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Polis Enstitüsü ilk mezunlarına dün törenle diplomaları verildi 
.. • t 

rü Kaya mühim bir nutuk verdi 
r • 

B. Şükrü Kaya enıtitüde nutuk ıöylerken B. Şükrü Kaya generallerle konuıurken 

Dahiliye Vekilimizin polislere direktifi 

Rehberiniz her yerde, her kese 
karşı yalnız lürk kanunlarıdır 

Kaya, B. Sükrü 
sükunun 

ordusunu 

nutkunda dışta sulhun, içte 
koruyucusu olan türk ilk ve son 

hürmet ve minnetle yadetti 

Polis 
Enstitüsünde 

Naıulai BAYDAR 

Menner, tunç Ankara taıı ve yetil 
yaprak aenfoniai içinde dütünmek 
ve ferah duymak iatediğiniz zaman 
Güvenlik anıtı bahçeaine gid~iz. U- ı 
zun ve beyaz havuzmı mavı au~arı ; 
ruhunuza aakin yatamanm eınnıye. 
tini verir. Fakat o emniyetin bekçi· 
leri birer aembol halinde, kartmız
cladar: Bütün aathınc:a vatan, bu ha. 
vuz cibi huzur telkin ediyoraa, unut· 
maymız ki, bunu acn çıkm~yan ~ 
öuünmiyen feragatin timaalı olan bır 
kanun ortlu•una, poliae ve jandarma
ya borçluaunuz •.. Kollektif emniyete 
dair bir konferan• veren büyük bir 
devlet adammın cihan aulh~u!' ~~ 
bir tehir veya bir memleket a~yııı 
gibi milletlerin iyi niyeti aay~aın~.e 
temin edilebileceği hakkındakı du. 
tünceaini "Buraya, halk araaından, 

h. k" ae elimi kolumu aallıyarak, ıç ım -
nin taarruzuna uğramakaızın ge~
dim,, aözleriyle teyit etmek İ•l~t 
olduğundan bahaeden bir muharrar; 
''bu zat unutuyordu ki konfera.na~n~ 
veırdiği binanm etrafında bır ikı 
mahkeme, bir poli• kıtlaaı, bir ja.n. 
darma mektebi vardı,, diyor. Şehır
leein ve memleketlerin emniyeti ba
bia mevzuu oldukça, batla ordu, po. 
li~. ve jandarmayı hatırl~~~~ 
mümkün müdür? Dağda .unıaunu 
ıüden çoban, köyde tarla•m~ eken 
çiftçi, ıehirde mağazaaını ıtl~~ 
tacir, evinde rahat uyuyan te~·~~ı, 
kıaaca emniyet içinde yatıyan bulun 
memleket onların hudut boyunda, 

·1 · dha dağlarda, ovalarda, 19hır erm ~ . 
korkunç, daha tehlikeli ol•? am•• 
bağrmda, kıt ve yaz, fakat daanıa U· 

yanık vazifeye her an hazı.r old~
larnu:. me•aui erbabınca bilinıneaı, 
bunlar bir cürüm ifledikleri zaman 
inzıbat kuvetlerince derhal takip ve 
fili aurette müdahale edilmeai, yani 
ammenin huzur ve aükununu temin
le mükellef bir teıkilatın gece v~ 
gündüz çalıtınaaiyledir ki köydek~ 
tarla aahibi gibi, kaaaaı batmclakı 
bankacı veya adalet tevzi eden ha
kim de cemiyette hiaaelerine düten 
vazifeyi o cemiyete güvenerek ifa et
mektedirler. 

Ancak zamanlar ilerleyip bilgi 
ve ihtıaa; arttıkça zabıtanın iti de 
bir bilgi ve ihtıaaa iti olmuıtur. Çün. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

B. Şükrü Kaya Emniyet Umum müdürü B. Şükrü Sökmenıüer ve 
mektep müdürü ile beraber mektebe girerken 

Ankara Polis Enstitüsünün ilk 
mezunlarına dün törenle diplomaları 
dağıtılmıştır. Dahiliye Vekili ve Par. 
ti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya bu 
törende çok kıymetli ve ~l~ışlarla 
karşılanan bir nutuk söylemıştır. Tö
rene ait tafsilatı ikinci sayfamızda 
bulacaksınız. B. Şükrü Kaya'nın po
lislerimize hayatta ve vazifede takip 
edecekleri yolu gösteren nutku şudur: 

İngiliz Kırıl ve 
Kırali~esi dün 

Londra'ya döndüler 
Saym generaller, aziz arkadatlar, 
Mektebin müdürü ve genç talebe

nin polia hakkındaki güzel .özlerini 
dikkatle ve zevkle dinledik. Bunlara 
ilave edilecek büyük bir teY kalma -
dığını tahmin ediyorum. Fakat,. za: 
bata kuvetlerinin en aon me~ amı
ri olmak aıfatiyle bunlara muaaade- . 

· le ben de birkaç .öz ilave edeyim. 

Mühim askeri 
görüşmeler oldu 

- Yazısı S. inci sayfada -

nız . . 
Bir memleketin emnıyetı ~evzuu 
b haolurken evelemirde ve on aaf
l: akla orduau gelmek lazımdır. Bir 
memleketin hudutlarını ve haklarmı 
k ordu ... dur Dı•ta aulhun, oruyan ... · s 
içte aiikunun ilk ve aon koruyucu.u 
odur. Türk orduaunun icab~da v~ • 
zifeaini naaıl ve ne kadar İYi yaptıcı
nı cihan bilir. Ve icabında ne kadar 
iyi yapacağma da milletçe aonauz 
emniyetimiz vardır. 

Yü.kaek kudretli ve yÜ)uek kry. 
metli ordumuzu her vakit ve h~ ve
aile ile hürmetle ve minnetle >:~~:et
mek, onu övmek ve on~la. o~ 
mek bizim için hem ıereflı bır vazı· 
fe hem de zevkli bir ıereftir. Meml~ 
ketin dıt ve İç aulh ve aükiinunu kı -
fayetle temin ecbn ordunun yanında 
da bilhaaaa iç emniyet için akla g~
len diier aali wuur da zab'!a k~~e~ı
dir. Siz polialer, bu kuvetm m~ım 
bir cüzünü teıkil ediyoraunuz. Dıcer 

ühim cüzü de jandarmalarımızdır. 
İkisi de bir bütünün birbirinden ay -

(Sonu s. inci sayfada) 

B. Saffet Arıkan 

Trabzon' dan ayrıldı 
Trabzon, 22 a.a. - Kültür Bakanı 

B. Saffet Arıkan Aksu vapuru ile 
şehrimizden hareket etti. 

Gircaun, 22 a.a. - Maarif Vekili 
Saffet Arıkan Akıu vapuruyle bu 
sabah §chrimize gelmi,, hükümetiı 
belediyeyi, komutanlığı, parti ve hal
kevini, orta okulu ,yapılmakta otan 10 
deraaneli ilk okulu ziyaret etmiftir. 
Halkevinde matbuat mümessilleriyle 
küttür i•leri hakkında konuşmuşlar
dır. 

8. Saffet Arıkan l8tanbul'a 
dönüyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Şark vi. 
Hiyetlcrimizde yapmakta olduğu tet
kikleri bitiren Maarif Vekili B. Saf
fet Arıkan Trabzon'dan hareket et. 
mi§tir. Vekil yarın (bugün) Ak•u va· 
pu.riyle İ•tanbula gelecektir. 

Hatay'da 

Kayıt işi 

başladı 

Suriye'ye giden 
türklere bir çok 

güçlükler 
çı karii ıyor 

Antakya, 22 a.a. - Anadolu Ajansı 
nusuıi muhabiri bildiriyor: 
Kayıt muamelesine dün bildirilen 

8 büroda bu sabah baflanmıttır. Bil· 

1 
rolar tamamen hataylı reis ve hadan 
mlitetekkil olduğu için, muameleler 
Milletler Cemiyeti delegeleri mari-
fetiyle ve tercümanların deliletiyle 
yapılan evelki kayıttan iki misli daha 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Mareşal Çakmak 
İzmir' de 

İzmir, 22 (Telefonla) - Genelkur· 
may Başkanı Mareşal .Fevzi Çakmak 
beraberinde General İzzettin Çalışlar, 
General Keramettin, General M Jğlalı 
ve Hava Müsteşarı B. Şefik olduğu 

halde bugün husuai trenle Aydın'dan 
şehrimize gelmiştir. Mareşal ve gene
raller İzmir istasyonunda vali, beledi
ye reisleri askeri erkan ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından hararetle 
istikbal edilmişlerdir. Gece misafirler 
ıerefine Küçük Yamanlar'da bir ziya
fet verilmiştir. 

Mareşal Fevzi Cakrnak fzmir'de 
bulunduğu müddetç~ Atatürk köşkün
de misafir katacaktır. 

Sovyet-~ançukuo 

sınırında ki hôd ise 

Kuvete müracaat 
edileceği haberi 

Bir taraftan tekzip bir 

taraftan teyit ediliyor 
Sovyet Mançukuo hududundaki ha. 

dise etrafında sovyet hariciye komise
ri Litvinof'la japon büyük elçisi ara
sında konuımalar yapılmı§tır. Sovyet. 
ler, sovyet askerlerinin kendi arazile
rinde bulunduğunu söylemekte, ja
ponlar da aksini iddia etmektedir. 
Tokyo'dan gelen haberler, japonların 
kuvete müracaat edeceği hakkındaki 
şayiaların tekzip olunduğunu bildir. 
mektedir. Fak.at Moskova'dan gelen 
bir telgraf da japon elçisinin aksi 
takdirde kuvete müracaat edeceğini 
söylediğini bildirmektedir. Bu husus· 
taki haberlerimiz üçüncü aayfamızda
dır~ 

Atatürk anıtına felenk konurken 

Profesör Bayan Afet 
Beynelmilel tahsil konferansında 

ikinci reisliğe seçildi 
Ceneure, 22 a.a. -Anatlolu 

Aian•ının hıuu.i muhabiri bil
cliriyor: Beynelmilel tah•il bü
ro.uncm yedinci •nelilı lıonle. 
ran•ı açılmııtır. Konleran•a 43 
hülıümet iftiralı etrnektetlir. 
Bunlar, Algani•tan, Almanya, 
Arnauutluk, Arjantin, Auu.tu
ralya, Belçika, Bre~lya, Bul
gari•tan, Çin, Kolombiya, Küba, 
Danimarka, Mıaır, Elıuatör, is
panya, Estonya, Amerika, Fin. 
landiya, Franaa, Guatemala, 
Macarİ•tan, lran, lrlanda, ltal
ya, Japonya, Lctonya, Lituan
ya, LülıHmburg, Melı•ilıa, Nor. 
U•fı Hollantla, Polonya, Roman· 
ya, /ngiltere, l•ueç, l•uiçre, 
Türkiye, Çeko•louakya ue Do
miniken cumhuriyeti hükümet. 
leridir. 

Konleran• açıltlıktan •onra 
rei• aeçimine baılantlı. Alman 
murahhıuının teklifi ü~rine 
riya.et• lran•ı11. murahhıuı inti
hap etliltli. Oç ikinci rei•likler
tlen biri.ine tle Prole•Ör Bayan 
Alet intihap ediltli. Prole•Ör 
Bayan Al•t'in iltinci rei•likler. 
tlen biri.ine intihabı lıonleran• 

~rol e•Ör Bayan Alet 
muhitinde 110J1Ct iyi tenrler u
yandırmaktan hali kalmam&J
tır. Bayan Alet önümü;;r.tlelıi 
toplantılardan biri•İne rİyaHt 
etlecehtir. 

Konleran•, ilk mektep ltoca. 
larının maaıları, lôtin w e•lıi 
yunancanın tahsili gibi muel.e
lerle meıgul olacaktır. 

Onuncu yerli mallar sergisi aılldı 

İktisat Vekilimiz çok 
güzel bir nutuk verdi 

B. Şakir Kesebir 

kurulmak :taruretini 

daimi bir 

bir daha 

sergi binası 

tebarüz ettirda 
lıtanbul, 22 a.a. - lktıaat Vekilimiz Şakir Keıebir bugün sa

at 16 da Galatasaray binaıı dahilindeki onuncu Yerlimallar ıer
giıini aç.mıttır. Bu meraıimde İstanbul'daki aaylavlar, mali mü
eaaeae direktörleri, Denizbank erkim, matbuat mümeaailleri ve 
kalabalık bir halk kütlesi hazır bulunmutlardır. 

Evela iıtiklil martı dinlenmif, \ 
bundan ıonra sanayi birliği umu 
mi katibi Halit Güleryüz, on ıe- j 
ne evelki sergi ile bugünkü sergi 
araıındaki farkı ve sanayimizde
ki büyük inkitafı tebarüz etti· 
ren bir nutuk ıöylemittir. Müte
akiben lktıaat Vekilimiz Şakir 
Keıebir aıaiıdaki nutku irat et. 
mitlerdir: 
"- Milli aanayi birliğimizin teşeb· 

büsiyle İatanıbul'da her yıl bir Yerli
mallar Sergisi açmak güzel bir adet 
olmu' ve tatmini beklenen bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. 

1929 senesinde ilk açılmış olan ser
gi gene bu binada tertip cdilmi§ti. 
Hatıramda yanılmıyorsam, yalnız 
1936 senesindeki aekizinci sergi 
Taksim bahçesinde açılmış bulunu-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

İki denizaltı gemimiz 

denize indiriliyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Atman

yada yaptırılmakta olan Saldıray ve 
Batıray denizaltı gemilerimiz 23 tem· 
muzda törenle denize indirilecekler. 
dir. 
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Vatandaşlık huzuru 

Lozan sulhunun yıJ,föniimü 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Pazar -

tesi günü üniversite konferans salo
nunda Lozan sulhunun yıldönümü 

münasebetiyle tören yapılacaktır. 

Ondülôsyon makineleri 
İstanbul, 22 (Telefonla) - On<lü

lasyon makineleri için hazırlanan ta -
limatnamede kabul edilen ondüle ma
kineleri tipiyle İstanbul berberleri
nin kullandıkları makineler arasında 
esaslı farklar vardır. Berberler beledi. 
yeye müracaat ederek kullandıkları 
makinelerin de talimatnamedeki ma -
klneler gibi sıhi şartları haiz oldukla
rını ve yeni makine tedarik etmek 
imkansızlığından bahsederek beledi • 
yenin talimatnameyi değiştirmesini 
istemitlerdir. Belediye berberlerin bu 
iddiasını tetkik için bir komisyon 
kurmuıtur. 

Çankırı ve Aksaray1da 

gene zelzele oldu 
İstanbul, 22 a.a. - Dün gece saat 

23 ü 47 dakika 4 saniye geçe şiddetli 
bir zelzele kaydedilmiştir. Merkez 
üstünün İstanbul'dan mesafesi 440 
metre tahmin edilmektedir. 

Çarıkırı'<la 
Çankırı, 22 a.a. - Bu gece saat 12 

de zelzele oldu. Hasarat yoktur. 

Aksaray' da 
Aksaray, -Konya- 22 a.a. - Bu gece 

saat 24 de şimal cenup istikametinde 
ve üç saniye devam eden orta şiddet
te bir hareketi arz hissedilmiştir. Bi
na ve nüfusça zayiat yoktur. 

Kırk kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içinde Gümrük Mu

hafaza teşkilatı, birisi ölü 40 kaçakçı, 
446 kilo gümrük kaçağı, 209 kilo inhi
sar kaçağı, 4 kayık, 22 kaçakçı hayva
nı ile 32 fişek ele geçirmiştir. (a.a.) 

Acıkh bir ölüm 

Merhum Nejat Anılmt§ 
Büyük teessürle öğrendiğimize gö

re Askeri Temyiz divanı reisi Korge
neral Nihat Anılmış'ın oğlu ve İş 
Bankası memurlarından Fuat Anıl

mış'ın karde§i Nejat Anılmış müpte
la olduğu hastalıktan rehayap olamı
yarak dün saat on dokuzda hayata 
gözlerini yummuştur. 

Heenüz yirmi sekiz yaşında olan 
Nejat Anılmış Galatasaraydan yetiş
miş. Hukuk tahsilini yapmış, kendisi
ni muhitine ç~k sevdirmiş güzide ve 
mümtaz gençlerimizdendi. 

Cenazesi bugün - 23. 7. 938 cumar
tesi - saat dörtte ikindi namazını 

müteaekip Hacıbayram camiinden 
kaldırılarak şehitlikte medfeni mah
susuna bırakılacaktır. 
Sayın general Anılmış ailesinin te

essürlerine acılarımızla iştirak ede
riz. 

Orman fakültesinde 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Büyük

dere orman fakültesinin imtihanları 
bitmiş ve mevcudu 31 olan son sınıf 
talebelerinden 25 i mezun olmuştur. 

En iyi derece ile mezun olan Kemal, 
Hüseyin, Muzaffer staj için Macaris
tan'a gönderileceklerdir. 

Sus vapuru sefere başlıyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Deniz. 

bankın Sus vapuru 5 ağustosta Ban -
dırma ıeferlerine başlıyacaktır. 

ULUS 

Cumhuriyet bayramında 

Tren Erzincan'a 
varmış olacak 

Doğu Anadolu'muzun mühim mer
kezlerinden biri olan Erzincan'a 
Cümhuriyet hükümetinin demirağı 

Cümhuriyet bayramında varmış ola
caktır. Her gün vasati sekiz yüz met
re döşenen demiryolu, bu vilayetimi
zin ekonomik kalkınmasını temin e
decek ve transit suretiyle Erzincan
dan geçen kasaplık hayvanların daha 
çabuk ve bol miktarda Orta ve Garbi 
Anadolu'ya gelmesini kolaylaştıra

caktır. Yurdun en bol ve iyi meyva 
yetişen bu mıntakası demiryoluna 
kavuşmakla civar vilayetlerin de ti
cari faaliyetini artıracaktır. 
Diğer taraftan Erzincan - Erzurum 

hattının Cümhuriyetin 16 ıncı yıldo
nümüne kadar yetiştirilmesine çalı

şılmaktadır. 548 kilometre uzunlu
ğundaki Sıvas - Erzurum demiryolu 
üzerinde 26.900 metre uzunluğunda 

131 tunel bulunmaktadır. Bu kadara
rızalı bir yerde tabiatle çarpışan 

Cümhuriyet nafıası demiryolunu 
Cümhuriyetin 16 ıncı yılına yetiştir
mekle büyük ve kıymetli varlığını ta
mamiyle ispat edecektir. Bu tunel
lerden bir kısmının delinmesi daha 
şimdiden ikmal edilmiş bulunmakta
dır. 

. 
B. Sadrettin Aka lstanbul' da 
Ankara Emniyet müdürü B. Sad

rettin Aka mezuniyetini geçirmek 
üzere İstanbul'a hareket etmiştir. 
Emniyet müdürüne müdür muavini 
B. Necati vekalet etmektedir. B. Sad
rettin Aka ağustos nihayetine doğru 
şehrimize dönecektir. 

Nafia müdürleri arasmda 
Kütahya vilayeti dördüncü sınıf 

başmühendislerinden BB. Ziver Gü
lersoy yetmiş lira maaşla Kütahya 
Nafıa müdürlüğüne, Bayındırlık ba
kanlığı şose ve köprüler reisliği şo
salar fen heyetinde çalışmakta olan 
dördüncü sınıf başmühendis Nazım 

Elçen 70 lira maaşlı Yozgat Nafıa 

müdürlliğüne Kütahya vilayeti Na
fıa müdürü üçüncü sınıf başmühen
dis Necmettin Akyol seksen lira ma
aşla Çankırı vilayeti Nafıa müdürlü
ğüne tayin edilmişlerdir. 

Yurdumuzda lürlım 

giff ik,e inkiıaf ediyor 
Aldığımız malfunata göre Devlet 

Demiryollarının yolcu nakliyatı her
cgün bir miktar artmaktadır. Demir
yollarımızda tatbik edilmekte olan 
muhtelif tenzilatlı yolcu tarifeleri 
yolcu sayısının artmasına bir amil 
olmaktadır. Yapılan tenzilat halkı

mızın yurdu tanımasına yardım et
mekte ve iç turist hareketini teşvik 

etmektedir. Şark demiryollarının 

devlet demiryollarına geçmesinden 
beri, bu hatta da geniş mikyasta yolcu 
hareketleri olmaktadır. 1937 mayısın
da Devlet demiryolları hatlarında 
seyahat eden yolcu sayısı 1.726.364 
kişiyken 1938 yılında 184.200 yolcu 
fazlasiyle 1.910.564 kişidir. Haziran, 
temmuz, ağustos ve eylCil aylarında 

seyahat edenlerin daha fazla artmış 

olacağına göre 1938 yılında asgari 20 
milyon kişi seyahat etmektedir. Bu 
yolcu artışına mukabil yapılan tenzi
latlar dolayıaiyle gelir mikdarı çok 
az artmaktadır. Yolcu geliri 1937 yılı 
mayıs ayında 715.054 lira iken 1938 
yılında ancak 721.692 liradır. 

Ankara Polis Enstitüsü 
ilk meiunlarıno dün 

törenle diplomaları verildi 
Mezunlar Atatürk anıtına ve 

emniyet ôbidesin·e çelenk koydular 

Mektep müdürü kıymetli bir nutuk verdi! 
Ankara Polis Enstitüsü'nün ilk 

mezunlarına dün törenle diplomaları 
dağıtılmıştır. Törende Dahiliye Ve
kili ve Parti 'Genel sekreteri B. Şük
rü Kaya, Genel Kurmay ikinci başka
nı Orgeneral Asım Gündüz, Dahiliye 
Vekaleti müsteşarı B. Sabri Çıtak, 

Adliye Vekaleti müstetarı B. Hasan 
Menemencioğlu, Gümrük ve İnhisar
lar vekaleti müsteşarı B. Adil Okul
daş, Jandarma genel komutanı ge
neral Naci, Emniyeti umumiye 
müdürü B. Şükrü Sökmensüer, bir
çok mebuslar ve davetliler bulunmuş
lardır. 

Öğleden sonra muntazam bir kıta 
halinde enstitüden hareket edilmiş 
ve Yenişehir'de Emniyet abidcsi'ne 
bir çelenk koyduktan sonra Ulus 
meydanına gelen mezun polislerimiz 
Atatürk heykelinin önünde hep gir a
ğızdan İstiklal marşını söylemişler

dir. Heykelin kaidesine gene büyük 
b'ir çelenk koymuşlardır. Genç bir po
lis burada heyecanlı bir hitabede bu
lunmuştur. 

Bundan sonra gene büyük bir inti
zamla enstitüye dönUlmüştür. Saat 
17 de B. Şükrü Kaya beraberinde bazı 
zevat bulunduğu halde enstitüye 
gelmiş ve polislerimizi teftiş ettikten 
sonra törenin yapıldığı salona geç
mişlerdir. 

Salonda mızıka tarafından İstiklal 
m~:şı çalınmış ve hürmetle dinlen
miştir. Bundan sonra enstitünün 
genç ve kıymetli direktörü şu nutku 
söylemiştir: 

Enstitii direktöriirıiin nmku 
- Sayın büyüklerimiz 1 
Aziz cümhuriyetimizin en hayırlı 

tesislerinden birisi olan bu kültür 
müessesesine bundan dokuz on ay e
vel gelcliniz. En büyük gayretlerinizi 
sarfederek çalıştınız. İmtihanlarınızı 
büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin 
memnuniyet ve takdirini mucip bir 
muvaffakiyctle verdiniz. Hepimizi 
memnun eden ve sizleri de son dere
cede sevindiren umumi imtihan vazi
yetiniz şu olmuştur: 

Yüksek kısım talebe 
mevcudu 25 

Çok iyi derecede muvaf-
fak olanlar 15 (%66) 

İyi derecede muvaffak 
olanlar 8 ('?034) 

Orta dereceye kalan 
kimse yoktur. 

Orta kısım talebe mev
cudu 101 

Çok iyi derecede muvaf-
fak olanlar 75 (%62) 

İyi derecede muvaffak 
olanlar 26 (%38) 

Orta dereceye kalan 
kimse yoktur. 

İlk kısım talebe mevcu-
du 51 

Çok iyi derecede muvaf-
fak olanlar 42 ('7o82) 

İyi derecede muvaffak 
olanlar 9 (%18) 

Orta dereceye kalan 
kimse yoktur. 

Enstitü iç ve dışında mesleğin şe
refine ve tiırk milletinin yüKsek şıa
rına Iayik bir durum gösterdiniz, 
sizden sonra gelecek arkacıaşlara hüs
nü misal oldunuz ve bütün ders yılı 
zarfında hepinizi pek yakından tet
kik eden bizleri müteessir edebilecek 
tek bir vakaya sebep olmadınız. Bü
yüklerimiz ve mektep idaresi ıbundan 
dolayı da bihakkın memnun ve mağ
rurdur. Bunu da iftihar ve takdir 
ile kaydederim. 

Bu gün ilk gayenizi teşkil eden he
definize vasıl olmuş bulunuyorsunuz. 
Hepinizi candan tebrik ederim. Fakat 
bu muvaffakiyet gayretinizin hudu
du ve sonu değildir. Bundan sonraki 
vazife ve tahsilinizde de aynı gayret 
ve enerjiyi göstermelisiniz. 

Milletin bunca ihtiyaçları içinde 
sizleri yetiştirmek için yapılmış olan 
mali fedakarlıkları gözlerinizle gör
dünüz. Bu fedakarlıkların mukabili
ni almış olduğunuz feyiz sayesinde 
vazifelerinizde göstereceğiniz yük
sek verimli kabiliyetle ödiyeceksiniz. 

Vazifelerinize iltihak etmek üzere 
meslegin en yüksek fcyiı: kaynağı o
lan bu müesseseden ayrılırken size 
daima hatırınızda tutmanızı rica etti
ğim bazı tavsiyelerde bulunmak iste
rim: 

1 - Birincisi sizler için bu muaz
zam fedakarlıkları yapan millet ve 
devletimize karşı esasen duymakta 
olduğumuz derin baglılıklarınızı 

mesleki ve hususi hayatınızın her saf
hasında ve hiç bir şey karşısında sar
sılmıyarak daima göz önünde tutma
nızdır. 

2 - İkincisi bütün ders yılı zarfın
da bize fiilen ispat ettiğiniz yüksek 
vazife aşkıdır. Bunu bundan sonra da 
her yerde, her işte en aziz bir duygu
nuz olarak tenmiye edeceksiniz. 

3 - Üçüncüsü en büyük dikkatle 
Kemalist rejime el sürdürmemektir. 
Bunun şümullü manasını dersleriniz
de gördünüz ve anladınız. 

4 - Dördüncüsü kendileriyle vazi
feten münasebette bulunacağınız hal
ka mesleğin şiarı olan ciddiyeti kay
betmemek şartiyle en yüksek şefkat 

ve muhabbetle muamele etmenizdir. 
Bu husus polisin, içtimai durumu ba
kımından son derecede riayet gÖ6ter
mesi icap eden bir vazifesidir. Bu va
zifenizi de aynı hassasiyet ve dikkat
le yapmaktan geri kalmıyacaksınız. 

5 - Beşincisi türk milleti kendisi
nin emniyeti için her türlü fedakarlı
ğı yapmıya amade olan polis evlatla
rını şefkatle hareket eder, yersiz ve 
lüzumsuz huşunete tenezzül etmez 

bir durumda görmek ister ve ancak 
böyle bir durumdaki polise itimat e
der. Vazifelerinizin ifasında bu iti

mat rehberiniz olacaktır. Halk zabı
taya muzahir olmadıkça zabıta vazi
fesinde akla gelmiycn müşkülatla 

karşılaşır ve muvaffakiyet şüpheye 

düşer. İyi zabıta demek halkın mu
habbetini celp ve müzaharetini temin 
eden zabıta demektir. 

6 - Altıncısı kanun karşısında 

Ha Yalar yeniden ı ınmı) a 
haı;;Jadı 
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Dün şeherimizd'e hava umumiyetle 
az bulutlu geçmiş. rüzgar şimali şar
kiden saniyede 3 metre kadar hızla 

esmiştir. En yüksek ısı dün 31 dere
ceye kadar yükselmiştir. Yurdun şar
ki Anadolu mıntakasında hava çok 
bulutlu ve mevzii yağmurlu, Ege 
mıntakasında açık, diğer mıntakalar

da kısmen blutludur. Son yirmi dört 
saat içinde yurdun muhtelif mınta
kalarında yağışların kare metreye bı
raktığı su mikdarı Dörtyol ve Yalo
va'da 14, lstanbul'da 12, Gemlik ve 
Kütahya'da 8, Kastamonu"da 4, E<lir
ne'de 2, Samsun'da 1 kilogramdır. 

Yurdda en yüksek ısı İzmir ve An
talya'da 30, Edirne'de 32, Malatya'da 
34, Diyarbakır'da 37 derecedir. 

,. 

Ankara paraşüt kulesi 
Türkkuşu Genel Direktör

lüğünden: 

Ankara paraıüt kulesinin 
her gün saat 8 den 19 a ka
dar faaliyette ve sayın hal
ka açık bulunduğu ilin olu
nur. 

Ahret i~·in pasaport : de yazdığı habralannı bir Ame· 
rikan müesaesesine 300 bin dolara 
satım,. Aynca tren kazalarının ö
nüne geçmek için yaptığı bir ihtiraı 
da bir İsveç ıirketi 100 bin dolara 
satın almış. 

(.;enubı Atraka"da zenci kabile-
leri arasında, kendilerine misyoner 
süıü \'eren bir takım dolandıncılar 

dolatmış ve onlara tanesi bir ster
line pasaportlar daiıtmıtlar. Fakat 
bu paaaportlar ahret içindir. Ve 
ahrette en iyi yerlere talip olanlar
dan daha fazla para istemiıler. 

Ahret için pasaport 1 doğrusu, ,u 
anda dünyanın bir kaç yerinde, or· 
dular, bu neviden pasaportları be
dava dağıtmaktadırlar. fakat zaval
lı zencilerin nereden haberleri ol-
sun? 

Uçac<Lğız : 

Bir İtalyan mühendiıi, İntanın tek 
başına uçmaımı temin eden basit 
bir alet imal etmi,. Şimdi tecrübe
leri yapılmakta olan bu aletin per
vanesi bir çift pedalla harekete ge
tiriliyor ve alet her yere kolayca ko
nabil iyormuş. 

Oh, diyeceksiniz, artık otobüs 
tramvay derdinden kurtulacağız. 1-
ıimize ıitmek için kapımızın önün
den pır diye dairemizin kapmna 
konuvereceğiz. Ne rahat, ne rahat! 

Halbuki aleti icadedenler, daha 

batka ihtimalleri düşünerek sevi
niyorlar. Bu aletlerle cihazlanacak 
bir uçan ordunun strateji kaideleri
ni alt üst ederek düşmanı mağlup e
deceğini düşünüyorlar. 

Bir siirii : 

Cenubi Afrika'da bir sürü garip 
ve acaip hayvanların müııtehaaele· 

ri bulunan bir yer keşfedilmiş. Bir 
toprak kayması neticesinde kocaman 
hayvanlardan mürekkep bütün bir 
sürü gömülerek bugüne kadar o hal
de muhafaza edilmiş. 

Bu hadisenin, ne kadar zaman e
vet vukua geldiğini mi merak edi
yorsunuz. Alimler 200 milyon sene 
diyorlar. Tabii takriben. 

Robenson: 
Kalabalıktan ve İnsanlardan nef

ret eden bir alman Şili civarındaki 

adalardan en külçüğüne gitmiş ve 
bu hali adayı tıpkı Robenaon gibi 
kendi emeği ile imar etmif, bir kötk 
yapmış, hatta elektrik bile istihsal 
etrnit. 

Ancak, bu hadiseyi öirenen tu
ristler dururlar mı? Derhal mo-

dem Robenson'u görmek için kafi
leler halinde adaya akın ebniye ba,. 
lamışlar. O kadar ki, kalabalıktan 

nefret eden zavallı, bu sefer inaan
lann teceaaüsüne mevzu olmaktan 
usanmış ve adadan kaçmak mecbu
riyetinde kalmıt. · Şimdi de kendisi
ne daha tenha bir ada anyormuş. 
Zamanımızda Robenson'luğa da -

imkan kalmamı, doiruıu. 

Dlihi hırlfız : 

Macaristan'da yirmi defa tren
leri yoldan çıkararak hırsızlık yap
mıı olan uıb bir haydut bapiaane-

insanın «behey adam bu kadar ze
kan ve kabiliyetin varmış da, ne di
ye hırsızlık edersin?:. diyeceği geli
yor, 

Fakat yirmi treni yoldan çıkar- -
mış olan adamın tren kazalarına 
mini olacak bir ihtira Üzerinde 
çalıımış olmasına ne dersiniz ? Bu 
suretle günahının kefaretini mi ver
mek İstemiş acaba ? 

Amele f<lbrikası 

Memlekette bir yandan var ku
vetimizle fabrikalar kurulurken, 
bir yandan da bu modern müesse
seleri çalıttrrmak için ki.fi miktar. 
da itÇİ bulunmadığı görülmekte
dir. Bu giditle yakında bir de itÇi 
imal eden fabrika kurmrya mec
bur kalacağız galiba 1 Böyle bir 
memlekette, hali. ıehirlerde itaiz.. 
ltkten tiki.yet edip ortada haylaz 
dolaJanlarm bulunabildiğine tat· 
maz mısınız ? 
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Giresun' do 

F111thk tarifti sahJ 

kooperatifleri UIRllllİ 

toplanhlanni yaptilar 
'Girsun, 22 a.a. - Şchrimizdf; kU 

lan Fındık Tarım satış kooperatif 
rinin umumi toplantıları, İktısat 
kaletini temsil eden valinin batka 
ğında yapıldı. Ortaklar idare Mecl 
üyelerini ve mürakiplerini seçtil 
Bu ayın 25 inde Trabzon ve Ordu 
operatifleri murahhaslarının da it 
dl.kiyle şehrimizde yapılacak topl 
tıda, Karadeniz bölgesi fındık tar 
satış kooperatifleri birliği kurul111 
olacaktır. 

herkesi müsavi muameleye 
manızdır. Karakola giren her va 
daş hiç bir imtiyaz farkı gözetme 
zin aynı nezaket ,aynı tcfkat ve a 
ciddiyetle karıılanmalıdır. Bir va 
daşı ayağa kalkıp karıılarken ve 
azami nezaket ibraz ederken diğer 
vatandaşa bundan dun derecede ve 
mal veya Hikaydiylc muamele yap 
ancak yetişmcmit ve mesleğin ,e 
ve haysiyetine liyakat kesbetm 
şahıslara aittir. Türk polisini 
böyle bir duruma düpnüf görmiye 
ğiz. 

7 - Yedincisi her zaman ve b 
yerde halka içtimai yardım husuı 
daki vazifenizi de en büyük dik 
ve hassasiyetle yapmanızdır. 

Çocuklar, anneler, kadınlar, ih 
yarlar, sakatlar ve şuurunu muvak 
ten kaybeden insanlar sizler için 
ziyade yardımlarına koşulacak in 
!ardır. 

8 - Sekizincisi yurdun emniy 
mevzuul>ahs olan yerde gözlerin 
kırpmaksızın hayatınızı dahi feda 
mekten çekinmemenizdir. Yurd 
muhtelif köşelerinde birer abide 
linde yatan şehit arkadaşlarınız vat 
nın emniyet mesnedi olan türk po 
sindeki bu kabiliyetin en yüksek f 
salidir. 

9 - Dokuzuncusu meslekte 
ruhunu tenmiye etmenizdir. Oku 
yan polis de daima gerilcmiye rn 
kumdur. Bu ruhu tenmiye etmeniz 
böyle bir müessesede yetişen sizler 
çin bir borç. bir vazifedir. 

10 - Onuncusu cumhuriyet kanu 
larının koruyucusu olan cumhuri 
polisinin rejimin ve mesleğin her 9e 
Cfen yüksek tuttuğumuz ıeref ve ıı. 
siyetini daima göz önünde tut 
dır. Şahsi durumlarınızla düşmanla 

mıza bile Türk polisinin yalnız 
ramanlık bakımından değil ilim 
ahl~k bakımlarından da dünyanın 
iyi polisi olduğunu itiraf ettirec 
siniz. 

İlk diplomayı sizlere tevdi eder 
cumhuriyete böyle bir enstitüyü 
min etmek yoliyle polise karşı beti 
diği muhabbet ve alakasını göste 
en büyük zabıta amirimiz Dahili 
Vekili Sayın Bay Şükrü Kaya'ya 
hükümetin zabıtaya karşı muave 
tini temin eden sayın Batbakanı 
mesleğin kalbden gelen teşekkürle 
ni arzederken her şeyin kurucusu 
türk zabıtasının da yaratıcısı bil 
Şef Atatürk'e türk zabıtasının 11' 
net ve şükranını ve derin sadaka 
and içerek arzederim. 

Dinliyenler tarafından alkrıta 
bu nutku, enstitünün orta kısım 
zunlarmdan Muhtar Solak'ın kısa 
heyecanlı sözleri takip etmiştir. 

B. Muhtar Solak nutkunu şu c' 
lelerle bitirmiştir: 

Huzur ve emniyet yurd refahıfl 
inkişaf ve umranın en büyük rn 
didir; Biz bunu bilerek, bunu anlı 
rak, duyarak işlerimizin başına k 
yoruz. Türkiye cumhuriyeti va "" 
daşları emniyet ve asayişin verd fi 
kalb ve ruh huzuriyle çalıştıkça retff 
ha kavuştukça bizler bu büyük ese 
naçiz bir işçisi olmakla gurur dil'!' 
cağız ve unutmıyacağız ki: 

Bize bu ülküyü aşılıyan bize bıJ ~ 
lu açan dünyanın en büyük ulıJr" 
nun en büyüğü Atatürktür. ~ 

İdealimiz onun ebedi kaynağın~ 
kuvet aldıkça vazifemizde rnu~ 
muvaffak olacağız .. Bu ima~ . ~ 
muzdan doğan emnıyet ve ıtı~ 'ti 
bir ifadesi olarak ömrümüz oldll 
bizimle yaytıyacak. 1" 

Ankara polis enstitüsünün ilk~ 
z:unları adına bize bütün bu irnk ~ 
rı veren Büyük Şefimizin önünde,.., 
derin bağlılık ve en unutulmaı ~ 

w•Jir ... ran ve minnet duygularımla egı 

8. Şükrü Kaya konuşu_rD~ 
Bundan sonra B. Şükrü Kaya 't 

ğa kalkmış ve çok kıymetli bir. lı"' 
bede bulunmuştur. Polislerimi:ıııı ':J 
zife hayatında takip edecekleri 1':." 
çizen bu nutuk ilk sayfamızda ' 
sütunlarımızdadır. #'J 

Dakikalarca alkışlanan bu hi~ 
den sonra derece sırasiyle rneı ·ı>1! 
rın diplomaları dağıtılmıştır. pı~ 
ma tevziinden sonra enstitü d~~. ff 
rü misafirleri büfeye davet etlP"I' 
ağırlamıştır. 
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• 
İktisat Vekilimiz cok Spor 

umumi 
ve egzersıs Enstitüsünde 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 13.30 Karışık plak 
neşriyatı - 13.50 Plakla türk musikisi v' 
halk şarkıları - 14.15 Ajans hoberlerL 

.:> 

güzel bir nutuk verdi bir ihtiyaçtlr kü mesavi erbabı, bugün, denilebi
lir ki adi cürümlere tenezzüİ etnıi
yecek kadar bilgili ve mütehassıstır: Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak neşri· 

yatı - 19.00 Dans plak neşriyatı - 19.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Makbule 
ve arkadaşları) - 20.00 Saat ayan ve a· 
rapça neşriyat - 20.15 Türk musikisi (Ji• 
Rıza ve arkadaşları) - 21.00 Fülüt soıo: 
(Ahmet Andic;en) Piyanoda Markoviç -
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - Sebebe~: 

B. Şakir Kese bir 

kurulmak zaruretini 

daimi 

bir 

bir 

daha 

sergi binası 

tebarüz ettirdi 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

yordu. Diğerleri Galatasaray lisesi
nin kıymetli misafirperverliğinden 

ve yardımından istifade edilerek dai
ma bu binada açılmıştır. 

On senecl';nberi sergi tertibine, bu 
milli iktr:;a~ !ıareketine binayı tahsis 
etmek sure.:.&yJe Kültür Bakanlığımı
zın ve lise idaresinin göstermiş oldu
ğu aH'ikay.ı ve yardımı huzurunuzda 
şükranla anmayı borç bilirim. 

Sergilerin müstahsil ve müstehlik 
arasında rabıta ve münasebet temin 
etmek ve bu rabıta ve münasebeti a
henkleştirmek, müstahsili yetiştirdi
ği malı toplu bir surette müstehlike 
arzederek beğendirmek ve müstehli
ke de taktirine arzedilmiş olan mal
lar üzerinde toplu bir mukayese yap
masına, fiat ve kalite bakımından ka
rar almıya imkan bulunmasına yar
dım etmek ve nihayet milli ekonomi
nin her hangi bir safhasının hal ve 
mevkiini göstermek noktasından ifa 
ettiği büyük hizmetleri tekrar etmiye 
lüzum görmüyorum. 

Bidayeten mütevazi olarak başlı
yan Yerlimallar sergilerimiz yer dar
lığına ve teknik güçlüklere rağmen 

daima mütekamil bir yol takip ederek 
bu hizmetleri ifaya çalışmıştır. On 
senelik eserlerini düşündüğümüz za· 
man kendisini bu hizmetinden mu
vaffak olmuş telakki etmek hak"inas
lrk olur. 

Sanayi Birliği umumi katibi arka
daşunın işaret ettiği gibi daimi bir 
ı;ergi binası bu mevzuda en ziyade te
mini lazım gelen ihtiyaçlardan biri
dir. Bu münasebetle geçen sene sayın 
Başvekil Celal Bayar'ın açılış nutuk
larında daimi bir sergi sahasına olan 
lüzumu tebarüz ettiren bu sözlerini 
huzurunuzda bir kere daha derhatır 

ettirmek isterim. 
İstanbul'un hususi vaziyet'i büyük 

bir sanayi merkezi olması, ticaret, 
mübadele ve istihlak, iç ve dış turizm 
noktai nazarından haiz olduğu eherni
yet gözönüne getirilince açılacak o
lan sergilerin daimi bir bina dahilin
de olmasındaki faydaları kabul et
mek lazımdır. 

vaffak olan milli sanayi birliğimizi de 
bu münasebetle yüksek huzurunuzda 
öğmeyi bir borç bilirim. 

Milletimizin ve sanayicilerimizin 
yülu>ek alaka ve taktiri devam ettikçe 
bu teşebbüslerin semeresi de o nis
bette artacağmda şüphe yoktur. 

Geçen seneki rakamları derhatır 
edersek yarını milyon ziyaretçinin 
uğramış olduğu sergi, kendisinden 
beklediğimiz faydaların hakikateıı 
yerinde olduğunu ispat etmiştir. 

Onuncu serginin de geçen seneki 
rağbete mazhar olacağrnı ümit ederek 
sergiyi açrnıya ve birlikte, teşhir e
dilmiş olan eserleri zevkle görmiye 
cümlenizi davet ederim.,, 

Sergiye 160 firma iştirak etti 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Onuncu 

Yerlimallar sergisine bu güne kadar 
160 firma iştirak etmiştir. Müracaat
lar hala devam etmektedir. Sergide 
Sümerbank'la Etibank'ın ve tş banka
sının pavyonları fevkalade zengindir 
ve her biri başh başına ayrı birer ser
gi olacak kıymettedir. 

Serginin en enteresan köşelerin
den birini de B. Nuri Demirağ'ın Be
şiktaş tayyare fabrikasında , yaptığı, 
iki planörle bir tayyare teşkil etmek
tedir. 

Sergideki cam adam 
Sergide cam adamın da teşhirine 

başlanmıştır. Fakat cam adam halka 
20 kuruş duhuliye mukabilinde gös
terilmekte ve bunun ancak 1 kuruşu 
Kızılay'a verilmektedir. Günlerden
beri devam eden reklam, halkın bu 
paviyona çok rağbet edeceğini zan
nettirmektedir. Bu vaziyet karşısın

da bu yirmi kuruşun indirilmesi için 
Sergi komiserliği nezdinde teşebbüs
te bulunulmuştur. Sanayi Birliği u
mumi katibi B. Halit Güleryüz bu 
duhuliye nisbetinin indirilmesi husu
sunda teşebbüse girişeceği hakkında 
gazetecilere vaitte bulunmuştur. 

Hatay'da 

Erkek ve dişi herkes için, her yaş
ta egzersis ve spor lazımdır. Makine 
demirden beden makinesi ettten (a
zottan) yapılmıştır. lşlemiyen demir 
paslanır; beden makinesinin etleri de 
egzersisten kalırsa zehirler birikir 
makinede vaktinden evel durgunluk 
husule gelir. 

Hayat harekettedir. Yedi yaşına 
kadar yürüme, koşma, sıçrama, oyna
ma gibi tabii hareketlerle çocuk ken
di haline bırakılabilirse de yedi ya
şında bünyevi kültüre başlamlmalı
drr. 

On beş yaşına kadar futbol, güreş 
gibi idmanlara on sekizde boks egzer
sislerine müsaade olunabilir. 

Kızlar ve kadınların spor yapmala
rı sağlamlık, beden güzelliği neslin 
iyi üremesi itibariyle zaruridir. U
mum spor hareketlerinin cins, yaş, 

meslek, milli gaye gözetilerek tesbit 
ve tevzii lazımdır. Muhtelif spor ne
vilerinin sistematize edilen egzersis
lerin tam faydalı olması ancak beden 
terbiyesi öğretmenleri ve antrenörle
rin yanında spor hekiminin vazife al
masiyle mümkündür. 
Kıymetli arkadaşım Doktor Osman 

Şevki'nin Ulus sütunlarında çıkan ya
zıları bu hakikati pek güzel gösteri
yor. 

Osman Şevki Lyon'da yapılan ilk 
okul talebesi muayenelerinden çıkan 
neticeyi söyliyerek bahsini mektep
lere temas ettirmekteedir. Mektep
lerde yapılan sıra muayenelerinin be
den terbiyesine rehber olacak ciddi
yeti noksandır. Umum spor hareketi
mize lazım olan tıbbi muayene yanın
da gerek ilk okul ve gerek daha yük
sek dereceli okullardaki muayene u
sullerinin fennin son mütekamil va
sıtalariyle yapılması için usuller ve 
techizat tamamlanmcrya kadar mer
kezi müesseseleri olan büyük şehir
lerde bu müesseselerden istifade o
lunmasını tavsiye eden Osman Şevki 
çok haklıdır. Götürü bir muayene ile 
çocuğa verilecek egzersis serilerin
den iyi netice alınacağı şüphelidir. 

Çocuğun, gencin beden terbiyesinden 
tam faydalanması bu terbiye esasla
rının teeşekkül üzere olan uzviyetin 
fziyolojik şartlarına uygun olması 

lazımdır. Egzersislerde çocukların 

yaşlarını ve mukavemetlerini gözet
tikten başka aynı yaşta oldukları hal
de neşvünemaları müvazi gitmemiş 
olanlar arasmdaki farkları da göz ö
nünde tutmalıdır. Marazi haller hari-

cindeki - burada küçük hastanın 
yapabileceği ekı:ersisi gene doğru

dan doğruya hekim tayin eder - her 
şahıs için ayrı ayrı dikkatler netice
sine göre şahıstan hareket edilerek 
topluluğa fen göziyle yürümek egzer
sis sırlarını tensip etmek keyfiyeti 
hekimin rolü dahilinde bulundurula-
caktır. 

Bu işlerde muvaffak olmak için i
yi bir muayene neticesini gösteren 
fişler lazımdır. Boy, vezin, ciğer ge
nişliği şu dereceye varanlar bünyesi 
şu ve bu şartları gösterenler şu eg
zersisleri, şu sporlan yaparlar deni
lecek ve bu işlere mahsus vazih tali
matnameler tanzim olunacaktır. Be-
den terbiyesi kanununun tatbikinde 
enstitünün tesisi bu umumi kaidele
rin tespitini muvaffakiyetle başar

mıya çok müessir olacaktır. 
Cürnhuriyet rejimimizde beden 

terbiyesi kanunu ile umum yurttaşla
rın harekete getirilmesinden doğa

cak enerjik intibah ve kudreti bek
lerken muhtelif spor hareketlerinin 
bedenimizde uyandıracağı tesirleri 
düşünmemiz faydalı olur. Sayın oku
yucularım bu yoldaki maruzatımı 

bundan sonraki yazılarımda bulacak
lardır. 

Doktor Şükrü Şenozan 

B. Viclman Berlıtesgaden'de 

Seyahati hakkında 

B. Hitler'e izahat verdi 
Berlin, 22 a.a. - Dün ögle vakti 

Berlin'den hareket etmiş olan yüzba
şı Vidman, Berhtesgaden'e gelmiş ve 
derhal B. Hitler'c Londra'da yapmış 

olduğu görüşmeler hakkında malü-
mat vermiştir. 

İyi malCımat almakta olan siyasi al-
man mahafilinde öğrenildiğine göre, 
B. Vidman Londra hükümetine muh-

tıra kabilinden bir şey tevdi etmemiş 

olmakla beraber ingiliz zimamdarla-
rma halihazırda muallak bir halde 
bulunan enternasyonal siyasetin bü~ 

yük meseleleri hakkında alman zi-

mamdarlarınm rUıhi haleti ve hissiya

tı hakkında malUmat vermek için bu 

ziyaretinden istifade etmiştir. 

Kamasını çekip taattuza kalkan ka. 
badayı ancak bu haşin ve çılgın fiili 
ölçüsünde tehlikelidir. Gece yarısı 
kapıyı maymuncukla açıp içeri gi
ren hırsız bir saat, bir gün, bir ha&a 
sonra yakayı ele verecektir. Fakat 
zekanın ve ilmin bin türlü inceliğini 

hahasetlerine alet etmeyi bilen ted
birli hırsızlar, caniler, casuslar, gizli 
ajanlar, ve bütün bunlar gibiler kar. 
şısında zabıta, üstün bir ilimle ci
hazlanmış ve bütün vasıtalara sahip 
olmuş bulunmalıdır ki vatandaşların 
ve vatanın emniyeti tehlikeye düş
mekten masun bulunsun. imdi, zabı. 
tanın bugünkü vazifelerinin nevi ve 
şekli saymakla tükenmiyecek kadar 
çoğalmıştır da: Başında miğferiyle 
nöbet yerinde durup seyrüseferi tan
zim ile uğraşan polis neferinden 
başhyarak beledi nizamları tatbika 
çalışan, veya cürüm sahiplerinin izi
ni takip eden, yahut memleketin 
emniyeti ve yüksek menfaatleri a -
leyhindeki teşebbüsleri önlemek i
çin zihnini yoran küçük ve büyük 
rütbelerdeki zabıta meınurlarında 
çeşit çeşit vasıflar aranmaktadır. Bil
gi ve ihtısas gibi bu vasıflar da an • 
cak mesleğin bütün hususiyetlerini 
öğreten müesseselerde iktisap edile
bilmektedir. Kanunun emri kadar 
şefkatin icaplarını, parmak izinin 
anlattıkları derecesinde psikolojinin 
dediklerini, tarihin öğrettikleri nis. 
betinde zamanın fısıldadıklarını, o -
kuma ve yazma gibi aritmetiği veya 
idare zaruretlerini anlıyan, bilen, 
tatbik kudretini haiz olan zabıta 
memuru memleketi için bir sükfuı 
ve saadet unsuru olduktan başka, 
kendi bakımından da, en yüksek 
mansaplara namzet değerli bir me. 
mur tipidir. 

Her gün bir gün evelkinden daha 
ileri olan Türkivl!'de, güvenliğin ileri 
vasıflı memur ~e amirlerini yetiştir
mek maksadiyle tesis edilen modern 
polis enstitüsünde, dün, o enstitünün 
kurucusu olan sayın Dahiliye Vekili
mizin elinden, edinmiş oldukları mes
leki malumatın hüccetlerini, diploma
larını birer birer alırken genç zabıta 
memurlarımız, aym zamanda Üzerleri· 
ne almış oldukları mesuliyetin de yü
künü elbette vicdanlarında hissetmit
lerdir. Girmekte oldukları meslek şe
refli olduğu kadar güçtür. Fakat onla
rın munis çehrelerinde bu güçlüğü ik
tiham ettirecek ve şereflerini baş
lan üzerinde daima yüksek tuttura-

Serenade 1talienne. 2 - Paul Lincke: Anıt· 
na. 3 - Rimsky - Korsakow: Scheherazade. 
4 - Borodin: Notturne. 5 - joscf Lanner: 
Hofball - Tanze - 22 - 22.15 Ajans haber• 
leri. 
İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: J2.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
türk musikisi - 13.15 - 14 Konser: No· 
vothiden naklen Viyolonist Kemal A.kel 
idaresinde orkestra. 1 - Uvertür: Egmond 
- Betoven. 2 - Orkestra: Frer juvayyö • 
Vals: R. Volstet. 3 - Şarkı: Tenor Bake• 
as. 4 - Orkestra: Marş Florantin - pujilt. 
5 - Orkestra: Wien, du Stat meiner Trau· 
mes - R. Zizinsky. 6 - Şarkı: Bariton Yun• 
ka. 7 - Orkestra: İllı.izyon - Tango 5ere-' 
nad. 8 - Orkestra: Blutrote Rozen, slov • 
Erenke Mayt.:. 
Akşam Neşri/atı: 30 H f"f .. · ~ 18. a ı mu• 

zik: Tepe başı belediye bahçesinden nak· 
len - J9.15 Konferans: Prof. Salih Murat 
(Fen musahabeleri) - 19.55 Borsa haber" 
leri - 20.00 Saat ayarı: Grenviç rasatba• 
ııesinden naklen Belma ve arkadaşları ta· 
rafından türk musikisi (Hicazkar, Suzi • 
nak) - 20.40 Hava raporu - 20.43 Ömer 
Rıza Doğrul tarafından arapça söylev -
21.00 Saat ayan: ORKESTRA: 1 - Bizct: 
Arleziyen, süvit. 2 - Betoven: Andante. 3 • 
Langen: Grossmuterhen - 21.30 Necmet• 
tin Rıza ve arkadaşlan tarafından türlı: 
musikisi (Hicazkar) - 22.10 Müzik ve va• 
riyete: Tepe başı belediye bahçesindeJl 
naklen. - 22.50 - 23 Son haberler ve erte
si günün programı, 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20 Buda • 
peşte - 20.30 Berlin - 20.45 Strzburg -
21 Bordo, Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
FON1 KKONSERLER: 19 Hamburg - 20 
Sottens - 22.5 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Strazburg - ııl 
Brno. 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 Stokholnl 
- 19 Berlin - 21.5 Post - Parizycn - 22.30 
Doyçlandzender. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 8.30 

Breslav, Mı.inih - 10.30 Hamburg - ız 
Hamburg, Königsberg, Münih - 17.3S 
Brno - 18.20 Prağ - 19.15 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.10 Breslav - 18.30 Hamburg - 18.45 
Monte Ceneri - 19 Sottens. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.10 Haın· 

burg - 6.30 Breslav, Kolonya - 8.30 K r 
lonya, Ştutgart - 9.30 Berlin - 12 Vi:f\. 
na - 13.15 Münih - 14 Laypzig - 14.10 
Alman istasyonları - 14.15 Hamburı, Bet· 
lin - ıs.ıs Breslav, Doyçlandzender -
15.20 Hamburg - 16 Alman istasyonları 
-;- 17.45 Stokholm - 18 Bcrlin -18.10 Mii• 
nıh - 18.30 Frankfurt - 19 Alman iıta.
yonları - Z0.10 Kolonya - 2.2.30 Bedin. 
Hamburg - 23 Viyana - 24 Frankfurt -
1 Breslav. 

HALK MUSİKİSİ: 10.30 Viyana - 1 ı,30 
$tutgart - 19 Viyana - 22.10 Budapeşte 
(Sigan müziği). Bu teşebbüste alakadar olan resmi 

makamlarımızın, milli banka ve mü
esseselerle sanayicilerimizin maddi 
ve manevi yardımlarını esirgememe
lerini bu münasebetle rica ederim. 

Kayıt işi 
basladı ,:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 iL. 

cak olan zeka ve azmi, bütün orada 
bulunanlar görüp derin bir gurur duy
t:ııuşlardır. 

DANS MÜZİÔİ: 19 Münib - 21.ıs 
Ştutgart - 21.40 London - Recyonal - zz 
Floransa, Post Parizyen - Z2.15 Bresla"• 
Stokholm - 22.30 Frankfurt, Laypzig, 
Münib, London - Recyonal, Sofya - 22.40 
Brüksel - 23 Droytviç, London - Recyo
nal, Lüksemburg, Paris, Roma, Strazburg, 
Tuluz - 23.10 Belgrat - 24 Milano, .Ro
ma. 

Başvekilimin geçen seneki vaitleri, 
bu sene hükümetçe Büyük Meclis'e 
taktim olunan bütçede tahsisat teklif 
etmekle tahakkuk ettirilmiş ve Bil· 
yük Meclis'çe de bu tahsisat kabul 
buyurulmuştur. 

.., 
(Ba§ı l. inci sayfada) 

çabuk yapılabilmektedir. 

- Yazan: Alexis Tolstoi No: 158 Atatürk'ün kurduğu vatan, ona Ja
yik olmak gayret ve iradesiyle çalışıp 
muvaffak olan böyle bilgili ve fazilet
li zabıta memurları iş başında çoğal4 

dıkç.a daima artan bir slikun ve huzur 
içinde yaşıyacaktır. 

Ümit ederim ki bu yardım hareketi 
İstanbul'da daimi bir sergi sahasının 
hazırlanmasını mevkiifile koymak .i
çin bir başlangıç tCfVik ve teairini 
gösterecektir. 

Sanayi sahasında, hükümetin takip 
ettiği hattıhareket muhtelif vesile
lerle ve tafsilatiyle millete arzedil
miştir. Burada tekrar onlara temas 
etmeyi zait addederim. 

Biraz evel dinlediğimiz sözler ara
sında tehar\iz ettirildiği veçlıile, 

yerlimallar tıergilerinin seneden se
neye teşhir ettikleri eserler Atatürk 
devrinde sanayi sahasında memleke
timizin mazhar olduğu terakki ve in
kişaf için beliğ nümunelerdir. Bu yol
da devamımızın me.Qllekete getirece
ği refah ve inkişafı tamamiyle müd
rik olarak aynı yolu takip etmek hu
susundaki azmimiz kati bulunmakta
dır. 

Bu faydalı hizmeti deruhte ederek 
on senedenberi azimli çalışmalariyle 
sergilerin muntazaman tertibine mu-

I 

Fes ortadan kalktı 
Antakya, 22 a.a. - Anadolu Ajansı 

hususi muhabiri bildiriyor: 
Antakya'da fes ortadan kalkmış gi

bidir. Bu çabuk istihale piyasada şap
ka buhranı tevlit etmiştir. Bir çok 
muhtaç kimseler kendilerine birer 
kasket verilmesi için halkevine müra
caat etmekte ve bir çok kimseler de 
başaçrk gezmeyi fesle dolaşmıya ter
cih eylemektedirler. 

Suriye' ye giden ıürklere 
gü~liik çıkarılıyor 

--------------------------------------Antakya, 22 a.a. - Anadolu Ajansı : 
hususi muhabiri bildiriyor: E 

Haleb'e gidip gelen türklere Suri- : 
ye hududundaki jandarma karakolu 5 
tarafından gösterilen müşkülat son : 
dereceyi bulmuştur. Bu karakoldaki : 
Suriye memurlarının en az yaptıkla- : 
rı işkence otomobil ve kamyonları, : 
içlerindeki kadın ve çocuklara da acı· : 
mıyarak cehennem sıcağında saatler- : -ce sebepsiz yere bekletmek oluyor. : 
Bu hal devam ettiği taktirde mukabe .. -
lebilmisilde bulunulmak üzere aynı : 
yol üzerinde bir Hatay karakolu tesi- : 
si derpi§ edilmektedir. ı ~ 

-(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll= 

kocaman arkulılar onlar şöyle fısıl· 
oamaktan zevk duyuyorlar: "Bunun 
menşei sokağın çirkefidir ... " 

Petr-0: 
- llakkrn var, dedi. 
Bir havlu ile kurulandı. 'Gözleri 

parlıyordu. 

- lli~ olmazsa bir unvanım bulun
saydı - meselfl., kont olsaydım .. 
Aleksa~ka elinden ma~yı bıraktı, 

ateşin karşısına bakır tellerden yapıl
mış bir siper koyarak kalktı, masaya 
geldi. "Ne tipi! meiıı Herz, evine dö
nebileceğini hiç aklına getirme." 

- Aklıma getirmiyorum. 
Menşikof elinde hafifçe titriyen 

ayaklı kadehini aldr. Gözlerini önüne 
eğmi~, oturuvordu. 

- Sözü ben açmadım, sen açtın. 
Haydi git, onu çağır ... 
Aleksaşka sarardı. Birden kalkı.P. 

-çıktı. Petro, ayaklaruu sallıyarak O· : 

t.urduğu yerde kaldı. Evde ses sada : -yoktu, yalnız geniş tavan aralarında : 
rüzgarın ıslıkları işitiliyordu. Petro E 
kaşlarını kalJırarak dinliyordu. Ba - : • 
cağı mihaniki bir hareketle sallanı- E 
yordu. Keyfi yerinde olmıyan bir a- : • 
damınkilere benziyen adımlar •.. Alek- E 
saşka göründü. Dudaklarını ısırarak : 
açık kapının yanında durdu. E "1 

- Gelecek... : -Petro'nun kulakları kafasına yapış- : .. 
+ .. 

tı: Evin sükutu arasında hafif, kayıt
sız, küçük topuklariyle neşeli neşeli 
döşemeyi döverek sanki uçan kadın 
ayaklarının sesini işitmişti. 

- Gir içeri, korkma ... 
Aleksa~ka, Katerina'nın içeri gir

mesi için kapının önünden çekildi. 
Katerina koridorun karanlığından çı
kınca aydınlıkta gözlerini kİrpıştır
dı. Aleksaşka'ya istifamlr bir nazar a-

tarak (parlak gözleri, kıvırcık saçla
riyle onun ancak omuzuna yetişiyor
du) aynı hafif yürüyüşle, hiç ürkek· 
lik göstermedt'n, Petro'ya doğru iler
ledi, derin bir reverans yaptı, masa
rım üstünde duran Petro'nun koca· 
man elini e9yadan biri imişcesine alıp 
öptü. Petro dudaklarının ılıklığını, 

muntazam ve beyaz dişlerinin hafif 

------

· Enstitünün gelişmesinde büyük bir 
rolü olduğunu yakından bildiğimiz 
Enuıiyet Umum Müdürümüzle mües
seseyi ve dersleri idare edenler, say. 
larınm ilk hasılasını aldıkları dünkü 
günde elbette haklı bir sevinç duy
muşlardır. Onların bu sevincini an
lamalı ve kendilerini tebrik etmeli-

yız. . l . .. . 
Güvenlik anıtının gr'anıt erı uzerm-

- de Atatürk'ün şu sözleri abide kadar 
: mahkuk kalacaktır: ''Türk! Öğün, 
: Çalış, Güven •.. ,, ------------

Nasuhi BAYDAR 

Kıraliçe Mari ıçın 

İstanbul' da 
,. . 
ayın 

İstanbulı 22 (Telefonla) - Vefat 
eden kıraliçe Mari'nin ruhunun isti. 
rahati için pazar günü Taksim'.de or -
todoks kilisesinde bir ruhani ayin ya
pı·lacal-Otır. 

Yüzme müsabokalanno 

yarın devam edilecek 
T. S. K. Ankara Bölge•i Su Spor 

ları Ajanlığından : : 
24 temmuz pazar günü yapılaca.lı 

yüzme teşvik müsabakaları saat 15 de 
başhyacaktır. Program aşağıya yazıl· 
mıştır. Hakemler: karar hakemi P.• 
jan, diğer hakemler Yekta Hülagıı 
Ziya Ozan. 

1- 100 m. serbest, 2- 100 m. sırt~ 
tü; 3- 200 m. kurbağalama; 4- 50 ıı>· 
serbest (küçüklere); 5- 400 m. set• 
best; 6- 50 m. serbest (tekaütlere); 1• 
4x200 bayrak yarışı serbe11t: 8- ,Attıı· 
malar: A) Geriye adi balıklama dura• 
rak; B) İleri çıkıp geri devrilerek at' 
lama, koşarak; C) Bir perendeli ter• 
atlama durarak. 

Sef erhcrlik müdürliiğü 
şefliği ... 

İç Bakanlık Seferberlik müdürlll 
ğü ikinci şube şefliğine OsrnaniYe 
kaymakamı B. Gafur Soylu tayin e' 

dilmiştir. 

::11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1 

§ Katerina kötü rusça ile, fakat - Böyle bir şahıs karşısında 11'' 
: öyle hoş bir sesle cevap verdi ki Pet- sıl konuşabilirim... . 

1
• 

- ro, rüzgarın ıslıklarından masun o- Onlüğünün altından ellerini ~ 
lan bu odadan ürkerken, birden bire kardı, kadehini aldı. Petro'ya dog 

ağırlığım elinde hissetti. Katerina, 
ellerim küçük beyaz önlüğü altında 

kavuşturarak Petro'nun koltuğu ö
nünde durdu. Etekliği altında, onu 
buraya kadar getirmiş olan bacakları, 
biraz ayrıktı. Neşeli, dürüst, dos
doğru Petro'nun gözleri jçine bakı • 
yordu. 

- Otur Katerina ... 

şöminenin canlandırıcı sıcağını his- canlı bir bakışla gülümsedi: 1 t.~ıı 
setti ... Yüzünün çekik hatları gevşe- Konuşmağa başlamak IJ4' 

di, bacağının asabi sallanışı durdu. düşmez... ,-
Katerina: "Teşekkür ederim, otu- Petro güldü. Çoktan beri bıJ 1' , 

rayım .. .'' dedi. Ellerini gene eskisi dar iyi gülmemişti. Katerina'yı s0~. 
gibi önlüğünün altında, karnı üze - guya çekti: Nereli idi, nasıl Y11tıı' 
rinde tutarak bir iskemlenin kenarı- mıştı, nasıl esir olmuştu? l{ater ırı' 
na ilişti. cevap verirken çıplak dirsekler ır 

- Şarap içer misin? masa örtüsü üzerine yerleştirere~ )t' 
- Evet, teşekkür ederim... kemlesine iyice yerleşti. Kara go%fi! 
- Esirlikte rahat mısın? ri ışıldıyor, ve siyah bukleleri. b';ıc' 
- Fena değil, teşekkür ederim.. hafif kalkıp inen göğsü üstü~e şf' 
Aleksaşka, küskün, yaklaştı. üç örgü halinde düşerek ipek gibı l' ~· 

bardağa da şarap koydu: lıyordu. Merdivenlerden ve I<~,, 
- Sen durmadan tekrarlıyorsun: dorlardan demin nasıl kayıd5' dl 

teşekkür ederim, teşekkür ederim .... geçmişse, kısa ömrü uzunluğu~~şıe • 
Bunları bırak da bize bir şeyler an- her türlü felaketler arasından o'/) 
lat... • ce koşuP. g.elmişti... (Sontı va! 



Dahiliye Vekilimizin polislere direktifi Oslo grupu 
devletleri 
konferansı 

İngiliz Kırat ve 
Kırallıesl dün 

Londra'ya döndüler 

(Başı 1. inci sayfada) 
rılmaz ve birbirini tamamhyan kıy -
metli ve asli parçalarıdır. Diğer za
bıta kuvetleri de bu asıllara inzı. 
mam eder. Hep.sinin hizmetleri bü · 
yük, vazifeleri ağır ve ıerefleri 
yüksektir. 

Jandarmalarımız hakkındaki dü
fÜncelerimi birçok ve&ilelerle millet 
kürsüsünde ve millet muvacehe.sin -
de arzettim. 
Yakında gene böyle bir diploma 

töreni vesilesiyle o güzide kuvetimi
zin ıahsiyetini ve vasıflarını izaha 
fırsat bulacağımı ümit ediyorum. 
Şimdi sizden, polislerden bahsedece
ğim : 

Türk polisi bugüne kadar meslek 
ve insanlık p.n ve ıerefini muhafaza 
etmit tan ve ıeref onun derin, ku. 
vetli bir ananesi haline gelmittir. 

Esanen unutulmamak laznn geJir 
ki, titık milleti vakur, ciddi, aakin, 

• · d Bu nazib, ve ağır baılı bir camıa "!'·. 
cAınıanın bariz vasıflarından hırı de 
ıerefine, haysiyetine ve izz~ti nef.si: 
ne bağlı olması,tahsi ve millı ,e~efını 

ı hasaasıyetle ve gururunu ıuur a ve 
taşımasıdır. Kendi&ine yapılacak ta -
an-uzlara derhal ve tiddetle ~va~ 
vennesi bu duygularının, bu hısl~ı: 

• b' •-· ··1· l'd'ar Türk polısı nın ır aJL.'\U ame ı • . • 
1• t"' k 0 ; ...... k itibariyle bızatı-eve a, ur -·- . • Son 

hi bu evsafın hepsine aahıptı~. -
ra da mesleki terbiyesi icabıyle ~u 
milli ve fıtri vasıflarmı ilimle, t~lun 
ve terbiye ile arttmnıt ol~lan. ıcap 
eder. Bu mil~te layık bı~ polı~ ol. 
ınak kolay bir dava değildır. Mıl~e -

- b"tün fedakar-tin sizin iç.in yaptıgı u . . 
Irklar sizi kendisine layık ~ vazı • 
yetfl ıetirmek içindir. Milletın bu e -

• . .. "dini bot• çıkarmıya-
ıneı•ı ve umı 

• t" "z vardır cağmıza eınnıye ımı • . ·. 
Arkadatlar, eğer kendın~zı halka 

d . k millete beğendırmek ve aev ırme , .. k • 
halkı kendinize muzahir gorme ıs-
tiyonanız, vazifenizde ciddi, vakur, 
dürüst ve nazik olunuz. Mektepte 

.. d"" •ünüz ve öğrendiğiniz denler, 
gor ug . ··- fi n 
yaptığınız talimler ve sıze ?gre ı e 
meslek ve di&iplin nizammı lf başm • 
da tatbik ediniz. Diplomalannızı al
makla zaten mensup old~~uz te· 

fr mesleğinize daha buyuk kıy-
re ı k . · ş da tler ili.ve edece sınız. unu 
;::ırlatmak i&terim ki, ,e~ef ve kıy
ınetioiz arttığı ni.bette vıcda_nmıza 

e irfanınıza yüklenen mesulıyetler 
v • d b . de ağırla§ryor. Vazifenız e u vıc. 
dani mesuliyeti daima derhatır et
mek aizin için en emin bir muvaff a -
kıyet yoludur. 

Dü§m&ftla yapılan bir savatla ka. 
BIDı dökmek ve canmı v.-mek çok 
terefli bir vazifedir. Fakat aulh za· 
llaanında vatandaılann huzur ve 
emniyetini temin etmek için yapıla : 
cak kan ve can fedakarlığmm tcre~ı 
de bundan atağı değildir. Bir po~ı& 
için bazan vatandaılarm huzur ve ı.~
tirahati uğrunda oo.larm ırzmı, hu
riyetini canını, malını korumak yo • 
lunda 

1
kötü huylu, kötü ruhlu bet. 

baht adamlarla uğrapnak, savat 
meydanında çarplflD&k kadar fed~
ki.rbk ister. Bazı kere karanl.rk. b.ır 
aokaiın lof bir kötcai b~ ~·~ ıçan 
b" uh be meydam mahiyetını alır. ırm are .... 
Orada, poli& tek bqıoa da oba, bulun 

nıuzır ve menfi elemanlar& kartı 
türk kanunlarmı tatbikte mükellef· 
tir. Hatta canı paha51na da olsa. 

Polis tarihimizde böyle vazife ba
§ında ıehit düıen meslektaılarum
•ın sayuı çok, destanlan pek u~un • 
:hır. Onları burada hürmetle yadet-
nıek iaterim. 

V 'f • · ken size en doğ-azı enızı yapar 
ru yolu gösterecek olan k~id~ ve8~: aaa tiirk kanunlarıdır. Turkıye 

Emniyet abiJeaine çelenk konuyor 

crrı.nnıns iJllJS ıoors o Ulll10S ... o J'.liJUTIJ.J[lC~ 

Enstitüden bu sene 
mezun olanlar kimlerdir? 

Bqkomiacrler kısmında Bahri tll. 
gen birinciı Bahaetıtin Vural ikinci, 
Tevfik Eren üçüncülükle mezun ol
muşlardır. Diğer mezunların derece 
sırasiyle isimlerini yazıyoruz: 

Hulusi Şentürk, M. Ali Sinmez, A. 
kıl Yılmaz, M. Ali Ökul, Saim Sön
mez, 1. Etem Çankaya, Muzaffer Arı· 
kan, Fevzi Çelik, il. Hamdi Tongar, 
Halil Çakı, M. Kemal Gönen, Nazmi 
Aksoy, Şerif Kutluer, Nurettin Ten. 
aıilz, A. Tevfik Eren, Mümtaz Tunç, 
Şevıket Ergenli, İ. Etem Yal&ut, Sa· 
dık Kmmetli, İsmail Hakkı. 

Orta kurau bitirenler 

Zülfikar Süer, Zeki Doğan, Şevket 

Bayrak, Ziya Çetin, Haydar Gürtekin, 
Vehbi Erkan, Ahmet Özel, Lütfi Kut
bay, Süleyman Sadık Akar, Nurettin 
Pınarcık, A. Turan Geran, Faik Özel, 
Sait Uran, Nuri Demirel, Ali Kayı
ran, Remzi Soysal, Arif Saygan, Şev -
ket Bayrak, Naci Akalın, Necdet Ser
tel, Asım Güç, Halil Karaduman, 
Dursun Ertürk, Kazım Türkgenç, M. 
Cemil Alkan, Mehmet Eren, Hikmet 
Ho,gUn, Ha1an Aras, Sıtkı Subafı, 

Şerif Şenaydın, Mustafa Onayıner, 
İhsan Gllraoy. Seyit Siliy, Mahir Şer
met, Zeki Tınmaz, Asım Akay, Meh
met Acar, Ahmet Koçak, Salim Gü
ler, Recep Uter, Yusuf Polat. 

l lk kuratan mezun olanlar 

Birincili~i bmail Demir ikinciliği 
Osman Dündar, üçüncülüğü Ceıat A
dalıgil kazanmıılardır. Diğer mezun. 
tarın isimleri şunlardır : Enstitünün ilk kursunu Salih Tun-

Nevzat Arar, Avni Güler, Necmet - cay birincilikle, Hidi Saydam ikinci
tin Avcı, Cemal Orhun, Muhtar Solak, Jikle, Kemal Tanyulaç üçüncülükle 
Muammer Ural, Zeki Ergil, Kemal bitirmiılerdir. Diğer mezunların iıim. 
Gerçelman, lhaan Atagün, Behzat terini sıra ile yazıyoruz : 

yük Millet Meclisinin yaptığı kanun
lar ve kurduğu esaslar, bu memleke. 

tin bünyesine ve ihtiyacına en m~va
fık olan ve en müna&ip olan kaıde
lerdir. Büyük Millet Meclisinin yap. 

Sürücü Vasıf Ceylin, Ata Bekkök, Saim Özger, Yapr Özgen, A. Rıza 
Hakkı Aktan, Mehmet Denizci, sa.ıa- Arısoy, Nazım Pekiner, A. Rıza Akı -
hattin Borazan, Mehmet Bozkurt, SU.. ner, Sabri Ögenli, Tacettin Baykal, 
leyman Balkancı, Necdet Ersez~~· M. Sayit Gökten, MahirEroğlu, Ah
Muharrem Zeren, Turgut Toprak, Su- met Polat, İdris Utku, Ahmet Düven. 
leyman Saygı, Abdülbaki Şakar, Mu~ ci, Latif Eraaym, Ali Karatay, Adnan 
tafa Aygün, Fevzi Özbölük, Tal~t Toros, Galip Erpek, A.Rıza Dayıoğlu, 
Alpargun, Ahmet Çolak, Seracettın Kemalettin Okan, M. Nuri Yurtman, 
Erkan, Salim Demirel, Süle_y~ ~r- Hüseyin Demiröz, Hüseyin Pravuş· 
savaş, Turan Ereüven, ~ıt Gırgın, tal, Ali Karaman, Alaattin İlek, B. 
Ali Fırtına, Galip Altınterım, ~hmet Sıtkı Erain, Adil Gündüç, Şehap Gu
Taıköprü, Yaşar Ertekin,. Samı Yal· tertan, Mustafa Paşar, Mustafa Tü. 
çın Seyfettin Akaoy, bmaıl Hakkı A- riin, Lütfi Ergün, Ali Uysal, Hasan 
d~ır, Hamdi Yücel, Mu•ta.f~. GUnbay, Yener, Vehbi Gündüz, A. Rıza Per
Zikrullah Tekin, Turan Tüzun, Mus_- çik, Asım Durum, Abdullah Tekin, 
tafa Atalay, Ziya Eren, Ahmet Demı- lamail Hakkı, HU.Cyin Ergüler, Meh-

l Yusuf Sami, Osman Kırkan, Ce- met S. Baıeğmez, Sadettin Güler, Sa
~;1 · Doğancı, 1.mail Hakkı. Yıl~, dık Pala, Şükrü Durer, Abdulllb, Zey
Mustafa Tomru, Yqar Ertetık,. Salım nel Önaal, Sami Özdem, Hüseyin Aka
Batar Avni Topçuoğlu, Nurettın Na. lın, Y. Ziya l§ık, Münir llgir, A&ih 
yan, Sırrı Akın, Abdülgani Kalkancı, Ilgaz. 
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Kopcnhag, 22 a.a. - Oslo grupuna 
mt'nsup yedi devlet konferansı bugün 
dört Skandinavya devleti hariciye na
zırları arasında bir mülakct ile başla
mıştır. 

Paris, 22 a.a. - İngiltere kıral ve kı
raliçeai, bugün umumi harpte ölen 
Avusturalya a&kerleri için Viller Brö
tono'da dikilen ibidenin açıht töre. 
nınde bulunmak ve oradan da İngilte
re'ye dönmek için yollarına devam 
etmek üzere Pari.s'ten ayrılmışlardır. 

Salahiyettar mahfillerde, mezkur 
konferans iıçtimaa davet olunduğu za
man yapılan beyanat tekrarlanmakta 

1 ve konferansın yedi devlet!n milletler 
cemiyeti paktına ve zecri tedbirlere 
karşı olan vaziyetlerini tetkik eyliye
ceği ehemiyetle kaydedilmektedir. 

Konferans keza, ı<onfeı ansın mu-
karreratr bakımından muhacirler me
selesi ile de meşgul olacaktr. 

Belçika başvekili ve hariciye nazırı 
Spaak bu eık;a.-n saat 16.30 da tayyare 
ile Kopenhag'a hareket etmiştir. 
Lükaenburg hariciye nazırı Bechde 
aynı tayyare ile g:tmiştir. 

fzmir'dc hir hırsızlık 
İzmir, 22 (Hususi) - Memleket 

hastanesi bel§ hemşiresi Sıdıka bir kü
f eye doldurduğu iliçlarr satarken suç 
iistü yakalanmıştır. Sıdıka hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Diik v•· tliişcs d(; Kent 
Riikre~'u gittiler 

Londra, 22 a.a. - Dük ve düşes dö 
Kent, Romanya valde kıraliçesi Mari. 
nin cenaze mera.siminde hazır bulun -
mak üzere Bükreş'e müteveccihen bu 
sabah Hendon'dan müfarakat etmiş
lerdir. 

B. Morgentau Paris' e geliyor 
Paris, 22 a.a. - Amerika maliye na

zırı Morgangtau yanında refikaaı ve 
üç çocuğu olduğu halde yann Paria'e 
gelecektir. 

Amerika maliye nazrı Pazar tunu 
reisicumhur tarafından kabul olunacak 
ve fransrz ricaliyle temaslarda bulu
nacaktr. Sah günli de mezuniyet müd
detini gt'çirmck üzere Fransa'nın ce
nubuna gidecektir. 

Fransız sosyalistleri 

ve komünist partisi 
Parla, 22 t'l.a. - Sosyalist partiai 

parlamento grupu bugün Blumda ha
zır olduğu haled parlimento bina
sında topJ.anmıı ve komünistlerle 
hareket birliği meselem t~tkilc olun
muştur. ParlA~nto grupu böyle bir 
hareket birliğinin ciddi olarak derpiı 
edilmiyeceği mUtaleaaında bulunmuı

tur. 

r- ., 

Ankara Borsası 
21 Temmuz 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
"eti" Kıın:.nıt 

Londra 6.20 6.20 
Nevyork 126.065 126.1125 
Parı& 3.48 3.41 
Milano 6.63 6.6350 
Cenevre 28.85 28.8550 
Amsterdam 69.2750 69.27 
Berlin 50.62'25 50.6225 
Brüksel 21.3125 21.3175 
Ati na 1.1350 1.1350 
Sof ya 1.53 1.53 
Praıı: 4.3550 4.3550 
Madrid 6.20 6.20 
Varşova 23.62 23.62 
Buda peşte 24.80 24.80 
Bukreı 0.51325 0.9325 
Belgrad 2.8575 2.8575 
Yokohama 36.1950 36.1950 
Stokholm 31.51650 31.9650 
Moskova 23.6725 23.6725 

Saat 1 C>,24 da cwnhurreisi B. Löb
rön ve refikası hükümdarları istasyo
na götürmek üzere hariciye nezareti 
binasına gelmiş bulunuyorlardı. Ma
jeste kıra! ve kıraliçe, 10.27 de Enva -
lid istasyonuna gitmek üzere hariciye 
nezareti binasından ayrılmışlar ve 
garda B. Saro ile belediye reisi tara. 
hndan kartılanmışlardır. 

Parh ·~en hareket 

Hükümdarlar, Franaa'da ikametle
ri esnasında hizmetlerinde bulunmuş 
olan memurlara hararetle teşekkür et
tikten sonra trene binmitler ve tren 
saat 10,30 da hareket etmiştir. B. Löb. 
rön de aaat 10,35 te hareket eden hu
susi bir trenle yola çıkmıştır. 

Ayrıca, gene abidenin açıht töre
ninde bulunmak üzere, ingiliz harbi
ye nazırı B. Hor - Belişa ve genel 
kurmay reisi general Gor ile 'iki eks -
per de Ville Brötono'ya gitmek üzere 
yola çıkmış bulunuyorlardı. 

B. Löbrön'ün nutku 

Davetlilerin hepsi, abidenin önün -
de toplandıktan sonra, cumhurreisi B. 
Löbrön bir nutuk vererek, Büyük Bri
tanya evlitlarınm hatırasını teyit için 
dikilen bu ibideyi açmakla üçüncü 
defa olarak duyduğu şerefi anlatmış 
ve bu üç abidenin isimlerini hatırlat
mıştır: Tiyepval, Vimi ve Ville Brö. 
ton o. 

Franaı:ı - lngili:ı d.o11ıluğu 

B. Löbrön bu törenle ingiliz hü
kümdarlarının da bulunmalarrndaki 
derin manayı ve Avusturalya hükü
metinin törene fransız devlet reisini 
de ittirak otıtirmek &uretiyle iki bü. 
yük demokr•i arasındaki sıkı müna -
sebete iıaret etmek suretiyle yaptığı 
güzel jeati tebarüz ettinnif, ve Fran -
sız • İngiliz dostluğunun sulhun en 
iyi garantisi olduğunu ilave etmittir. 

Bundan sonra B. 1...öbrön, nazırları
nın vaktiyle bizzat kendilerinin ve 
kardeşlerinni hwbetmit oldukları top
rakta eski hatıraları tepcil maksadiy
le Okyanus'ları apnıı olan yU.lerce 
ziyaretçilerinin huzurunda fl'Ul91Z 
hilkilmeti ve bütün Franu namına A
vuaturalya hükilmetine tetekkür et· 
mittir. 

Kıralın nutku 

Kıral Jorj da bir nutuk irat ctmiJ 
ve ezcümle 9öyle demittir : 
"- Bu a.11 ibidenin küpt resmini 

icra etmek ve bugün topraklarında 

bulunduğumuz ve kcndiaine tesit et -
tiğimiz hatıraların aenelerin aıındıra
mıyacağı bağlarla bağlamıı olduiu 
büyük milletin reisi franaız reiaicum
hurunun aramızda bulunmasını ae. 
limlamalr benim i~in büyük bir ,eref-
tir.,. 

Londra'ya dönüf 

Açıht töreninden ıonra hükümdar • 
lar B. Löbrön'le çok aamimi bir ıekil. 
de vedalaımışlar ve trene binerek Ka
le'ye hareket etmitlerdir. 

Hariciye nazırı Bone 11aat 17 ye 
doğru rıhtımda kıralın yatı önünde 
diğer resmi zevat ile birlikte yer al -
mıı bulunuyordu. 

Kıralın treni ıaat 17.16 da Kale'ye 
eelmiı ve ineiliz hukümdarları orada
kilerle vedalaıarak yata binmiştir. ESHAl\1 VE 

1933 tilrk borcu I 
TAHViLAT 

19.225 19.27 5 
(Vadeli) 

Saat 17.30 da yat fran11ız filosunun 
refakatinde olarak hareket etmiştir. 

" 

" 
" 

" 

1 

III 

Cumhuriyet Merkez 

19.20 19.20 
(Peıin) 

19.275 19.275 
(Peıin) 

Bankası 108.- 108.-

Kıral ve kıraliçe aaat 19.30 da Duv
r'a varmıılardır. 

triı kanunlu, türk milletinin irade -
•İnin ifade.idir. Hiç bir mülahaza, 
hiç bir mütalea bunlarm kutsiyetini 
ihlal edemez. Türk milletinin iradesi 

her yerde ve herkese kartı ancak 
tatbik olunur. Adli, idari ve timdi de 
•ırası geldikçe her ıehre teımil ede-
ceğimiz beledi vazifel rinizde reh • 
~ eriniz her yerde ve herkese kartı 

İspanya'da bir bomba 
38 kişiyi öldürdü ba doğru ileri yürüyüşüne devam et

miştir. 

Kıral ve kıraliçe aktam saat 21 de 
Londra'ya dönmuılerdir. Kesif bir 
halk kütleıi ıarayın önünde toplana -
rak milli marıı söylemiı ve balkona 
çıkan kıra! ve kıraliçeyi tiddetle al -
kışlamııtır. 

Aıkeri gÖrÜ§ıneler 
Ttlnız kanunlardır. 

Büyük icurtarıcı Atatürk memle · 
keti ialiladan ve milleti eaaretten 
kurtardığı, kurtarmıya batladıiı 
günlerin iptidaaından sonuna kadar 

İspanyol tayyareleri Fransız 
arazisi üzerınden uçtular 

y lanıiya 22 a.a. - Dün sabah Viver • Jirika'nın bombardı-
a esnasın' da çok kuvetli bir bomba, 38 kitinin ölümüne aebe-

ınanı ) . ' . ek .. 1 km biyel vennittir. Bunlar Va anı~ya ya gıtm uze~e yo a çı ıı 

Bellem bir vrıp11run tay/cıları 
Mar11ilya' da 

Marailya, 22 a.a. - Bir ingiliz kru
vazörü 1apanya'dan buraya geçenlerde 
İspanya açıklarında bombardıman edi
len Danimarka Bodil vapurunun tay
fasından 17 kişiyi getirmiştır. 

Paris, 22 a.a. - Umumi harpte ölen 
Avusturya auerlerinin hatralarını te
yit ıçin Ville Brötono'da dikilen abi
de~in açıhı töreni dolayııiyle oraya 
gelmiı olan ingilz harbiye nazırı B. 
Hor - Beli§& ve genel kurmay baıkanı 
general Gor ile iki muavini, general 
Gamlen'le göriltmüılerdir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni baaılıf -

Çıktı . 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 
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(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - htanbul arasında 

pazardan maada her g:~n: 

Yeıilkôyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

An karadan 
cumarte&I günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarıamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumarteıı 

: Halk ve Sakarya et71'\\SJCri 
: Eae ve Çankaya ., 
: Sebat ve Yenişehir • 
: latanbul eczaneai 
: Merkez 
: Ankara " 
: Yenı ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENi 

SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENl 

14.45 
16.45 
18.'5 

Her ııun 

HALK 

14.30 
16.30 
18.SO 

Cumartesi günleıi 

YENl HALK 

ıs ıs 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

~ _ r g\int,.rl 

YENl HALK 

1l 11 
ıs ıs 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

GKelerl aaat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanguı ihbarı: (1!121). - Telefon, müra
caat ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
u: (2341·2342). - Elektrik Ye Ha'lqUI 
Anza Memmluiu: (1846). - Jııleaajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi Te
lefon numanılan: Ziııdrll cami civan: 
(2645, 1050, 11116). - Samanpuan d'IB• 
n: (28015, 32511). - Yeniıehir, Havuzba
••· Bizim taksi: (2323) - Havuzbqı: 
Güven takıl: (3848): Birlik takai: (2333) 
- Cankırı caddesi, Ulua tak&i: {1291). 

Otobüslerin ilk •• ao• 
Seferleri 

Ulus M. dan K. dere'7e 
K. dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya')•a 
Cankaya'dan Ulµs M. na 

Ulua M. dan Dikmen'e 
DiklJ\en'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Keçi!>ren'e 
Keçlören'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUluı M. na 

Cebeci'den As. fabl. Ta 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeni,ehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yenl,chlr'e 

Sabah 
llk 
aef er 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

15.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

Ak1&m 
Son 
aefer -23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

S. pu:arı'ndan AkköprU'ye 6.15 7.00 
Akköpril'dcn S. paıarı'na 7.30 9.4~ 

§ U. Meydanı ile latasyon arasında her 
beı dakikada bir aefer olup tren sa
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeniıehir. Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında nat a 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da: nat 20 den 21 e kadar her on da-
kikada: aaat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her U, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlrr vardır. 

lf Ak .. mları Ulus Meydanından nat 23 
deki IOn seferlerle bunların Uluı Me7-
danına dönliıleri ıinemalann daiıhı 
saatlerine tlbidirler. 

Poıta Saatleri 

TeahhUtlU 18 e kadardır. 
Posta aaat 1 il a kadar htanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri ve devam eden inkılabın her safh~
sında kanunla hareket etti. Ve reJı. 
~e. kanunu temel yaptı. He~ ~·r~~e· 
tını, her iıaretini memleketımız. ıç1:°! 
milletimiz için refah ve saadet am~.lı 
bildigimiz Büyük Önderin tefekkur 
Ve İcra U&ullerini kendimize örnek 
Yaparsak vnzifelerimizde bizim için 
nıuvaffakıyet daima mukadderdir. 
(Sürekli alkıtlar) 

olan mültecilerden mürekkep hır grupa menaup hır takım kadm
lar, çocuklar ve ihtiyarlardır. 

Bunlar Danimarka konsolosu vaaıta
l'iyle memleketlerine gönderilecekler
dir. 

laı>anyol tayyareleri 'f rtmlll 

topraklarında 

Bu zatlar, general Gamlen ile bir
likte hava meydanında verilen ziya.. 
fette bulunmuılar ve görütmeler bu 

Haydarpata'ya Her sabah 8.20. Her 
lk$am 151.15 ve 19.50 
de (Pazarteai per· 
tembe. cu artcsl 
Toroı &ürat.) 

Samıun hattına : Herıun 9.35 (Kayse-
ri. Sıvu, Amasya bu 
hat Uıerındedir.) 

Zayi - İkamet tezkeremi zayi et
tim. Yeni ini alacağımdan hükmü yok· 
tur. Macar lokantasından Levay Yeno ı 

4948 

Bir tebliğde bilhassa şöyle denil- , takasında o:ı kilometre derinliğinde i-
ktedir : lerledik ve 4 kasaba itıal ettik. 

mş k cepheainde cumhuriyetçiler, Mesckuera mıntakaamda bir kaç ki· 
Sar;:kas'ın cenubu prkisinde. kain lometre ~erledik. ve Monte Subio ka· 
Çerreçuruz'u iatirdat etmi9lerdır. sahasını ıtıal ettik • 

Frankiaılerin ıeblii:i Cenup Franko ordusu dün Orelle-
Salamanka, 22 a.a. _ Resmi bi.r teb- na, Vieja, ve Sierra al~ıktan '?nr;a bu 

; •de bilhassa şöyle denilmektedır : bu aab~ erkenden Rıo Ouadıan ı 0-
Estremandur'de Laguadiyana mm- rcllana nın cenubundan geçerek ccnu-

Perpignan, 22 a.a. - Saat 15 de al
tı iıpanyol tayyaresi Mruagalles civa
nnda fransız topraklan üzerinde uç
muıtur. Hava müdafaa bataryaları Uç 
obUs atmıı ve tayyareler derhal ge
ri dönerek Lerida iatikametinde uzak
laJDUıtır. 

veıile ile yaprlmııtır. Pari - Midi ga
zetcai bu mülakatta iki orduyu alaka. 
!andıran strateji meıelelerinin gözden 
geçirildiğini yazmaktadır. 

Hafta titilini Paria'te eeçirmekte 
olan B. Hor - Belita müıtesna olmak 
üzere diğer zatlar bu ıecc Londra'ya 
dönmiiflordir. 

Diyarbakır hattı : Herıün 9.35 
Zonguldak hattı : " 15.00 
Kmkkale'ye rayotobilı 16.05 

GONDELIK. 
~ 

Hicri . 1357 
Cemaııl'evel: 25 

S. D. 
Guneı: 4 46 

Rumi - 1354 
Temmuz: 10 

S. D. 
Akpm: 19 34 
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RESMİ İLANLAR 
. Kültür Bakanh~ı 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Kültür Bakanlığından : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Anka
ra' da inşa edilmekte olan Tarih, Dil, 
Coğrafya Fakültesi kalorifer, elektrik 
ve fenni tesisatıdır. Keşif bedeli 138 
bin 996 lira 78 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Kalorifer ve sıhi tesisat proje. 

!erinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat 

d) Sıhi tesisata ait umumi ve fenni 
şartname 

e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı için 
umumi ve fenni şartname 

f) Hülasa keşif cetveli, kalorifer 
tesisat hülasası, kalorifer tesisat keş
fi, sıhi tesisat hulasa cetveli, sıhi tesi. 
sat keşfi, yağmur dereleri ve boruları 
hulasa keşif cetveli ve keşfi, havaga.zı 
tesisat keşfi ve hulasa keşfi, elektrik 
tesisatı keşfi, hususi ve fenni şartna -
me, dahili elektrik tesisatı hakkında 
umumi ve fenni şartname, tesisat izah 
raporu, sıcak su ile teshin hesabı hu
lasa cetveli. 

g) Projeler, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra. 

kı 6 lira 95 kuruş mukabilinde Anka'
ra'da Kültür Bakanlığı yüksek öğre. 
tim dairesinden, İstanbul'da Güzel 
Sanatlar Akademisi direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 8. 1938 tarihinde 
perşembe günü saat 11 de Kültür Ba. 
kanhğı yüksek öğretim dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is. 
teklilerin 8.199 lira 84 kuruş muvak
kat teminat vermesi, bundan başka a. 
şağıdaki vesikaları haiz olup getirme
si lazımdır: Bayındırlık Bakanlığın -
dan alınmış 1938 senesi tesisat müte. 
ahhitlik vesikasını ibraz edecektir. 
Bu vesikada bir defada bu işe benzer 
50.000 liralık tesisatı ikmal etmiş oldu
ğu yazılı olması şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukaı:ıda ü

çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yüksek öğretim dairesi. 
ne getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek. 
tupların nihayet 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması şarttır. Postada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez. (2544) 

4788 

Gomrok we lnhisaıtar BokanhQı 

Rekompoze maden 

kömürü alınacak 
. 

inhisarlar Umum Müdürlüğıinden : 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sı için şartnamesi mucibince satın a
lınacak 5000 ton rekompoze maden 
kömürü kapalr zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
12.41 lira hesabiyle 62.050 lira muvak
kat teminatı 4352.50 liradır. 

3 - Eksiltme 8.8.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 13 de Kaba
taşta levazım ve mubayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün inhisarlar levazım ve mubayaat 
şubesiyle Ankara ve İzmir baş mü
dürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme pa

rası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 12 ye ka
dar yukarıda adı geçen alım komisyo
nu ba§kanhğ ına· makbuz mukabilin · 
de verilmesi J,izımdır. ( 4657 / 2618) 

4925 

Kalın makina kôğıdı 
alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi muci· 

bince satın alınacak 4000 top kalın 
makine kağıdı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
5.80 lira hesabiyle 23200 lira ve mu-
9akkat teminatı 1740 liradır. 

1 - Eksiltme 4. 8. 938 tarihine rast
hyan perşembe günü saat 10 da Ka
bataş'ta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün inhisarlar levazım ve mübayaat 

şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 9 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmiş olması lazımdır. 

(4555/2523) 4768 

Finans Bakanhğı 

Bir memur alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
Hukuk müşavirliğinde açık bulu

nan (60) lira ücretli daktiloluğa im· 
tihanla bir memur alınacaktır. 

Taliplerin 30 temmuz 938 günü ak
şamına kadar müşavirliğe bizzat mü
racaatları ve bundan evel imtihana 
girmiş olanların tekrar imtihana alın
mıyacakları ilan olunur. (2587) 4860 

Tüze BakanhOı . 

Kirahk mahal 
AdJiye Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 

vekalet memurlarına resmi mesai sa
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve lim011ata gibi meşrubat 
yapılıp satmak üzere binanın bodrum 
katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usulile kiraya verilecektir. 
Arttırma 29 temmuz 1938 cuma gü

nü saat 10 dadır. 
Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah

min olunmuştur. 
Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş

tur. İsteklilerin bu işe aid şartname
yi görmek üzere her gün temyiz bi
nasında levazım ve daire müdürlüğü
ne ve arttırma günü 4 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vezne makıl;>uzu ile birlikte leva
zım ve daire müdürlüğü odasında 
müteşekkil komisyona müracaat et-
meleri (2458) 4665 

Millt Müdafaa Bakanlıgı 

2 adet Of opomp alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (9175) dokuz bin yüz yetmiş beş 
lira olan iki adet OTOPOMP kapa· 
1ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - İhalesi 8 eylül 938 perşembe gü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1376) lira 25 ku
· uştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
Jlarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evel komis
yona gelmeleri. (2603) 4923 

Buz mıhı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (40) kırk santim olan (500.000) 
tane Buz mıhı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25. 7. 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

3 - tık teminatı (150) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve cte-

minatiyle birlikte belli gün ve saatın
da komisyona gelmeleri. (1729) 3520 

Çadır bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Müteahhit nam ve hesabına 
(7425) metre portatif çadır bezi açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 27 temmuz 938 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

3 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (53) elli ü~ kuruş 94 santimdir. 

4 - İlk teminat (300) üç yüz lira 
38 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M .. V. Satın Alma 
komisyonundan alınır .. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. (1728) 3519 

Bayındırhk Bakanhğı 

Sulama ana kanah in~ası 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ada • 

nada Seyhan sol sahil sulama ana ka
nalının temdidi, keşif bedeli 598.165 
liradır. 

2 - Eksiltme 28.7.938 tarihine rast· 
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (29) lira (90) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilir~er. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (27.677) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (200) bin liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa 
işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmış müteahhid
lik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa· 
at C'Veline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2288) 4429 

İçme suyu tesisatı 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zon içme su tesisatı, keşif bedeli 
(517.999) lira (83) kuruştur. 

2 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasmda kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık iş· 
leri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (25) lira (90) kuruş mu
kabilinde sular umum müdürlüğün
den alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için isteklilerin (24470) liraltk 
muvakkat teminat vermesi, (200) bin 
liralık içme su işlerini taahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil 
•u iglerini basarmakta fenni kabiliye
ti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
alınacak fenni ehliyet ve müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2287) 4517 

Batakhk kurutulacak 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Erzin

can sol sahil bataklıklarının kurutma 
işleriyle Kirlevik şelale suyunun tah
liye kanalı ve bu kanal üzerindeki 
şiltler inşaatı, keşlf bedeli (155.000) 
liradır. 

2 - Eksiltme 3. 8. 938 tarihine 
rastlryan çarşamba günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yaptlacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, baymrlırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartna· 

me ve projeleri (7) lira (75) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürJü
ğünden alabilirler. Eksiltmiye gire
bilmek için isteklilerin (9000) lira
lık muvakkat teminat vermesi, (50) 
bin liralık Nafıa su işlerini veya bu
na muadil Nafıa işlerini taa' '1üt e
iip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu 
'cabil Nafıa işlerini basarmakta kabi
liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhitlik vesikası ib· 
raz etmesi. 

4 - isteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum rril· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2289) 1-548 

Yüksek mühendis, mühendis 
ve fen memurlanna 

Nafia Vekaletinden : 
Yüksek mühendis ve fen mekteb

lerinden mezun olup da kanunen mü· 
kellef bulundukları mecburi hizmet
lerini bitirmeden evel her ne suretle 
olursa olsun vazifelerini terketmiş o
lanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
şimdiye kadar müracaat etmemiş ve
ya bu husustaki davete icabet etme
miş, yahut vekaletçe istenilen tazmi
natı vermemiş veya ikametgahları 

meçhul kalmış olan yüksek mühen
dis, mühendis ve fen memurları 

(3467) sayılı kanunun muvakkat mad
desi hükmüne tevfikan 1 ağustos 938 
den itibaren üç ay içinde yani teşri-

nievel 938 gayesine kadar nafıa veka
letine müracaatla kanuni mükellefi
yetlerini ifa etmeleri lüzumu, aksi 
takdirde mezkur (3467) sayılı kanun 
hükümleri haklarında tatbik edilece· 
ğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 
5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi
deler üzerine nazari dikkatleri celbo-
lunur. (2452) 4715 

Harita işi 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra yüksek ziraat enstitüleri binaları
nın yapılacağı hudut dahilindeki ara
zinin hali hazır haritasının alınması 
işidir. 
Keşif bedeli : 1500 liradır. 
2 - Eksiltme 3.8.938 çarşamba gü

nü saat 10 da nafia vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 8 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü · 
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 112 lira 50 kuru~ 
luk muvakkat teminat vermeleri Vl 

nafıa vekaletinden alınmış harita iş· 

leri müteahhitliği vesikası gösterme-
leri lazımdır. (2437) 4719 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş. Ankara 

maliye vekaleti mahzeni evrak ve 
defterdarlık binasında yapılacak ka
lörifer tesisatıdır. 
Keşif bedeli 20.000 liradır. 
2. Eksiltme 1.8.938 pazartesi gunu 

saat 10 da yapı işleri eksiltme ko
misyonu o<lasında kapalı zarf usuliy· 
le yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4. İstekliler 1500 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış en az bir defada 10.000 
liralık kalörifer işi yaptığına dair ve
sika göstermesi lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını İ· 
kinci maddede yazılı saatten bir sa· 
at eveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2472) 4718 

Kanal ve sınai imalôt 
Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmiye konulan iş: 
1 - Nazilli'de Çürüksudan Saray

köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
(400008) dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 6. 8. 938 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat 12 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19750) lira (32) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (70000) 
liralık nafıa su işlerini veya buna mu
adil nafıa işlerini taahhüt edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta fenni kabili· 
yeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi, isteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yazdı saatten 
bir sat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver. 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2473) 4761 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu
hafızlığından : 

Ankaranın İvedik köyünde Köy
önü bahçeler mevkiinde Şarkan dağ, 
garban Hakkı tarlasx ve yol şimalen 
Necip tarlası, cenuben Çay ve Kü -
tükçüoğlu Ahmet tarlasile çevrili 20 
No. lu ev ve tarlayı Çerkeş Hakkı oğ
lu Ahmedin Çerkeş oğlu Raşit vere
sesi Cemile ve Nefiseden 323 sene
sinde haricen ve adi senetle satın al
mak suretiyle senetsiz olarak tasar -
rufunda iken vefatiyle karısı Vesile; 
kızları Rabia, Ganime ve Kaniye mi
rasçı bıraktığından bahisle namları
na intikalen ve yeniden tescilini is -
temişlerdir. Yapılan araştırmada bun 
lar namına tapu kaydı bulunamadı -
ğından 1515 No. lu kanun hükümle -
rine göre tasarruf hakkının mahal
len tahkik ve tesbiti yapılmak üzere 
25 ağustos 938 perşembe günü öğle . 
den evvel m"1•<ıil;.,~ talıı-·•- memı.ı ru 

~ 

r-~ · ku 

ile alakası olanların ve üzerinde her 
hangi bir hak iddia edenlerin resmi 
vesikalariyle muhafızlığrmıza veya 
tahkik günü mahallinde tahkik me -
muruna müracaatları ve komşularının 
da tasarruf vesikalarile birlikte ma
hallinde bulunmaları ilan olunur. 

4915 

Münhal kôtiplik ve 

tahsildarlık 
Ankara Cumhuriyet Müddeiumu-

miliğinden : • 
Ankara mahkemelerinde münhal 

bulunan üç 14, iki 10 liralık katiplik
le bir 14, bir de 16 liralık icra daire
si tahsildarlıkları için 27.7.938 çar
şamba günü saat 12 de yapılacak mü
sabaka imtihanında en ziyade muvaf
fak olanlara yüksek maaş verilmek 
suretiyle memur ahnacağından me
murin kanununun 4 cü maddesinde 
yazılı şartlara haiz ve yazı makinesi 
kullanabilen taliplerin mezkur gün 
kitabet, hesap ve umumi malfunattan 
imtihanları yapılmak üzere Ankara 
C. M. U. liğinde ispatı vücut eyleme
leri ve imtihan gününe kadar da ev
rakı müsbitelerini istida ile birlikte 
adliye encümenine ibraz eylemeleri 
ilan olunur. (2653) 4943 

Orman Koruma 

Kaput, kışlık, yazlık 

elbise yaptırılacak 
Orman Koruma Genel Komutanlı

ğından : 
1-Orman koruma genel komutan

lığı için kumaşı İstanbul anbarından 
verilmek ve diğer malzemesi müteah
hide ait olmak üzere yaptırılacak o -
lan 2676 adet kaput, 3409 takım kışlık 
elbise, 3454 takım yazlık elbisenin el.i
kimi kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (10619) 
lira (95) kuruş ve ilk teminatı (796) 
lira (50) kuruştur. 

3 - İhalesi 5 ağustos 938 cuma gü
nü saat onda Ankara'da genel komu
tanlık satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait evsaf ve şartna
me ve nümuneler mezkur komisyon-
dadır. (2546) 4815 

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

Askerlik işleri 1 
.................................................... i 

Yedek subaylara 
Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Kara, deniz ve hava birliklerin. 

de istihdam edilmek üzere bu yıl he
sap ve muamele memuru okuluna 
(100) yedek subay alınacaktır. İstek
lilerin temmuz ayı içinde bulunduğu 
yerin askerlik şubesine müracaat ede. 
rek kabul şartlarını anlaması lazım-

dır. (2550) 4793 

Askeri Fabrikalar 

Münakasa tebdil ve tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
12.8.1938 cuma günü saat 11 de ka· 

pah zarfla ihale edileceği Resmi ga
zete, Ankara'da Ulus ve İstanbul'da 
Sonposta gazetelerile 23, 25, 28 ve 30 
haziran 938 tarihlerinde ilan edilen 
300 ton Katod bakırın şartnamesinde 
değişiklik yapıldığından bu bakıra 
aid mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (2435) 4747 

İ lôn yanlışhğı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alına Komisyonundan : 
Ulus gazetesiyle 10, 12, 14 ve 16 

temmuz 938 tarihlerinde ilan edilen 
30 kalem resim malzemesinin ihalesi 
29.7.938 cuma günü saat 10 olacağı 

yerde gazetece 29.8.938 cuma günü 
saat 10 olarak ilan edilmiş olduğun
dan mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

(2596) 4922 

30 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira 

olan otuz kalem resim malzemesi as
keri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 
17.8.938 çarşamba günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(214) lira (50) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkilr gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (2584) 4921 

3 adel kamyon ve bir 
adet otobüs ahnacak 

Askeri Fabrika]ar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12100) lira 
olan yukarıda yazılı otobüs ve kam
yonlar askeri fabrikalar umum mü-

düdüğü merkez satın alma koı:nısY 
nunca 17.8.938 çarşamba günü saa.t 
de kapalı zarf ile ihale edilecektır· 
Şartname parasız olarak komisY0 

dan verilir. Taliplerin muvakkat 
minat olan (907) lira (50) kuruş~ d 
vi teklif mektuplarını mezkur gun 
saat 10 na kadar komisyona verrnele 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ~ 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa 
le mezkur gün ve saatte koınisy zO 
müracaatları. (2583) 49 

Askeri Fabrikalar Umum Miid~ 
lüğü Satın Alma Komisyonund8;°

1 

640 Takım kışlık erat elbiseil 
502 adet erat kaputu 
515 adet avcı yeleği 

12 adet nöbet<'i kürkü 
" fit Tahmin edilen bedeli (14070) 

(50) kuruş olan yukarıda mikdarı 
cinsi yazılı melbusat Askeri fabri~ 
lar Umum müdürlüğü merkez sa 
alma komisyonunca 6.8.1938 curnartf 
si günü saat 11 de kapalı zarfla i~ 
edilecektir. Şartname parasız olar" 
komisyondan verilir. Taliplerin ıtl 
vakkat teminat olan (1055) lira ( 
mruşu havi teklif mektuplarını rtJ) 
kur günde saat 10 na kadar koınisf 
na vermeleri ve kendilerinin de 2 
numaralı kanunun 2 ve 3. madde 
rindeki vesaikle mezkur gün ve sal 
te komisyona müracaattan. (2490) 

4750 

' 1358 Çift erat fotil11 

Askeri Fabrikalar Umum Müdl 
lüğü Satın Alma Komisyonunda' 

Tahmin edilen bedeli (6382) 1 
60 kuruş olan 1358 çift erat fotinİ 1 

keri fabrikalar umum müdürlil 
merkez satın alma komisyonunca 
938 cuma günü saat 11 de kapalı ııf 
la ihale edilecektir. Şartname para'1 
olarak komisyondan verilir. TalİP 
rin muvakkat teminat olan (478) 1 
(70) kuruşu havi teklif me~upJar 
mezkur günde saat 10 na kadar ~ 
misyo11a vermeleri ve kendilerinin 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ınad 
terindeki vesaikle mezkur gün ve 
atte komisyona müracaatları (2491 

4751 

200 ton Elektrolit 
bakır alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mi.icı' 
lüğü Satrn Alma Komisyonundıs.ıt 

Tahmin edilen bedeli (90.000) 1 
olan 200 ton elektrolit bakır As1' 
fabrikalar umum müdürlüğü ıner .. 
satın alma komisyonunca 3. eyli.il 
cumartesi günü saat 11 de kapalı ı'll 
la ihale edilecektir. 
Şartname ( 4) lira (50) kuruş -1 

kabilinde komisyondan verilir·~ 
liplerin muvakkat teminat oP 
(5150) lirayı havi teklif mektupl 
nı mezkur günde saat 10 na kadar 
misyona vermeleri ve kendilerinİll 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. tnad 
!erindeki vesaikle mezkur gün .;e 
atte komisyona müracaatları (243 

4746 

780 Takım yazlık erat 
elbisesi alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum MrJ 
lüğü Satın Alma Kamisyonund,-

Tahmin edilen bedeli (6162) li!' 
lan 780 takım yazlık erat elbiseS1 

keri Fabrikalar umum müdiirl 
merkez satın alma komisyonunca 
938 cuma günü saat 15 de kapalı ı 
la ihale edilecektir. Şartname pat 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
( 462) lira (15) kuruşu havi tt1 
mektuplarını mezkur günde saat 
kadar komisyona vermeleri ve ıceJI 
]erinin de 2490 numaralı kanu11 

ve 3. maddelerindeki vesaikle rrıeı 
gün ve saatte komisyona müracıı' 
rr (2489) 4749 

300 ton katod bai'J' 
alınacak rl 

Askeri Fabrikalar Umum ~ ~ 
Jüğü Satın Alma Komisyonusıd 

Tahmin edilen bedeli (135.0~)f' 
olan 300 ton Katod bakır Askerı ~ 
rikalar umum müdürlüğü mer1'~ 
tın alma komisyonunca 3-9-938 c 
tesi günü saat 12 de kapalı zarfl• 
le edilecektir. Şartname (6) lir~ 
kuruş mukabilinde komisyond. 1 
rilir. Taliplerin muvakkat terl11n 
lan (8000) lirayı havi teklif rrıe 
larını mezkur günde saat 11 re 
komisyona vermeleri ve kendi;' 
de 2490 numaralı kanunun Z .;e .. ~ 
delerin<leki vesaikle mezkur gil 
saatte komisyona müracaatları 

(2433) 4~ 

Kiralık od~ 
· ikinci Anafartalar cadde / 
Ateş hanının ikinci katıJldj/ 
deye nazır ve yazıhaneye e 
li iki oda kiralıktır. fıl, 

Taliplerin Vehbi KoÇ &ı:ıJ 
Evinde Osman Aslan'a O' y 
atları. 



23. 7. 1938 

Posta, T eltNf ve T etefon . 

Elbise yaptınlacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 -İdare müstahdemini için (2561) 

takım maa kasket polis grisi elbise 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhamen bedel (48659) lira, 
muvakkat teminat (3649,43) lira olup 
eksiltmesi, 4 a gustos 938 parşcmbe 

günü saat 12 de Ankara'da P. T. T. 
umumi müdürlük binasındaki satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektubunu, kanu· 
ni vesaikle beraber miiteahhitlik vesi
kasını ve teklif mektubunu muhtcvı 
kapalı zarflarını o gün saat (11) e 
kadar mezkur komisyona verecekler
dir. 

4 - Şartnameler, (Z43) kuruş bedel 
mukabilinde Ankara'da P. T. T. Le
vazım, İstanbul Beyoğlu'nda P. T. T. 
ayniyat şube müdürlüğünden verile· 
cektir. (2508) 4764 

Makinist olanacak 
Posta ve Telgraf Umumi Müdür· 

Jiiğünden : . 
Ankara studyosunda ve radyo dıf· 

füzyon istasyonunda ~hştırılmak. ü
zere 75. 100 lira aylık ücretle ve ım
tihanla makinist alınacaktır. 
İmtihan Ankara ve 1stanbulda 26.7. 

938 salı günü saat onda yapılacaktır. 
Aşağıda yazılı şartları haiz olan 

taliplerin 25.7.938 günü akşamına ka· 
dar mektep diplomaları ve varsa ça· 
hştıkları yerlerden aldıkları bons:r· 
vislerle birlikte Ankarada P. T. f. 
muamelat müdürtö!ğüne lstanbulda 
vilayet P. T. T. müdürlügüne müra-

caatları. y 

A - Taliplerin 20 yaşından aşagı 
35 yaşından yukarı olmaması, 

B _ Sağlık raporu alması, 
c - Askerlikle alakası bulunma-

ınasr, 

D - Lisenin fen kısmından yahut 
sanat mektebinden mezun ve diğer 
kanuni vasıfları haiz bulunmas· şart· 
tır. (2543) 4846 

-
Jandarma 
Nal alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

ı -Tamamına dokuz bin iki yü:.: 
krık lira kıymet biçilen on beş bin al
tı yüz giyim çeşitli at ve dört bin dört 
yüz giyim katır nalı kapalı zarf usu
lü ile 3.8.1938 çarşamba günü saat on
da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiy.enlerin altı yüz 
doksan üç liralık teminat vezne mak
buzu veya banka mektubunu ve şart
namede yazılı belgeleri muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat on do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları (2479) 4748 

Simikok ahnacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An

kara Sabn Alma Komiıyonundan : 
1 - Bir tonuna yirmi altı lira pa

ha biçilen üç yüz ton sömikok 8-8-938 
pazartesi günü saat on ikide kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır •. 

2 - Şartnamesi paras~z komısyo.n
dan alınabilecek bu eksıltmeye gır· 
ınek istiyenlerin beş yüz seksen beş 
liralık teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi mektuplarını en 
geç belli gün saat on bire kadar ko • 
ıniıyona vennit olmaları. 

(2560) 4918 

Kuru pil alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An· 

kara S.bn Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine yetınit beş ku
ruı kıymet biçilen 5,5 X 5 ;5 XII S. 
M. ebadında vasıflarına uygun kuru 
pil 8-8-938 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla •atın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis • 
yond~n .alınabilecek bu pazarlığa gir
mek ıstıyenlerin altmııı sekiz lira alt
mıt üç kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektuplari ile birlikte 
bu ıaatte komisyona bat vurmaları. 

(2559) 4917 

Harita Umum l>ircktorhıOU ... 
Kilim ve saire alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Genel direktörliığü kı
tası eratı için 377 adet kilim, 82 adet 
yatak kılıfı, 109 adet yastık kılıfı, 203 
adet ekmek torbası, 100 adet boş çu
val eksiltme suretiyle ahnacaştır. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pa
zartesi günü saat J 1,30 da Cebeci'de 
Harta Gn. Drk. binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2107 lira 
35 kuru~. muvakat teminatı 158 lira 
S kuruş olup maliye makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

2481) 4698 

Kok kömürü allnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için 1 70 

ton kok kömürü eksiltme suretiyle a
lınacaktır. 

2 _ Eksiltme 10 ağustos 938 çar-
şamba günü saat l O da Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4505 lira, 
muvakkat teminatı 338 lira olup vez
ne makbuzu veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2482) 4699 

Paf et es ve kuru soğan ah nacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası ıçın 

5000 ,kilo patates ve 5000 kilo kuru 
soğan eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 1938 cu
ma günü saat lO da Cebecide Ha~ta 
Gn. D k. binasında satın alma komıs· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 650 ı;ra 
muvakkat teminatı 48 lira 75 kuruş
tur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2403) 4592 

Arpa, saman ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için 

70000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 
15000 kilo saman, 200 kilo hayvan tu
zu eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 ağustos çarşamba 
günü saat 12 de Cebeci'de Harta. Gn. 
Drk. binasında satın alma komısyo

nunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 4464 lira, 

muvakat teminatı 334 lira 80 kuruş 
olup Maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2483) 4700 

Bir fotoğrafcı alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
ı - Ankara'da Harta Genel direk

törlüğü fotografhanesine bir fotoğ
rafçı alınacaktır. 

2 - Aranan evsaf §Unlardır: 
A) Türk tabaası olmak, 
B) Askerliğini yapmış bulunmak, 
C) Yaptırılacak aıhi muayenede 

sıhati tam olmak, 
D) 35 yaşını geçmemit bulunmak, 
E) Hüsnü ahlak ve hal sahibi bu

lunmak, 
F) Fotoğraf ve rötüş işlerine vakıf 

olmak, 
G) Yapılacak imtihanda muvaffak 

olmak. 
H) 30 temmuz 938 tarihine kadar 

müracaat etmiş bulunmak. 
3 - Ayhk ücreti altmış lira olup, 

gösterecegi ehliyet ve iktidara göre 
tezyit olunur. 

4 - Talipler Ankara'da Harta ge
nel direktörlüğü kartoğraf şubesi 
müdüriyetine müracaat etmelidir. 

lmtihan Ankara'da yapılacaktır. 
(2520) 4767 

Zeylin yağı ve sabun ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı için 
500 kilo zeytinyagı, 1300 kilo sabun 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 ağuıtos 938 çar
şamba günü saat 11 de Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. bınasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 910 lira, 
muvakkat teminatı 68 lira 25 kuruı o
lup Maliye makbuzu veya lfanka mek-
tubu kabul olunur. .. 

4 _ Taliplerin yukarıda yazılı gun 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2484) 4701 

V•kıflor U~um MudürlüOü 

Kapalı zarf usulile 
bina inşaatı 
eksiltme ilônı 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 
27 haziran 1938 tarihinde yapılan 

eksiltmesinde talip çıkmadığından 
dolayı ihalesi yapılamıyan Ankara· 
da Bankalar caddesinde Osmanlı ~n
kası ittisalindeki vakıf arsa uzerıne 
borsa, vakıf paralar müdürlüğü, ve 
apartıman binaıı inşaatıdır. • 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahı
di fiat üzerinckn ve mütebaki aksam 
maa müstemilat götürü olarak yapıla
caktır. 

3 - Keşif bedeli 220446,54 liradır. 
Bunun 28184,15 lirası temel için ve 
192262,39 lirası da difer götürü aksa-

ULUS 

mm inşası ıçındir. 
4 - Bu inşaata ait şartname ve ev

rak şunlardır: 
A • Fenni ve hususi şartname. 
B • Mukavele projesi ve projeye 

baglı vahidi fiat cetveli. 
C • Eksiltme şartnamesi. 

D ·Proje. 
6 - Yukarıda yazılı evrak Ankara

da Vakıflar Umum mudiırhigü inşaat 
müdürlüğünden, 1stanbul'da İstanbul 
vakıflar Başmüdürlüğünckn, İzmir'
de lzmir vakıflar müdürlüğü'nden 

11,02 lira mukabilinde alınabilir. 
7 - Eksiltme 5.8.938 tarihine rastlı

yan cuma günü saat 12 de Ankara'da i
kinci vakıf apartımanında Vakıflar 
Umum müdürlüğü inşaat müdilrlü
ğünde toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 12272,33 lira teminat verme
si ve aşagıda yazılı vesikaları haiz ol
ması şarttır. 

A - 1938 yılına ait ~icaret odası ve
sikası. 

B - 1938 yılına ait olarak Nafıa ve
kaletinden alınmış ve e naşagı 100.000 
liralık tek bir bina inşaatını yapmış 
ve muvaffak olmuş bulunduğunu bil
diren yapı müteahhitligi vesikası. 

9 - İsteklinin bizzat Yüksek mi
mar ve ya Yüksek inşaat mühendisi 
olma; ı ve bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapıp mukaveleyi birlikte 
imza etmeleri de şarttır. 

10 - Kapalı zarfın ihzarında teklif 
mektuplarının yazılışında bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde isteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 32-33-34 inci maddelerine har
fiyen riayet etmeleri lazımdır. 

Keyfiyet itan olunur. (2528) 4781 

' 
An~ara Belediyesi 

Muhtelif fidanlar ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
ı - Bahçeler için alınacak ser ne

batı, gul ve biıyiık ambalajlı çam fi
danları ve saire on beş gün müddetle 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. 
2 - Muhammen bedeli (5775) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (433) lira
dır. 

4 - Liste ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin hergiın yazı işleri kale
mine müracaatları ve ihale 5 ağustos 
938 cuma günü saat on birde Belediye 
encümeninde yapılacagından istekli
lerin o gün teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be 
lediye encümenine vermeleri 

(2527) 4780 

Parmaklık yaptırılacak 
Ankara Belediyuinden : 
ı - Fişekhane civarında yaptırıla

cak hudut parmakhgı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Ketif bedeli (410,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30,75) li

radır. 

4 - Keşifname ve şartnamesını 

görmek istiyenlerıin hergün Yazı İf • 
leri kalemine ve isteklilerin de 5 a· 
ğustos 1938 cuma giınü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları 

(2526) 4779 

Ankara Valiliği 

Polis ve jandarma karakol 
binası yapllnlacak 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara'da Çubuk Barajında y .. ptı· 

rılacak olan polis ve jandarma kara
kol inşaatı ; 29 temmuz 938 tarihine 
rastlayan cuma günü onda vilayet bi· 
nasında nafıa müdürlüğü odasında 
toplanan komisyonda ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konmuş
tur. 
Keşif bedeli (7999) lira (5) kuruş 

tan ibarettir. Muvakkat teminat mik
tarı (600) liradır. 

İstekliler muvakkat teminat mek· 
tubu veya makbuzları ile ticaret oda
sı vesikası ve Nafıa M üdürliıgünden 
bu işe girebileceklerine dair fenn! 
ehliyet vesikası ile birlikte sözü ge
çen günde ve saatte Naha Komisyo· 
nuna gelmeleri buna ait keşif ve şart
name her gün miıdürlüğünde gorebi· 
lirler. (2402) 4591 

Münhal memurluk 
Ankara Vilayetinden : 
Maliye muhakemat müdürlUğiın· 

de 200 lira ücretli muhakemat me • 
murluğu için, şerait ve evsafı kanu • 
niyeyi haiz olanların Muhakemat 
müdürlüğüne müstacelen müracaat-
ları. (2643) 4941 

Mahkemeler 
Ankara 2 inci Sulh Hukuk Mah

kemesinden : 
Ankara'da Tabarin barında artist 

Adalet'e borçlu bulunan mezkur bar 

artistlerinden bayan Muzaffer a
leyhine açılan alacak davasında 

borçlu Muzafferin tegayyup etmiş 
olmasına bianen mahkemece ilanen 
gıyap kararı tebligine karar veril
miş olmakla muhakemenin muallak 
oldugu 12.9.938 giınü saat 9.5 buçuk
ta mahkemeye gelmeniz gelmediği
niz takdirde mahkemenin gıyaben 
cereyan edeceği ve bir itirazınız 
varsa beş gün zarfında yazı ile mü
racaat etmeniz ilanen tebliğ olunur. 

4940 

Okullar 
Tamirat yaptı r1lacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direk

törlüğünden : 

Ankara'da açılmış olan kız ensti
tüleri ve bölge sanat okulları sergi
sinde birinci keşifnamesine gore ba
zı tamirat yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1136 lira 36 kuruş
tur. 
İstekliler şartname ve keşifname

yi görmek üzere her gün 1.ul idare
sine müracaatları ve eksiltmeye gire
ceklerin de nafıa müdürüğünden a
lacakları fenni ehliyet vesikası ve % 
7.5 teminat akçalariyle birlikte 8.8.938 
tarihine rasthyan pazartesi günü sa
at 12 de okullar sağışmanlığında top
lanacak olan alım satım komisyonu-
na müracatları. (2642) 4939 

lstanbul Deniz: Levazım AmirtiQi 

Elbiselik kumaı ahnacak 
Deniz Levazım Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 16200 li

ra olan 6.000 metre elbiselik kumaş 

8.8.938 tarihine rasthyan pazartesi 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usuliy
le alınmak üzere miınakasaya konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1215 lira o
lup şartnamesi komisyondan her gun 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en 
geç belli gün ve saateen bir saat eve
line kadar Kasımpaşa'da bulunan ko
misyon başkanlığına vermeleri, 

(4719/2655) 4944 

· Ankara Levazı.Q.l Amirligi ·.' ..,,.. .. _ '. 

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon müesseıele -
ri ihtiyacı olan 19.000 kilo beyaz pey
nire kapalı zarf eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat pahalı görlildugünden 
pazarlıkla eksiltmesi 5 auğstos 938 
saat 12 de Ankara LV. amirligi satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen beckli 9500 lira ilk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(2608) 4926 

Pathcan alınacak 

la ek&iltmeai 25 temmuz 938 saat 12 
de Ankara LV. amirliği SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen be-deli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril-
mesi. (2291) 4462 

Kuru ot ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
ı - İhale günü talip çıkmayan İs

tanbul komutanhğr birlikleri hay
vanatı için satın alınacak olan 
1.277.000 kilo kuru otun pazarlıkla i
halesi 27-temmuz-938 çarpmba gün 
saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 27732 lira 
511 kuruştur. tık teminatı 2155 1iradır. 
Şartnamesi 144 kurut mukabilinde 
verilebilir. lsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
vesikalarla beraber ihale günü belli 
saatte Fındıklıda komütanlık satın • 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(2637) 4938 

(am odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

üç milyon kilo çam odunu kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Tahmin bedeli 37500 lira mu 

vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruş -
tur. 

3 - İhalesi 9 - ağustos • 1938 sa
h günü saat 10 da Kars askeri Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti 
görmek istiyenler her gün ve ihale
ye iştirak edeceklerin belli zaman • 
dan bir saat evveline kadar teklif ve 
teminat mektuplariy1e birlikte tica
ret vesikalarını teslim etmek şartile 
komisyona müracaatları. (2622) 

4927 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Tümen merkez kıtaat ve mües

sesatının senelik ihtiyacı olan üç bu
çuk milyon kilo odun kapalı zarfla i
haleye konulmuftur. İhale 8 ağustos 
938 pazartesi günü saat 16 da Sarıka
mışta tümen SA. AL. KO. da yapıla
caktır. Zarftan ihale saatından bir 
saat evetine kadar kabul edilecektir. 

2 - Odunun muhammen bedeli 
42.000 lira muvakkat teminat 3150 li-

\ 

radır. Şartnamesi tümen SA. AL. KO. 
da her gün görUlebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatta teminat mektup ve 
makbuzlariyle ve kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte komisyona mUraca-
atlarr. (2390) 4577 

Sade ya§ı al.nacak 
Ankara Levaz.an Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı i

çin 33350 kilo sadeyağı kapalı .zarfla 
münakasaya konmuttur. İhalesi 29 
temmuz 938 cuma günü saat 11.45 de 
İ.ımir Bornova'da askeri ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 3lti82 lira 
50 kuruş olup ilk teminatı 2376 lira 19 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. lıteklilerin bildi
rilen ihale &ün ve aaatından bir saat 

Ankara Levazım Amirliği Satm evel teklif ve teminat mektuplarını 
Alma Komisyonundan : 

1 

makbuz kartılığı ile İzmir Bornovada 
1 - Ankara garnizon müesseseleri askeri satın alma komisyonuna gcl-

için 55.000 kilo patlıcanın kapalı zarf- meleri. (2325) 4465 

Zayi makbuzlar 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komiayonundan : 
1 - 4-7-938 tarihinde Cebeci merkez hastahanesinin iaıesi ıçın tanzim 

edilen aşagıda tarih, numara ve muhteviyatı yazılı üç kıta ayniyat tesel -
lüm makbuzları işae neferi tarafından zayi edilmi§tir. Yenisi çıkarılaca. 
ğmdan eskisinin hükmü olmadıgı ilan olunur. (2623) 4903 

Muhteviyatı Tarihi numarası 

Kilo gr. Cinsi 

10 000 sığır eti 4-7-938 9/ 11 304911 umumi 
130 000 koyun eti 4-7-938 9/ 12 304912 ,, 
345 000 ekmek 4-7-938 9/ 13 304913 .. 

Satıhk yapağılar 
Karacabey Merinos Yeti§tirme Çiftliği Müdürlüiünden : 

Cinsi 

Safkan Merinos koyun yapağrsı 
Yarımkan ,, ,, ,, 
Safkan Merinos kuzu yünü 
Yarımkan ,, ,, ,, 
Uyluk, Karmaltı, bacak merinos 

Kilo 

9917 
12780 
1824 
2734 

Beher kilosunun muhammen 
fiatı kuruş 

110 
100 
80 
70 

yün ve yapağıaı 1793 30 
1 - Merinos yetiştirme çiftliğinin 938 senesi hasılatından yukarıda cins 

ve miktarı ve muhammen fiatı yazılı yapağılar kapalı zarf usulile arttır
maya konmuştur. 

2 - Arttırma günü 30 temmuz 938 tarihine müaadif cumartesi günü saat 
on birdir. 

3 - Hepsi için 2070 iki bin yetmiş lira muvakkat teminat alınacaktır. 
Şartnamesini gormek isteyenlerin tatil günlerinden maada her gün Bur

sa'da Merinos mlifettişliğine ve çiftlik müdürlüğüne müracaatları. 
4 - İsteklilerin Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği müdürlüğüne iha

le gününde ve 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde teminat ve teklif 
mektuP,ları ile birlikte müracaatları ilin olunur. (4422) 4669 
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Nakliyat 
Ankara Levaz11n Amirliii 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizonu içinde 

sene zarfında muhtelif istikametl 
yaptmlacack 3810 ton erzak etya 
malze naklinin kapalı zarfla ek 
mesi 28 temuz 938 saat 12 de A 
ra LV. !lmirliği SA. AL. KO. da 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8915 lira 
teminatı 668 lira 62 Jcuruftur. Şart 
mesi komisyonda görülür. Kanuni 
sikalarda bulunan teklif mektupla 
nın saat 11 e kadar komisyona ve 
mesi. (2327) 4467 

300.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliii 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlikler ihtiyacı i 

300.000 kilo unun 25.7.938 pazart 
günü saat 10 da kapalı zarfla ebl 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39.000 
muvakkat teminatı 2925 liradır. Şa 
nameyi görmek istiyenlerin i§ aaat 
rında her gün. Eksiltmeye girecek 
rin mezkur gün saat dokuza ka 
teklif mektupları ile Siirtte tUm 
satın alma komisyonuna müracaat 
rr. (2326) 4466 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levaz1111 Amirliii Saba 

ma Komisyonundan : 
1 - Susurluktaki topçu alayı 

vanlarmın 280 ton yulaf kapalı s 
la eksiltmeye konmuııtur. lhaleal S. 
938 cuma günü saat 11 de Balıkesir' 
kor satın alma komisyonunda yapı 
caktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 li 
dır. Evsaf ve hususi tartlar An 
Lv. §mirliği Sa. Al. Ko. da ve ko 
yonumuzda görülür. Taliplerin 
ayyen günde ihaleden bir saat eve 
ne kadar teklif mektuplarını kom 
yona vermeleri. (2501) 4762 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliti Sa 

Alma Komisyonundan : 
ı - İhale glinil talip çıkmıyan t 

tanbul komutanlığına bağlı birlikl 
için 40.000 kilo sade yağı satın al 
caktır. Tekrar kapalı zarfla eksil 
si 4 ağuato. 938 perfClnbe günü 
ı 1 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 38.000 lir 
dır. tık teminatı 2850 liradır. Şart 
mesi 190 kuruş mukabilinde veril 
lir. l steklilerin ilk teminat makb 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kan 
nun 2. 3 madde1erinde yazıh veaik 
larla beraber ihale gil-nU ihale aaati 
den en az bir saat evetine kadar te 
lif mektuplarını Fındıklı'da 
tanlık satın.alma komisyonuna 
meleri (2499) 4752 

Arpa ahnacak 
Ankara Levaz1m Amirliii Saba 

ma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu için 

bin kilo arpa kapalı zarfla ekıil 
ye konmu!\tur. 

2 - Tahmin bedeli 18480 lira 
teminatı 1386 liradır. lhaleıl 4. 8. g 
perşembe günU saat 10 dadır. 

3 - İhalesi Karaköse'de satın a 
komisyonunda yapılacaktır. 
mesini görmek istiyenler komiıyo 
dan alıp görebilirler. lhale günü 
saat 9 dan bir saat evel ticaret oda 
vesikalariyle birlikte teklif mektub 
nu komisyona vermiı bulunacaktır. 

(2502) 4763 

Garaj inşası 
Ankara Levazım Amirliii 

Alma Komisyonundan : 
1 - 29165 lira l3 kurut bedeli ket 

fi olan Balıkesirde Çayırhisardak 

topçu taburu garajının ikmali in,a 
atı kapalı zarfla eksiltmeye korunu 
tur. İhalesi 1.8.938 pazartesi günü ıa 
at 11 de Balıkesir kor satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır, Muvakka 
teminatı 2187 lira 40 kuru§tur. 

Plan, fenni şartname, ve birinci 1" 
şif Ankara LV. A. SA. AL. KO. 
komisyonumuzda görülebilir. Talip 
lerin kanunun 2, 3 maddelerinde ya 
zıh vesikaları var ise yaptığı bu gib 
işlere ait ehliyet vesikası göstere 
ceklerdir. Taliplerin iahle saatında 
bir saat eveline kadar tekliflerini 
komisyona vermeleri. (2423) 4653 

Odun al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - Edremit garnizonu için 1090 
ton odun kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 8720 li
radır. Şartnamesini görmek i&tiyenler 
her giın komisyona murcıcaat edebi
lirler. 

3 - Eksiltmesi 28.7.938 perfembe 
günü saat 10 dadır. 1ttirik etmelc ia
tiyenlerin 654 lira teminat mck1upla
riyle birlikte teklif mektuplarını mu· 
ayyen saatten bir saat evel Edremit 
tiım SA. AL. KO, na vermicı olmala-
I'ı. (2400) • 4579 



-8-

•l ... ,,, 

~'1_;- .YUay,tler 
Elektrik tesisatl 

Rize Belediyesinden: 
1 - Rize belediyesi tarafından yap

tırılacak şehir elektrik santral ve şe
beke tesisatına ait (yetmiş iki bin 
beş yüz otuz) lira yetmiş iki kuruş
luk keşif muhteviyatı eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve diğer 
evrak şunlardır. 

A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Proje. 
D - İnşaata ait fenni ve hususi şart

name. 
E • Hulasa kesif bedeli. 
!stiyenler. bu Şartname ve evrakı 

üç lira altmış üç kuruş bedel ile R.ize 
Belediyesinden alabilir. 

3 - İşbu inşaat 1.7.938 tarihinden 
itibaren 25 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 25.7.938 pazar
tesi günü saat 14 de Rize Belediye -
sinde, müteşekkil komisyonda yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin dört bin sekiz yüz yetmiş 
altı lira elli beş kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan başka 
Nafra Vekaletinden alınmış birinci 
ıınzf elektrik ehliyet ve müteahhitlik 
vesikalarını ibraz eylemeleri şarttır. 

6 - Yukarda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evetine kadar Ri
ze Belediyesi namına bankaya yatı
rılmış dört bin sekiz yüz yetmiş al
tı lira elli beş kuruşluk muvakkat te
minat makbuzlariyle birlikte . teklif 
mektuplarını Rize Belediyesinde mü
teşekkil komisyona vereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
gün ve saate kadar gelmiş olması ve 
zarfın mühür mumu ile iyice #kapa· 
tılmış bulunması lazımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. 4450 

1 

ya hususi muhasebe veznesi hesabına 
bankaya yatırılan dipozito akçesi 
makbuzu ile birlikte gösterilen gü
nün saat 13 ünde vilayet daimi encü-
menine gelmelidirler. İlan olunur. 

4612 

rlk okul binası yapflnlacak 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı. 
Kırklareli vilayeti merkezinde yeni

den yapılacak olan on dershaneli ilk 
okul binası inşaatı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif bedeli (29372) yirmi 
dokuz bin üç yüz yetmiş iki lira dok
san bir kuruştur. 

1 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rak şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiyat cetve

li, metraj cetveli, proje 
F) Yapı işleri fenni genel şartna

mesi. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 

150 kuruş mukabilinde Kırklareli da
imi encümeninden satın alabilirler. 

2 - Eksiltme 2 ağustos 938 sah gü
nü saat onbeşte Kırklareli daimi encü
meninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2202 lira 
97 kuruştur. 

4 - İşbu teminattan mada istekli
lerin Naha vekaletinden alınmış 938 
senesine ait müteahhitlik vesikası ve 
Ticaret odasından alınmış sicil kağıdı
nı ibraz etmeleri. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Kırklareli daimi encü
men riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet ikinci maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ite iyice kapatıl
mış bulunması lazımdır. Postadaki ge
cikmeler kabul edilmez . . 

(4344/ 2417) 4602 

Lise· pavyonunda tesisat Su boruları alınacak 
Ve İn _şa at Erzurum tınar Birliği Başkanhğrn-

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Antal- Eksiltmesi 11-7-938 de yapılacağı i-

ya lise pavyonu üçüncü kısmı sıhhi .lan edilip on beş gün uzatılan Erzu
tesisat ve döşeme kaplamaları ve sair rum şehri için alınacak olan su boru
teferruat inşaatı keşif bedeli 13662 li- larının 1120 metre tulündeki borula
ra 5 kuruştan mevcut tahsisat dahi - rın iç kuturları üç yüz milimetre ve 
linde 11500 liralık kısmı - Vahidi fi - 622 metre tulündeki boruların iç ku
atla • turları 250 milimetre ve 1799 metre 

2 - Bu işe ait ~artnameler ve evrak tulündeki boruların iç kuturları 200 
şunlardır: milimetre ve 1435 metre tul ündeki 

A - Eksiltme şartnamesi boruların iç kuturları 15.0 milimetre 
B - Mukavele projesi olmak ve mikdarı kafi hususi parça-
C - Bayındırlık işleri genel şart- lar tahminen bulundurmak üzere 192 

namesi ton sikletinde çelik aksız haddeden 
D - Hususi ve fenni şartnameler geçirilmiş kurşun kalafata mahsus 

ve lahika · normal yuvalı 12-6 metre tullerinde 
E - Keşif cedvelleri dahilen ve haricen sıcak olarak beton-
G _ Proje landıktan sonra sıcak betona . batırıl-
Isteyenler bu şartnameler evrakı mış uçları yan yana olmak üzere ha-

Antalya Nafıa müdürlüğünde görebi- ricen yün keçe ile sarılmış ve kireç· 
lirler. lenmiş olmak şartiyle 22.000 lira mu-

3 - Eksiltme 29-7-938 tarihinden ham.men bedelli içme su boruları ka-
• cuma - günü saat ori birde Antalya palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
nafra dairesinde eksiltme komisyo· muştur.' Mezkur borular Trabzonda 
nunca yapılacaktır. teslim edilecektir. Eksiltme 26-7-938 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulivle salı günü saat 15 de Erzurum beledi
ve vahidi fiat üzerinden yap!lacak. ye başkanlık odasında teşekkül eden 
tır. imar birliği komisyonunda yapılacak-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is- tır; İstekliler teklif mektupları ve ti
teklilerin 863 lira elli kuruş muvak· caret odası vesikası ve 1650 liralık 
kat teminat vermeleri bundan başka muvakkat teminat mektubu ve Nafıa 
aşağıdaki vesikaları haiz olup getir- Vekaletinden 938 takvim yılına mah
meleri lazımdır. sus müteahhitlik vesikalariyle birlik-
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı te ihale günü saat on dörde kadar 1-

işlerine ait müteahhitlik vesikası ti- mar birliği komisyonu başkanlığına 
caret odası vesikasl ve yaptığı işlere gönderilmesi ve bu zarflar111 iyice 
ait bonservisler. 4613 mühür mumu ile kapatılmış olmaları 

iskele yaptırılacak 
Denizbank İzmir Şubesi Müdürlü

ğünden : 
Mordoğanda 7455 lira 55 kuruş be. 

deli kesifli bir iskelenin inşaatı eksilt
miye konulmuştur. Eksiltme 2 ağus. 
tos sah giinü saat 11 de denizbank 
İzmir şube binasmda yaprlacaktır. 
Muvakkat teminat 559 lira 16 kuruş· 
tur. İsteklilerin eksiltmiye girebil. 
mek üzere haiz olması lazım gelen 
şartlan öğrenmeleri ve daha fazla 
malfimat almaları için şubemize müra
caatları ilan olunur. (2548/ 2522) 

4738 

4 köprü ve 1 menfez 
yaptınlacak 

Gümüşane Vilayeti Daimi Encü. 
meninden : 

1 - Gümüşhane - Erzincan yolu 
üzerindeki Pirahmet - Erzincan ara
sında dört beton köprü ve b\r menfez 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

•2 - Köprülerle menfezin muham
men bedeli (23167) lira (50) kuruş

tur. 
3 - Sürülen pey haddi layık gö -

rüldüğü takdirde ihalesi 30-7-938 cu
martesi günü saat 13 de vilayet dai
m1 encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi vilayet Nafıa Dai
resiyle encümen kalemindedir. 

S - Eksiltmeye iştirak edecekler 

lazımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmeler kabul edilmez. Bu iş için 
fazla izahat almak isteyenler beledi
ye fen heyetine müracaatları. {2436) 

4635 

Göçmen evi yaptırtlacak 
lzmir İskan Müdürlüğünden : 
1 - Torbalı kazasının Yeniköy'ün 

de 60 ve Kemalpaşa kazasının Yukarı 
Kızılca köyünde 10 tek kargir göç. 
men evinin inşaatının kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 
layık görülmediğinden 17. 7. 938 tari· 
hinden itibaren on beş gün müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Bu evlerden beherinin muham. 
men keşif bedeli 542 lira 26 kuruştur. 

3 - İhale 1. 8. 938 15ünü saat onda 
İzmir iskan dairesinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu hususta şartname, keşifna -
me ve sair evrak her gün iskan daire. 
sinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin yüzde 7 buçuk nis
betinde muvakkat teminata ait vesa. 
ikle iskan dairesine müracaatları. 

(2568/ 2540) 4785 

Parke taşı 

ULUS 

Buz fiyatı 
Ankera Belediyesinden . 

itfaiye meydanında Belediyeye 
ait buz fabrikasında halkın ihti
yacını temin maksadiyle istihsa-
line başlanılan buzun bu günden 
itibaren beher kal.ıbının yirmi beş 
kuruşa verileceği ilan olunur. 

. 
işçi yatakhaneleri • 

ınşası 
Enfli Kömürleri işletmesinden : . 
Zonguldak'ta yekdiğerinden ayrı üç mevkide keşif bedeli mecmuu 

350.000 lirayı geçen ceman 1500 kişi istiab edecek vüsatte işçi yatakhanele
riyle duş ve yemekhane inşa ettirilecektir. Bu inşaata ait şartname, plan 
ve projeler 20 temmuz 938 den itibaren Zonguldak'ta İşletmemiz Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin işletme idaresine en az 200000 lira
hk bir inşaatı yaptıklarına dair vesaik ibraz ve aynı zamanda teklif ede
cekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi ve
ya mektup tevdi etmeleri şarttır. 

İşbu inşaata ait tekliflerin kapalı zarf içinde olarak 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 12 ye kadar işletmenin Zonguldak'taki Umum Müdürlüğtine tev-
di edilmiş bulunması 18.zımdır. 4659 

4 - Arzu eden fenni şartname ve 
sair evrakı Ereğli belediyesi yazı iş
lerinden meccanen alabilirler. 

5 - İhalesi 1-8-938 pazartesi günü 
Ereğli belediyesinde belediye eneli -
meni muvacehesinde icra kılınacak -
tır. 4797 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Bingöl Vilayeti Defterdarlığın

dan : : 
ı - Eksiltmeye konan iş: Bingöl 

ili Kiği ilçesınde yapılacak hükümet 
konagmın bır kısım malzemesiyle ta· 
mamınm işçiliği olup 12788,68 lira ke· 
şif bedelle 15.7.1938 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şar•tname ve evrak 
şı.nlardır: 

A) Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Fenni ve hususi şartname. 
E) Silsilei fiat, metraj, hulasai ke

şif ve projeler. 
3 - istekliler bu evrakı Elazığ ve 

Bingöl Nafı..a müdürlükleriyle Kigi 
malmüdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesi 
ııaat 11 de il merkezi olan Çapakçur'
da defterdarlık odasında yapılacak
tır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 959,15 lira muvakkat temi
nat vermeleri ve bundan başka a~ğı
daki vesikaları haiz olmaları laı:ım

dır. 

A) 1938 senesine ait Nafıa vekale
tinden alınmış en aşağı on bin liralık 
iş yaptığına dair yapı işleri müteah
hitlik vesikası. 

B) 1938 senesine ait ticaret odası 

vesikası. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 sa
yılı kanunun 31. inci maddesinde ya
zıldığı gibi hazırlandıktan sonra 4. 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zımdır. 

7 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilemez. 4945 

~ . . . 
_ .. · ·Ka . lor . 

Kaza merkezinin 
halihazır hartası 

ah nacak 
Bulancak Belediyesinden 
1 - 30.6.1938 tarihinde ihalesi ya

pdmak üzere on beş gün müddetle 
uzatılan kaza merkezinin hali hazır 
haritasının alınmasına istekli çıkma
dığından 30.7.1938 günü ihalesi yapıl· 
mak üzere bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. 

2 - Tahminen 50 hektar meskOn. 

55 hektar gayri meskundan ibaret o
lan Bulancak kaza merkezinin 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritasının 

alınmasıdır. 
3 - Meskun kısmının hektarı 24, 

gayri meskun kısmının hektarı 10 li
radr. 

4 - Muhammen bedeli 1750 liraı 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuruş
tur. 

5 - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Bulancık belediyesinde görülür. 

6 - Pazarlığa iştirak etmek isti
yenlerin bu işi yapabileceklerine da
ir Nafıa Vekaleti'nden almmş ehli
yetname ve.diğer belgelerile birlikte 
Bulancak belediyesine müracaatları. 
(2465} 4670 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden 
ı - Ekailtm.eye konulan iş (Pertek 

kazası hükümet konağı inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira· 

dır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, Metraj cetveli. 
F - Yapr işleri genel şartnamesi. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evra

kı 1.60 lira mukabilinde Tunceli Na
fıa müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme temmuzun 28 inci 
günü saat 12 de Pertek hükümet ko
nağı malmüdürlüğü dairesinde yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

1 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve bir teahhüde en az 20.000 
liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
mış olduğuna dair vesika. 

B - Ticaret odasından alınmış si
cil vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Pertek malmüdür
ı 'iğ ·· dairesinde eksiltme komisyonu 
riesliğ"ine makbuz mukabilinde veri 
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumla eyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. 4678 

YENİ I 

BU GECE 

. TEHLiKELi AŞK 

Gündüz iki film birden 
1 - Suiistimal davası 
2 - Tehlikeli Atk 

Seanslar: 

ŞİRKET FESHİ 
Sahibinin Sesi, radyo ve gramofonlarile Kelvinator so

ğuk hava dolapları ve saire ticareti yapmak üzere Bay Veh· 
hi Koç ile evvelce kurmuş olduğumuz hususi şirket, tara· 
feynin rızasiyle 30 Haziran 38 tarihinde feshedilmi,tir. 

Yenişehir Bozkır sokak 8 numarada yeni

den tesis ettiğim yazıhanemde soğuk hava 

tesisatı, yazı ve hesap makineleri, kasalar, 

çelik dolaplar, basküller satışile ve bilu

mum komisyon ve teahhüdat muamelôtile 

iştiğaf edeceğimi muhterem mü_şterilerime 

bildiririm. Telefon - 3807 

NURETTİN OTAN 
4934 

~================================ı========~ 

Yem ve yatakhk ot ile t~:z c~=nacak 
Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 

Muhammen 
Mikdan fiatı tem inatı 

Cinsi kilo Kr. Santim Lıra Kuruş 
• • 1 
6 1 .. ..... ..._ 

Yem otu 87.840 3 50 231 00 
Yataklık ot 58.560 2 75 121 00 25.7.938 pa .. utesı günü saat 
Kaya tuzu 300 6 00 14 00 12 de 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı vem otu, yataklık ot ve kaya tuzu 

siltme ile ahnacaktır Tsteklilerın gö !'terilen gün ve saatte kanuni bel 
!eriyle müdüriyette toplan aıı komisyona müracaatları. (2349) 4479 

Kereste nakliyatl 
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden .. 

Yerköy istasyonundan, zelzele mıntakası olan Kırşehir'in Köş· 
ker nahiyesi hududu dahilinde (Tatarilyas, Akpınar ve Hamid) 
köylerine 1000 ila 2000 metre mikabı kereste naklettirileceğinden ta· 
lip olmak istiyenlerin üç gün zarfında bir teklifname ile Kızda)' 

Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatları. 4931 

Yün çorap ipliği alınacak 
lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi Tahmin bedeli İlk teminat 
Kilo Lira K. Lira 1'· 
8400 Yün çorap ipliği 21000 00 1575 

1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazzlr 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşadaki Jandarma satın alma kO 
yonunca 8 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesUt 
tın alınacaktrr. 

2 - Nümune, evsaf ve şartname her gün adı geçen komisyonda gör 
bilir. Veya bedelsiz aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat tO 
kadar makbuz karşılığı olarak komisyona vermeleri. ( 4590-2567) 491 

Şirket feshi 
Vehbi Koç ticaret evinden : 

"Sahibinin Sesi Radyo ve Gramofonlarile buz dolabı "le 

saire ticareti yapmak üzere Bay Nurettin Otan'la evvelce 
kurmuş olduğumuz hususi 'irket, tarafeynin rizasiyle 30 
Haziran 1938 tarihinde feshedilmiştir. Keyfiyeti ve Ba1 
Nurettin Otan'la hiç bir alakam kalmadığını ilan ederiUJ· 

' 4857 VEHBi KOÇ,, 

Si N EM~A.LAR HALK 
...ılllllL.. - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --

BU GECE 

CESUR KAPTAN 
Gündüz iki filim birden 

1 - Cesur kaptan 

2 - Kaçakçılar adası 

ULUS - 19. uncu yıl. - Ncı.: 6099 

lmtıyaz Sahibi 

2.30 - 5,45 - Gece 21 de 
Aynca - 11 ve 1 de ucuz matine 

Fiatlar : 20 - 15 

- --- -- ---........ ,. 
Seanslar: 2.30 • 5.30 Gece 21 de 

Ayrıca - 11 ve 1 de ucuz matine 
Fiatlar : 20 - 15 

Nurettin tr..imiJ SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında Açık 

Hava Sinemasında Gece 21 de 


