı teşrin 1938 
rihine rastlayan pazancsı gün saat 

5 Zcmguldak vakıflar müdürlügünde 
Planacak inşaat komısyonunda ya 
tlacaktır. 
6 - Muvakkat teminat 5209 lira 01 
fUftur. 
7 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 

938 ıeneeine ait ticaret odası vesika· 
1 \re 1938 yılına ait olarak nafıa ve 

etin.den alınmış ve en a;ağı 60.000 
lr&ıık tek bir bina inşaatını yapmı) 
~ nıuvaffak olmu' bulunduğunu bil· 
ren yapı müteahhitliği vesikası gös· 

trnıesi ve bizzat yüksek mimar veya 
laat mühendisi olması veya bunlar 

an biriyle müştereken • teklif yapıp 
Ukaveleyi birlikte imza etmeleri la· 
•tndır. 
8 - Teklif mektupları 17 birincı 

'irin 1938 pazartesi günü saat 14 ka -
r vakıflar müdürlüğünde toplana · 
k inpat komisyonu reisliğine mak 
z mukabilinde verilecektir. 

. 9 - Kapalı zarfların ihzarınla, tek
ıf mektuplarının yazılışında bu zarf
arın tevdiinde ve posta ile gönderil

esinde taliplerin 2490 sayılı kanu · 
un 32, 33, 24 üncü maddelerine har· 
iyen riayet etmeleri lüzumu ilan o · 

..... . (10-t ı) 7122 

Lise binası inşaatı 
Afyon Vilayetinden : 

ğına dair sandık makbuzu, veya mute
ber bir bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

:D - En az sekiz gün evel vilayete 
müracaat ederek bu işe girebilmek i
çin alınmıı ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 
1938 senesine ait vesika veya musad -
dak sureti . 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan birinin 
bu işin mesuliyetini deruhte edeceği
ne dair alacağı teahhüt senedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
kanununun umumi hükümleriyle ka . 
palı zarf usuliyle eksiltmeye dair o · 
lan maddeleri veya eksiltme şartname· 
si ahkamına ve yukarıda yazılı mad . 
delerin icabatına riayet eylemeleri 
şarttır. Aksi halde hiç bir mazeret ka
bul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameleri Urfa nafıa mü· 
dürlüğünden istiyerek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa-
at evetine kadar eksiltme komisyo 
rıuna varması şarttır. 

Postada vuku bulacak geçikmeler
den dolayı komisyon mesuliyet kabul 
etmez. 

(7092-4148' 7343 

Ekmek alınacak 
latanbul 

den : 
c. Müddei umumı.ug.n -

ıstanbul ceza ve tevkif evlen ıutı · 
yacı ıçın 31-5-939 akşanuna k.adaı 

satın alınacak 300.000 kılo ıkıncı nevi 
ekmek kapalı zarf usuliyle eksiltme -
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
''28.500,, yirmı sekız bin beş yüz lira· 
dır. Muvakkat teminatı "2137,, ikı bi:ı 
yüz otuz yedi lira "50" elli kuruştur . 

İsteklilerin şartnameyi tatil günün
den maada her gün saat dokuzdan 12 
ye kadar ve 13 den 1 7 ye kadar Sir -
keci'de Aşır efendi sokağında 13 nu -
marada adliye levazım dairesinde gö -
rebilirler. 

Eksiltme 24-10-938 pazartesi günü 
sat 15 de Yeni Postane arkasında Aşir 

efendi sokagında 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek · 
siltmeye girecekler zarflannı eksilt -
me saatından bir saat eveline kadar 
İstanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak aatın alma komisyonu re -
ialiğine numaralı makbuz mukabilin -
de bizzat vermeleri ve yahut dit .zar -
fı mühür mumu ile kapatılmış ve ismi
le açık adresi ve hangi işe ait olduğu 
yazılması şartiyle aynı saata kadar ia -
deli taahhütlü olmak üzere mektup · 
taun ~önderilmesi ve ilan masrafının 
da müteahhide ait uluduğu ilan olu -
nur. 

(7155-4173) 7391 

Evelce yapılan münakasada talibi 
. lunmamış olan afyon lisesinin i - Eksiltme ilônı 

kınci kJıSım infaatı keşfi tadil edile Konya Kültür Direktörlüğünden: 
r~k ( 40006 lira 64 kuruş) bedeli ke - 1 - .Eksiltmeye konulan iş: Kon-
lıfle kapalı zarf usuliyle yenıden ya'da 1plik~i camii tamiri, 

iinakuaya konulmuttur. 2 - Keşif bedeli 24232 lira 49 ku"" 
1 - İhale 18 birinci tc,rin 938 ta · ruştur. 

rihine müsadif salı günü aaat 011 beş- 3 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle-
te Afyon nafıa müdürlüğünde t~pla· dir. 
nan komisyonca yapılacaktır. 4-- Ekailtme müddeti 3.10.38 ta-

2 - Muvakkat teminat 3000 lira 50 rihinden 27.10.38 tarihine kadar 24 
kuruştur. gündür. 

3 - Plan hülasai keşfiye, vahidi 5 - Muvakkat teminatı 1817 lira 
fiat bordro:u, umumi, hususi, fennı 50 kuruştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1483 lira 
22 kuruştur. 

6 - İsteklilerin aşağıda yazılı ve
saiki ibraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı bu -
lunduklarma dair, 

B - Vilayet makamından ehliyet 
vesikası almak için ihale gününden 
sekiz gün evel resmen müracaatla 
bu iş için vesika almaları lazımdır. 

7 - Teklif mektupları 3 üncü mad 
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Muğla vilayet daimi encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
3 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve bu zarfların üzeri 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması Uizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

(37 57 - 4335) 7658 

Kablo alınacak 
htanı.>ul 1 eıeton 1.iırektorıugün . 

den: 
1 - İdare ıhtiyacı için muhtelif e

batta 29 kalem kurşunlu kara kablosu 
ile 2 kaleın denizaltı kablosu kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 146794 lira 
20 kuru ş, muvakkat teminat 8590 lira 
olup cksıltmesı 29.11.1938 salı günü 
saat 15 de direktörhik binasındaki sa
tın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 de kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi 367 kuruş mukabi
linde her gün levazım amirliğimizden 
alınabilir. (4337) 7660 

İdare binası yaphnlacak 
Karı inhisarlar Müatakıl Müdürlü

ğünden: 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Kars'ta yaptırılacak idare bina inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 40237 lira 20 kuruş 
muvakkat teminat (3017) lira (79) ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 31.10.1938 pazartesi 
günü saat 14 de Kars inhisarlar müs
takil müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve projeleri 201 ku
ruş bedelle Kars inhisarlar idaresiyle 
İstanbul ve Ankara başmüdürlükle

r inden alınabilir. 
5 - Eksiltmeye işti rak etmek isti

yenlerin Nafıa Vekaletinin 12.8.938 ve 
67 numaralı kanun mucibince ehliyet 
vesikasını haiz bulunması lbımdır. 

6 - Mühürlll teklif mektubunu ka
nuni vesaikiyle Nafıa Vekiletinden a
lınacak ehliyet vesikasını yüzde yedi 
buçuk güvenme parasını veyahut te
minat mektubu ihtiva edecek kapalı 

zarfların eksiltme günü en geç aaat 
13 e kadar Kara inhisarlar müdürlü-
ğünde makbuz mukaıbilinde verilmiş 
olmaıı ve posta ile gönderilecek mek
tupların da bu ıaatte komiayonda bu
Iundurulmaaı lizımdır. Poıtada ola
cak ıecikmeler kabul edilmez. 

(4339) 7661 

Kapab arf uauliyle 
münakaaa ilam 

Amasya Belediye Reialiiinden: 

fartnarne, bayındırlık işleri gt.nel 6 - İhale 27.10.1938 perşembe gU
fartnamesi ve münakasa şartnamesi, nü saat 10 da Konya hükümet daire
lbukavele örneği nafıa müdürlüğün sinde Kültür direktörlUğü makamm
~en görülebilir. Veya iki lira muıc:abi- da yapılacaktır. 
hnde alınabilir. . 7 - İsteklilerin teklif mektupları-

4 - İstekli olanlar bu işe girmek 1- . 01 ve 2490 sayılı kanun mucibince Ti· 
~in alacakları ehliyet vetıikaları ıçin caret odası vesikasını ve bu iş için Na
ıhale gününden 8 gün eveline kadar fıa Vekaletinden alınmıı ehliyet ve 
timdiye kadar 40.000 liralık yaı;ı in ı;ikasını haiz olması ve isteklinin dip· 
~atı yaptığına dair olan vesaikle vi- ıomalı yüksek mühendis veya yüksek 
layete müracaat etmelidir. mimar bulunma11 veyahut bir yüksek 

5 - Mlinakasaya iştirak için yazı mühendis veya mimarla müştereken 
lan ehliyet veısikasını , teminatı mu mukavele aktedeceğine dair noterden 
\rakkateyi ve ticaret odası kı.,, t vara· alınmıı teahhiltname ile birlikte 1817 
kaıını ve teklif mektubunu havi mil lira 50 kurutluk muvakkat teminat 
hürlü zarfı yukarıda yazılan gün S;\?· makbuz veya mektubunu altıncı mad
tinden bir saat eveline kadar makbuz dede yazılı günde ihale saatinden en 
lbukabilinde komisyon reisliğine tev- az bir saat evel Konya kültür direk-

Amasya elektrik santralına konu -
lacak ikinci lokumapil grupu için 
Ulus gazetesinin 16, 21, 26, 31 ağus
tos 938 ve Akşam gazeteıinin 18. 23 
28 ağustos 938 ve 2 eyHH 938 tarihli 
nüshalariyle ve kapalı zarf usuliyle 
ilan edilen münakasaya talip zuhur 
etmediğinden münakaaanm yenilen
mesine ve ihalenin 16 - teırinisani • 
938 tarihine rastlıyan çarşamba gilnü 
saat 15 de yapılmaama belediye en • 
cümenince karar verilmit olmakla e
velki şerait dairesinde bu işe talip 
olanların ihale gilnü muayyen zaman-
dan bir saat eveline kadar teklif 

di etmeleri veya posta ile göndt; törlüğünde müteşekkil ihale komis-
leri lazımdır. (6973/ 4069) 7204 yonu riyasetine vermiş olmaları şart

mektuplarını Amasya belediyesine 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 

(7361 - 4281) 7640 

4 bina yaptırılacak 
Urfa Nafia Müdürlüğünden : Mahkemeler 
Urfa vil!yetinin cenup hududu Ü • 

•erinde Güzelyat ve Anabekuyu güm· 
rük muhafaza iki adet süvari karakol
ları ile Nustel ve Gocarın şimali şar· 
kisinde A mevkiinde inşa edilecek iki 
•det piyade karakol binalarıki ceman 
dört bina inşaatı 71288 lira 55 kuruş 
bedeli keşif üzerinden kapalı zarf u • 
•uliyle eksiltmeve konulmuş.t~r • .. 

tır. Poata ile gönderilecek mektupla· 
rın ihale saatine kadar Kültür direk
törlüğüne gelmif olması ve dıt zarfın 
mühür mumu ile iyice kapanmış bu-
1 unması lazımdır. Postada vaki ola-
cak teahhür kabul olunmaz. Ankara. Aıliye Birinci Hukuk 

8 _ Keşif evrakı, fenni ve eksiltme Mabkemeainden : 

1 - Eksiltme 22-10-938 tarıhıne mu-
•adif cumartesi günü saat 11 de Urfa 
nafıa müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye=. pro
je, mukavelename projesi, eksıltm~ 
tartnamesi, fenni prtname, hülasaı 
kcşfiye ve bayındırlık işleri genel 
Jartnamesinden ibarettir. 

3 - Dört binanın muvakkat teminat 
ırıiktarr 5346 lira 64 kuruştur. 
~ - f ıteklilerin teklif mektuplarına 

-... -;1daki evrakı bağlamaları prttır : 
A - Yukarıda miktarı yazılı temi

lllıt akçaauıın mal sandığına yatırıldı· 

şartnameleri ve mukavelename her- Ankara'da tsmetpaıa mahallesinde 
gün Konya Nafıa dire-ktörlüğünde Uzunyolda Bektaılar sokağında 1 nu 
görülür .• (7320-4248) 7511 marada iken halen nerede olduğu bi-

Kapah 
--~ uıuliyle !inmediği bittahkik anlatılan İsmail 
zarı kızı Zehra Sacideye: Kocanız Osman 

il il 
Kuttan tarafından aleyhinize hasta-

eka. tme am lık, fena muameleden mütevellit tid-
Muğla Vilayetinden: . , detli geçimsizliğe mUateniden açılan 

1 _ Eksiltmeye konulan ış: Ula - bo14nma davası arzuhali tebliğ için 
da yaptırılacak 19776 lira 27 kuruş gönderilmişse de ikametgihınunn 
ketif bedelli Ula ilk okul inşaatı meçhuliyetine mebni bili tebliğ iade 
kapalı zarf usulil ile eksiltmeye çıka- edilmiş olduğundan tebliğin illnen 

yapılmasına mahkemece karar veril
rılmııtır. 

2 
_ istekliler eksiltme ,artname- miı ve bu iı için 31.10.938 pazartesi 

si ve buna milteferri diğer ~~ra~ı saat 14 de durupna günü tayin e • 
Muğla nafıa müdürlüğünden gorebı- dilmiıtir. O gün mahkemeye bizzat 

gelmeniz veya musaddak bir vekil 
lirler. • ıı..d i 1 

3 
_ Eksiltme 31-10-938 paza~etı guu ermen z uzumu: tebliğ maka • 

günü saat 17 de Muğla vilayet daımi mma kaim olmak üzere itan olunur. 

encümeninde yapılacaktır. 7624 

Bozüyük Sulh Hukuk Mahkeme -
sinden : 

Bozüyük eski telgraf tevzi memu -
ru iken vazifesini terkederek elyevm 
ikametgahı meçhul kalan Hikmet'in 
aldığı 26 lira 8 kuruş maaşının istir -
dadı davasının neticei mu' 'cemesin
de meblağı müddeabih 26 lira 8 kuru
şun sabit görülmesine mebni ve bu u
ğurda sarfolunan 2722 kuruş masraf
la birlikte tahsiline dair verilen 
25. 6. 938 günlü hüküm mumaileyhin 
ikametgahı meçhul kalmasından tebliğ 
edilemediğinden keyfiyetin ilanen teb
liği mukarrer bulunmuş olmakla tari
hi ilandan itibaren on gün zarfında 

temyiz yollarına müracaat etmediği 

takdirde hükmün iktisabı katiyet ede
ceği lüzumu tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. (4332) 7657 

1 
.................................................... 1 

Askerlik işleri .................................................... 
Askerliğe Çağrılış 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Çağırılarak kıtaata sevk · ·11 e

cek yeni eratın şube merkezinde top· 
!anma günü 21.10.938 ve bedel verme 
günü de 20.10.1938 olarak tespit ecm
miş ve celp cetvellerine de bu suretll' 
yazılmış ve ilan da edilmişti. 

Bu günler a~ağıdaki şekilde degiş
tirilmiştir: 

Herkesin tayin edilen günde ya şu
beye gelerek askere gitmesi veyahut 
bedeli vermesi lfizımdır. 
Şubeye gelme günü 18.10.938 salı, 
Bedel verme günü 17.10.938 pazarte-

si. (4294) 7584 

. ' .· "- . p ı · .... 
.~ ··::.::.-~. o ıs· ~ ...... ·:, . 

' ' 

Sade yağı ah nacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Ankara Polis Enstitüsü ihti. 

yacı için satın alınacak 5000 kilo sa· 
deyağ 17-10-938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konmuştur. 

2 - Beher kilosuna 110 kuruş fiat 
biçilen yağın şartnamesini almak is
tiyenlerin Umum Müdürlük satınal
ma komisyonuna müracaatları. 

................................ ! 
ve Telefon ......................................... 

Tel örgü yaptırılacak 
P. T. T. Müdürluiünden : 
Etimeığut'taki rad7o diffüzyon cı

vanndaki memnu saha pazarlıkla ve 
kafes telle çevrilttirilecektir. 

Keşif bedeli 749 lira 55 kuruı mu
ı:akkat teminat 6& liradır. 

Pazarlık 17-10-938 pazartesi günü 
saat on bette müdürlük komisyonun -
da yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmış olarak müracaatlan. (4298) 

7587 

Münakasa temdidi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 10.10.1938 tarihinde eksiltmesi 

mukarrer (4000) lira muhammen be
delli zaman milşiresinc talip çıkmamış 
oldugundan 26.10.938 tarihine mıisa
dif çarşamba günü saat {15) de eksilt
mesi yapılmak üzere (10) gün müd
detle temdit edilmiştir. Muvakkat te
minat (300) liradır. 

2 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
ve kanuni vesaiki hamilen mezkur 
gün ve saatte Arıkara'da P.T.T. Umu
mi müdürlüğü binasındaki satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
levazım, İstanbul'da Kınacıyan hanın
da P.T.T. levazım ayniyat şubesi mü
dürlüklerinden parasız verilir. 

(4319) 7632 

TASHİH - 13 Cflrİ tarihli nüsha
mızda 10 uncu aayfada münderiç P. T. 
T. İdaresine ait 6 müşeddide alınacağı 
hakkındaki ilirun 2. ci maddesindeki 
ibare (muhammen bedel 9000 muvak
kat teminat 67 5 lira ekailtmesi 28 ikin
citeşrin 938 pazartesi günü ı;aat 15 de 
P. T. T. Umwni müdürlük binasında -
ki satın alma komisyonunda yapıla
caktır) şeklinde olacak iken sehven 
(muhammen bedel 9000 muvakkat te
minat 67 5 lira olup P. T. T. Umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır) teklinde , a 
zılmıştır. Tashih olunur. 

Sablık han 3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
412 lira 50 kuruşluk muvakkat temi
nat makbuz veya banka mektubunu Ankara Anafartalar caddesindi Mü
muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 hendis hanı demekle maruf han ve 
sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin- müştemilitı satılıktır. Taliplerin mez 
de yazılı belgelerle birlikte eksiltme kur handa Celal yazıcılara müracaat-
günü saat 14 de kadar komisyona tes· ı Jarı ilan olunur. 7506 
lim etmeleri. ( 4059) 7136 _ 

Taze sebze listesidir 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Erzakın cinsi 

lapan ak 
Prasa 
Lahna 
Kereviz 
Karne bahar 
Domates 
Patlıcan 

Yeşil biber 
Kabak 

Mikdarı 
Kilo 

4000 
2500 
2500 
2000 
1000 
2500 

Muhammen 
Fiatı 

Kurut 

---
15 
10 
12 
20 
20 
11 

2000 10 
500 20 

2500 15 
Taze bakla 2000 20 
Semizotu 2000 ıs 
Taze bamya 500 25 
Fasulya 1000 20 
Barbunya 1000 20 
Havuç 1500 15 
Taze yaprak 1000 20 
Pancar 500 8 
Marul Adet 1000 5 
Hiyar " 1500 s 
Dere otu demet ı 000 2 
Enginar adet 1500 15 
Taze soğan demet 2000 2 

% 7,5 muvakkat 
Teminatı İhalenin 

Li. K. Tarihi Günü saati 

-- ------

356 25 17-10-938 Pazartesi 16 

1 -:- :Ankara. polis enstitüsü ihtiyacı için miktar. cins, muhammen be· 
dellerı, ~Ik temınatları, ihale gün ve saatleri y.ukarda yazılı taze aebzeler 
açık ekııl~e us~lile münakasaya konulmuftur. 
_ •. 2 - Bu ışe aıt ~rtnameyi almak istiyenlerin emniyet umum müdürlü· 
gu satın alma komısyonuna mliracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuz veya banka mek
t~bu ile ~490 numaralı kanunun 2-3-cli maddelerinde yazılı belgelerle bir-

_Iıkte tayın edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4058) 7135 

ve Defneli 
suları fiyatı 

Vakıfiar Umum Müdürlüjii Menba Sulan itletme Müdürlüğünden: 
Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An · 

kara:da Hal kartısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
ıeraıt altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuı olan ıişe, 
g~on .ve ~~canaların depoda aatıı fiyatile evlere teslim fiyatı aşağıdı 
gosterılmııtır. 
Tqdelen 
Kuruı 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruı 

4,50 
5,.25 

16,50 
100,00 

110,00 

Şiıe 0,30 Litrelik 

• 0,50 • 
Galon 3,00 • 

30,00 .. Damacana 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teılim 

.. 
Galonlar umum bakkal dükkinlarmda 17,50 kurup satılacaktır. Bu fi

yatlardan fazlasına almmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U· 
mum MlldUrlllğUne veya t.tanbul Vakıflar Bapn8dllrlülilnde ıular işlet 
meal MildilrlUğUne malOmat verilmesi rica olunur. .(4201) 74<>1 

_.,_ 
Kazalar-.. 

Seferihisar kasabası • 
Slftl elcsfftme ltillı 

Seferihisar BelecüyeaincHın : 
1 - Seferihisar kasabasına getiri • 

lecek i'çme suyu işi kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. Yapıla -
cak iş: Suyun 9 kilometre mesafeden 
isalesi, depo ve kabtaj inşa.siyle tevzi 
şebekesidir. 

2 - Bu işin muhammen fttlf bedeli 
'"59672,60,, liradır. 

3 - Bu iş~ ait şartnaıneaer ft wAk 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnameıl 
B - Fenni şartname 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel ,.t .. 

namesi 
E - Vahidi fiyat cetveli 
F - Keşif cetveli 
G - Projeler • 
İstekliler bu şartname ve eıınıllk 

"2" lira "98,, kurut mulmbilinde Se .. 
ferihisar belediyesinden alabilirier. 

4 - Eksiltme 28-10-938 cuma gtiDI 
saat 15 de Seferihisar be~ye cm.e
sinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içiıl 
türk tabiiyetinde olmak ve 8faildakl 
vesaiki ibraz etmek laznndır : 

A - Bu iş için "4238,13,, ika 1119 • 

vakkat teminat makbuz veya mekt1I .. 
bu 

B - Nafia vekfileıtinin n.8.938 fa.t 
rih ve 67-11624 sayılı emiderine göre 
bu iş için alınmıt ehliyet ftllibeı w 
ticaret odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplanam dardiin-
cü maddede yazılı saatten bir aut e • 
veline kadar belediye ekıiltme komle 
yonu reisliğine makbuz mukabili ..eril· 
mesi lazımdır. (7093-4149) 79ıM 

Cifi Bizi lh•lk 
Elmalı Kazaaı Hükiimet Tlllıipli. 

ğinden : 
Elmalı kazası dahilinde yerletöri • 

len 29 aile göçmene verilmek üzere yer 
li malından sakat olmamak ve her tillıo 
lil hastalıktan iri sağlam ve bef ili M

kiz yaşı arasında ~ft aünniye alJfkm 
ve iki bin üç ytıı: yirmi lira muham. 
men bedelli (28) adet ökü.z arttırma 
eksiltme, ihale kanunu hUkUmlerl dai
resinde açık eksiltme suretiyle l&tm 

alınacağı ve eksiltme müddeti 10-9-938 
tarihinden itibaren (20) gün olup iha
le 30-9-938 cuma gilnil saat 14 de El
malı hükümet tababetinde miltC§ekldl 
komisyon huzuriy1e yapılacağı hak • 
kındaki il!n işi ihale günil S0-9-938 
tarihine kadar tekemmül etmedlll an
laplDU§ olduğundan iıbu llAıı hllkflm. 
süz addedilerek 1-10-938 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle yenidm 
ilanına ve ihale gününün 20-10-938 
perşembe giinil saat 14 olarak kabul 
edildiğinden talipler prtnameyl oka -
mak Uzere hükümet tababetine mlira• 
caat edebilecekleri gibi ıuretlnl lhnak 
istiyenler de bet lira malsandıfma ya
tirdrktan sonra alabilecelderl lltn olo-
nur. 7477 

Mestle büyük etiket müsllllhl 
14 birinci teşrin 1938 Ankara ketl

desinde kazanan numaralar. 
1. 251695 36. 2301n 
2. 249807 37. 2.52162 
3. 251916 38. 230241 
4. 249806 39. 230670 
5. 230674 40. 231165 
6. 230860 41. 230451 
7. 247186 42. 230759 
8. 249816 43. 249997 
9. 231087 44. 230566 

10. 249636 45. 251SOI 
11. 231147 46. 230705 
12. 251915 47. 230644 
13. 247249 48. 251279 
14. 230552 49. 251058 
15. 230276 50. 230404 
16. 25ll50 51. 251107 
17. 251931 52. 247790 
18. 251465 53. 230636 
19. 230432 54. 230182 
20. 251112 55. 230419 
21. 230926 .56. 225157 
22. 251863 57. 244207 
23. 246153 58. 230861 
24. 249848 59. 230951 
25. 249803 60. 251004 
26. 230874 61. 247274 
27. 230859 62. 251443 
28. :51044 63. 230218 
29. 230841 64. 251136 
30. 247364 65. 230934 
31. 23ll59 66. 251077 
32. 251148 67. 251346 
33. 251943 68. 247349 
34. 251726 69. 230444 
35. 230671 70. 230392 

Dr. Muzaffer Sandeı 
Cebeci Haataneai 

Göz Haatalıklan Mütehuıııı 
Adliye Sarayı Sıruı, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 
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' 1 M. M. V. satın alma KO. da yapıla • 

-S-

yıııiyle acele aatılı.k kapalı 35 Şcvrole 
gayet iyi vaziyette. Y cniıehir Atatürk 
bulvan Alemdar Ap. No. 60/8 Hiu-

~ili Müdafaa ~~~.~.~~~~.... ca;tır. İlk teminatı 792 lira 75 kuruş-
tur. Şartnamesi bedelsiz olarak KO. -

Matra alı nacak dan alınır. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanun? 

M. M. Yeki.Jeti Satmalma Ko- teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
misyonundan: cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 

1 - Beher tanesine tahmin edilen likte teklif mektuplarını eksiltme sa. 
fiatı (84) sel$sen dört kuruş olan atından behemehal bir saat eveline 
(35000) otuz beş bin adet çıplak ale- kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
minyum matra kapalı zarf usuliyle KO. na vermeleri. (3719) 6651 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19 birinci teşrin 938 çar- Veteriner ecza alınacak 
şamba günü saat on birdedir. M. M. Vekaleti Satm Alma Ko _ 

3 - İlk teminatı (2205) iki bin iki misyonundan : 
yüz beş liradır. 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 150) yüz 10.500 on bin beş yüz lira olan yirmi 
cllı kuruş mukabilinde M.M.V. satın kalem veteriner ecza kapalı zarfla 
almadan alınır. satın alınacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 2 - Eksiltme 7 ikincitcşrin 938 pa-
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- zartesi günü saat 15 de Ankara'da 
del erinde gösterilen vesaikle teminat M.M. V. satın alma Ko. da yapılacak
ve teklif mektuplarını ihale saatinden tır. 
en az bir saat eve! M.M.V. satın alma 3 - llk teminat 787 lira 50 kuruş 
komisyonuna vermeleri. (3409) 6176 olup şartnamesi komisyonda görülür. 

Gaz bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satmalma Ko

misyonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı elli 
bın lira olan 500 bin metre idrofil gaz 
bezı kapalı zarfla eksiltmeye konul . 
muştur. 

2 - Eksiltme 18 - birinciteşrin . 
938 salı günü saat 15 de Ankara'da M 
M. V. de satın alma Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - İlk teminat 37 50 lira olup 
ıartnamc ve evsafı 250 kuru~a M. M. 
V. sa tın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saydı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatmdan behcmahal bi rsaat cveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reisli-
ğine vermeleri. (3410) 6177 

İdrofil pamuk alınacak 
M. M. Vekaleti Satrnalma Ko

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı iki lira olan yirmi beş bin kilo 
idrofil pamuk kapalı azrfla satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 18 birinci teşrin 938 
salı günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3750 lira olup şart
namesi 250 kuruşa M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evelinc 
kadar M.M .. satın alma Ko. reisliğine 
vermeleri. (3411) 6178 

Hıfzısıhha laburatuvarı 
M. M. Vekaleti Satmalına Ko

.Ql.İayonundan: 

l - Hepsine tahmin edilen fiatı 
10.000 lira olan ve beheri 12 aantıktan 
ibaret ilci takını seyyar hıfzıssıhha la
boratuvarı kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20 • birinciteırin -
!138 perşembe günü saat 11 de Anka • 
ra'da M. M. V. aatm alma Ko. da ya -
pılacaktır. 

3 - İlk teminat 7 50 lira olup ıart
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saytlı kanunun 2 ve 
3. cil maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı eksiltme 
aaatından behemahal bir saat eveline 
kadar M. M. V. Satın alma Ko. na ver-
meleri. (3415) 6181 

Sarı sabunlu kösele alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko -

misyonundan : 
l - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (300) kuruş (üç yüz kuruş) o -
lan (200000: 402000) kilo (iki yüz bin 
ila dört yüz iki bin) kilo sarı sabun
lu kösele kapalı zarf usulü ile müna· 
kasaya konulmuştur. 
il - !halesi 31- 1. Teş .. 938 pazar· 

tesi günü saat on birdedir. 
III - tik teminatı (49930) lira 

(Kırk dokuz bin dokuz yüz otuz) li
radır. 

IV - Şartnamesi (50) lira muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo· 
nundan alınır. 

V - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin · 
den en az bir saat eve! M. M. V. Sa 
Al. Kos. vermeleri. (3646) 6524 

50 adet mikroskop alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

10.570 lira olan 50 tane mikroskop ka
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 938 
perşembe günü saat 11 de Ankarada 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. n~ü maddelerinde yazılı belgelerle 
bırlıkte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar M.M.V. satın alma Ko.na ver
meleri. (3873) 6861 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 90 kuruş olan 100.000 kilo sade 
yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 18.10.1938 salı günü sa 
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuru~ 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko
ınisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
,,:ıayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ihal' 
saa.tinden en az bir saat cvtl M.M.V. 
sa.tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4084) 7184 

12 adet mikroskop alınacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3000 lira olan 12 adet baktcryoloji e
tüv 10 2. ci teşrin -38 perşembe günü 
saat 11 de M.M.V. satın Alma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 189 lira olup şart
name her gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma KO. da görülür. 

3 - Ek•i..luneye gır~Ckler nun'l 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme saatında KO. da bulun-
maları. ( 4112) 7229 

12 adet etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

300 lira olan 12 adet bakteryoloji etüv 
10 iiknci teşrin 938 perşembe günü sa
at 11 de M. M. V. satın almaKO da 
açık eksiltme suretiyle satın alına -
caktır. 

2 - İlk teminat 225 liradır. Şartna· 
mesi her gün öğleden sonra KO. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleri ile birlikte ek . 
siltme gün ve saatında KO. da bulun· 
malan. (4113) 7230 

Bornuz ve peştemal 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko 

misyonundan : 
1 - 1640 adet bornuz'la 1300 adet 

peştcmal kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konularak ilk teminatı (447) 
liradır. 

2 - İhalesi 24.10.1938 pazartesi gü· 
nü saat 11 dedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bede biz o
larak M. M.V. satın almadan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaiklc te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat eve! M. M. V 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4167) 7348 

Uçuş yolu yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Eskişchir'dc yaptırılacak uçuş 

yoluna 12.10.1938 gününde istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 283.870 lira olup ilk teminatı 
15105 liradır. 

2 - Eksiltmesi 3.11.1938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 14 lira 20 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlilcte ilk teminat ve teklif 

KÜCÜK iLANLAR 
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Kirahk : 

KİRALIK BOYOK KAT - İki ai - Küçük ilôn şartları 
leye elverişli, iki antret beş oda, iki 
salon, mutbak, kiler, hizmetçi odası, Dört satırlık küçük ilinlardan · 

Bir defa için 30 Kuru~ 
Havuzlu güzel bir bahçe içinde. Yeni- İki defa için 50 Kuruş 
şehir Tuna cad.deıi Düzenli sokak No. Üç defa için 70 Kuru$ o 1 f Dört defa için 80 Kuruş 
1 te c on: 2676. 7412 ~~vamlı küçük ili.nlardan her defası 

Kiralık müstakil odalar ve daire- ıçın 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
ı H neşrt:dilecek bir ilin için 140 kurus 
er - avuzbaşı civarında bahçeli ve alınacaktır. Bir kolaylık olmak iJzere 
güzel manzaralı odalar ve daireler. her aatır, kelime aralarındaki boşluk~ 
Çok müsait kiralı Sel3nik cad. No. 16 l~r m~st~~n.~, ~o .. harf itibar ed:Zmiş

tır. Bır kuçük ılan 120 harften ibaret 
7327 olmalıdır. 

Kiralık Ev _ Yenişehir'in mutena Dört satırdan fazla her satır için ay-
. 1 rıca 10 kuruş alınır. 

yerınde smet İnönü ve KSzım Özalp .... ___ _ 
·~ -·-- -

asfalt caddelerinin birleştiği noktada j Kı k · · 
7 oda, mutfak, banyolut kaloriferden ratı 1:.v - Yenışehır Karanfıl so
başk he t .. ı·· k f 1 h k" kak No: 33 alt katta ~ ust katta 5 o -

a r ur u on or u ev emen ı- d 1 h 1 ka.Lo il 
ralıktır. 1162 numaraya telefonla mü - t: "b o tamamı, r er, s.cak su, 
racak. 

7419 
rtı atı, telelon ve büyük bahçesı var-

Kiralık oda - Vekaletlere yakın dır. Görmek için bahçıvana konuşmak 
aile yanında bir oda kiralıktır. İkinci ıçın 1_377 No: ya tcleton. 76l.l 
Çankaya caddesi No. 3 çe müracaat Kiralık daıre - Bankalar caddesi 
edilmesi. 

7472 
İnhısarlar baş müdürlugu yanı dok _ 

Kiralık daire - 5 oda, büyük bir tor Salahi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
salon, her türlü konfor, rahat bir ev. elekt~ık, havagazı, _su. !1: ~.490 7628 
Yenişehir Akbay sokak No. 14 7473 Kiralık - Yenışehır Yuksel cad. 

Kiralık - Yenişehir Demirtepe as- At~ç _sokak konforlu 5 er odalı 5 dai -
falt iizcrinde otobüs durağında No. 24 reli bır apartıman ayn ayn veya top -
apartımanda 4 oda, 1 salon bütün kon- tan olarak. Ti: 3520 7629 
forlu daire. İçindekilere müracaat. Kiralık yeni villa - Kavakhdcre'-

7494 de İtalya sefarctanesi karşısında as -

Ki 1 k 
falttan yüz metre geride üç ~ kat villa, 

ra ı oda - 1 Bn. için. 2 Bn 
dan ibaret aile yanında Bakanlıklara on oda • kalorifer - garaj, bahçe, mo -
çok yakın güzel manzaralı. İstatistik dern sıhhi tesisat. Özdemir caddesi 
U. Müd. lüğünde ş. Kaya'ya müraca _ No. 65 telefon 1810 7630 
at. 7 505 Kiralık daire - 4 oda, 1 hol. kon -

forlu, havadar. Kazım Özalp caddesi 
Ataç sokak dükkanlı apartıman Ti: 

Kiralık - Bir bay ve yahut bayan 
için mobilyalı bir oda kiralıktır. Yeni • 
•ehir Karanfil sokak 15 A .11. 7 509 

Kiralık ev - Kavaklıdere Güven 
,,ahallesi No. 29 iki oda. bir sandık o· 
dası. hol, çamaşırlıklı mutfak müsta . 
~il daire. Telefon 3773 7523 

Kiralık kat - Çankaya okul yanın
Ja asfalt üzerinde 5 oda, 1 salon, kon
mrlu orta kat. 50 liradır. Ti: 1265 

7528 
Kiralık kat - 5 yeniş oda. hol, ban

'fO, hizmetçi odası, balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Sclanik caddesi No: 51 Te-
·efon: 1347 · 2953. 7551 

Kiralık - 2 oda, geniş 1 hol, büyük 
bir taras Akba'da Adil'e müracaat. 
Ti: 3377 7 552 

Kiralık daire - Hisarönü Necati -
oey mektebi civarı Uğur apartıman 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 1561 

Kiralık - 2 oda, sofa, mutbak, 
nela, kiler elektrilc, havagazı müstakil 
daire. Kocatcpe Kızılırmak cad. 23 
(İsmet İnönü Cad. nihayetinde) 7 569 

Kiralık - Atatürk bulvarında 

Kiralık - Aşağıayrancıda Vckilet
lere yakın 4 oda, 1 salon, banyo ve 
mutbah. Muşambalı, elektrik ve suyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatı- 35 
lira telefon: 2901 7 572 

Kiralık - Yenişehir Yüksel soka -
ğında bütün konforu mevcut beş oda • 
lı bir kat. Yüksel sokak No. 7 ye veya 
3715 telefona müracaat. 7573 

Kiralık - Bir ve yahut 2 oda her 
türlu konforlu bir ve yahut iki bayan 
veya çocukauz bir aile için. Fiyatı u -
cuz. Y cnişehir Türe sokak No- 9 Şen
yuva apartmanı daire 3. Mimarkemal 
mektebi arkasında. 7 596 

Kiralık - 2 cephesi balkonlu fev -
kaladc nezaretli rahat geniş 4 oda bir 
hol kiler dolap banyo ve teferruatını 
havi müstakil bir kat. Maltepe Uludağ 
sokak. 7610 

Kiralık - Ziraat enstitülerine gi -
den asfalt üzerinde Demirköprü'yc 
muttasıl altı odalı meyveli, meyvesiz 
ve çam ağaçlarını havi cesim bahçe i -
çinde her türlü konforu havi hane ki
ralıktır. Ziraat Vckileti evrak müdürü 
Rifat Ersümer'e müracaat 
3431 den 228 

Telefon : 
7611 

3329 7649 
Kiralık - Dahiliye Vekaleti karşı -

sında tepede Kızılırmak sokak No. 4 
her tarafa hSkim manzaralı geniş 4 o
dalı her türlü konforlu daire. Ti: 3046 

7665 

Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

parsellcnmış arsalar beton ahşap ev 
aprtıman ahp satmak ıstı yenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 
Kelepir Arta - Maltepc'nin en ha . 

kim yerinde ••903" M 2 arsa ucuz veri· 
lecek Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 

7322 
Satılık Arsa - Yenişehir Selanik 

cad. '•373" M' arsa uygun fiyatla ve -
rilecek. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın
da, jandarma okulu yanında ve Yeni -
şehir'in her sokağında küçük çapta ar
salar. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 

7324 
Satılık ev, apartıman - Ankara' -

nın her semtinde irad getirir. beton . 
kirgir, ahşap ev ve apartıman Hayri 
Alıcıoğlu Ti: 1538 7325 

Sahhk - Ucuz otomobil Fiyat mar
ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa -
raya telefonla müracaatlan. 7375 

Satılık Apartman - Azimet dolayı
siyle kelepir acele satılık apartman. 
İsmetpaşa mahallesi mektep civarın
da yüksek iratlı 3 daire büyük bahçe· 
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Satılık otomobil - Seyahat dola -

U L U S - 19 uncu yıl - No: 6182 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

yet. 7550 

Acele Satılık - Etlik Aşağı Eğlen -
ce asfalt üzerinde meyvalı arsa ucuz 
verilecektir. Koç Ap. No- 4 H. Dilman 
Tel-2181 7613 

Satılık - Bahçeli evler kooperati -
finde D. 4 tipine ait iki his,se azimet 
dolayısiylc acele satılıktır. Ti: 2442 
Refet Hasan. 7651 

iş verenler : 

Aranıyor - Orta tahsilini bitirmiş 
ve noter muamelitına aşina 2 genç bay 
alınacaktır. Ankara ikinci noterliğine 
müracaat. 7531 

Aranıyor - Büro işlerinde çahşa . 
cak genç bir memur aranıyor. Tahsil 
derecesi, ücret teklifi ve referanslarını 
el yazısı ile (P. K. 1026) ya bildirme . 
leri. 7 533 

Muhasebeci ve tahsildar aranıyor -
Ticari muhasebeye hakkiyle vakıf bir 
muhasebeci ile mükelfel bir tahsildcr 
aranıyor. Halil Nacı Mıhcıoğlu mağa • 
zasına müracaat. Anafartalar caddesı 
No. lll 7621 

Aranıyor - Bir muhasebeciye ih
tiyaç vardır. Lisan bilenler tercih edi
lecektir. Haraççı kardeşlere müracaat 
edilmesi. 7 62 7 

Aranıyor - Ticari bir müessesenin 
muhasebe servisinde çalışmak üzere 
orta tahsilini bitirmiş iki memur alına
caktır. İsteklilerin Ankara posta ku _ 
tusu 65 e baş vurmaları rica oJunur 
(Bayanlar tercih edilir). 7626 

t~ arıvanlar : 

Muhasebe dersleri - Makine yazı 
lan. türkçe · fransızca daktilo yazıla 
rı ve tercümeleri yapılır. Muhasebe 
dersleri verilir. Anafartalar Menckçc 
mağazasına Y. A. rumuziyle ve mek-
tupla müracaat. 7 529 

Aranıyor: 

Kiralık ev aramyor - Di 
Etlik civarında beş adet at alaca 
rı olan bir ev aranıyor. Öncebeci 
sokak 26. N. Bay Yaşar"a mürac 

75 

Aranıyor - Atatürk bulva 
caddeye nazır mobilyalı veya mo 
sız bir oda aranıyor. Vasıf Cak 
müracaat Ti: 2556 

Zayi - Ankara belediyesind 
dığım 2035 numaralı kamyon p1" 
nı kaybettim. Yenisini alacağ 

eskisinin hükmü olmadığı nan ol 
Mustafa Yetiş. 765 
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I• Cebeci Hastanesi 

Kulak, Burun, Boğaz Mütchass 

1
. ~~;y!e~~~!y~ü!~!_!A~!~. 

Hakkı Ap. No: 2 Ti: 3912 Ev 12 
7197 

·~·~-.... ~-.... "~~ .... ~ .... .-ı 

1- Kadın terzisi 
Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

:t ....... 
' ··,• Orman . Koruma • 

Kadrolarda münhal yoktur 

B. 1 Orman K-oruma Genel KomutaJ\ 
ır aman bayan - Aile yanında lığından : 

çocuk bakmak gibi bir iş arıyor. V. s. 
Ankara Asker sokak Kurşuncu apartı- Orman koruma teşkiJatına M. 
man No. 4 7559 Vekaletinden muvazzaf subay asi< 

memur ve gedikli erbaş verilmek 
Bir mühendiı (Diplomalı) - İ a Jd • k . ş · o ugundan ve kadrolarımızın diğC 

r~":"' tadır. (Su. Yol, Demıryol, köp- ücretli kısımları da ikmal edildiği 
ru __ ınşaa~ı) W._D; __ Ankara Yenişehir den badema beyhude yere kimseni 
Mühendıs!er bırlıgı. 7652 /müracaat etmemesi ilan olunur. 

(4264) 76-

4 kalem erzak ah nacak 
Orman Kor?'~~ Gen':! K~m~!anlığından : ____ _ 

Cinsi 

Sade yağ 

Miktarı fiatı teminatı !hale günü Eksiltmenin 
şekli Kilo kuruş Lira K. ve saat 

5400 92 372 60 17-10-938 pazartesi 10 da açık c~ 

siltm• 
Pirinç 18360 25 344 25 11 d ,, "e ,,,, 
Ekmek 324000 10 2430 00 ,, ,, 15 ., kapalı zarf 
Sığır eti 54000 32 1296 00 

11 it 16 IJ it it 

İstanb~I Zey~inburnunda Orman koruma talimgah eratı ihtiyacı içi~ 
yukarda cıns, mıktar, muhammen bedellerile eksiltme gün ve saatleri ya· 
zıh olan dört kalem erzak eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeleri Ankarada Yenişehirdc Orman koruma genci komutanlı~ 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ekmeğin şartnamesi 162 kuruş mukabilinde diğerleri parasız olara~ 
İstanbul Galata Topçular caddesi 176 numarada Orman Koruma an bar mil• 
dürlüğünde ve Genci Komutanlık satın alma komisyonunda her gün gö• 
rülcbilir. 

Kapalı zarfa iştirak edeceklerin şartnamede yazılı kanuni vesika ve 
muvakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye iştirSk edecekle" 
rin de mczkGr gün ve saatte adı geçen komisyonda bulunmaları. 

(4055) 7173 

Elektrik cereyanı kesilecek 
Ankara Elektrik Türk 

Şirketinden : 
Anonim 

Öncebeci, Cebeci, Demirlibahçe semtleriyle Mamak köyün
den birinciteşrinin 16 ıncı pazar günü sabah saat dörtten 8 e 
kadar elektrik cereyanının kesileceği sayın elektrik eboneleri
mize ilan olunur. 7663 

mektuplarını belli saatten bir saat c
veline kadar komisyona vermeleri. .:::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

(4322) 7655 

919 kalem avadanlık alınacak 
M. M. Vekô.leti Satın Alma Komiı

yonundan : 
1 - Tayyare fabrikaları için 919 

kalem avadanlık kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
( 45.500) lira olup ilk teminatı (3412 
lira 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 4-11-938 cuma gü
nü saat 15 de Vekalet satın alma ko -
misyonunda yaprlacaktır. 

3 - Şartnamesi 230 kuruş muka -
bilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat evelinc kadar kanunda yazılı 
vesaikle birlilctc teklif ve teminat mek
tuplarını komisyona vermeleri 13zrm -
dır.. (4323) 7656 • 
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BU GON BU GECE 
Mevsimin en güzel en eğlenceli 

büyük fransızca sözlü vodvil filmi 
SIRNAŞIK KADINLAR 

Baş Rollerde 
H. Garat - Bctty Stockfeld 

Armand Bernard 
Ayrıca: Sonsuz Ki.inat (Kültür filmi) 
Seanslar: 2.45-4.45-6.45. Gece 21 de 

Ayrıca saat 10 ve 12 de ucuz matineler 
Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 

kuruştur. 

s u s 
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BU GON BU GECE 
Aşk - Musiki - Neşe ve 

eğlence kaynağı 

YiRMi MILYC'N ONA AŞIK 
Baş Rollerde 

Gingcr Rogers - Dick Povvcl 
Ayrıca: Dünya ..-atinaj tampiyonu 

Sonja Hennie'nin rakibi 
M/KI MAUS 

Seanslar: 2.30-4.30-(j_30. Gece 21 de 
Fiyatlar: Balkon 35 Salon 20 

--------------= -------------------------
Pek yakında açılıyor § 

ı s N E M A s l 
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Eskinazi Müessesesi Kışhk şapka modellerinin bütün son yeniliklerini gösterecek olan • • 
sergısıne 

15 • 10 • 938 tarihinden itibaren sayın müşterilerinin ~ref verme )erini rica eder 7664 


