Cumartesi

Ulus Basımevi
Çankırı caddesi, Ankara
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16 Sayfa ilôvemiz

TELEFON
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1371
1063
y
iıteri
1062-1063
İda::e mıidurlüğü
1061
1064
Atölye

Fransızca Ankara
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İsyan çıkb ve bastırıldı

Girid'de
Dört yüz kişilik
silôhlı ôsiler
Hanya'ya girdiler

HAYATI UCUZLATMAK YOLUNDAKİ KARARLAR
YURTTAKİ

.

-

.

isyan süratle tenkil
edildi daireler tekrar
hükümet eline ge(fi ................................................
Metak~a" derhal deniz,
kara ve hava ordusundan kuYetler göndcrilmc~ini emretti.

Tenzilath gümrük resmine
1abi ilk maddeler listesi cıkh
.:.

y aşayı,ımızı ucuzlatan, yahut pahalılaştıran amiller yalnız et,
ekmek, meyva ve sebze gibi her gün muhtaç olduğumuz mikta!"'da aatrn aldığımız gıda maddeleri değil, belki daha az 11k, fakat
her halde ödediğimiz paraların yüksekliğinden dolayı onlar kadar ve belki daha ehemmiyetli olan sınai mamullerdir. Ve tetkik
edilince, sınai mamullerin pahalı oluşunda da maliyet fiyatı üzerinde müeaair vergilerin büyük rol oynadıkları görülür.

Girid halkı
Metaksas 'la
beraberdir!

v•

•

,

;t

A

v

Başvekilin

beyannamesi

Bqvekil. Girit halkı.na hitaben ap·
ğıdaki beyannameyi ne,reylemiıtir:

· ..Milli Jıallanma e•rine l•liliyıftle
devam olunduğu bir zamanda. silih/ı
isi/er, Hanya'ya girmişler ve şehri iş
gal etmişlerdir. Meşrü nizamın ga/e.
be çalması ve Girit halkının huzur ve
sükununun temin olunması için bütün
vasıtalarla asileri yoketmiye bti surette azmeylemiş bulunuyorum. Girit
halkının vatanperver hissiyatına ve
bana karşı gösterdiği itimat nişane/e
rine güvenerek, bütün Girit halkını,
isi/eri her türlü yardımdan mahrum
(Sonu 4. üncü sayfada)

Baıvekil tarafından

kabul edildi

hazırhğı baıhyor

Menemencioğlu

u e
. 'd
.. k e
lu Başvekilimize Berlın e muza er
hakFiyat ve kalite hiylel.erin~ karşı ve .ımza edilen ticaret anlaşması
k"l' .
. hat vermiştir. Başve ı ımız,
elbirliği ile amansız bır mucatde· kın da ıza
'
.. ~ 1
og e yele, endüstri ve ekonomi haya 1.nı N uman Menemencioğlu nu
M""
~·
alıkoymuştur.
uteak"b
ı en
Yeniden kurdu.ğumuz bu dek:: megıne ·1· ı"z beraberlerın
• d N
e
uman
de, maddi realızasyonlarımız . Başve k ı ım. ~• u olduğu halde Dolma.
dar mühimdir. Aynı caddede bır Menemencıog 1
bahçe sarayına gelmişlerdır.
nıahrum kalır.
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lkh.at V.lrilffniz B. ŞaJıir
Kaebir

C. H. P. Genyönkurulunda

Halkevleri çalışmalarına
dair kararlar alındı

mında

Bir Halket1i

s. inci sayfada)

kütüpaneıinin

içi

--ı
Cümhuriyet Halk Partisi genyön mıd~ 1 kurulu dün Genel Sekreter B. Şükrü

Jandarma subay 0kUl Un
diploma tevzi töreni

a

Jandarma subay okulunun bu yıl
mezun olan talebelerine bugün diplo·
ma verilecektir. Bu münasebetle saat
16.30 da yapılacak olan törende Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri
B. Şükrü Kaya'nın da bulunacağı haber alınmıştır.

Maarif Vekili ge I"ıyor

Kaya'nın reisliğinde toplantılarına devam etmiş ve Halkevleri çalışmaları üzerinde görüşmeler yapmıştır. Bu arada sahne, folklor ve sosyal yardım şu·
heleri hakkmda bütün halkevlerine bu
mevzular üzerinde rehberlik edecek
birer kitap neşredilmesi karar altına
alınmıştır. İçinde bulunduğumuz yaz
mevsiminde hazırlanacak olan bu eserler halkevlerinin çalışmalarında ken dilerine yol gösterecektir.
Diğer taraftan halkevlerinin aosyal
yardım şubelerinin de genişletilmesi
ve poliklinik şeklinde birer muayene
odası aıçılmaaı karar altına alınmıştır.
Bu suretle halkın ayak tedavisi temin

İstanbul, 29 (Telefonla) _ Bir kaç
gündenberi burada bulunmakta olan
Maarif Vekili B. Saffet Arıkan ve
Yüksek Tedrisat umumi müdürü B. edilmiş olacaktır.
Cevat, bu akşamki trenle lstanbul'dan
Partinin tertibiyle geçen sene üni hareket etmişlerdir.
ver.site profesör ve doçentlerinin Ankara ve lıtanbul'da verdikleri konfe ranslann önümüzdeki yıl içinde diğer
bazı viliyctlcrimize de teımil olunmaİstanbul'
1 r kıtaller devam etmektedir. Bir çok köprüler Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu, dün sı kararlqtırılmııtır. Çizilen plana göfiliıtin'de hadıs~ ~fta bombalar patlamaktadır. Yukardaki re- akşamki trenin arkasına bağlanan hu- re bu sene Adana, İzmir. ve Konya viyıkılaıııtır. b~er ;lı kaldmlırken görüyorıunuz. Telıraflar
susi bir vagonla latanbul'a hareket et- layetlerinde de profesör ve doçentler

Ziraat Vekili

A

ıiınde

a gitti

•

ır yar

üçüsii 1a1famızd•cbr.
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Atatürk
Hariciye Vekilimizi
kabul elliler
lıtanbul, 29 a. a. - Bükret'te müt..
veffa kıraliçe valde Mari'nin cenaze
merasiminde hükümetimizi tem.ile
memur heyete riyaset eden Hariciye
Vekilimiz Dr. Tevfik Rüştü Araı, bugün "Zafer" torpitoıiyle ıehrimize

j

dönmüılür.
Baıvekilimiz ve Hariciye Vekaleti

umumi katibi Numan Menemencioilu.
Dr. Rüttü Aras'ı Boğaz'da kartılamıt
lar ve birlikte Dolmabahçe sarayına
gelmiılerdir. Hariciye Vekilimiz, Ata·
türk tarafından kab·ıl edilmi' ve Büyük Sefimi ..e seyal.atlnri hakkında ma·
ruzatta bulunmuıtur.

Mareşal

Çakmak
ıehrimize geldi

Ağustos

zafer ve tayyare bayraasker? terfi kanununa göre ter·
fi edecek ordu mensuplarının terfi
cetvellerinin hazırlığına bir ağustosta
başlanacak ve cetveller 20 ağustosta
yüksek tasdike arzedilecektir. Milli
müdafaa bakanlığı terfi cetvellerinin
tanziminin müteallik ilk hazırlrklarına
başlamış bulunmaktadır. Terfiler 30
ağustostan evci tebliğ edilecek ve 30
ağustosta terfi edenler yeni rütbe işa
retlerini takmış bulunacaklardır.

wı

Fe~zi

A

(Sonu

mamullerin maliyeti üzerinde
miıessir vergiler arasında da endüstri·
miz için lüzumlu olan, fakat memleketimizde yetişmiyen ilk maddelere mevzu vergiler bilhassa tesir icra etmektedir.
Bu sebebledir ki bütün medeni milletler, kendi topraklarında yetişmiyen
sınai ilkmaddeleri ekseriyetle tama •
men gümrüksüz ve hazan asgari gümrük re&mine tabi tutarak memleketle rine ithal etmekte ve bu verginin ağır
yükünden sınai mamullerini korumaktadırlar. Endüstri müesseseleri de,
muhtaç oldukları ilkmaddeleri beynelmilel Hatlarla tedarik imkanlarını böylelikle bulmaktadırlar.
Bu vaziyeti çok yakından bilen sa·
ym Celal Bayar, hükümetinin progra(Sonu 4. iincü sayfada)

Meseleden haberdar edilen Başve
kil Metaksas, derhal kara, deniz ve
hava ordusundan kuvetli bir müfreze
gönderilmesini emretmiştir.
Girit'in diğer aksamında sükun hüküm sürmektedir.

30 agustosta ~ıkacak
Askeri terfi listesi

B.

dükkan aşırı yüzde 50 fark ve·
· ·
daha
ren bir fiyat anarııaıne
. . ? Ine.
kadar müsamaha olunabılır • v•I
lanbul' da bile hiylesiz süt ~egıl,
. 1esız
. su bı·1e b u1mak imkansız·
h ıy
d b'
lığı daha ne kadar devam e e .•·
lir? Kurduğumuz fabrikalar ~ır
taraftan döviz tasarrufu te~~
ederken digver taraftan artankı •
.
'
1 a a·
lıyaçlar yükselen satına m
.,
d
'ıye · . her
h ·ı·
ı ıyetı ve me enı sev
.
iün daha bol mikdarda dövız ıs·
tihsalini mecburi kılıyor. Mem·
leket dışına mümkün olduğu ta·
dar çok mal yollamak, ınemle e~
İçine mümkün olduğu kadar ç?
'"'l
... ıcı ve harcayıcı seyyah enetır·
inek zarureti karşısındayız. Bun·
ların hepsi, mal kalitesinde. ~e
fiyat ın d a d""urus
.. tHikle • ibtıkar,
'"t
hiyle ve bir günlük menfaat 0 ~•İnde, ne şahsi ne umumi, hiç bır
lllenfaat düşünmiyen kısa ve kı·
•ır görü~lülüğe karıı • muvaffak
l>ir mücadele ile mümkün ola·
bilir. Yeni Türkiye bir garp de'V·

Sınai

At'
29 a. a. _ Atina Ajansı bildiriyor :
ına,
üzere nöbet değiıtirmek için bir
Yaz mevsiminde mutat olduğu
.
'
.. d erı·ı mesı. seb eb'ıy1e garnı. a gon
k ısım askerin Şimali Yunanıstanb"l"
kuvetlerinin azalmasından ı ıstı·fa d e M'ıtsotak'ıs, M unta k'ı ve
zon
·· kkep . ~ı'lAhl
Haciangeli idaresinde d?rt yüz k a d ar k'ı~ı'de~ ~ure
a ı
bir gurup, dün gece Girıt'te Hanya ~ehrıne gır~ı! ve şe.hrı ışgale
muvaffak olmu,tur. Bu manasız, delıce hareketın sebebı ve hedefi daha henüz malum değildir.

F. R. ATAY
.. kler , yalnız hususi münaTur
d h"
betlerinde degıl, ıt te
a ı
ğru adamlardı. Türk elinden
kma bütün eski eserler hilesiz~ir. Türk malı, bir kalite malı
dır. Şark aleminin bize ait pazarından doğruluk, evela türklerle
beraber çekilmi~tir. Fakat sonraları göre~ taklit •• l:riraz ela
fakirlik, türk ananesini de bozdu: Alış veritte ıarklıhk tereddisi umumileıti.
v.
Doğruluk, yalnız ahlak degıl,
aynı zamanda en sağlam menfa·
at düsturudur. Nesillere süren
devamlı menfaatin timsali o!a~
fiyat, ancak hakiki t1e samı~ı
ticaret malı ile teessüs eder. Hukümet, dıt ticarette ibra~ ~on·
trol ve standardizasyon, ıç. tı~~
rette kati fiyat mücadelesı 1 e
General M etakıcu
eski türk itiyadını iade ~~eg.e
olduğu kadar, Türkiye ıstıbaal
ve ticaret kadrosuna daha esaslı
bir menfaat temin etmeğe çalışı·
yor. Bedesten hilelerinin zararı,
mahdut ziyaretçiler nazarında
ınim töhretiuıizi lek~lemekt~n
ibaret kalabilir. Faka~ ı~r~ bby~
leleri. milli ekonomıyı de~b~
,
··t ma ı ır
eder ve iç ticarette mu e
'k
aldanışına havası dev~m e~~· ..çe, İstanbul, 29 a.a. - Hariciye Vekahük·· t bu hiylelerın onune leti umumi katibi Numan Menemenume
hl akının
aeçmek için, vatandaş a
d
cioğlu bugün BaJvekil tarafından. ka&on derece müe11ir yardımın an
dilmiştir. Numan Menemencıoğ
h 1

MAMULLERİN

SINAT

UCUZLUGUNDA MÜHİM BİR AMİL:

ETTiLER
ASİLER RESMİ DAİRELERİ İŞGAL

Ahlak
ve menfaat

SİNEMA

ANCIMl'Z.Cll=ll

mittir,

(Sonu 4.

üııcO

sayfada)

Bir müddcttenberi, muhtelif vila yetlerde teftişlerde bulunmakta olan
Genel Kurmay Başkanımız Mareşal
Fevzi Çakmak, dün sabahki eksprese
bağlanan hususi bir vagonla !stanbuldan şehrimize dönmüştür.
Mareşal, istasyonda Genel Kurmay asbaşkanı orgeneral Asım Gündüz, kumandanlar, generaller, Ankara
valisi Nevzat Tandoğan.büyük ve küçük rutbcli birçok subaylar tarafından
karşılanmıştır. mızıkasiyle birlikte bir
müfreze askerimiz Mareşal'a ihtiram
resmini ifa etmiştir.
Genel Kurmay Başkanımız, kendisini karşılamıya gelenlere teşekkür et •
tikten sonra otomobille erkanı harbi •
ye dairesine gitmiştir. Garı dolduran
kalabalık halk kütlesi, Mareşal istaı •
yondan ayrılırken alkıslanuştır

Dahiliye'de yapılan
toplanlllar bitti
Bir kaç gündenberi Dahiliye Vekafetinde, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya'nın baş
kanlığı altında müsteşar ve müdiri umumilerin de iştirakiyle yapılmakta
o_lan toplantılar dün nihayete ermiş
tır.

Bu toplantılarda müdiri umumiler
kendi dairelerinin faaliyeti hakkında
vekile izahat vermişlerdir.
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, alakalılara, bundan sonra takibedccekleri faaliyetler hakkında yeni direktifler vermiştir.
Her müdiri umumi, kendi dairesinin öntımüzdeki sene içinde takibcdcceği faaliyetini gösteren bir rapor ha.zırlıyarak vekalete verecektir

--
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Dün, önüm sıra bisikleti üzerinde giden çocuk tenha caddeyi koma·
sının vakvaklariylc dolduruyordu. Köşeyi dönerken yaya kaldırımına
çıkan kamyonun şoförüyle muavini arasında, manevra yapmak meselesinden, bir an, kavga çıktığını sandım. Sadece konuşuyorlardı. Akşam
üstü, apartımanın altındaki bakkal dükkanının önü mahşer halini aldı.
Çırakla komşunun hizmetçisi, karşı apartımanm kapıcısıyle yandaki
evin çocuğu şakalaşıyorlardı. Çocuklarımın bu latifelere şahit olup ol·
madıklarını anlamak ic;in başımı pencereden uzattım. Bir seyyar satıcı·
nın feryadiyle içeri kaçtım. Mahallenin çocukları gece yarılarına kadar

Beynelmilel mesleki
sanal kongresinde

ve kaynanasını

(in'deki kolera
salğınına karıı

··························-..

yıl
madalyası .

15 inci

.

teshil ediliyor

İstanbul

belediyesi, ekmek ve ette
olduğu gibi, diğer gıda
maddelerine
d• an.mi bir fia.t tayin ebnek iç.in tet:
kikler yapmaktadır.

İstanbul' da belediye intihabatı
İstanbul'da yeni belediye intihabatı
eylülde yapılacaktır, Bu münasebet •
le hazırlıklara başlanmıştır, İntihaba
ta esas olacak fişler hazırlanmış ve ev·
lere dağıtılmıştır.

Yeni tütiin kanununun tatbik
şekli nizamnamesi
Kamutay'ın son toplantılarında ka·
bul etıniş olduğu yeni tütün kanunu·
nun tatbik şeklini gösterir nizamnamenin hazırlanmasına başlanmıştır.
Nizamname projesi gümrük ve inhisarlar bakanlığınca gözden geçirildikten ve ilğili bakanlıkların da mütalea·
u alındıktan sonra devlet şurasına verilecek ve kanunla birlikte yürürlüğe
girmesi temin olunacaktır.

Hariciye umumi katip muavini
İstanbul'a gitti
Hariciye vekaleti, umumi katip muavini B. Nebil Batı dün akşamki ekspreıle İstanbul'• gitmiştir.

Orta tedrisat müdiirü
Bursa'ya gitti
İstanbul, 29

(Telefonla) - Bursa'orta mektep ihtiyacını tetkik et •
mck üzere orta tedrisat umum müdü ~
rü bugün Bursa'ya hareket etti.

nın

HAV

A

89V:9
Hava bulutlu geçti

Dün şdırimizdc hava umumiyetle
bulutlu geçmiş, rüzgar şimali garbiden 3 metre kadar hızla esmiştir. Öğ
leden sonra az miktarda yağış olmuş
tur. En düşük ısı 19 en yüksek ısı ise
33 derece kaydedilmiştir.
Yurtta hava, Ege'nin cenup kısım~
lariyle Akdeniz kıyılarında açık orta
Anadolu'da bulutlu ve mevzii yağışlı,
diğer bölgelerde umumiyetle bulutlu
geçmiştir.

24 saat içindeki yağışların karcmetrcye bıraktıkları su miktarı; Erzincan'da 12, Bayburt'ta 9, Eskişehir'dc
6, Adana 1 Erzurum ve Kars'ta 4, Trabzo:ı'da 2 Rize ve Sapanca'da 1 kilogramdır.
.
Yurtta en yüksek mlar; İzmir'de
36, Bodrum ve Siirt'te 37, Diyarbakır'
da 38 derecedir.

ur~

Karısını

İstanbul, 29 (Telefonla) - Alman- •
ya'da toplanacak
olan beynelmilel
C. H. P. Genel Sekreterliğin •
mesleki sanat kongresine, vekiller he.
den
:
yeti karariyle iştirak edecek olan ve
•
:
Maarif vekô.lcti, mesleki tedrisat uCumhuriyetin 15 inci yıldönü •
mum müdürü, B. Rüştü'nün riyasetinmü hatırası olarak bir tarafın· •
deki 20 kişilik heyet yarın Berlin'e
da Büyiik Önderimiz Atatürk'hareket edecektir.
ün kabartma bir resimleriyle
Heyet aşağıdaki muallimlcrdcn
6 ok, diğer tarafında Cumhurimürekkeptir: Ankara ticaret okulunyetin 15 inci yılını tesbit eden
dan Rabia 1smetpaşa kız enstitüsü mü·
yazı bulunmak Üzere Partimiz ..
dürü Ayşe, Ankara sanat okulundan
cc bir madalya yaptırılacaktrr.
Ekrem ve Nihat, Konya sanat okulunSanatki.rlarımızın, açtığımız bu
dan Ali Rıza ve Nazmiı !smctpaşa kız
müsabakaya iıtirakleri ve ha·
enstitüsünden Sayit İstanbul kız sanat
zırlıyacakları nümuneleri ağus
mektebi müdürü Halide, İstanbul satosun 1 O una kadar Cumhuriyet
nat okulundan Celal, Aydın sanat oHalk Partisi Genel Sekreterliği·
kulundan Naim, Diyarbakır sanat one
göndermeleri rica olunur.
kulundan Süheyl, Elazığ sanat okulundan Menkabet, Meli.hat ve Ya- ~. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••r
kup, Bursa sanat okulundan Mehmet
ve Sabri ve lzmir'den İbrahim.

İstanbul' da gıda maddelerinin

30. 7.

İzmir, 29 a. a. - Atatürk'ün anne Kütahya'dan iç bakanlığa gelen maiç Bakanlığa gelen malumata göre Köşker ve Çiçekdağı zelze)erinin medfun bulunduğu Karşıyaka' lCımata göre, Kütahya'da yağan son
da Soğukkuyu'da Osmanpaşa mezarlı yağmurlardan şehir içinden geçmekte le faciasında harap olan köylerdeki enkaz tamamen temizlenmiş
ğındaki kabri
etrafında kurulacak olan dere taşmış ve şehir içinde on beş
tir. Şehrimizden giden Kızılay müfetti§leriyle itbirliği yapan
park ile yapılacak yeni makbere mev- evi su basmıştır.
Kırşehir valiliği yeni kurulacak köylerin yerlerini tesbit etmiştir.
Kütahya'ya bir saat mesafedeki Buna ait mazbatalar hazırlanmış ve tasdik edilmek üzere Bazuu hakkında mimar mütehassıs Bay
Gotye hazrrladrğı planı belediyeye ver- Akçu köyünün bir kısmını da su bas- kanlığa gönderilmiştir.
mış ve hasıl olan seller 9 yaşında Fatmiştir.
Çiçckdağ mıntakasının merkezi 0- ı
İlbay Fazlı Güleç ve şarbay Dr. ma Çavdar adındaki bir kızcağızı südemişler
köyü, Köşker mıntakasınm 1
rükliyerek
boğmuştur.
Kütahya
valili·
Behçet Uz tarafından tetkik edilen bu
merkezi
de
Akpınar köyü ittihaz edil·
ği
şimdiden
sonra
vuku
bulacak
su
hü·
pllina göre makbere somakiden yapıla
miş ve buralarda kızılay müfetti şleri
cumlarını
önlemek
için
tedbirler
alcak ve etrafındaki park da en zarif bir
çalışmalarına başlamışlardır. Köylere,
şekilde vücuda getirilecektir. İnşaata makta ve çayı temizletmektcdir.
evlerine ait plan ve tipler Kırşehir'e
yakında başlancaktır.
varmış ve köy planlarının tanzimine

evlerine girmiyorlar. Olabilir; fakat niçin bir yerleri acımış gibi gülüyorlar? Bir kaza ihtimaliyle yüreklerimizi ağızlarımıza getirmek için
mi? Bu olamaz. Bu sıcaklarda pencereler elbette açılacaktır. Ancak, bir
kaç yüz metre ilerideki evde çalınan radyonun hoparlörünü sonuna ka·
dar açan onu kendisi için mi, hepimiz için mi çalıyor?
Bütün bunları dü~ünerek hükmümü veriyorum: bazı insanlar için
gürültü bir zevktir. Fakat bu bazı insanlar çocuklar, ve çocuk gibi olanlardır. Dimağları yorgun değildir, ve bundan dolayı sükunun en büyük zevk olduğunu anlamamışlardır.
Gürültüyle mücadeleye tekrar başlamalıyız. - N. BAYDAR
.J.' ••• 1 • . . . . .
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Zelzele mı ntakası nda
Atatürk' ün Kütahya'da
annelerinin
seylôp
Kurulacak yeni köylerin
makbereleri
felaketi
yerleri tesbit edildi

Gürültü etmek zevki

fiatları

-

aıı

gönderdik

Milletler Cemiyeti, Çin'deki kolera
için
milletler nezdinde iltimasta
bulun·
muştur. Hükümetimiz bu insani vazi·
fcye derhal koşmuş ve bir milyon
santimetre mikabı kolera aşısı göndermiştir. Bizden başka Yuğ0<ılavya, Çck0<ılovakya ve Polonya da Milletler
Cemiyetinin bu müracaatına müsbet
cevap vermiş ve Çin'deki kolera salgı
nına karşı ilaçlar göndermek suretiyle
insani vazifelerini yapmışlardır.
salğınına karşı yardım etmeleri

Kızılcahamam
kaymakamlığı

İstanbul'da deniz tarifeleri

başlanılmıştır. Köşker
mıntakasında
Akpınar, Hamit, Demirci, Karabucak,

köylerinin tesbit edilen yeni arazisindeğişmedi
deki arsalar parçalara ayrılmış ve nuİstanbul'da deniz nakil vasıtalarının mara çekmek suretiyle köylülere tefücret tarifelerini tetkik eden komitı0- rik edilmiştir. Sallak, Deveci ve Köş
yon işini bitirmiş.tir .
ker köylerinin arsa ayrılması iş.ine baş
Komisyon Şirketihayriye'nin
son lanmıştır.
zamanlarda, Boğaziçi yolcularına yüzÇiçekdağ mıntakasında Ödemişler
de 40-50 ve 80 nisbetinde yaptığı ten- ve Hamituşağı köylerinin kırokileri
zilattan sonra fiatların daha fazla in- yapılmış ve arsalar parçalara ayrıla
dirilmesine imkiin olmadığı kanaatine rak gene numara Ç'e kmek suretiyle
köylülere yeni evlerinin kurulacağı
varmıştır.
Tarife komisyonu, yolcusu azalmış y erler gösterilmiştir.
olan Haliç vapurları tarifesinde yeMilli müdafaa bakanlığınca göndeniden tenzilcit yapılamıyacağına karar rilen ve içinde tesviyeci, marangoz,
vermiştir.
dülger, camcı ve demirciden mil·
Komisyon sadece Akay
vapurları rekkep beş yliz kişilik
inşaat kıtası
tarifesinde pek küçük mikyasta bir de- Yozgat'a varmış bulunmaktadır. Kıta
ğişiklik yapmıştır.
dan yüz kişilik bir grup Ödcmişlcre,
Tarifelerin son şekli bugünlerde bu yüz kişilik diğer bir grup da Hamitler
mıntakasına yollanmış, geri kalan kı·
raya gelmiş olacaktır.
sım da Akpınar'da bırakılmştır. Şim
diye kadar Akpınar'da yeni kurulacak
Yeniıehir'
evlerden yüzünün temeli açılmıştır.
Dülgerler yeni evlere ait kapıları yapmıya başlam ı şlardır. Ödemiş ve HaAnkara belediyesi Yenişehir halkı mit köylerinde de temel inşasına baş-

den Karadeniz
havuzuna otobüs

öldürdü
Sebep: Kıskançlık
İstanbul,

29 (Telefonla) -

Bugün
cezalara da tatbiki hakkındaki yeni kanu·
nun hükümleri çerçevesine giren bir
çifte cinayet işlendi. İki kadının ha •
yatına mal olan bu M.disenin tcfsila •
tını bildiriyorum:
Tahmil ve tahliye işlerinde çalışan
İsa, genç ve güzel olan karısının, kendisi işte iken başkalariyle münasebet·
te bulunduğtmdan şüphe etmektedir.
!sa ayrıca, kaynanasının da bu gayri
meşru münasebetlere iilet ulduğunu
sanmakta ve kıskançlık buhranları içinde kıvranıp durmaktadır.
!sa nihayet bu azaplı hislerin tesiri
altında bıçağını almış, karısiyle kayna·
şehrimizde , meşhut suçların ağır

nasını öldürmüştür.

Derhal yakalanan katil, yukarda
kanunun hükümleri mu·
cibince ağır ceza mahkemesine sevke dilmiş ve muhakeme hemen başlamış
tır. Hakimler heyeti, şahitleri de din •
!edikten sonra katilin tevkifine karar

bahsettiğim

surette ve kolaylıkla !anılmıştır.
Hasadın ikmalini müteakip esaslı
Ankara Vilaye- Orman çiftliğindeki Karadeniz havu- inşa faaliyetine gırişileccktir.
zuna gitmesini temin için Yenişehir'·
tinin, kaplıcası ve
den Karadeniz'e bir sefer ihdas etmiş
vermiştir.
çok gilzcl çam or·
tir. Kızılay'dan kalkacak olan otobüsİstanbul'da inşaatın
manlariyle meşhur
ler cumartesi günleri saat 16 da, pa·
mürakabesi
Kızılcahamam kayzar günleri de saat 10 da hareket edeİstanbul, 29 (Telefonla) - Beledimakamlığına
deceklerdir. Ücretler on beş kuruş ola- ye hudutları içinde yapılacak her türğerli gençlerimizrak tesbit edilmiştir.
lü inşaatın mürakabesini temin için
den Hamdi Önay
yapılacak her türlü inşaatın müraka.
tayin edilmiştir.
besini temin için yapılan talimatnameB. Hamdi
Hamdi Önay Ge·
müfettiılerimiz ye müeyyide olarak, ruhsat almadan
Önay
ne! harpte ve fs.
ııyan, bclcdlycyc haber ver- h-:;;=-~
Bu yıl Ankara Gazi enstitüsü pc - in aata
tiklU savaşında orduda yurda borcu·
nu ödemi§, kadastro mektebi atisinden dagoji kolu 20 mezun vermiştir, Bun • meden, tasdik edilmiş projeye aykırı
ve Hukuk'tan mezun, uzun müddet !ar muhtelif yerlerde ilk tedrisat mü - iş yapan mimar ve mühendislere bir
sene müddetle başka inşaatta çal11ma
Dün saat 13.30 da Hacıbayram
nahiye müdürlüklerinde ve son altı se- fettişliklerine tayin edilmiŞlerdir. Tacaddesinde Sağlık ve sosyal yardım
güzel
yin edilenlerin isimlerini yazıyoruz : ruhsatiyesi verilmemesi kaydı konul •
Kampta
nedenberi de Ankara vilayeti daimi
bakanlığı mümeyizlerinden B. Sıtkı'
BB. Sabri Kolçak Kar" ilk tedri- muştur.
nın 10 numaralı evinin alt katında ki- encümen azalığında bulunmuştur.
sat müfettişliğine, Mahmut Özvcr
bir müsamere verildi
racı bulunan Su işleri müdürlüğü şo
Hayvan sergisi
Kızılcahamam gibi gcnişlemiye ve, Muğla'ya, Hamdi Güvenç Ağrı'ya,
Ankara erkek lisesinin Alaçcşme'·
förlerinden B. Niyazi'nin oturduğu kı
Her sene İstanbul'da açılmakta o· de kurduğu kamp dün sona ermiştir.
ilcrlemiye başlamış olan bir kazada Nuri Arrsoy Salnsun'a, Muhiddin
sımda yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiKorkut Urfa'ya, Haşim Başar Erzu • lan hayvan sergisi bu sene de pek ya·
Yirmi günlerini askeri bir disiplin al •
hayırlı hizmetlerde bulunacağını uma·
yenin yetişmesi üzerine derhal söndürum'a, Hamit Gürsel Kırklareli'ye, kında gene Edirnekapı'da açılacaktır.
tında, çok faydalı geçiren talebeler
rız.
rülmüştür. Yapılan tahkikatta
şoför
Fahri Akıncı Maraş'a, Hasan Türkol
son gecelerinde hocaları şerefine bir
Niyazi'nin ailesinin leğen içinde benMalatya'ya, Ali Uğur Diyarbakır'a, Çocuk Esirgeme Kurumunun
ziyafet vcrmi~lcr ve muhtelif eğlence
zin ile pantolon yıkamakta iken yan •
Fuat Artun Tckirdağına, Halil Akenİstanbul
şubesinin
faaliyeti
ler
tertip etmişlerdir.
İran sınır heyetinin
makta olan gaz ocağı yüzünden benzigin Van'a, Metin Kecik Çoruh'a, Şe Çocuk esirgeme kurumunun İstan
Saat 20 de Alaçeşme'nin srrtında
nin parlamasıylc çıktığı anlaşılmıştır.
rif Tekben Kırşehir'•, Fehmi Akıncı
bul şubesi son üç ay zarfında 7360 ço- birleşen davetliler, iştah verici bir hagezintileri Erzincan'a, Cemal Onoğur Kayseri'ye, cuğa, 339,830 kilo süt, 325.800 kilo şe· va içinde yemek yemişlerdir. Yemekte
Ateş etraftaki tahta bölmelere sirayet Erzurum' da
etmiş, tahta bölme ve üstündeki bal •
Erzurum, 29 a.a. - İran heyeti bu Fethi Comoğlu Burdur'a, Hilmi Gür - kcr, dağıtmıştır. Bundan başka 530 ço- kamp komutanlariyle mektep müdür
kon tahtalarından bir kısmı kopan! • sabah şehrin muhtelif yerlerini gez - sel Siirt'e, Ahmet Altıntaş Sinon'a,
çuğu da muayene ve tedavi ettirmiş· ve muallimlerinden başka yüksek rüt·
mak ve bir arozözle de su işletilmek mişlerdir. Bilhassa büyük bir tarihi Necati Öner Konya ilk tedrisat müfct· tir.
beli bazı komutanlar, Halkevi başkanı
suretiyle söndürülmüştür.
eser olan Çifte minareli cami ile kıs - tişliğine.
ve diğer birçok zevat bulunmuştur.
men tamamlanmış olan kültür parkı
Yemek samimi musahabelerle geçmiş·
idamı
Yakalanan kaçakçılar
çok beğenmişlerdir.
tir .
Güne~
kampı
Geçen bir hafta içinde gümrük
Heyet toplu bir halde valiyi ve ku.!stanbul'da, Samatya'da, sandalcı KeYemekten sonra mektep müdürü
muhafaza teşkilatı otuz üç kaçakıçı, iki mandanı makamlarında ziyaret etmiş
Güneş kulübü ağustosun ilk hafta- mal'i başına odun vurarak bayılttık· dSvctlilcri talebenin hazırladığı müsa •
bin yüz yirmi kilo gümrük kaçağı, ve saat 10 da refakatlerinde vali ve sında 25 kişilik bir kafile halinde Fi· tan sonra denize atarak öldüren İbra· mereye davet ctmiıtir. Genç askerler,
kırk kilo inhisar kaçağı, otuz bir bin kumandan olduğu halde Hasankalc'ye Jorya'da bir deniz kampı kuracaktır. him Çetin hakkındaki dava neticelen· sırtm eteğinde büyük bir halka çevir •
sekiz yüz iki defter sigara kağıdı, yüz gitmişlerdir. Misafirler, şerefine Ha- Orada muhtelif spor hareketleri ve mek üzeredir. İddia makamı, suçlu- miş ve sahayı fenerlerle aydmlatm11
Muhakeme, bulunuyorlardı. Halkevinin müzik koaltmış altı türk lirası, iki tabanca, iki sankale'de bir öğle ziyafeti verilmiştir. yüzmeler yapacaklardır. Kafileye ku- nun idamını istemiştir.
hançer, yirmi üç kaçakçı hayvanı ele Heyet saat 14 de Karaköse'ye hare • lüp ikinci başkanı Doktor Behçet Ka- müdafaa için başka' bir güne bırakıl- lu bir yanda mükemmel bir saz takımı
may reislik edecektir.
mıştır.
ket cylemiıtir.
geçirmiştir. (a. a.)
'
vücuda getirmiş, Ankara radyosundan
da bazı artistler davet olunmuşlardı.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Temiz ve güzel bir kır havasında, talik itibarlı meslek haline girmiı de, biatin güzel dekoru içinde bu manza·
ra cidden latifti. Gençler, yirmi günEsnafın öğle tatili
hala haberimiz yokmuı !
lük vazifelerini yapmış olmanın gönül
lstanbu/'da bütün mağaza ve dükfcrahhğiyle bu toplantıya neşe katı·
O ciğer başka
kanların iki saat öğle t§tili yapmayorlar, eğleniyorlardı.
ları hakkında iş dairesinin hazırla
Toplantı talebenin
komutanları
lstanbul'da bir ciğerci sokakta
dığı rapor belediyece tetkik edilhakkında samimi tezahürlerine de vokendisini azarlıyan bir adama kız
mektedir. lstanbul refiklerimizden
sile teşkil etmiştir. Oyunla, şarkiyle,
biri bu münasebetle yazdığı bir
dığı gibi bıçağını çekmit ve adave müzikle gece geç vakitlere kadar
fıkrada karara itiraz ederek, bu t§.
mın ciğerlerini deımif. Her gün cizünden kabul etınek mecburiyeinkişaf edeceğine inanmak 18zım
devam eden müsamereden sonra tale ..
ti/den kimsenin istifade etmiyeceğer kese kese alıımııtır, kusura
tinde kaldığı bu hazin meslekte
gelir.
be istirahate çekilmiş ve sabahleyin
ğini, ticaretin azalacağını ve
bu
bakılmaz mı? Diyeceksiniz. Fakat
bütün ömrünü geçinniı olmasına
de mümcyizler heyeti huzurunda na·
Şehirlerimizde kalabalık bir vayüzden ticaretane
müstahdemle·
mahkeme ona bu ciğerin baıka ciraimen bir tek defa kimseyi idam
zari ve ameli imtihan vermiştir.
tandaş kütlesi dükklin ve mağazalar·
rinden bir çoğunun açıkta kalaca·
ğer olduğunu anlatacaktır elbet!
etmemiı
olmuıdır. Çünkü
bu
da
çalışmaktadır. Bunların, hiç isğını ileri sürüyor.
memlekette idamı mucip hiç bir
tirahat etmeden, öğle sıcağında da
Doğrusu bu fikrin fazla
hayal
ıuç itlenmemittir.
A.rııikacı
Bir Mısırlı general
çalışmıya mecbur olarak, lokmalamahsulü olduğu kabul edilmek lli·
Bahtiyar adam mı diyelim? Ayrını iki müşteri müracaatı arasında
zımdır. Bir defa öğle tatilinin alış
nı zamanda bahtiyar memleketi
Tan'da genç muharrir Sevim
boğazlarına dizerek, acele ile ye·
İstanbul'a geldi
verişi eksilteceği düşüncesi hiç de
Zekeriya Sertel, iki amerikalı kız
mek yemeleri hakikaten acınacak
varit olamaz. Kimse, dükkanlar öğ
.Muluırrir
İstanbul, 29 (Telefonla) Mıs.ır
arkadaıiyle birlikte, kapalı çarııda
bir hal teşkil etmektedir. Hiç bir
leyin iki saat kapalıdır diye bir ihordu
müfettişi Mehmet Ali Azizülrnıs·
bir gezintisini anlatıyor ve antikamedeni memleket yoktur ki dükkanlatanbul'da on dokuz yaırnda
tiyacını tatmin etmekten geri durari paşa bugün vapurla İskenderiyc'·
cıların ecnebileri nasıl İnsafsızca
ları öğle tatiline tabi olmasın. Mahbir
haylaz
on
iki
yaıında bir kı
cak değildir. Olsa olsa, halk, öğle
den buraya gelmiştir.
aldattıklarını ifıa ediyor. Doğrusu
zur yalnız bizim memleket için mi
zın babasına giderek kızını istesaatlerinde, canının istediğini derMısırlı general Topane rıhtımında
vakidir, acaba? En medeni ve hayırlı miı ve kendisinin bir çok roman•
hiç de fena usul defil. lstanbul
hal alamamak sıkıntısını çekeceka,skerl
merasimle karşılanmıştır.
belediyesi, iyi İngilizce bilen meteşebbüslere karşı da gazetelerimizlar yazmıı, kazancı yerinde bir
tir. Eskiden dükkanlarımızın akden itiraz sesleri yükselmesi hiç de
muharrir olduğunu ıöylemiı. Hamurlarını sık 11k amerikalı aıfatiy
şam kapanma saatleri muayyen de·
hoş olmuyor. - Y. N.
Ok atış mii~abakalan
diıenin bir de gencin amcaıından
le bu dükkanlara göndererek onğildi. Şimdi hepsi yedide kapatılı
İstanbul, 29 a. a. - Okspor kuruınU
dayak
yemesiyle
biten
komik
bir
yor. Bu yüzden ticarete zarar gel· I ~siz celliid
ları cezaya çarpsa, antıkacılar ha·
tarafından tertip edilen ok atışlarınıfl
sonu var. Fakat, haylaz delikanlı
miş midir? Katiyen! Çünkü aksi
kiki amerikalılann da türk olabile- yedincisine yarınki cumartesi günü sa~
nmJ kızın babasını kandırmak için
Danimarka'nın yeg&ne celli.dı
halde, dükHnların, gece de dahil
cekleri korkusiyle belki nihayet
at 15 de Ok meydanında devam edile·
kendisine
muharTir süsü verdiği
67
yaıında
ölmÜ§.
lıin
asıl
garip
olduğu halde hic kapanmamaları
insafa gelirler.
cektir.
ne ne derıiniz. Demek muharrir·
tarafı, bu adamın,
fakirliği yühalinde alış verişin azami derecede
nın aktarmasız
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İspanya ne vaziyette?
EnternaıyonaJ

kan§ıkhğa mahal

"ermemek için İapanya harbınm :
. 1 - Franko zaferiyle neticelenme-
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İngiliz gemilerinin İspanya'da
bombardıman

edilmesi dolayısiyle

TÜRKİYE BASINJI
....................................................

Kayıt işleri

Balkanlar'da

Bir vafandaJ fabrikamız

sükuııetle

TAN'da Bay Ahmet Emin Yalman
bu
..baılıkla yazdığı baıyaznmda
ıı §arttır.
ez~uFmle ıunları söylemektedir :
2 - Ve bu zaferin de ıeri olması
' ındıklı'da on üçüncü ilk mektelazımdır.
bin dördüncü amıfındayız. TalebeGeçen ilkbaharda her iki şart da
nin yaptığı haritalar, resimler dutahakkuk edecek gibi görünüyordu.
Antakya, 29 a.a. - Anadolu Ajansı varlara asılmıı. Duvarın bir tarafın
Franko, İtalya kıtalannın ve alman
nın hususi muhabiri bildiriyor :
da da yine bu smıf talebesi tarafın
teknisyenlerinin yardımiyle denize
Kayıt işleri devam etmektedir. Hiç dan (Seslerimiz) adiyle çıkarılan
doğru bir taarruza baılıyarak hükübir hadise vuku bulmamıştır.
gazetenin dört, beı sayısı var.
tnetçi kuvetleri ikiye ayırmıştı. Bu ta. Evelki gün Süveydiye'ye yaptığım
H~ritaların her birfode ikiıer İm
arruzun muvaffakiyetli inkitafı karşı·
b~r seyahatta evelce türk listesi aley- z~ .~~ze çarpıyor. Derh~I görülüyor
İstanbul, 29 (Telefonla) - Japon _ hınde görülmemiş bir şiddetle pro- kı ogretmen, bir harita
ıında İapanya harbının nihayeti görüçizdirerek
ya'nın, Türkiye ve Balkanlardaki iktı paganda ve tethiş hareketi yapmış ve yavı:uları metg~I etmeyi, coğrafya
nür gibi oldu. İngiliz • İtalyan itilafı
Londra, 29 a.a. - Gandia limanında bombardıman edilerek
Franko'ya çok müaait görünen bu
batrnlan Kelvin vapurunun bu ikibeti Avam Kamarasında bu- sadi faaliyetini gözden geçirmek üze _ d~ha doğ~usı~ ~aptırılmış olan Süvey· malumatını hunı ıeklinde kafalara
re Japonya'nın Balkan memleketlerin- dıye alevılerının bu defa nahiyelerin- doldurmayı gaye saymamı,, ç.acuk§artlar altında imzalanmıftı. Gerçi itigün ,iddetli münakaıalara sebep olmuıtur.
deki sefirleri İstanbul'da bir toplantı de büro açılmamış olmasına rağmen ları elbirliğiyle çalıtmaya alıştır
lafnamede Franko'nun nihai zaferinden bahiı yoktur. Fakat ltalya'nm idmevzilerini zaptetmişJerdir. yapacaklardır. Bu toplantıya Japon • kendiliklerinden
Antakya'ya gı.d ere.
I· mak, seciyelerini inkitaf ettirmek
Bombardımanla alakadar olu- Elpos
.. k
diaaına göre, bu, İngiltere tarafından narak bir çok sualler sorulmuı ve Cümhuriyetçiler, hatlarını Vertik ve ya'run Ankara, Bükreş, Belgrat
tur k:rtı aldıklarını öğrendim.
ihtiyacını duymuf. Yani vazifesini en
• 'da ki e1çılen
· · i~tirak edeceklerveZımnen kabul edilmİ§lİr. İngiltere de Hariciye müsteşarı B. Butler Salada'nın cenubuna ve Barranko • A.tına
Alevı eşrafı nahiye müdürünün ya- geniş bir tekilde görmüş.
Resinaryo mıntakasına kadar ileri dır.
Franko zafer kazanmak şartiyle, bu bunlara cevaben demiştir ki:
nınd~ yaptıkları. beyanatta,
evelki
Amerikalı terbiyeciler, talebenin
sürmüşlerdir.
noktayı
münakaıa etmiyor. Fakat
Japon elçileri ağustosun ikisine ka- men~ı hattı ha.rekctlerinin büyük bir ortaya koyduğu bütün eserleri anla"- Kömür götürmekte olan bu vaİstanbul'a gelmiş olacaklard 4 !azyık ve tethış eseri olduğunu, şimdi yışlı biT gözle inceJediler. Neticede
Franko bir türlü zafer kazanamıyor. pur, 26 temmuzda alçaktan uçmakta oTarragone, bugün iki kere bombar- dar
ı~
agustosta
yapılması muhtemel bulu _ ıse tamamen serbest olduklarından ha- ıu hükme vardılar :
Ve zafer kazanamadıkça da İngiliz - lan bir tayyarenin taarruzuna uğra dıman edilmiştir. Hospitale köyü de
İtalyan itilafı meriyete giremiyeceğin· mıştır. Şimdiye kadar gelen haberler, bombardımana maruz tutulmuştur.
nan bu toplantıya. Japonyanın Irak ve kilci arzularının tecelli etmekte bulun- Amerikan ilk mektebinin dörSuriye'deki mümessillerinin de .ış t"ı- duğunu teyit ve bir delil olmak üzere düncü sınıf talebesin<le bu eaerleri
den vaziyet olduğu yerde sayıp duru- istiyerek ve şuurlu bir tarzda yapıldı
Frankist tazyiki azalıyor
de Süveydiye çarşısında şapka kalma- yapacak, dütünecek, istiyecek bir dirakleri söylenmektedir.
Yor.
ğını göstermektedir...
Valansiya,
29
a.a.
Düşma~ın
şark
dığından
Beruttan 500 şapka sipariş ":'ağ ve ruh henüz inkipf etmemitUç ay evel, Franko'nun zaferi oka·
Bilhassa bayan Ratbon hükümet
ettiklerini ilave etmişlerdir .
tır....
dar muhakkak görünüyordu ki karı§· mümessiline aşağıdaki suali sormuş- cephesindeki tazyiki, Ciimhuriyetçilerin
Ebr
mıntakasındaki
taarruzları
doBay Ahmet Emin Yalman bundan
ınazlık komisyonu tarafından uzun za· tur :
~nra yüzlerce yaramazın her gün
tnandan beri tetkik edilmekte olan İn
"-Bu hücumun şuurlu ve istiyerek layısiyle hafiflemiştir. Pek az tehdide
İngiliz
ıçınde kaynattığı ve dört sene evel
konu~tu
giliz projesinin tatbikine mahal kal- yapılmış olması keyfiyetı nazarı dik- maruz olan Cümhuriyetçiler, Barrako'
nun
cenubunda
mukabil
taarruza
geçinıa edilen bu mektebin ne duvarlanuyacağı sanılmıftı. Hükümetçi kuvet· kate alınırsa, başvekilin
ve hariciye
. Faris, 29 a. a. - Havas ajansı bildirında, ne rahlelerinin üzerinde en
lerin beklenmİyen mukavemeti karşı - nazırının yakınlarda vermiş olduğu mişler, frankistlerin Gerito ve Pela • rıyor: B. Bone, bugün öğleden sonra
do'daki
mevzilerini
ihata
etmişler
ve
aında İngiliz projesine tekrar bat vu- ihtarlar, her hangi bir hareket yapıl
. ~~lgrad, 29 a. a. - Şibenik'ten bil • ufak bir çizgi bile bulunmadığım
B. Suat Davaz'r kabul ederek e lül
düşmanı
tedrici
surette
Teruel
Sa~emnu~~yetle ifade ede~ sözlerini
so
d T" k' •
y
ay;
rulmak lazım geldi. Geçen ay kanş madığı takdirde, hükümetin ~erefine
. nun ~. u.r ıye ye yapacağı resmi dınlıyor: Birkaç gün Şibenilc'te kal - §Oy]e bıtarmektedir :
gont
yolu
üzerine
atmışlardır.
rnazlık komisyonu, ittifakla projenin büyük bir darbe vurmıyacak mıdır ?,,
mış olan ingiliz harp gemileri, Triyeszıyaret uzerınde görüşmüştür.
Liselerimizde, üniveraitede bulutatbikine karar vermiş ve proje her
te'ye gitmek üzere dün öğle vakti Ji _
Gandia
limanının
t'<lziyeti
n~n
talebenin fena İmtihanlar geçirİki muharip tarafa da tebliğ edilmiştir.
mandan ayrılmışlardır.
dıklerinden tikayet ediyoruz.
Uk
Franko da hükümet•iler de bu pek
B. Butler, şu cevabı vermiştir :
.Diğer taraftan keza ziyaret mak _
Fransız basınına
mektebin, bütün noksanlarına büuzun ve karıtık projeyi prensip itiba "- Gandiya limanı bir İngiliz kumsadıyle Şibcnik'te bulunmakta olan al·
tün müfküllere rağmen ortay~ koyriyle kabul etmişlerdir. Kabul etme- panyasına kiralanmış olmakla beraber
tıncı İtalyan filosu da bugün yugoslav
duğu eserler İnsana fU kanaati verisularını terketmiştir.
mek, yabancı askerin yardımına olan gene ispanyol arazisi dahilinde bulunyor ~i fena İmtihanı geçirenler, yeni
ihtiyacı itiraf demek olurdu. Halbu- maktadır. Bu limanı müdafaa için isnealan çocukları değildir, bu müesıse
ki bunu ne hükümetciler, ne de Fran- panyol toprağına girersek harbe kaselerin
kendileridir. Çünkü ilk mekko, yiğitliğe sığdıramadılar. Fakat her rışmış olacağız. Halbuki biz, bunu i&tep
gibi
henüz yeni hayata uyamaiki taraf da o kadar cok ihtirazi kavıt temiyoruz.,.
mıılardır,
bugünkü neaillerin ietiHeri sürmüştür ki, prnienin tatbikına
ayrıldı
Amirallık sivil lordu da, diğer muhdat ve ihtiyaçlarına intibak
etmegeçilebileceği süphelidir.
telif suallere cevaben aşağıdaki izahatmiılerdir.
Düıünen,
çalı§AJt,
hareket
Diğer taraftan hükümetçiler ıon
ta bulunmuştur :
ı
eden vatanda§ yerine ezberliyen
l[iinler zarfında Ebro nehri üzerinde
~
edılmış olan Suriye ve Lübnan'daki kendi
ayakları üzerinde
dura:
"
İngiliz
donanmasına
verilen
taanıwn, taarruza geçmişlerdir. Bu tafrans~z
kıtaları
ba
kumandanı
general
mryan,
diploma
teklinde
bir
i.tinat
arruzun inkişafı hakkında cepheden limat, hükümetin politikasına mutabık
dün Sfenks
vapu- noktası için titriyen bir nevi adam
selen haberler, bermutat mütenakız bir mahiyet arzetmektedir. Bu politirıyle
manda
arazisini
terkederek
yetittirmek için botuna uğrafl)IOI',
karasuları
dır. Hükürnetçiler büyük muvaffakiyet ka da ingiliz gemilerine,
duruyorlar.,,
Parıs,
29
aa.
Bu
sabahki
gazeteFransa'ya
doğru
hareket
etmiştir.
elde ettiklerini iddia ediyorlar. Franko dahilinde değil, fakat kara sulan harikrinm~~~~r~in~l~ma~uuı~~------------------------------
lSTANBUL ADLiYE BiNASI
iıe, taarruz hareli:etine ehemiyet bile cinde her ti.ırlü himayeyi vermekterafından ncfredilen ve B. Vidman'ın J
vemıediğini bildirmektedir. Hükümet- dir.,,
te~rar•. Londra'ya geleceğine ve B. /
KURUN'da B. Asmı Us bu bathkçiler tarafından başlanan bu taarruzun
B. Çemberleyn'e aorulan
HıtJer ın hava ailablarının tahdidine
la yazdıfı ba1yaZ1amda hüli.aatan
!Ümul ve ehemiyeti hakkında kati bir
mütea.lliık bir teklifini getireceğine
ıunları aöyJemeiltedir :
aualler
söz söylenemez. Fakat bu hareketin
dair olan haberler hakkmdadır.
"Galiba Iatanbul adliye Yanımı•
Başvekil B. Çemberleyn'e de Avam
ehemiyeti, artık mağlup olmuş sanılan
Lö Jur diyor ki:
nan . b«:tinci ~ldönümü çoktan geçti.
Kamarasında. Valanaiya limanında bir
hükürnetçileri bir gayeye götünneıin
"Almanya, antant kordiyal'in rcuYenı bır adlaye binaar yapmak ~
ingiliz gemisi içinde karışmazlık ko-·
den ziyade, başlanmaarndadır. Bu lı:
net kesbctmiş olmaarndan dolayı enb~t.YÜz
bin lira da hazırdı. Fakat
mitesinin müşahidinin ölümiyle alapanya harbının inkişaf tarzı, askera
dişe içindedir. Almanya, İngiltere ile
h~a
adliye
binaaının temel taıı elikadar bir ~ok sualler sorulmuştur.
mızde duruyor!.
Fransa'nın Merkezi Avrupa'da takip
mütehassıslar da dahil olduğu halde
Çok sıkıştırılmış olmasına rağmen edecekleri mütesanit bir siyasetin
herkes için büyük sürpriz olmuıtur.
Sorı. defa. olarak Sultanahmet'te
başvekil
ancak aşağıdaki beyanatta tehlikesini taktir etmektedir. FranBununla beraber, harekat bu safhaya
umuma hapıahanenin yerine yapıl
sa'yı İngiltere'den ayırmak için Alması kararlaıtırrlmıı iken bund
girdikten sonra, Franko'nun ergeç, ni- bulunmuştur :
"Evela
bu
husustaki
gazete
hamanya
tarafından yapılmış bir teşetı
vazgeçildiğini
öğreniyoruz·,
hai zafer kazanacağından şüphe edile·
h
.
.
l
berlerinin
resmi
teyidini
daha
almış
büs
mevzuubahis
değildir.
Hitler,
Lon
ap.'aanenan yerinde ıaadnizam lbnıez. Fakat bugün ehemiyetli olan mera~u~ papnın konağı
varmlf da,
aele, bu zaferin er mi, geç mi kazanıla değilim. Mamafih derhal bu mesele dra'da İngiltere'nin ananevi mütehakkında mufassal bir rapor verilme- vassıt hakem vaziyetine rücu etmesi
tarıhı
kıymeti
haiz
eserlerin
muhacağı noktasındadır. Zafer Üç ay eve~,
sini talep ettim. Saniyen, bu mesele, lazım gelmekte olduğu noktai nazarı
faza~ına
memur
olan
komisyon
adliseri görünüyordu. Sonra geç görü~mı
hassatan İngiltere hükümetini değil, nı terviç ettirmiye uğraşmaktadır.,,
ye banasının burada yapılmaamı ınu
Ye başladı. Bugün de zan ve .t~h~ı~. e- fakat karışmazlık komitesini alakadar
vafık gönnüyormuı.
dildiğinden fazla gecikecek gıbı gorun·
Endişe uyandıracak bir hal
eylemektedir. Filvaki, bu komitede
Adliye binası yapılmak • •
b
.. b. ı·
ıçın
et
ınektedir.
aza bulunması sıfatiyle İngiltere, ko- h.pok gazetesinden:
yuz ın ıra bir tarafta dururken b
Zaferin gecikmesi, ltalya ..ile ~ran mitede temsil olan diğer milletler gi"Almanya'nın İngiltere ile yeniden
sened~nberi, hali temel atılacak
sa arasındaki münasebetler uzennde bi, meseleden endişe duymaktadır. müzakerelere girişmek için gösterı~.
gelınememiı olması yüzünden büYaralılar hasta arabasiyle nakledilirken
_._.
·· t ermektedıir· .Çünkü
. . gos
-.uı1ennı
.
Şurasını kabul ederim ki, e~er ka~ış mekte olduğu istical bir endişe tevlit
~k ı>oatanenin üa.t iki katında bir
Franko'nun zaferini bir olup· battı ola· mazlık komitesi müşahitlerı vazıfe edecek mahiyettedir. Almanya'nın
sıgmh vaziyetinde 94lıpn, böyle çat'ak kabul eden Musolini, bu netice ge- lerinin icrası esnasında ölüm tehli- lort Runsiman'ın Prag'a hareketinin
lıfll.1ıya mecbur olan İstanbul adliciktikçe asabileşiyor. f a§ist şefinin te- kesine maruz kalırlarsa, bunların va- arifesinde ingiliz erkarı üzerinde te~~~------yesı. kadar, Adliye vekiletiıniz de
· gore,
··
--'•-1• harp ancak
la4kk"ısıne
zifelerini yapabilmeleri gayet güçle- sir icra etmek istediği zannolunmakmustarip bir hale düflllüttiir.
ma d e'll1A
••
Franko'nun zaferiyle neticelenebılır; şecektir. Ve bu mesele, önlenmesi la- tadır. Almanya'nın ingilizlere müsB. Asmı Ua, Adliye binaaınnı yaO halde bu neticeyi tacil etmek sulh zımgelen bazı karışıklıklara yol aça- temlikeler meselesini artık kurcala.
pılması İçin koakoca latanb·-"d hA
b.
... a •"e nıüaalernete yardım demek olur. caktır."
madığını vadetmek ve onlarla bahri
~ ır yer bulunamamıt olmaamdan
\'anj Franko'nun zaferini temin etmek
ııkayet _ederek sözlerini §Öyle bitirParlamento, bugün öğleden sonra itilafa zamime teşkil edecek olan hava
mektedır : :
silahlarının tahdidine ait bir itilaf
için dün Sovyet Rusya, lngilte~e ve yaz tatiline başlamıştır.
aktetmek suretiyle İngiltere'nin ÇeFransa'nın bitaraf kalmalannı ıster ~e~en gün, fstanbul'da modern o..
ken, bu tarafsızlığın kafi gelmiyeceği • lliikii.metçiler Gandesa iizeri- koslovakya meselesinde alman tezine t BKu~.~~· h29 • a. - İngiliz makama- mayiş yapmağa teşvik eden d k
~elcılak ya.ratmak imkanları Üzer.ine
0
müzaharete daha ziyade temayül gös- 1 eytu a ım polis merkezinin taar - tahdkçiyi tevkif etmiştir.
uz ~nuhşa ? hır otelci Ebüaaüut caddeaini gören Musolini, bugün f ranko'ya
ne ilerli)·orlar.
nı? . a ınden bahsederken fÖyle dedaha müsbet yardımda bulun~lm~sını
29 a a - Gandesa cep· termesini temin edeceğini ümit et- ruza uğramış olduğuna dair olan ha · ·
•
B arse )ona ,
mekte
olması
muhtemeldir.
Bu
muhaberlcri
tekzip
etmektedir.
Yalnız
bir
Filistiıı
me.ıce/esi
ve
Mısır
ınııtar :
:tırnnen talep etmektedir. Gerçı dogru·
. d cumhuriyetçiler, Gandesa ya
.
·
h esın e
keme
mahirane
bir
düşünce
mahsulüd~vriye
İle
tethişçilerden
mürekkep
Londra,
29
a.
a.
_
Mısır
başvekili
-: A~pa'dan İstanbul'a seyyah
dan doğruya böyle bir talep yapılma - doğru ileri hareketlerıne devam etmışdür.
Fakat
Londra
kabinesi
iizerinde
hır
ç.ete
arasında
Beytüllahım
civarınMehmet
Mahmut
paşa
müstemleke
Egebl-~ın
.. dıyoruz. Ben müfteri olsam
rru§trr. Fakat Fransa üzerine yapıl~n lerdir. Hükümetçiler, Gandesa - Torciddi
surette
bir
tesir
icra
edilebilmeda
hır
müsademe
olmuştur.
İki
polis
nazırı
tarafından
kabul
edil
mı·
ııı.t·
S
1
uaauu.t
caddesinde bulunan bı·r ota~yikin manaar budur. lngiltere ıle tosa yo )una v asıl olduktan sonra Prat
memur
l
ld :r ır. a - t
1kıp k a 1mak için çok dü~ünüsi pek az muhtemeldir.,,
u
yara
anmıştır.
nı
ıgına
göre,
Mısır
başvekili,
B.
Mal~
e
ı
e
ltaıya arasındaki itilaf imzalandıktan mıntakasına sokulmuşlar ve baz~ mınPöti Jurnal diyor ki:
Dün Filistin yollarında birçok ta- kol~ Makdonald'a Filistin meselesinin ~~·
adar..köt~ bir yoldan· geçip
•onra Fransa'yla da müzakereler baş: takalarda on kilometre kadar ı~erle
1en mutterı ertesi aabah pen"Kavgalarım,,
kitabında
Hitler'in
arruzlar
vukua
gelmiştir.
Tethişçiler,
hail~
yol.unda
arap
dünyasının
bazı
o
e
e
.g~
larnıfb. Hükümetçilerin mukavemeti meg· e muvaffak olmuşlardır..~uşm~.
- en cumhurı- esaslı gayelerinden birinin fransız • ~~bl.~s : Tulkerim yolunda birçok tekhflcrı~~ bahis mevzuu eylemiştir.
ceresını. açınca, mahallenin o periii~erine bu müzakereler inkıtaa uğradı. nın mukavemetıne ragm.
oprulerı berhava ctmiı;lerdir. Raslen
~~ ~unasebetle politik mahfiUer - fan halıni görünce hemen hesabını
ingiliz blokunu inhilil ettirmek oldu·
yetçiler,
Konaleta'nın
bıraz
cenubunOndan sonra da Franko'ya karşı mu·
da yerleşmiye muvaffak olmuşlardır. ğundan bahis bulunduğunu unutmı yakınında beynelmilel demiryolunun de Fılıstın meselesi hakkında tebarüz ~a~ayıp kaçıYor; fakat bir hafta mik..""emet arttıkça, sankı· mu k aveınetten
. ., .
eden hi.ssiyat şu merkezdedir :
esı bulan?"'dan yemek yiyebiliyor
Ve halen ıleri hueketlerine ?evam et- yalım. Şu halde sıkı bir mücadele ya- raylarmın civileri sökülmüştür.
hıeıul Franıa imiş gibi, Musolanı nın
.
d
'nın şımal
ve
Tu~~erim
ve
Kalkilyek
yolunda
iki
f
n.galtere
hükümeti,
üç
aya
kadar
mu,
onu bılmem.,.
pılmakta
olduğu
bir
sırada
Fransa'nın
.
F,.ansa hakkındaki hiddeti arttı. Ve mektedırler. Gon esa
Yeni adliye binaıı eski Babıali argarp mıntakalarında düşman hır çok tali ~i~ rol oynamakta olduğunu ve ar~p ..sılahla öldürülmüştür. Nablus Vu~hıd .ko?1isyonunun vereceği pratik
hinnetice iki devlet arasındaki münaııe· taarruzlar yapmış ise de bunla_rın h~p- kendısıyle ancak büyük kararlar itti- mu~luman şehrinde 4 kadın bir bom - tekl.ıfJe.r~ dıkkate alarak, manda altın- :•ın~.~ .~ir köıesine kurulunca Saihetıer gerginleşti. Fransa'nın lngilte'lmu''ştu··r Cüınhurıyetçı e· haz edildikten sonra istişarelerde bu- b~ ~~e yaralanmıştır. Bir yahudi oto - dakı Fıl.ıstin arazisinin mukaddes maımsogut tarafından açılacak büyük
· üs k ur t u
·
t'e ile münasebetleri o derece yakındır :~np
mevzilerine hiç bir şey olmamış- lunulduğu intibaınr tevlit etmekten te- b~sune atılan bir bomba ile bir yahu • kamlar ıngiliz mandasında kalmak ü - ;~ı_>ı İstanbul'un en kesif yerlerinden
ki, bu vaziyet, İngiliz - İtalyan itilafı·
vakki etmek muvafık olur.,,
dı kadını yaralanmıştır.
z.er~ arap ve yahudi mıntakalarına tak- ırı olduğu halde bakımaızlıktan atıın İmzasından beklenen salahın meY· tır.
B"utun
·· Filistin'de geceleri sokağa sımı plAanını tat b'ıke artık azmetmiş bu- c~nacak.bir
hale gelen bu gibi yerleÖvr diyor ki:
nn d
.5ark ceplıe~inde.
.
dana gelmesine de engel teşkil etmek·
çıkmamak
yasağı
devam
etmektedir.
lunmaktadır.
e
ıster
istemez cezalanmaaına
B.
Çemberleyn,
südet
alınanlar
me. d Cüınhurıyetçıler,
e
yardım edecektir. Bu itibarla adliye
t~dir. İngiliz hariciye vekili Lord Ha·
Ş ark. cep h esın
selesi
adilane
bir
surette
halledilmeBarraka'nın cenubunda
lıfaks, geçen gün bu hakikatı Lordlar El Cerıto ve
dikçe Almanya ile yeniden müzakereBeyruı'ıa protetJt(J grevleri
dı'bı'nde bı'r saray~ın ~·~·iması yalnız lstanbul'B
un adlıyesını yersizlikten kurtarmıı
""rnarasında söylediği bir nutukta
lere girişmiyeceğini söylemekte bereyrut, 29 a. a. - Ahiren Filistin'olrn_a~la kalmayacak, aynı zamanda
;erle olarak ılade etmiştir. Lord Hali • hu için eıkiai kadar büyük bir..,!ehl;.:e devamdır. Halkın ekseriyeti ne de olde vukua gelmiş olan vahim hadiseleçıkarılıyor .r
ıehır ımar pli.nınm ilk aafh
akı demistir ki :
.
ohnaktan çıkmıf olmakla be~ ..r'
- sa gerginliğin zeval bulmuş olduğu- re karşı nümayi-. olmak u··zere Beyrut
hakk k t •
asmı ta:I'
A
d
u e tanneğe de yarıyacaktır.,,
.. b.
- ltaJya ile Fransa ara5ındaki mü· • b"' "'k devletler arasındaki munaıe- nu beyan etmektedir. 30 temmuz haf- b ug:ın
ır protesto grevi yapmaktadır.
ınster am, 29 a.a. - 'Bundan yüz
tıaıehetJer rfostane bir mahivet ileti""" la,ti u~u normal bir ıekil aJmuma baı· ta tatili 21 mayıs tatiline benziyebi- Magazaların kapalı olması harir ol - senede~ ~azla b~r. zaman eve} batmış
lirdi. Böyle olmamıttır. Bu da bir ka- mak ..
~b.,~"il<r'" 11nlaşmanm gayesi E'lrJe e· be erın ) olmakta devam ediyor.
h.
:r
olan Lutın gemısınin hazı·nes·ını·
- ~~ma~a tarak gemisi, gemiden ilk defa
uzere §e ır mutat manzarasını karm k · · T
çı
Iıca cnge
A. ş. ESMER
zanstır.,,
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Avam kamarasında
şiddetli münakaşalar oldu

Hükümet~iler

Gandesa üzerine yürüyorlar

Japonya'nın

iktisadi
faaliyeti

B.Bone Suad
Davaz'la

göre

devam ediyo~

Yugoslavya'daki
ve
İtalyan filolan gittiler

Londra - Paris dostluğu
Almanya'yı korkutuyor

Çe koslovak ekalliyetleri işinde

General Hutzinger
Suriye'den

İngiliz yardımına kar!ı Berlin, hava

yü~:;~\;:pa·:~~ey~i:~~ı~:t t;;i~

Sİ1a. hlannı lahdı•ı lekıı•tı•nde mı'

bulunacak!

ı:utzınger,

fransız

um:
h:

Fif istin'de yeni cinayetler

8i r çok köprüler yıkıldı
Her tarafta bombalar

patlıyor

r

A

1

0

k

j

Denizin
hazine

-------

~

Hayatı

( Ba~ı 1. inci sayfada )
mmda "Milli iıtihaal maliyeti Üzerinde müessir vergi ve resimleri ve hariçten almıya mecbur olduğumuz iptidai
maddeler Üzerine mevzu rüıurmı kaldırmayı" vadetmişti.

1127 B
l~
165

Renkli malt
Yalnız bira maya-

1055 sayılr teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılr kanunun bi rinci ve ikinci maddelerine göre şlın diye kadar tatbik edilen beş senelik
ilkmaddc muafiyet cetvelinin hükmü
1937 mail yılr sonunda nihayet bul -

227
233 B
250
267

muştu.

274

Tatbikat, bu usulün, yeni hükümet
proğraınının ruhuna uygun olmadrğım gösterdiğinden İktısat Vekaleti, aynı kanunun ikinci maddesine
uygun
olarak, muayyen ilkmaddeleri muhtevi dar çerçeveli bir muafiyet listesi hazırlamaktansa hükümet programına
girmiş doğru bir prensipin imkan nis betinde tahakkukunu temin maksadiyle şimdiki gümrük resimlerinin azal tılması esasma müstenit bir liste ha zırlamayı tercih etmiştir. Aşağıda neşrettiğimiz liste bu yoldaki çalışmala nn ilk semeresidir.
Beş yıllık ilkmadde muafiyet cetvellerinin yerini tutacak olan bu usul
sayesinde, şimdiye kadar olduğu gibi
mahdut endüstrilere muayyen zaman !arla ölçülü dar muafiyetler verilmiyecek. bilakis mahallinin büyük ve küçük
bütün endüstrilerine şamil ve müessir
bir muafiyet temin edilecektir. Diğer
taraftan, bu suretle gerek devlet daire!eri ve gerek iş sahipleri de ağır şart!ardan ve lüzumsuz formalitelerden
kurtulmu5 olacaklardır.
Yeni sistemin faydalanndan biri
de şudur ki memleketimizde vetişmi yen ilkmaddelerin gümrüksüz veya
asgart gümrük vererek ithal suretiyle
diğer medeni milletlerin kabul etmiş
oldukları beynelmilel usulleri endüstrilerimizde tatbika başlıyacağız. Bu
tarzın en güzel neticesi, memleketi mizde yetişmiyen ilkmaddeler mcselelesinin tahdidci ve daima değişen u sullerden kurtularak sabit ve normal
bir esa•a bağlanmış olmasıdır,
Sınai mamullerimize normal satış
fiatları temin edeceği, ve dolayrsiyle
endüstrimizin gelişmesinde mühim amil olacağı umulan ve bütün sanayicilerimizce sabırsızlıkla beklenilen ten zilatlı liste İcra Vekilleri heyetince de
kabul edilmiş olduğundan aynen neş
rediyoruz :

KARAR
1 - 1Hıik listede tarife pczisyonları ve
isimleri yazılı iptidai maddelerin cümrük
rcşimleri hizalarında
ıösterilen
hadlere
indirilmiştir.

4dir.

Bu karar ne3ri tarihinden

muteber~

Tarife

Maddenin adı
kuru kursak (cayrimamul,

No.

Yeni
resim retiim
Lira/ Lira/
100 kır. lOOkg.

de)

ıso.

1.-

s.-

ı.-

Yalnız

kirli merinos yapağı (İktı·
aat
Vckileti'nin
müsaadesiyle kamgarn iplik fabrikaaı için)

Yalnız

çam

Yalnız

korozo ve
cevizleri

Odun

(İktısat

28.-

1.-

levha halinde

26.-

1.-

3.-

0.10

tarafından, halkın anlıyacağı

1.-

halkın

1.- 584 A

Yalnız

B

Yalnız

13.2.50
13.SO

22.50

1.-

8.-

1.-

654 B

ıiıt

289

için)

Hazırlanmış

2.-

0.50

10.-

5.-

S.-

2.50

701! A

0.50
jüt ipliği
(İktısat Vekile ti'nin müsaadesiyle yalnız dokuma
fabrikaları için)
Ham veya temizlenmiş kauçuk
Yalnız kuvarts,
feldspat,
fluspat
ve kriyolit, tasfive topraj:ı

O.Ol

471

12.50

2.5

22.50

2.S

0.75

O.Ol

2.-

0.10

0.75

O.Ol

Yalnız

çelik

buk (her profilde)

5.-

0.10

12.-

1.-

A

1.0S

0.01

Uzvi boyalar

710 H

Yalnız

H
V 1 Karbonat dö sod~
yum
V 2 Nitrat dö sodyom

sut
Yalnız nitrat d'amonyak
Yalnız stomsiyom
oksalat
Yalnız baryom klo
rat, nitrat ve karbonat

712 D
0.lO

ihtar:

714 D

Sanayide kullanıl
mak üzere İktısat
V ekileti'nin müsaadesiyle fabrika lara.

71S D

716 A

1.80

0.10

ihtar,·
Sanayide kullanıl·
mak üzere İktısat
Vekileti'nin müsaadesiyle fabrika -

717 H

Yalnız bioksit dö
manganez
Yalnız kloru kal·
si um

718 D

Yalnız

karbit
Yalnız oksit

Iara.

SS7 A

Yalnız çelik boru

o.ıo

3.75

0.10

Bakır

0.10
745

30.-

1.-

levha, tel

575

66.-

3.4.Yalnız

IS.-

1.-

0.10

15.-

1.-

12.75

1.-

18.-

1.-

120.-

1.-

7.SO

1.-

6.-

0.10

6.-

1.50

48.75

1.-

7.50

0.10

2-40.-

1.1.ı.-

1.-

0.10

5.-

0.10

45.-

4.o.ıo

0.10

a9.75

0.10

3.75

0.10

0.22112 O.Ol

3.75

aseton
22.50
Yalnız toleol
3.7S
Yalnız cliacrin
11.Yalnız phosokresal 0 B" 1likol, di·
fenilamin, aantraHt Tiyo karbonalit
%15.-

0.10
2.50
0.10
1.-

31.-

kıyme- kıyme

15.0.10
0.10

c

1

ı.-

c

2

tinden tinden
Yalnız Avirol Mp.
Brillantavirol

B.S.

Akşam Neşriyatı: 18. 3O pı•k
<:1

.

ncşrı-

t~ıanbul :

ü g le Neşrıyatı:
.
.. k mul 2.30 Pl'kl
a a tur

sikisi - 12.SO Havadis - 13.05 Pl~kla turk
musikisi - 13.15 - 14 Konser: Novotnidcn
naklen orketttra M. Kemal Akel idaresinde.
l - Orkestra: Peşör dö perl, fantazi (Bizet)
2 - Şarkı; Bariton Yunka. 3 - Orkestra: An
der şönen blavn donav Valzer, Straus. 4 Şarkı: Tenor Bakeaa. S - Orkestra: Plezir
damur: Martini. 6 - Ork~tra; Luvan dur
bal Entermezzo Jilet.

(Başı 1. inci sayfada)
ı
bırakmayı ve elen milletine Girit'in
mütesanit bir surette milletin heyeti
umumiyesi yanında yeralmış bulunduğunu göstermiye davet ederim. Bütün Yunanistan'da n1utla.k bir nizam
ve sükiin hüküm sürmekte ve bütün
millet hükümetin yanı başında yer almış bulunmaktadır.,,

lıül<iimetle

beraber

Atina, 29 a.a. - Girit valisi muavini
Merkellos'tan, Hanya hcidisesinin da
ha ilk dakikalarında alınan haberler,
ada halkının bu delice hareketi takbih
ettiğini, hükümet yanında yer alınış
bulunduğunu ve resmi makamlara
yardıma hazır olduğunu bildirmekte
4

'Gazetelerin, bilha~sa kaydettik.le~ine göre, çok kuvetlı .olan. v~ butun
millet tarafından tasvıp edılmış bulu·
nan hükümet, memlekette nizam ve
süküneti temin eyliyecek vaziyettedir.

Komiinist unsurlar iisilcrle
birleşmiş kaçıyorlar
Hanya'dan gazetelere gelen haberler, komünist unsurların halen kaçmakta olan asilerle birleşmiş olduklarınr bildirmektedir. Şehrin kaprları,
askeri kuvetlerin muhafazası altında
dır. Şüpheli görülen her şahıs derhal
tevkif olunmaktadır. Asiler, ilk tay.
yareler gözükür gözükmez derhal dağılmışlardır.

Bütün haberler Hanya halkının asilere kar ı ale htar bir vazıyet aıını
ben neşrettiği beyanname, her tarafolduğu ve bunları cani telakki ettiği
ta hükümet lehine yapılan tezahürat
hususunda müttefiktir.
arasında, kıraat edilmiştir.
Son haberler şu tarzdadır:
Bu
dakikada Hanya ve bütün Girit
I syan bastırıldı
halkı, samimt ve heyecanlı tezahürlerAtina, 29 a.a. - Girit valisi, Hanya- le milli hükümete bağlılığrnı ifade etda nizamın yeniden tesis olunduğunu mektedir.
ve dağıtılan asilerin şehri terkettiği
ni başvekile bildirmiştir. Bütün resmi binalar, yeniden hükümet makamlarının eline geçmiştir.
idi. B.

Mctakaaa'ın

Girit

halkına

20.5.-

1.0.10

Avrupa :
OPKRA VE OPERETLER: 19.2U
-

Praıı:

21 Roma.

ORKESTRA KONSERLERİ VE SENFONiK KONSRLER: 20.10 Doyçlandzendcr, Kolonya - 21 Milano, Post Parizycn
- 21.S Brno - 22.S Lüksemburı.

SOLO KONSERLERi: 12 Beromiina •
ter - 17.40 Keza - 21.15 Droytviç -21.15
Monte Ccncri - 21.30 Lüksemburg.
NEFESLİ

SAZLAR

(Marı

v. a.): 6.30

Breılav

- 8.30 Keza - 20 London - Recyonal - 20.15 Frankfurt - 21 Breslav.
HAFİF MÜZiK: S Breslav - 6.30 Bertin - 8.30 Frankfurt - 10.30 Hamburg 12 Hamburg, Königıberg, A1uni.h, Viyana
- 20.10 Berlin, Ştutgart.

HALK MUSiKiSi: 18.10 Miinih-18.30
Hamburg -

Z0.10 Keza.

DANS M Ozlôt: 18 Laypzig - 22 Floransa, Post Parizyen - 22 Bcromünster 22.15 Stokholm - 22.20 Sottens - 22.30
Brno, Landon - Recyonal, Sofya 23
Droytviç, Strazburg, Paris - P. T. T., Paris, Milano, Landon - Recyonal, Lüksem ...
burg - 23.10 Budapeşte - 23.30 Hambur&"
- 23.40 Droytviç - Z4 Milano.

hita-

*

ıakbilı ediyor
Atina, 29 a.a. - Atina Ajansı bildiriyor: Bütün gazeteler, bastırılmış o.
lan Hanya hareketini şiddetle takbih
etmekte ve bütün Yunanistan'ın hep
birlik olarak heyecanla 4 ağustos 1935
tarihli günün ikinci yıldönümünü
kutlaınıya hazırlanırken, bütün memle
ket tam bir kalkınma halinde ilerlerken ve Girit halkı da dahil olduğu
halde bütün elen milletinin içten tezahürlerle mili! hükümete bağlılığını
gösterirken yapılan bu hareketin yalnız delice değil, fakat aynı zamanda
caniyane olduğunu tebarüz ettirmektedir.

Yunanistan'da
tevkif olunan
komünistler

Biitiin memleket

Şap

plak

karışık

13.50 Plakta türk musikisi ve
halk şarkıları - 14.15 Ajans haberleri.

Girid'de isyan çıktı
ve bastı rı ld ı

Halk

Yalnız hamızı

S.-

çinko lev..

ha

hamızı

klonna, ha.mızı
kibrit
Y alıuz klor

773

782

26.23.-

0.10

Yalnız

8S3 A

Yalnız

Yalnız

7S•u D

nin

(İktısat Vekileti'-

3.75

1.1.-

768
26.-

569 B

arsenik

(mcteantimonat dö
sut, sülfür d'ontimon)

L

lhtar:

müsaadesiyle
yalnız
kablo ve
mevaddı
harbiye
fabrikaalrı için)

Yalnız

zot ,olein

1.- 7S7 B

o.ıo

Yalnız laykonin

75.4 Y

l.-

0.10

20.-

Yalnız cöztaşı

c
c

20.-

6.-

2.-

sülfat

d'alumin

o.ıo

725 H
737 c
738 B

3

19.SO
1.25

97.50
Yalnız ıap,

13.30

-

Akşam Neşriyatı: 18.30 Hafif mü zik: Tepebaşı belediye bahçesinden naklen
- 19.15 Konferans: Prof. Salih Murat
1.(Fen musahabeleri) - 19.55 Borsa haberBu bağlıhktan maksat şudur : Bu
leri - 20.00 Grenviç rasathanesinden nak..
cemiyetler eğer partiye bağlı bulunurAyakta poliklinik tedavisi
len saat ayarı Belma ve arkadaşları tara•
tından türk musikisi ve halk liarkıları ]arsa partisinin büyük kurultayına J
. . .
20.40
Hava raporu - 20 ..43 Ömer Rıza Doğ
doğrudan doğruya murahhas gönde - ı mütalealarını bıldırırler ve rey sahibi
rul tarafından arapça söylev - 21.00 Saat
1.- rirler ve toplntıda mevzu etrafında olurlar.
ayarı: Orkestra: 1 - Halevi: La jüiv, fantazi. 2 - Pizzi: Rozalbah. 3 - Rubenstayn:
0.5
Toreadore andaluz. 4 - Tosti: Partet 21.30 Necmettin Rıza ve arkadaşları tara ftndarı türk musikisi (Sabah faslı) - 22.10
1.Müzik variyete: Tcpcba!tı belediye bahçe 0.10
sinden naklen - 22.50 - 23 Son haberler ve
ertesi günU.n proa:ramı. Saat ayarı: S O Ne

kibritiyeti

tutye

0.10 723 B
0.10 724 B

veya pirinç

tel

Yalnız

722 A

4.65
2.75
2.5S

9.-

neşriyatı

Bcccc: Erstc 1tallcnische, Suitc. 2 - Micheli: Rosen und Schzcttcrli!.gen. 3 - Waldteufcl: Tout - Paris. 4- - Sicde: Das Ciearcttcnmcdel. 5 - Manfrcd: Ein Karnevals Traum - 22.00 Ajanı haberleri ve son..

o.ıo

dö

fer
120 D

lbtar:

boru
558 A

719 D

3.-

İktısat

Vekil eti' nin müsaadesiyle
ya 1 nt z mevaddı
harbiye fabrikaları için
Yalnız
bakır ve
pirinç çubuk levha
Bakır
ve pirinç

Yalnız sülfat dö
sud, boraks, Hidro sülfat, blankit
Yalnız silikat dö

dille ve

bulunduğu

Dünkü toplantıda üzerinde görüşü
len mevzulardan biri de milli cemiyetlerin doğrudan doğruya Cümhuri1.- yet Halk Partisine bağlanmaları hak1.- kında genel sekreterliğe sundukları
dilekler olmuştur. Bu cemiyetlerin
1.- partiye
raptolunmaları
hususunun
4.- tetkikine başlanmıştır.

3.7S

3.75
1.25

Yalnız
kiyanusu
sodyom ve oksalat
dô sodyum.

alakalı

Öğle Neşriyatı:

yatı 19.15 Tiırk musikisi ve halk şarkı
ları (Makbule) - 20.00 Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 Türk musikisi ve halk
şarkıları (Hikmet Rıza) 21.00 Şan pliklan: - 21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 -

sındadır.

10.40.10.-

tas

1. inci sayfada)

yakından

Ankara:

""

0.10 mevzular üzerinde konferanslar verile1.- cektir. ·
Bunlardan başka köy odalarında
köylünün işlerine yarar şekilde kitap45.1.larla mücehhez birer küçük köy kütü7.50tonul.- panesi tesisi ve bu mevzular üzerinde
kitap yazdırılarak bu kütüpanelere
gönderilmesi de verilen kararlar ara -

37.50

v

Z

ı.so

(Başı

karbonat,
bikarbonat, nitrat,
klorat,
kasantat,
amil kasantat ve
etiksantat dö po-

V 3

B 1 (Çinko l'alvanizli
olanlar hariç)
B 2 (Çinko galvanizli
olanlar hariç)
C
(Çinko galvanizli
olanlar hariç)
524 A 1 Yalnız çelik tel
A 2 Yalnız çelik tel
lhtar:
İktısat Vekileti'nin müsaadesiyle
7a 1 nı z mcvaddı
h~biye fabrikaları için

kaynak
müsta -

UJtra-marin
Muhtelif renkte
madeni boyalar

ihtar:

A 2

Elektrik
işlerinde

D

Sanayide kullanıl
mak üzere İktısat
Vekileti'nin mü saadesiyle fahri kalara

S23 A 1

Volfram
Volfram

706
709 B

çu~

B

halitası,

Yalnız üstübeç,
mürdesenk (litaj)
humzu tutya

711 D

482 A
517
519 A

kep nikel

B

H

Yalnız

440

szo

O.Ol
3.2.-

fıçı

tahtası

290 A
B
323 c
412 A

0.30
12.10.-

""

ve

mürek-

İzabe

ve karton fab

rikası

nikel

çinkodan

mel elektrot
kok kömüri.i tonu
1htar:
İktısat Vekileti'nin müsaadesiyle
izabe ocakları ve
dökümhaneler için
Kibritiyeti hadit

694 B

kilcti'nin müsaadesiyle yalnız kıl

285 A
B

Bakır,

0.10
25·- 583 A
1.B

Ve-

B
1.-

B
D

70.20.30.-

yajı

Hublon

282

C
574 A

31.-

3.-

3.-

pancar to-

borafin

parçalanmış ıekil

68
98 A 1

580 A

Fahmi nebati, kar-

Yalnız

64 B

10.-

ı.-

0.10
1.0.10

1.-

3.-

tağva

Gümrilk resmi indirilecek maddeler

Meri

Yalnız

humu

2 - 2261 sayılı kanunun birinci madde..
sinin B fıkrasiyle ikinci maddesi mucibin·
ce iptidai maddeler muafiyetinden istifade
eden müesseselerin 2/153 sayılı ve buna ek
kararnamelere tevfikan 1937 mali yılında
ithal edip aynı sene zarfında işleycmiyc~ 529 B
rek 1938 mali yılına usulü dairesinde devrettikleri iptidai maddeler birinci fıkrada
zikredilen yeni resimlere ti.bidir.
3 - İkinci fıkrada yazılı, sınai müesseselerin 1 haziran 1938 tarihinden bu kararın
neşri tarihine kadar cetirdiklcri iptidai
maddeler de yeni resimlere göre tarifclen- SSS A

dirilir.

B

(IS)

223 A

Halkevleri calısmalarına
dair kararlar alındı

1.-

60.-, 577 A

10.45.-

sı

211 A

120.20.-

-

f_R_A_o_v_o_I

C. H. P: Genyönkurulunda

ucuzlatmak yolundaki kararlar

'

Nikôh
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesi reisi Halil Ozyörüt kerimesi Lamia Ozyörüt ile, Malatya Bez ve İp
lik fabrikası ticaret şefi, güzide gençlerimizden Rüştü Akıska'nın nikiih
merasimi 29 temmuz 1938 cuma günü,
her iki tarafın sayın davetlileri buzu..
runda Malatya belediyesinde yapılmıştır.
S131

Aleni

teşekkür

Atina, 29 a.a. - Atina Ajansı bildiriyor: Temizleme hareketine devam eden polis, troçkist cnternasyonalist bir komünist teşkilatı keşfet
miş, on kişi kadar elebaşıyı tevkif eylemiş ve mühim miktarda vesaik bul-

Ziraat bankası idare meclisi azasın
dan Zeki Güçlü'nün gerek cenazesine
iştirak etmek gerek bizzat ve bilvası
ta taziye etmek lütfunda bulunan zevata ayrı ayrı teşekkür etmiye teessürümüz mani olduğundan minnet ve
muştur.
şükranlarımızı sunmaya sayın gazct~
Gueteler, metodik bir surette ya- nizin tavassutunu dileriz.
Eşi: Zekiye
pılan ve sükiin ve nizamı temin eden
Evlatları: Şefika, Nuri ye, Semahat,
temizleme eserini memnuniyetle teNihat, Vedat.
5132
barüz ettirmektedir.

·~~----"'""!!!!!!"!"--"""!"1!!!!!!111!"--.........~~!!'!!!ll!!!!!!!lll!"!!'!!!ll!!!!!!!lll!"!!!!!!lll!"!!'!!!ll!~""'!!!!!!'!!!ll!!!!'!'"'!!!!!!!lll!"'!!"!!!!!'!'!!•~!'!"!"!"-------------------'!'!"'-·------------------....----------omll!~

Fakat acımalı ona: Kötü günlere yeti§ti. Ne seyirci,
münakkit, ne piyes, ne tiyatro, ne artist kaldı.
Sanatın inhitat günlerindeyiz.

tının zavallılığı, yüreğinin çaresizliği

ııe

••

-

ili -

Madam Nantöy, kızr ile birlikte Sen - Miıel bulvarında bir evin befinci katında, pencereleri Lüka..nburg bahçesine bakan küçük bir apartımanda oturuyordu. Felisi'nin sevdiği, onun tarafından sevil mediği ve kızmm aırk olmuı olduğunu da, usulen,
bilmediği cihetle hoılanarak Şövaliye'yi hayırhah
!ıkla kartıladı. Onu, sobasında kok yanan yemek ı>-

•

GUL UNC Hl

Şövaliye batını salladı:

- Ona acımayınız: Arzulanabilecek her ıeye,
muvaffa.kiyete, aervete malik olacaktır. Zebunküı
tür o. Zebunkiqlük inoanı her muvaffakiyete götürür. Halbuki iyi yürekli insanlar boyunlarına tat
bıığlayıp kendilerini nehire atmalıdırlar. Fakat ben
de ilerliyeceğim, ben de yükaeleceğim. Ben de zebunküt olacağun.
. Kalktı, ve oyunun sonunu beklemiyerek çıktı. Orada, görmeğe tahammül edemediği Linyi'ye tesadüften çekinerek Felisi'nin locasına çıkmadr. Bu su·
retle hareket etmekle Linyi'nin de oraya gitmemi§
olduğunu tahayyül edebilirdi.
Flisi'den uza.klaımakla maddi bir rahatsızlık hiaıcltiğinden Odeon'un !imhaları aöndürülmüı ve
tenha galerileri altında beı altı defa dolaıtı, karanlıkta merdivenlerden indi ve Medisis aokağma aap·
tı. Arabacılar, oyunun sonuna intizar ederek yerle·
rinde uyukluyor, ve çınarların tepesinde de ay bulutlar araaında koıuyordu. Şövaliye, kalbinde manasız ve tatlı bir ümitle, bu gece de diğer geceler
gibi, Felisi'yi anasının evinde beklemeğ gidiyordu.

••

A

YE

~========:z:==============- 6 -

Yazan: A.NATOL FRA.NS
dasında, yanına oturttu. lapirtizmacı bir düşesin evinde Jan d'Ark'ı temsil ederken Felisi'nin geçen
kıı, henüz konservatuvarda talebe iken giymiş ol
duğu, ve meme yerleri tenekeden yapılma yuvar
!aklarla takviye edilmit bir kadın zırhı etrafında,
dıvarda, li.mbaııın
ııığı
altında,
rovelverler,
sırma püsküllü kılıçlar parıldıyordu. Zabit
karı
sı ve artist anaıı olan madam Nantöy - aaıl ismi ile
ma.dam Nanto - bu hatıraları muhafaza ediyordu.
- F eliııi henüz gelmedi. Möayö Şövaliye. Onu gece yarıaından evel beklemiyorum. Oyunun aonuna
kadar sahnede kalıyor.
- Biliyorum : Ben de piyeateydim. Sırdaı Ana •
nm birinci perdesinden sonra çıktım.
- Aaal Mösyö Şövaliye, neden sona kadar kalmadınız? Kalsaydmız kızım çok memnun olurdu.
lnsan aalınede oynarken salonda da dostları bulunmaamı ister.

Şövaliye, iki mi.naya alınabilecek tekilde cevap
verdi:
- Ah, dostlar ... Onların ekaik olduğu yok.
- Yanılıyor.unuz, möııyö Şövaliye: iyi dost nadirdir. Madam Dus da ıüphesiz orada idi, değil mi?
Felisi'den memnun oldu mu?

Çeviren: NASUHi BAYDAR
Ve pek mütevazi, ili ve etti:
- Kızım muvaffakiyet kazanırsa hakikaten mesut olurum. insan onun vaziyetinde yalnız, mesnet·
~iz, himayesiz olursa kendini göstermek çok güçtür.
Halbuki zavalhcrğın muvaffak olmağa cidden ihtiyacı var!
Şövaliye Felisi'ye acımak niyetinde değildi. O muzlarını silkerek, birdenbire:
- Merak etmeyiniz, dedi. Feli5' muvaffak olacaktır. O ruhen komedyacrdır. Tiyatro onun vücüdunda, bacaklarındadır.
Madam Nantöy sakin sakin güldü:
- Zavallı yavrucuk, onun bacakları pek büyük
de değildir. Felisi"nin aıhati fena değilse de kendini
de bu kadar yormamalıdır. Sık sık baı dönmeleri,
yarnn baı ağrıları geçiriyor.
Hizmetçi kız gelip masaya biraz sucuk, bir §i!c
ve bir kaç tabak koydu.
Bu esnada Şövaliy.e, merdivenin alt basamağın danberi aklında olan bir suali nasıl münasebet dü~ürüp soracağmı aramakla me~guldü. F elisi'nin, hiç
ld.fı edilmiyen Jinnandel ile h8.Ia alakası olup olmadığını öğrenmek istiyordu.
Bizler halimize uygun
temennilerde bulunuruz. Şövaliye ıimdi ya.fayı-

içinde. kendi·
:sini sevmiyen Feliai'nin az sevdiği Jinnandel'i sev..
mesini hararetle arzu ediyor, ve bütün ümidi Jirmandel'in onu kendisine hasretmesinden, tamamiy..
le hükmü altına alıp Rober dö Linyi'ye bir ıey brrakmamaamdan ibaret bulunuyordu. Genç krzm Jir mandel ile beraber olduğu düşüncesi kıskançlığını
dindiriyor, ve Şövaliye onun adliyeciden ayrıldığını
öğreneceği korkusiyle titriyordu.
Evet, o, kızının 8.§lldarma dair bir anayı sorguya
çekmek nezaketsizliğini gösteremezdi. Fakat zengin, evli ve sevimli iki kızm babası olan bir meınur
la olan aile münasebetlerinde ancak şeref gören
Nantöy ile Jirmandel'e dair görüşülebilirdi. Yalnız,
adliyecinin adını söze karıJtırmanın kolayını bulmak lazrmdı. Şöveliye pek kurnazca sandığı bir münasebet düıürerek :

- Ha, demin Jinnandel'e araba ile rastladım, dedi.
Madam Nantöy hiç cevap vermedi.
- Sen-Miıel bulvarından araba ile geciyordu.
Kendisini iyice tanıdığımı zannettim. O değildiyse
hayret ederim.
Madam Nantöy hiç cevap vennedi.
Sarı sakalı, kırmızı yüzü ile ... Jirmandel pek
kolay tanılrr.
Madam Nantöy hiç cevap vernnedi.
- Sizler, ııiz ve Felis, vaktiyle onunla pek sıkı
fıkı idiniz. Hili görütüyor musunuz?
Madam Nantöy istemiye istemiye cevap verdi:
- Mösyö Jirmandel ile mi ? Ha evet, gene görüıüyoruz •••

-

(Sonu var)
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Ahlak
, . . . . A. N. .ö. A. .Ç. . . . . . .!
B. Runsiman'ın vaziyeti
....................................................
saplanmadan ve menfaat

k

Mevcut hiç bir fikre
etüt yapıp tekliflerDeylihazırlanacak
Meyl gazetesi ise, RunsimaLondra, 29 a.a. -

Lort Runsiman ve
mebuslardan Jofroy J eto oldugu halde önüInı.izdeki salı ~ünü Prag'a hareket edeceklerdir.
B. Aşton Gvatıkin, B. Stopfort tertenıan vazifesini görecek olan konsolosluk dairesinden B. İan Henderson,
lort Runsiman\ın hususi sekreteri ve
bir stenografi, daha evciden Pra~'a
giderek lordu orada bekliyeceklcrdır.
Lort Runsiman, Prag'da otelde otu·
•· gör
racak ve Cüınhur reisi B. B eneş ı
dükten sonra çekoslovak hükü~eti azası südet alman partisi şeflerıyle terrıasa geçecektir.
.
B. Runsiman, giderken beraberın?e
herhangi bir plan götürmem~kte_dır.
Filhakika B. Runsiman'm vazıfesı, eVelden mevcut hi.;bir fikre saplanmadan tetkikatta bulunmak, hir çok maliirnat elde etmek ve bunlara nazaran
baıı teklifler vücuda getirerek bunları bilahare çekoslovak hük_ümeti?e ~e
SÜdet alman partisi şeflerıne bıldırrnektedir
refikası yanlarında sabık

na ekalliyetler meselesinde tecrübe
sahibi bazı yiıksek memurları~ da
refakat edeceğini kaydetmektedır.
B. Hotza
İngı"Jiz sefiri B. Nevton,
. . .
M
.
tarafından kabul edılmıştır.
umaımüteakiben Londra'ya hareket
1ey h '
etmiştir.

Milletler staıiisü ve südetlcr.

Prag, 29 a.a. - Çeteka a1ansı, mıl}etler statüsünü ve lisanlar hakkındakı" kanuna dair gazetelerde intişar et·
miş olan haberlerin, bunlara ait ~akiki metinleri göstermemekte oldugunu
bildirmektedir.
Südet alınanların matbuat bürosu,
neşretmiş olduğu bir tavzihte matb~ at tarafından neşredilmiş olan tafsı latın hükümet tarafından 30 haziran da südet alınanlara tevdi edilmiş olan
projeler metinlerine geniş öl~üde uymakta olduğunu bildirmektedır.
Matbuat bürosu ilave ediyor :
,, Şu halde Çetcka ajansı_nm teb •
liğinden istihraç edilecek netıcc şudur
B. Ru~tfiman'ın vazifesi bir ki şüdet almanlar fırkasına tevdi edil ..
k
miş olan projeler, artık muteber de kaç ay surece
d"
t' ler
R
.
,
a;ifesinden bahseden ğildir. Ve bu fırkaya ıger me ın.
.., u~sıman ın _v l d
Prag'daki fa· tevdi edilecektir. Şimdiye kadar partı .ı. aymıs gazetesı, or un
1
·
h
h kk1n
aliyetinin bir kaç ay süreceğini yazı· nin mu~ahh.as hey~.~ bu usu~ tı"a ,, "
da henuz bır şey ogrcncmemış r.
v

.rOr.

doğumunun

ylldönümü

Naurlar Meclisi toplandı

Berlin, 29 a. a. - B. Musolini'nin
dogumunun 55 inci yddönümü.. ~~na:
sebetiylc B. Hitler, İtalya hukum.etı
reisi ve imparatorluk marcşalı Duçe ye
bir telgraf çekmiştir. Führer, bu te~ grafında ezcümle şöyle deme~tedır:
"Şahsi refahınız ve hem İtalyanın ~
zametine hem de Avrupa sulhuna hadiın olan mesainiz hakkındaki en samimi temennilerimi arzederim. Roma Bertin mihverini ve hayatınızın mu •
vaffakiyetlerlc dolu olan geçen senesi
içinde imparatorluk topraklarındaki
tela.kimiz esnasında dostluğumuzu daha ziyade tarsin etmit olmamız benim
için pek ziyade memnuniyete §ayan
bir keyfiyettir.

Muazzam bir
tayyare kayıp
içinde 15 kişi vardı
San Fransisko, 29 a.a. -

Paname·
tikan hava hattının içinde 6 yolcu ve
9 mürettebatı olmak üzere 15 kişi nakletmekte olan ve büyük Okyanoa'ta
kain Giyam adasından Manil'~ doğru
2500 kilometrelik bir mesafeyı katetmek suretiyle bir uçuş yapmağa çı~. per denız
rnış bulunan Havay - Kl ıp
. i
tayyaresinden bir kaç saatten~rı ho~
bir haber alınamamıştır. Telsızle ~ ,
t
are Manıl e
ernas yapıldıgı zaman tayy
ta •
~ kilometre mesafede bulunmak y
1..1.

Manil'deki amerikan bahriye kuvet:
leri kumandanıı bu büyük tayyareyı
araştırmak için emir almıştır.

Borsası

Ankara

30 Temmu2 1938 fiyatı

ÇEKLER

-

Açılı&

Londra
Nevyork
Paris
lvıılano
Cenevre
/\rrı terdam
Berlın
Brukscl

6.20
125.945
S.48
6.63
28.86
69.25
S0.6Z25
21.3075
1.135
1.53
4.355
6.20
23.62
24.80
0.9325
2.8575
36.195
31.965
23.6725

Atına

Sof ya
Prag

Madrıt
Varşova

l!udape te
Bu kreş

Beıerat
'iokoham:ı.

Stolrhol:n
1'IO&Jcov~

6.20
126.065
3.48
6.635
28.8875
69.24
50.6325
21.32
1.135
1.53
4.355
6.20
23.62
24.80
0.9325
2.8575
36.195
31.965
23.6725

E llA 1 VE TAHViLAT
lg33 ı ... k borcu l

"

Fransız

senatosunun
ü~le biri yenilenecek

B. Musolini'nin

"

,,

1

!933 ihamiyeli
Ergani

19.25
19.25
(Vadeli)
19.175 19.175
(Peşin)

95.75

95.75

Paris, 29 a.a. - Nazırlar, bu sabah
Elize sarayında bir toplantı yapmış.
!ardır. B. Daladiye'nin teklifi üzerine meclis, müdafaa teşkitatı hakkında
ki kararnameyi tasvip etmiştir.
B. Bone, harici vaziyet hakkında izahat vermiştir.
B. Marşando, Amerika Hazine Nazırı B. Morgentav'la yapmış olduğu
görüşmeler hakkında meclise maltı
mat vermiş ve bu görüşmelerin üç taraflı para itirfı itimada müst nit b"
lfbirllfi .ırlhnlyetiylo tatbik etmek hususunda iki hükümetin tamamiyle
hemfikir olduklarını miiphede ve
tebyin etmiye medar olmuı olduğunu
söylemiştir.

B. Saro'nun teklifi üzerine Meclis,
senatonun üçte birinin tecdidi için
yapılacak intihabat tarihini önümüzdeki teşrinievel ayının 23 ü olarak
tesbit etmiştir.

(Başı l. inci sayfada)

leti olmuıtur: Onun pazar ve piyasalarını dahi garplile§tirmek,
onları dahi ıark aleminin tereddilerinden kurtarmak vazifemizdir.
Pek yakında bu sütunlarda
bir daha yazdığımız üzere, bütün bunlar sadece hükümetin
alacağı tedbirler ve yapacağı
kontrollarla temin olunamaz:
Bütün müşteri vatandaşlarda
aynı tedbirleri muzaffer kılmak
ve aynı kontrola iştirak etmek,
bir vazife ve adet hükmüne geçmelidir...
F. R. ATAY

Esnafın nazarı

SEFERLERi)

(HAVA

Reisliğinden:

Ankara • htanbul arasında
pazardan maada her gün :
Y e!jilköyden hareket
:
8.30
Ankaradan hareket
8.30
Ankaradan
cumartesi günleri :
16.00
Nöbetçi Eczaneler
Pazar
: Halk ve Sakarya eczaneleri
Pazartesi : Ege ve Çankaya
Salı
: Sebat ve Yenişehir "
Çarşamba : htanbul eczaneııi
Perşembe : Merkez
Cuma
: Ankara
"
Cumartesi : Veni ve Cebeci eczaneleri

Belediyemizin tanzim ettiği ucuzluk tarifelerinin tatbik sahaaına geçmesiyle bazı esnafın ucuzluk nisbetinde
hileye kaçtığı görülmektedir. Halbuki yeni fiyatlar belediyece malların bugünkü mikdar ve evsafına göre maliyetleri hesap edilerek tesbit olunduğundan yeni tarifelerin meriyete geçmesiyle satılan !eylerin mikdarrnda, cinsinde veya müessesenin vaziyetinde halk aleyhine değişik
lik yapanlar hakkında kanuni takibat yapılacaktır.
(2785)

HALK ve YENl
stNEMALAR
Seans saatleri
Her gun
HALK
YENi
14.30
14.45
16.30
16.45
18.30
18.45

-

-

Hissedarlar

Cumartesı ı;iınleıi

Çinliler binden
fazla Japon'u
imha ettiler
Honkong, 29 a. a. -

"Şekiayi

13

14.45
t6.4S

18 45

kıta/arı

gomleraıter

Hankov, t.Y a.a. - ··;ıekıayi ajansı,,
Japonlar Kiokien civarına yenideıı
takviye kıtaatı göndermişlerdir. Bunları getiren altı büyük nakliye gemisi Uson'dan geçmiştir. Fakat .Nankin
civarındaki Çin kuvetleri fazla tazyik
gösterdiginden japonlar takviye kıta
atını buraya sevke mecbur kalmışlar
dır. Yangtse cephesinde ise Lion dağını ve Kiokiang'ı topçekerleri ve tay
yareleriyle bombardıman etmekle iktifa etmişlerdir. Burada Çin cephesi
kuvetli olduğundan bir netice alamamışlardır.

lınrpları
Hankong, 29 a.a. - "Şekiayi ajan.
s ,, Altı j pon to ç k r·
iukian'd:ı
Çin kuvetlerine taarruz etmittir. Çin
tayyareleri mu~abil taarruza geçmifler, Lion dağının şimali şarkiainde iki
topçeker batırmıflardır.
Öğleden aonra Ankiang civarında
bir hava harbi olmuş, çinliler üç japon tayy.ıresi düşürmüşler ve Ankiang'daki düşman hava karargahını
tahrip etmiılerdir. Japon tayyareleri
de Hankov'u bombardıman etmi9tir.

Hava

RUZNAMEİMÜZAKERAT:

13
14.30
16.30
18.30

1 -

Gtw:eleri saat 21 ele
Teleton

Lüz•Jnılu

Numaraları
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon. müracaat şehir: (1023-1024). - Sehirlerara·

2 -

ıı: (2341-2342). - Elektrılı ve Havagazı
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajen

Takı i Te$ehir Anbarı: (3705). lefon numaraları: Zincirli cami civarı:
(2645, 1050. 1196). - Samanpazarı civan: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba·
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı:
Guven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333)
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: 0291 ).
Otobüılerin ilk Vf' aort
Seferleri
Sabah Ak~am
Son
İlk
sefer
ıefer

Ulus M. dan K. dere'ye
K. dere'dcn Ulus M. na

6.45
7.15

23.00
23.20

Ulus M. dan Çankaya'ya
Çankaya'dan Ulus M. na

7.25
7.10

23.00
23.20

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

6.30
7.00

20.00
20.30

Ulus M. dan Kec;iôren'e
Kcc;iören'den Ulus M. na

6.00
6.30

2l.OO
21.30

Ulus M. dan Etlik'e
Etlik'ten Ulus M. na
Ulus M. dan Cebeci'ye
Cebeci'den Ulus M. na

6.30
7.00
7.00
7.00

21.00
21.30
23.00
23.00

Cebeci'den As. fabl. ra
Aa. fabL dan Cebeci'ye

-.-

17.00

Yenlıehir'den Uluı M. na
Uluı M. dan Yeııiıehir'e

7.00
7.10

23.00

pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15
Akköprü'den S. puan'na 7.30

7.00
9.45

S.

7.00

3

5144

imtihanı )
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından ·
1 -

--

23.00

§ U. Meydanı

ile İstasyon arasında her
bet dakikada bir sefer olup tren zamanlan ııeferler daha aıktır.

15 U. Meydanı ile Ycni:ıehir, Bakanlıklar.
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8
den 20 ye kadar vaııatl her beı dakika·
da: saat 20 den 21 e kadar her on dakikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir
muntazam seferlr.:- vardır.

Sayın

Tamirat

yaptırılacak

Ankara Valiliğinden : •
Keşif bedeli 6642 lira 05 kuruştan
ıbaret bulunan Yenişehir'de hU6u&i i·
<iareye ait vilayet konağında yapılacak
tamirat işi 15-ağustos-938 T. ne raatlıyan pazartei!İ günü saat 9 da viliyet
binası dahilinde viliyet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminatı 498 lira 20 kuruştur. isteklilerin muvakkat teminat mektup veya
makbuzlariyle ticaret odası veaiıkaaı

alınacak

Ankarahlara

SAKARYA ECZANESİ

İş Banka•~ ~arıısında yehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan
Palas otelının altındakı mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018
4363

~-or. KAMİL GÖREN-Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı
Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddeai (Oakepenn Apartımanı No. 1)
Mavi köıe Üstü Telefon· 40123

Pazardan ba•ka her gün uat 15 den 19 a kadar
Portatif RONTGEN vardır

Dr. SAADET KAMİL GÖREN
Emrazı İntaniye Haıtanesi Röntgen Mütehassısı
Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149

Muhtelif erzak alınacak
Ankara Valiliğinden :
1 - Onuncu yıl yatı okulu talebesinin iaşeleri ıçin muktazi erzak (7862)
lira (30) kuruş muhamme:ı bedel üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş vakti muayyenınde encümende hiç bir talip zuhur etmediğindeı~
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasına tevfikan bir ay
müddetle pazarlığa konulmuştur.
2 - İsteklilerin her pazartesi ve
perşembe günleri saat 9 da vil~yet daimi encümenine ve teminat akçelerini
muhasebei hususiye müdürlüğüne ya
tırmaları.. (2761)
512~

namzedi

Ucuzluğu ile az zamanda multtenm Ankara halkınm rağbetini kazanan

j:·~ çÜKDı Ş HABERLER 1

5004

müfettiş

....

Ankara

gün görebilirler. (2662)

müsabaka ile (10}

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır.
3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve lstan·
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır.
4 - Milfettiı namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yapmak Uzere ayrılan milfettit ve mUfettit namzetleri aakerlikten avdetlerine kadar maapız mezun sayılırlar.
Milfettiı namzetleri iki senelik bir stajdan sonra mlifetti§lik
imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla müfetti9liğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban·
kamız memurları da tekaütlUk hakkını haizdirler.)
5 - İmtihan programı ile sair ,artları gösteren matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir.
6 - lıteklilcr, aranılan vcıikaların aaıllarını veya noterden tas·
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Teftit Heyeti Reialiğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikaların en geç 24.8.938 tarihinde tefti§ heyeti Reisliğine gelmiş olması
meşruttur.
(2397)
4570

Hipodrom
ilôvei

Ukranya, Birlorusya
Sosyalist
1 X Moıkova .. k enistan Sovyet . . .
ve Tur m 1 • "ksek meclisten ıçtı cüınhuriyet ~n y~ a et vermişlerdir.
ına devrclenne ~ y l ri meclisi reishalk komıser e
.
Ukranya
k Bielorusyanınkıne
·~· e l{oreçen '
k"
Hu
lıgın .
Türkınenistan'ın ıne
Triseııev ve
.
d"
~
f
ilmışlcr ır.
daibergeno seç
·kan ınuhabirlerin- Amen
X Roma
nedenberi 1talya'da o •
den olup 171 ııeB Kreınons, ltalya'dan
•
• t'ır.
turmakta o anFransa'ya
gitmış
çıkarılmış ve L dra'da yapılan kıs
X Lon~ra o\afazakar namzet
· eçnnde mu
M
mi bır s
k'b" işçi partisinden orJ!omerley ra ı ıoous ~J.ıniştir.
b:lh'ı y.nerek ın

Bankamıza

tır.

sahillerine skilometre mesaiede

rniştir.

iDARE MECLlSl

( Müsabaka

Kadın yüzücü Kameryan Alman

al:

Çimento sanayiinin Etibank elinde temerküz ettirilmesi ve hususi çimento fabrikalarının bu bankaya
devir ve ferağı hakkında hükümetçe ittihaz olunan
kararda·n hissedaranca malumat husuliyle heyeti umumiyece hu hususta bir karar ittihazı.
Devir ve ferağ teraitinin tasdiki gene hissedaran heyeti umumiyeainin tasvibine muallak olmak üzere
iıbu teraitin müzakere ve tesbiti için delege tayini.
ltbu devir muamelesinin icabedeceği ve heyeti umumiyenin münasip göreceği diğer bilcümle kararların
ittihazı.

Ankara Asliye Birinci Hukuk
Mahkemeainden :
Alacada eski cami mahallesinde Zarife haneıinde Naşit oğlu Kemal;
Karınız İsmil kızı Gülli tarafından
Ş Akşamlan Ulus Meydanından ıaat 23
deki son seferlerle bunların Ulus Meyaleyhinize açılan ihtar davasının dudanına dönüşleri sinemaların dafılış
ruşması 30.9.938 cuma saat 14 de icra
saatlerine
tibidirler.
kılınacağından mezkur gün ve saatte
Ankara asliye birinci hukuk mahke Poıta Saatleri
mesinde hazır bulunmanız ve yahut
Teahhütlü 18 e kadardır.
Posta saat 19 a kadar İ5tanbul cihetine
tarafınızdan musaddak bir vekil gönmektub kabul eder.
Rostok, 29 a. a. - Danimark~ı yü - dermeniz lüzumu davetiye makamı
Tren Saatleri
zücü kadın Jöni' Kamergar, Da~ımar - na kaim olmak üzere ilin olunur.
Haydarpaşa'ya
Her ııabah 8.20. Heı
ka'da kain Gjedıer ile Almanya da ka:
(2648)
5116
akşam 19.15 ve 19.SO
in Narnemünd arasındaki takriben ~Ih
de (Pa.zartesı. per.
kilometre mesafeyı yüzerek geçnuye
şembe. cumarteııı
Toroı sürat.)
teşebbüs etmişti. Ken~isi bu sabah
Samsun hattına : Hergtin 9.35 (Kayıe
Valiliği
sahillerine beş kılometre mesafe
rı, Sıvaı. Amasya bu
man
G"ed 'den
hat lizcrindedir.)
de bulunmaktaydi. Kadın, J ser
ba günü saat 18.51 de aynlgişeleri
Diyarbakır hattı
: Hergün
0.35
çarşamK disine iki sandal refakat eZonguldak hatu
•
15.00
mıcı.tı.
en
. . d b"
Kmkkale'ye rayotobüs :
16.05
. :.
Bu sandallardan bırın e ır
inşaatı
dıyordu.
ı··ni'nin bedeni
doktor bulunuyor ve o
• ..
GÜNDELiK.
Ankara Valiliğinden .:.
. t"ne nezaret edıyor, ona bır ~Hicri - 1357
;~~ci':r~ek marifetiyle gıda gö?de~ - Keşif bedeli (1509) lira (58) kuruş
Rumi· 1354
Cemazil'ihir: 2
Temmuz:: 17
üretkar sporcu mesafenın bil - tan ibaret bulunan hipodrom bahsi
S. D.
S. D.
yordu. C
k · · bir surette kat- müşterek .kişelerinin ilavei inşaatı
Gunelj: 4 52
Akıam: 19 28
yük. bir kısmı~~ç:ab~ı şiddetli rüzgar- pazarlığa konulmuştur.
etrnış. yalnız
k ecburiyetinde kal
Pazarlık 11.8.1938 perşembe günü
la mücadele etnıe m
saat 9 da Vilayet daimi encümende ve bu işe girebileceklerine dair Ankara Nafia müdürlüğünden alacakları
yapılacaktır.
fenni ehliyet vesikalariyle birlikte yuİstekliler ticaret odası vesikası ve
karıda adı geçen gün ve saatte vilayet
113 lıra 22 kuruşluk teminat makbuzu
veya Nafıa müdürlüğünden alacak- daimi encümenine gelmeleri.
Bu :şe ait keşif evrakı ve şartname
S adinoviç Dub· ları ehliyet vesikasıyle birlikte sözü
Belırad
B.
toy
1
•
her
gün nafia dairesinde görülebilir.
X
.
p kta yatı şe uın geçen gün saat dokuzda Daimi eneli·
"k'
gclmış
ve
c
(2786)
5143
rovnı e
da demirle • mene gelmeleri istekliler keşif ve
meşhur hisarları karşıs n
şartnameyi Nafıa müdürlüğünde her-

Deniz üstünde
50 kilometre !

:

Türk Anonim Şirketi hissedarları
müzakere etmek üzere 1 eylUl 938
tarihine müsadif pertembe günü saat 10 da Ankara'da
Sümerhank Umumi müdürlüğü binasında inikad edecek
fevkalade umumi heyet içtimaına davet olunurlar.

11

11

Şirketinden

Ankara Çimentoları
aıağıda yazılı hususatı

HALK

13
14.45
16.45
18 45

sı., Şansı'de toplanmış

}llponlar takviye

13
14.30
16.30
18.30

P:ızar giınleri

VENl

ajan-

olan Çin kıta
atı 48 saat zarfında Sianling'i istirdat
etmiyc muvaffak olmuştur. Çinliler
Finşu'da nehir sahilinde binden fazla
düşman imha etmişler, şehri de muhasaraya almışlardır. Çin çeteleri Ute Hiu dağlan arasından geçip vilayet merkezi olan Tayuang'a hücum
etmişler, tren hattını bir çok yerlerinden kesmişlerdir.

-

toplantısı

Ankara Çimentolara Türk Anonim

HALK

VENi

dikkatine

Kok kömürü

•••I'

satışı

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden .
En iyi cins Türk Antrasiti ,.c Alman tt·ıshin koku aelrni~tir. Ortaklanmıza taksitli ve tenzilatlı ~atışlara )~a~lanıJmıştır.
..
Ucuz ve kunı kömiir almak ve kışın rahat etmek j ıi
ycn ~ayın ortak ve miişterilcrinıizc şimdiden kiimiirle _
l"İni almalarını tavsiye ederiz.
5007

l

ESMİ
Sıh'cit Bakanlırıı :

Marangoz alat ve malzemesi
alınacak
Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğünden :
Umum Müdürlük marangozhanesi
için 912 lira 65 kuruş keşifli (78) kalem marangoz al3.t ve malzemesi açık
eksiltmeye konulmuştur.
Muvakkat teminatı 68 lira 45 kuruştur. Liste ve şartname parasız ola·
rak Ayniyat şubesinden alınacaktır,
Taliplerin 5 ağustos 1938 cuma günü saat 10 da Ankarada Umum mü·
dürlük satın alma komisyonuna mü·
racaatları.
(2578)
4827

iLANLAR

2 - Muhammen bedeli beher tonu
12.41 lira hesabiyle 52.050 lira muvak·
<at teminatı 4352.50 liradır.
3 - Eksiltme 8.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 13 de Kaba1taşta levazım ve mubayaat şubesinde·
ki alım komisyonunda yapılacaktır.
4 - Şartnameler parasız olarak her
gün inhisarlar levazım ve mubayaat
şubesiyle Ankara ve İzmir baş mü·
düdüklerinden 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 kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilin .
de verilmesi lazımdır. ( 4557 / 2518)
4925

Bina

Zayi diploma

inşaatı

Ankara inhisarlar Baımüdürlü
Ankara Sıhat Müdürlüğünden
ğünden :
Ankara tabibi adlisi Dr. Behçet
Keşif varakası 1261 lira 20 kuruş
Kamay 23.3.336 tarih ve 31l8 sayılı tan ibaret Hatip çayındaki barut detabip diplomasını zayi ettiğinden pomuz bekçilerine ait ikametgahın
yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hilk· tevsii işi resim, plan, fenni ve umumj
mü olmadığı ilan olunur. (2478)
şartnameleri veçhile ve yirmi gün
4675
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur.
Açık eksiltme ve ihale 5. 8. 938 tari.
binde saat 10 da başmüdürlüğümüzde
toplanacak komisyonda icra edilecektir.
alınacak
Taliplerin keşif varakasını, resinı
Nafıa Vekaletinden :
ve şartnamesini görmek üzere her
12. ağustos 938 cuma günü saat 11 gün idaremiz barut şubesine müraca.
de Ankarada nafıa vekaleti binasın • at etmeleri ve eksiltmeye iştir3k ede·
da malzeme müdürlüğü odasında ceklerin de tayin edilen gün ve saattoplanan malzeme eksiltme komisyo· te 94 lira 65 kuruş ilk teminat paral•nunda ceman 4500 lira muhammrn rile gelmeleri iliin olunur. (2521)
bedelli vekalet binasında perakende
4757
<teslim şartiyle 25.000 litre benzinin
<talibi çıkmaması yüzünden yeniden
Sandıklık
alınacak
açık eksiltmesi yapılacaktır.
inhisarlar Umum Müdürlüğün·
M\lvakkat teminat 337,50 liradır.
den:
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı
1 - Şişeli içkilerin ambalajı için
Ankarada nafıa vekaleti malzeme ihtiyacımız olan şartnamelerine ekli
müdürlüğünden parasız olarak al:listelerde ebat ve mikdarları yazılı
nabilir.
4572.63 metre mikabı k esilmiş sandık
İsteklilerin muvakkat teminat ve
lık tahta şartnamesi mucibince kapaşartnamesinde yazılı vesaikle birliklı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş te .aynı gün saat il de komisyonda tur.

Benzin

tahta

hazır bulunmaları 18.zımdır.

(2644)

2 - Muhammen bedeli beher M3
36.30 lira hesabiyle 165986 lira 47 kuruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira-

5044

dır.

Gllmrük ve fn. B•.

Eksiltme 16.8.938 tarihine rastJıyan salı günü saat i l de Kabataş'ta
levazım ve mubayaat şubesindeki alım
komisyonunda yapılacaktır.
4 - Şartnameler 830 kuruş mukabi·
inhisarlar Umum Müdürlüğün..
linde
her gün inhisarlar levazım ve
den :
mubayaa!
şubesiyle Ankara ve İzmir
Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında
100 kilodan fazla alınacak tuz için tU• lıaşmüdü•lüklerinden alınabilir.
5 - Mühürlü teklif mektubunu ve
zun mÜ§teri vasıtalarının yanaşabile
kanuni vesaik ile% 7,5 güvenme paraceği yere kadar taşınması için ihtiyar
olunacak masrafların içinde bulundı.:.· ~ı makbuzu veya banka mektubunu ih.
tiva edcc.ek olan kapalı zarfların ek ğumuz mali sene zarfında da geçen
sene olduğu gibı Çamaltı tuzlasın.i• ~iltme günü en geç saat 10 na kadar
kiloda 15 santim ve Koçhisar tuzla- yukarıda adı gıe~cn alım komisyonu
sında da kiloda 12 santim olarak tes· başkanlığına makbuz mukabilinde ver5126
bit edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz ka· meleri lazımdır. (4877 / 2768)
nununun 4 üncü maddesi mucibince
ilan olunur. (4617/ 2571)
4885

3-

Tuz nakliye bedeli

.

Baş

30. 7. 1938

ULUS

-6-

müdürlük

·· Polis

binası

yaptırılacak

Elbise

yaptırılacak

inhisarlar Umum Müdürlüğünden :
1 - Şartname ve projesi mucibin

Emniyet Umwn Müdürlüğünden :
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve
ce yaptırılacak Diyarbakır Başmü· şerait dahilinde zabıta memurları için
dürlük binası inşaatı kapalı zarf usu- maa kasket azı 3800 çoğu 4187 takım
liyle eksiltmeye konmuştur.
elbisenin yalnız kumaşı umum mü •
II - Keşif bedeli "36.ll9., lira "62., dürlükten verilmek ve diğer bütün
kuruş ve muvakkat teminatı "2709"
levazımı müteahhide ait olmak üzere
liradır.
dikim işi kapalı zarf usuliyle 16.8.938
III - Eksiltme 3-VIII-938 tarihi· tarihine müsadif salı günü saat 15 de
ne rastlayan çarşamba günü saat 10 eksiltmeğe konulmuştur.
da Kahataşta Levazım ve Mübayaat
2 - Beher takım elbise ve kasket işubesindeki alım komisyonunda ya- çin 500 kuruş fiat tahmin edilmiştir.
4

pılacaktır .
IV - Şartname

ve projeler "180"
kuruş bedel mukabilinde inhisarlar
levazım ve mübayaat şubesiyle Diyarbakır ve Ankara Başmüdürlüklerin ·
den alınabilir.
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti·
yenlerin fenni evrak ve vesaikini eksiltme gününden 3 gün evveline ka ·
dar inhisarlar inşaat şubesine ibraz
ederek, münakasaya iştirak vesikası
almaları 1§.zımdır.

Vl - Mühürlü teklif mektubunu
ve kanuni vesaik ile inşaat şubesin·
den alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası mak·
buzu veya banka mektubunu ihtiva
edecek olan kapalı zarfların münakasa günü en geç saat 9 a kadar yukarda adı geçen alım komisyon başkan·
lığına makbuz mukabilinde verilmiş
olması lazımdır. (2541-4563)
4786

Rekompoze maden
kömürü alınacak
inhisarlar Umum Müdürlüğünden :
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika·
sr için şartnamesi mucibince satın alınacak 5000 ton rekompoze maden
kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konn1u 1 tur.

3 - Bu işe ait şartnameyi görmek
ve almak istiyenlcrin emniyet umum
müdürlüğü satın alma komisyonuna
müracaatları.

Millt Müdafaa

Kablo

Bakanlıoı

alınacak

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.:
1 - Tahmin edilen fiatı 4500 lira olan 3500 metre 16 MM. maktaında 600
voltluk yer altı kablosu açık eksiltme
suretile satın alınacaktır.
2 ·Eksiltme 16 ağustos 1938 salı günü saat 11 de Ankarada M.M.V. satın
alma Ko. da yapılacaktır.
3 - İlk teminat 337,5 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak komisyonda
görülür.
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikinci
ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve saatinde M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları (2179)
4225

Çinko, leneke levha
ve saire alınacak
M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyonundan :
ı Hepsine tahmin edilen fiatı
SOO lira olan altı kalem çinko ve teneke levha ile nişadır, tuzruhu, kalay,
kurşun eksiltme suretiyle satın alı

ı
4 - Eksiltmeye girecekler karuıni
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3
üncü maddelerinde yazılı belgelerle
müteahhitlik vesikalarıyle birlikte
alınacak
teklif mektuplarını en geç saat 10 na Kışlık
Jandarma Genel Komutanlığı An..
kadar M.M.V. satın alma Ko. reisli·
kara Satın Alma Komisyonundan :
ğine vermeleri (2530)
4993
1 - Metresine iki yüz seksen kuruş kıymet tahmin edilen vasıf ve
yağı alınacak
örneğine uygun (1787) metre kışlık
elbiselik kumaş 1.8.938 pazartesi güM. M. V ekilleti Satın Alma Ko.:
1 - Beher kilosuna tahmin edilen nü saat onda kaaplı zarf usuliyle safiatı 88 seksen sekiz kuruş olan tın alınacaktır.
2 - Şartnamesi komisyondan be100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı
delsiz
alınacak bu eksiltmeye gir·
zarf usuliyle münakasay.a konulmuş
mek
istiyenlerin
(375) lira (27) ku·
tur.
ruşluk
teminat
makbuz
veya banka
2 - İhalesi 3 ağustos 938 çarşamba
mektubu ve şartnamede yazılı belge·
günü saat il dedir.
3 - İlk teminatı (5550) beş bin altı Jeri muhtevi teklif mektuplarını
belli gün saat dokuza kadar komisyoyüz elli liradır.
(2395)
4650
4 - Evsaf ve şartnamesi ( 440) dört na vermiş olmaları.
yüz kırk kuruş mukabilinde M. M. V.
satın alma komisyonundan alınır.
5 - Eksiltmeye gireceklerin 249 ';
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale
yaptırılacak
saatından en az bir saat evel M. M. V.
satın alma komisyonuna vermeleri.
Askeri Fabrikalar Umum Müdür(2437)
4691
lüğü Satın Alma Komisyonundan :
Mukavelenin imzası tarihinden iti haren
31 mayıs 1939 tarihine kadar
AsKerı
Kayaş istasyonundan fabrikaya ve
fabrikadan Kayaş istasyonuna gele·
maaşlı
cek ve gidecek 1000 : 2500 ton eşya

Jandarma
elbiselik

Sade

Askeri Fabrikalar

Nakliyat

mekteplere
ögretmen

aranıyor
Kırıkkale

askeri sanat lisesine
Erzincan askeri orta okuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya aske·
nacaktır.
2 - Eksiltme 12 ağustos 938 cuma rı orta okulu ile Ankara gedikli erbaş
günü saat 10 da M.M.V. satın alma nazırlama orta okuluna birer riya.? iyc
öğretmeni alınacaktır.
Ko. da yapılacaktır.
2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
3 - Eksiltmeye girecekler 37.5 lini
olanların veya öğretmenliğe kanu·
ralık teminatlarıyle birlikte eksiltni
ehliyeti bulunan devlet memurla·
me saatinde M.M.V. satın alma Ko.
rının müktesep hakları göz önüne a.
da bulunmaları (2629)
4992
tınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş.
alınacak
Yüksek okul mezunlarından olup
yeniden
ilk memuriyete geçeceklere
M. M. Vekaletı Satın Alma Ko.
de
barem
12. dereceden maaş verilemisyonundan :
cektir.
1) 10.000 çilt fotin kapalı zarfla
3 - Öğretmenlik için başlıca şart·
eksiltmeye konmuştur.
2) Tahmin edilen bedeli 45.000 lar şunlardır:
a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh(kırk beş bin) lira olup ilk teminat
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için,
parası 3375 liradır.
3) İhalesi 2 ağustos 938 salı günü üniversite riyaziye şubesinden, yük·
seiı mühendis mektebinden veya yüksaat 12 dedir.
sek
öğretmen okulu riyaziye şubesin
4) Şartnamesini 225 kuruş mukaden
mezun
olmak.)
bilinde M. M. V. satın alma komisyoOrta
mektebler
için; Yukarıda yazı
nunda alınır.
lı
üç
yüksek
okuldan
veya orta öğret
5) Eksiltmeye gireceklerin 2490
men
okulundan
mezun
bulunmak yasayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte; hud üniversitede imtihan vererek ehteminat ve teklif mektuplarını ihale liyetname almış olmak.)
b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve
gününde en geç bir saat eveline kaemekli
bulunmamak.
dar M. M. V. satın alma komisyonuc)
Askeri
okullarda en az üç sene
na vermeleri. (2409)
4651
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş olÇamaşırlık
alınacak mak.
4 - Yukarıda yazılı şartları tamaM. M. Veki.leti Satm Alma Komen taşıyanlardan istekli olanlar dimisyonundan :
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi,
1 - Beher metresine tahmin edilen
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi sufiatı (22) yirmi iki kuruş olan 1000000
reti ve noterlikçe musaddak diploma
ila 1300000 bir milyon ila bir milyon
veya ehliyetname suretlerini Ankara·
üç yüz bin metre çamaşırlık bez kapada askeri liseler müfetti~iğine göndelı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş·
receklerdir.
tur.
5 - Üçüncü maddede yazılı evrak
2 - İlk teminatı (15190) on beş bin ve saik ve genel şartlara nazaran öğ ..
yüz doksan liradır.
retmenliği uygun görülenlerden
lü3 - İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü· zumlu diğer evrak sonradan istene·
nü saat 11 dedir.
cektir. (1551)
3140
4 - Evsaf ve şartnamesi (14) lira
JO kuruş on dört lira otuz kuruş mualınacak
kabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alınır.
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi&
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490
yonundan :
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad1 - Beher çiftine tahmin edilen fi.
delerinde gösterilen vesaikle teminat
atı (775) yedi yüz yetmiş beş kuruş
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale
olan (15000) on beş bin çift çizme kasaatinden en az bir saat evel M.M.V.
palı zarf usuliyle münakasaya konulsatın alma komisyonuna gelmeleri.
muştur.
(263!)
4994
2 - İhalesi 18 ağustos 938 perşem
be
günü saat il dedir.
alınacak
3 - İlk teminatı (7062) lira 50 kuM. M. Vekaleti Satın Alma Komisruş yedi bin altmış iki lira elli kuruş
yonundan :
tur.
1 - Beher metresine tahmin edi·
4 - Evsaf ve şartnamesi (582) beş
len fiatı 75 kuruş olan 3300 metre hayüz
seksen iki kuruştur.
ki saten ve 1543 metre siyah saten a5
Eksiltmeye gireceklerin 2490
çık eksiltme suretilc münakasaya kosayılı kanunun i,kinci ve üçüncü madnulmuştur.
2 - İhalesi 8 ağustos 938 pazartesi delerinde gösterilen vcsaikle teminat
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale
günü saat il dedir.
3 - İlk teminatı (272) lira 42 ku- saatından en az bir saat evel komisyona gelmeleri. (2742)
51l8
ruştur.
1-

rıyaziye,

Fotin

bez

Çizme

Haki ve siyah saten

4 - Eksiltmeğe girmek istiyenle •
rin 1570 lira 13 kuruşluk teminat
makbuz veya banka mektubunu muh4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz
tevi teklif mektuplarını ve 2490 sayı
olarak
M.M.V. satın alma komisyo inşaat
lı kanununun 2 - 3 maddelerinde yazı
nundan
alınır.
lı belgelerle birlikte eksiltme günü
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi•
saat 14 de kadar komisyona teslim etyonundan
:
sayılı
kanunun
ikinci
ve
üçüncü
madmeleri. (2744)
5120
delerinde gösterilen vesaikle ve temi1) Keşif bedeli ( 132767,99) yüz otuz
natile birlikte belli gün ve saatında iki bin yedi yüz altmış yedi lira dok·
M. M . V. satın alma komisyonuna gel- san dokuz kuruş olan İzmir tayyare
meleri. (2553)
4823
alayı komutanlık binası ile üç adet erat pavyonu inşaatına talip çıkmadı .
inşaat
ğından yeniden kapalı zarfla eksilt .
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- meye konulmuştur.
2) Eksiltme 17 ağustos 938 çarşam
Ankara Hukuk Fakültesi Direktör- misyonundan :
1 - Keşif bedeli (60030,22) altmış ba günü saat 12 de M. M. V. satın allüiünden:
Hukuk Fakültesinin mayıs 938 ni. bin otuz iki lira yirmi iki kuruş olan ma komisyonunda yapılacaktır.
3) llk teminat 7888 lira 40 kuruş ohayetine kadar ihtiyacı olan 20.000 - ve Ankara'da Cebeci hastanesinde
30.000 kilo koyun eti 6-8.938 cumarte- yaptırılacak su deposu, polikilinik, lup şartname ve keşif ve projeler 664
si günü saat 11 de ihalesi yapılmak ü- kanalizasyon, kömürlük inşaatı kapa· kuruşa komisyondan alınır.
4) Eksiltmeye girecekler kanuni
zere kapalı zarf usuliyle münakasaya lı zarfla eksiltmebye konmuştur.
2
Eksiltme
12
ağustos 938 cuma teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3
konmuştur. Etin beher kilosunun mu.
hammen fiatı 48 kuruş, muvakkatı te- günü saat il de Ankara'da M.M.V. üncü ma<l<lelerinde yazılı belgeleriyle teklif mektuplarını ihale saatından
minatı (1080) liradır. İsteklilerin tek- satın alma Ko. da yapılacaktır.
3
İlk
teminat
4251
lira
52
kuruş
behemehal
bir saat eveline kadar An.
lif mektuplariyle ihale zamanından
bir saat evveline kadar fakülteye mü· olup keşif ve şartnameler 300 kuruşa karada M. M. V. satın alma komisyo.
nuna vermeleri. (2743)
5119
komisyondan alınır.
raco:tlan (2621)
4902

Muhtelif

Fakülteler

Et

münakasası

Muhtelif

nakliyatı.

Tahmin edilen bedeli 3750 lira olan
yukarıda yazılı nakliyat 19.8.938 cuma
günü saat 10.30 da askeri fabrikalar
umum müdürlüğü satın alma komis yonunca açık eksiltme ile ihale edile ..
cektir.
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 'faliplerin muvakkat te minat olan 281 lira 25 kuruş ve 2490
sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
yazılı vesaikla sözü geçen gün ve saatte komisyona müracaatları .
(2758)
5123

zere bir çift nakliye

koşum

hayv

1lınacaktır.

12 -

Beygirler yerli olacaktır.
Veteriner muayenesinde

ta

mussıhha bulunması şarttır.

3 - Yaşları dörtten aşağı ve 6
den yukarı olmıyacaktır.
4 - Yükseklikleri 1.42 den aşağ
olmıyacaktır.

5 - Bu evsaflarda olmak üzere çif
tine 300 lira bedel tahmin edilmiştir
İsteklilerin beygirlerini alarak ıS
ağustos 938 pazartesi günü saat 10.30
da merkez satın alma komisyonuna
müracaatları. (2698)
5068

3 Ton vakete

alınacak

Askeri Fabbrikal•r Umum MüSatm Alma KonıisyonWI"
dan:
Tahmin edilen bedeli (6600) lira o·
lan 3 ton vakete asken fabrikalar u•
mum müdürlüğü merkez satın alma
komisyonunca 13.8.938 cumartesi gü nü saat il de kapalı zarf ile ihale ~
dilecektir.
Şartname parasız olarak komisyon •
dan verilir. Taliplerin muvakkat te minat olan (495) lirayı havi teklif
mektuplarını mezkur günde saat 10
na kadar komisyona vermeleri ve ken ..
dilerinin de 2490 numaralı kanunun
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez•
kilr gün ve saatte komisyona müracaatları. (2714)
5074
dürlüğü

Muhtelif kimyahane malzemesi
alınacak

Askeri Fabbrikalar Umwn MüSatm Alma Komisyonur
dan:
Tahmin edilen bedeli (ll350) lira
olan muhtelif kimyahane malzemesi
askeri fabrikalar umum müdürlüğü
merkez satın alma komisyonunca 19.8·
938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf
ile ihale edilecektir. Şartname para •
sız olarak komisyondan verilir. Ta •
!iplerin muvakkat teminat olan (851)
lira (25) kuruşu havi teklif mektup·
!arını mezkur günde saat 14 de kadar
komisyona vermeleri ve kendilerinin
Askeri Fabrikalar Umum Müdür·
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad•
lüğü Satın Alma Komisyonundan :
delerindeki vesaikle mezkur gün ve
16.000 Adet Büyük Toka
saatte komisyona müracaatları.
16.000 Adet Küçük Toka
(2712)
5072
16.000 Adet Çengel
Tahmin edilen bedeli (1920) lira osarı
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı
malzeme askert fabrikalar umum müalınacak
dürlüğü merkez satın alma komisyo •
nunca 19.8.938 cuma günü saat 10 da
Askeri Fabbrikalar Umum M&dürlüğü Satm Alma Komiayon,...
açık eksiltme ile ihale edilecektir.
Şartname parasız olarak komisyon- dan:
dürlüğü

Toka ve (engel eksiltmesi

S Ton

dan verilir. Taliplerin

n:ı_uvakkat

t• _

Tahmin

sabunlu kösele

edil~

ı-.ıı.ı;.

ı;.,._§_

(11.000)

minat o lan ( 144) li r a ve 2490 numara. olan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve- fabrikalar umum müdürlüğü merket
saikla mezkilr gün ve saatte komisyo- satın alma komisyonunca 13.8.938 cu•
martesi günü saat 12 de kapalı urf ina müracaatları. (2754)
5122
le ihale edilecektir. Şartname par•ıl
olarak komisyondan verilir.
Talip! ·rin muvakkat teminat olan
Askeri Fabrikalar Umum Müdür - (825) lirayı havi teklif mektuplarını
lüğü Ticaret Şubesinden :
mezkilr günde saat i l e kadar komis·
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem yona vermeleri ve kendilerinin de
muhtelif takımlık çelik malzeme sif 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad•
delerindeki vesaikle mezkur gün ve
teslim şartiyle satın alınacaktır.
saatte
komisyona müracaatları.
İsteklilerin fiatlı
tekliflerini ve
(2715)
5075
%7 .5 teminatlariyle beraber 22-ağus
tos-938 pazartesi günü saat 14 de kadar
ticaret şubesine vermeleri .
Liste ve şartnamesi Ankara'da ticaalınacak
ret şubesi müdürlüğünden ve İstan
Askeri Fabbrikalar Umwn Mü·
bul'da Askeri Fabrikalar Satın Alma
dürlüğü Satın Alma Komisyonun·
komisyonundan alınabilir.
(2771)
5136 dan:
Adet
tezgah'
2 Marangoz Rende
2
,,
Pulanya
2
,.
Ufki delik
lalaıı satııı
2
,,
Şerit ve destere
,,
2
,,
Daire destere
,,
Askeri Fabbrikalar Umum Mü2
,,
Fireze fırıldak
"
dürlüğü
Satın Alma Komisyonun·
2
,,
Çakı bileme
,,
dan:
Tahmin edilen bedeli (9000) liri
Azami ve asgari mikdarları yukarı·
olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazıl'
da yazılı ve tahmin edilen bedeli
tezgahlar Askeri Fabrikalar umu111
(1450) lira olan talaşlar 15 ağustos
müdürlüğü merkez satın alma komif"
938 pazartesi günü saat 10 da açık aryonunca 13. 9. 938 salı günü saat ıl
tırma ile satılacaktır. Şartname parade kapalı zarf ile ihale edilecekti!·
sız olarak komisyondan verilir.
Şartname parasız olarak komisyonda~
Taliplerin muvakkat teminat olan verilir. Taliplerin muvakkat teminat
(108) lira (75) kuruş ve 2490 numaolan (67 5) lirayı havi teklif mektup'
ralı kanunun 2 ve 3 damdelerindeki
!arını mezkur günde saat 10 na kadar
vesaikle mezkCır gün ve saatte komiskomisyona vermeleri ve kendilerinitı
yona müracaatları. (2674)
5065
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3·
maddelerindeki vesaikle mezkur gii~
ve saatte komisyona müracaatları.
(2727)
5080

182 kalem (elik malzeme

Muhtelif tezgôhlar

Yevmiye en az 150 ve en (Ok
500 kilo ince ceviz

15.000 Adet büyük toka ve
35.000 adet kü(ük toka alınacak

Askeri Fabbrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan:
Tahmin edilen bedeli (4.000) ilar olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı
malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 13.8.938 cumartesi günü saat 10
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis yondan verilir. Taliplerin muvakkat
teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkı1r gün ve saatte komisyona müracaatları.
(2716) 5076

..

.

143 Kalem muhlelif zımpara taP
alınacak

Askeri Fabbrikalar Umum Miİ'
Satın Alma Komisyontd''
dan:
Tahmin edilen bedeli (6450) lira o·
lan 143 kalem muhtelif zımpara tat'
askeri fabrikalar umum müdürlü~il
merkez satın alma komisyonunca 11.9·
938 cumartesi günü saat il de kapal'
zarf ile ihale edilecektir. Şartna111'
parasız olarak komisyondan verilir·
Taliplerin muvakkat teminat ol•~
(483) lira (75) kuruşu havi teklif
mektuplarını mezkur günde saat 10 ~~
koıum hayvanı alınacak kadar
komisyona vermeleri ve kend 1'
Askeri Fabbrikalar Umwn Mü- lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 "
dürlüğü
Satın Alma Komisyonun- 3 maddelerindeki
vesaikle mezkOf
dan :
giin ve saatte komisyona miir"'" .. ,ttr
Aşağıda yazılı evsaflarda olmak Ü· rı. (2713)
5073

Nakliye

dürlüğü

ı\J

ULUS

-- 7 -

30-7-19~38~~~~~~~~~~~~~---:-~==--=-=-==--======-:==~-====-===k"lo yulafa verılen s kuruş 43 santim mcsi her gün komisyonda görülür. imirliği satın alma komisyonunda ya·
anı

ta·

:7
ğı

if·
ir.
ıs

.30
na

Anka,. Levunıı AnıirliOi
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Ankara Levazım Amirliği Satın
Alma Komisyonundiln :
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri için 84,000 kilo sade yağın
kaplı zarfla eksiltmesi 15 ağustos 938
saat 12 de Ankara Lv. ımirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır.
2 - Muhammen bedeli 84,000 lira
İlk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi
420 kuruş mukabilinde alınabilir. Ka- ma
nuni ve ticaret vesikası da bulunan
teklif mektuplarının saat 11 c kadar
komisyona verilmesi. (2606) 4987

Sade yağı alınacak
o-

/ t makamca pahalı görüldüğünden
ıa 'd
kapalı zarf usulile eksiltmeyenı en
Ye konulmuıtur.
M hammen fiatı 6 kuruş olup
2 - . ut 4850 liradır. !halesi 8 a~lk tem ın a pıazartesi günü saat 17 deustos
g. İstekliler şartnamesini 400 ku:~ş
dır.k b'l' de Sa Al Ko. dan alabılımu a ı ın
· . .
İ ste ki'ıün· görebılırler.
!er. V e h er g
maddelerindeki ve!er kanunun 2• 3·
h ·
aik ile teminat mektuplarını
avı
5
belli gün ve saatten en az
z~rflarını eline kadar tümen satına!bır saat ev
.
komisyonuna vermelerı.

Ankara Levazım Amirliği Satın
Alma Komisyonundan :
..
1 - 61 tümen merkez kıtaat ve mu·
~sıesatının senelik ihtiyacı için 28.000
kilo sade yağı kapalı zarfla ihaleye
konmuştur. !halesi i l ağustos 938.. ta:
tihine tesadüf eden perşembe gu~u
saat 11 de tümen satın alma komısYonunda yapılacaktır. Zar fl ar ı'hale
saatından bir saat evele k"dar kabul
<dilecektir.
.
2 - Muhammen bedeli 24080 !ıra
muvakkat teminatı 1806 liradır. şart
namesi tümen satın alma komis?'onunda her gün görülebilir ..lsteklıle
tin belli gün ve saatte temınat mektup ve makbuzlariyle ve kanunun
emrettiği vesaikle birlikte Sarıkamış
tümen SA AL. KO. ya ınüracaatları.
(2422)
4652

Kuru

(2580)

4829

Odun alınacak

Ankara Levazun Amirliği Satın
Alma Komisyonundan :

1 _Malatya birlikleri için 1.170.000
kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye
konmuştur.
.
2 _Tahmin edilen bedel 14625 !ıra
ilk teminatı 1096 lira 88 kuruştur.
3 _ Eksiltme 5 ağustos 938 8cuma
günü saat l0.30 da tüm binası içinde
satın alma komisyonunda yapılacaktır.

4 - Şartnamesi cumartesi s~l1 per·
şembe günleri adı geçen komısyonda
görülebilecektir.
.
....
5 _ lstcklilerin eksıltme gunu ·~
at 9.30 za kadar kanun ve şartnamesı
ne göre hazırlıyacakları teklif me~
tuplarını komisyona ~akbuz muka~ı
li vermeleri ve kendılerının de gun
ve saatında komisyona müracaatları.
(2536)
4814

alınacak

Arpa

soğan alınacak

Ankara Levazım Amirliği Satın
Alma
Komisyonundan :
Ankara Levazım Amirliği Satın
Alma Komisyonundan :
.
1 - Kağızman garnizonu i~in 800
1 _ Ankara garnizon müeseselerı bin kilo arpa kaplı zarfla eksıltmıye
için 75,000 kilo kuru soğanın açık ekkonulmuştur.
.
· ·ık
siltmesi 16 ağustos 938 saat 12 de. An.
2 - Tahmin bedeli 200 hın Jıra ı
kara Lv. amirliği satın alma komısyo-. t
liradır· thalesı 15.8.938.
temına ı 1500
1
.
..
ü
nunda yapılacaktır.
. .
pazartesı
gun saat 9 dadır. . halesı
2 - Muhammen bedeli 4500 !ıra ılk Karaköse'de satın alma k~mısyo~~~~
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Şartna · da yapılacaktır. lstekliler ıhalc gunu
nıcsi komisyonda görülür. Kanuni ~e ve saatlerinden bir saat evel tı~aret o sika ve teminatla belli vakitte komıs. dası vesikasiyle birlikte teklıf. mck yonda bulunulması. (2607)
4988
tuplarını komisyonumuza verınış ola..
caktır. (2590)
4984

Sade yağı alınacak

Ankara Levazım Amirliği Satın Al-

ma Ko.:
..
_ Konyadaki kıtaatın senelık ıh1
tiyacı olan 23.400 kilo sade yağının
kapalı zarf usulile eksiltmeye konuimuştur. Şartnamesi Konyada kor satın alma komisyonu, İstanbul, Ankara L , amirlikleri SA. AL. KO. d dır. lstekliler prtnameyl komiıyon·
!arda okuyabilirler.
2 - Muhammen tutarı 25740 lira dır şartnamesindeki yüzde yirmi beş
ınikdar fazlası da dahil olduğu halde
ilk teminatı 2413 lira 12 kuruştur.
3 _ Eksiltme 2 ağustos 938 salı
günü saat 11 de Konyada kor satın
alma komisyonunda yapılacaktır. ls·
tekliler 2. ağusto<ı 938 salı günü saat
10 na kadar teklif mektuplarını Konya LV. amirliği SA. AL. Ko. ya verecek ve yahut gönderilecek b~ saa~ten
ıonra verilen ve yahu~ gonderılen
mektuplar alınmıyacak saat ayarı kor
daire saatiyle yapılacaktır. 2490 sayı·
lı kanunun hükümlerine ve bilhassa
32 maddesine uygun olmıyan ~ek·
tuplarına sahipleri eksiltmeye gıre4706
ıniyeecklerdir. (2512)

Muhtelif
Ankara

inşaat

Levazım Amirliği Satın

Alına Koınisyonundan :

.. te
1 - Kolordu mıntakasında go& ."
Tilecek yerlerde cephanelik, gara),
"'•hangar gibi inşaat yaptırılacaktır·
2 - Bu inşaatın tediyeleri 940 ve
g41 senelerinde bonolar mukabilınde
'Yapılacaktır.
.
3 - Bu şartlara göre inşaa~a .ta~~
Qlanlar varsa ı ağustos 938 gunu
'lamına kadar Eskişehir levazım iltr.irliğinde satın alına komisyonuna
'l'ıUracaat etmeleri. (2649)
5045

Un alınacak

Ankara Levazım Amirliği Satm Al·
1bıı Ko ·•
mü1 - TUmen merkez kıtaat ve
tascsatının senelik ihtiyacı olan
650.ooo kilo un kapalı zarfla ihaleye
ko
. nmuştur. İhalesi 17 ağus t os 938.. ta·ü
tıhine tesadüf eden çarşamba gun
'•at il de Sarıkamış tümen satın al·
llıa komi,yonunda yapılacaktır. Za_rf·
lar ihale saatından bir saat cvelıne
adar kabul edilecektir.
.
2 - Muhammen bedeli 88400 !ıra·
dır, Muvakkat teminatı 6630 lirad;r·
Şartnamesi tiimen satın atma koınıs·
.0 nunda hor gün görülebilir. 1s~ek·
ılerin bd!i gün ve saatta temınat
ektup ve; :nakbuzlariyle ve kan~nun
nıre~tl~i vesaik1e birlikte komısyo·
ll1;:r:ıcaatları. (2443)
46 92

Yulaf alınacak

15 Ton sade

yağı alınacak

Ankara Levazrm Amirliği Satın
Alma Komisyonundan :
ı

-

Kor merkez birlikleri ıçın 1~
ton sade yağı intaç edilemedigınden
24
ayılı anunu
7. inci madd •
ıine göre pazarlıkla mubayaa edilecektir.
2 - !halesi 5 ağustos 938 cuma günü saat 16 dadır.
3 - Beher kilosuna tahmin edilen.
bedel 92 kuruş olup ilk pey para>ı
1035 liradır.
4 _ Şartname ve evsafını görmek
istiyenler her gün Ankara, İstanbul
LV. amirliği SA. AL. KO. da ve Çorluda kor SA. AL. KO. da görebilır-

le~ _ Talipler kanunun .2•. 3 madde_lerindeki belgeleriyle bırlıkte bcllı
.. n ve saatte Çorluda kor satın al·
gu
..
ti
ma komisyonuna muracaa arı.
(2554)
4847

Odun alınacak
Ankara Levazım Amirliği Satın
Alma Komisyonundan :
1 - Kırklareli tümen birliklerini
938 mail yılı ihtiyacı için .(40000?0)
kilo odunu kapalı zarf usulıl.• eksılt
meye konmuştur. Beher kılos:ınun
muhammen fiatı 1 kuruş 25 santım o:
'lk teminatı 3750 liradır. lhalesı
lup. ı tos 938 pergembc günü saat il
4 agus
· · 250 ı..
dedir lstel:liler şartr"lmesını
.
· k " ... tde satın alma komısyo
ruş ınu a b'I' !er T;:ıı 1~rin k~nu
c1 o •la ı ı r .
. .
·~ •
ddelerindcki vcsaık ıle
nun. 2, 3, ~:tuplarını havi .zarflarını
temınat m
tten en az bir saat ev. ün ve saa
.
.. en satınalma komısbe li ı g
.
k dar tum
. ( 2579 )
velıne a
4828
yonuna verme 1erı.

Sade

yağı

alınacak
• Jj "' Satın

Ankar• Levuım ,\mır gı

ma Ko.:

.

kor

Al-

..

birliklennın

1 - Bahkesır
1 zarfla ek.
d
ağı kapa ı
20000 kılo sa e Y
lbal si 2 8. 938
ştur
e
·
k
siltmeye onmu d. kor satın alma
salı günü saat !l e
d apılacaktır.
komisyonun a y
. tı 1500 liradır.
M akat temına
.
2 - . u~
bir saat evelıne
Taliplerın ıhalcden 1 ru komisyona
kadar teklif mektup arı)
4694
(2446
vcrmelerı.

.. g-üf·türülecek
Buğday O
Levazıın Amirliği Satın

.Ankara
Komioyonundan :
.Alma
.
birlik ve ınües- Ankaı"' ı;arnızon .. "ütül·
1
· · 500 ton bugday ug
seseleri ı~ın
fla eksiltmesi 13 a. · kaplı zar
L a
mesının 8 saat 12 d• Ankara
v. ğustoıı. 93
Ko. da yapılaca~tır:
ınirJiğı Sa. Al.
bedeli 7500 !ıra ılk
Muhammen
ŞatO>A·
2 .- 562 lira SO kuruttuı.

Ankara Levazım Amirliği Satın
Alına Komisyonundan :
.
1 - Kırlclarcli tümen
birliklerı
ay'-'anatı 938 senesi ihtiyacı için kalı >arf ~•.,lile 4 Temmuz 938 pa • tcmıııatı
t i .;Ur..ıi ;ı.;c.i yapılan ızo.ooo

7. 5. 936 gün ve 3297 sayılı nüshasın
da intişar eden talimatnameye göre
vesikalar da bulunan teklif pılacaktır.
mektuplarının saat 11 e kadar komis2 - Muhammen bedeli 19950 lira- 938 takvim yılına mahsus ehliyet veyona verilmesi. (2605)
4986
dır. Muvakkat teminatı 1496 lira 25 sikası, ticaret odası vesikası ve temik uruştur. ş ar t namesı· k omısyonda
·
gö- nat mektuplarını mühür mumu ile
alınacak
rülebilir. lsteklilerin Ticaret odasın- iyice kapatılmış zarfla birinci maddeda kayıtlı olduklarına dair vesikala- de yazılı gün ve saatten bir saat evel
Ankara Levazım Amirliği Satın
· ·k
kl'f
k
ı
riyle hırlı te te ı me tup arını iha- komisyon riyasetine vermeleri mecbuAlma Komisyonundan :
le saatından bir saat eveline kadar ridir. Postada vuku bulacak gecikmeı - Antalya garnizonunun beher k omısyona
·
ver melerı' .
ler kabul edilmez.
(2777)
5139
kilosu on kuruş kırk bir santim fiatla
( 2772 )
5137
215.230 kilo unu eksiltmeye konuldu.
Soğuk
2 - Teminatı 1681 liradır. !halesi

2 - Muvakkat teminat 930 liradır.
3 - İstekliler bu işin evrakı fenniyesini Erzurum Nafıa müdürlüğünde
ve daimi encümende okuyabilirler.
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında
intişar eden talimatname mucibince
938 takvim yılına aid Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetname ve ticaret odası vesikasile birlikte birinci
maddede yazılı saatten bir saat eve ..
!ine kadar teklif mektuplarını mühür
mumu ile iyice kaaptılmış ve mühürtesisatı yaptırılacaktır lü olduğu halde komisyon riyasetine
16 ağustos 938 salı günü saat 10 daalınacak
dır. (2734)
51l 7
vermeleri mercudur. Postada vuku
Zonguldak Urbaylığından :
Atlı Spor Kulübünden :
bulacak
gecikmeler kabul edilmez.
1 - Bu iş (30) gün müddetle ve
alınacak
(2453)
4660
kapalı
zarf
usuliyle
eksiltmeye
koKulüp hayvanları için 90.000 kilo
nulmuştur.
Ankara Levazım Amirliği Satın yulaf 90.000 kilo yemlik ot 86.000 kilo
Kapalı
2 - lşin muhammen bedeli (28.000)
yataklık sapsamanı açık
eksiltmeye
Alma Komisyonundan :
liradır.
ı - Bursa garnizonu ihtiyacı için konulmuştur.
ilônı
3 - Muvakkat teminat (2100) liraAçık
eksiltme
20
8
938
cumartesi
100 bin kilo sığır veya keçi eti kapalı
dır.
zarfla 18.8.938 perşembe günü saat il günü saat 17 de Atlı Spor Kulübü biEskitehir Nafıa Müdürlüiiünden:
de eksiltmeye konacaktır. Sığır veya nasında komisyon tarafından yapıla . 4 ::--.İhalesi 8 ağustos 1938 pazartcEskişehir Çifteler yolunun 13-+-000
sı gunu saat (12) de Zonguldak bele- - 21 t 900 kilometreleri
arasında
keçi etine teklif edilen fiatlardan han- caktır.
lstekliler şartnameyi görmek üzere diye dairesinde Daimi encümen tara- (15976.05) lira keşif bedelli şose esasgisi ucuz görülürse o cinsı et ihale e-kulüp müdüriyet muhasebesine her fından yapılacaktır.
lı tamiratı 25.7.1938 tarihinden 15.8.
dilecektir.
5 - Talipler şartnameyi parasız o- 938 pazarte•i günü saat 15.30 za kadar
2 _ Sığırın tutarı 30 bin keçinin gün öğleden sonra müracaatları.
(2783)
5141 larak yalnız posta pulu göndermek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kotutarı 18 bin liradır. İlk teminat sığı..
suretile Zonguldak belediyesinden a- nulmuştur. Eksiltme vilayet daimi
rın 2250 lira keçinin 1350 liradr. Şart
lacaklardır. Şartname münderecatı
nameleri 150 kuruş mukabilinde Burencümeninde yapılacaktır.
hakkındaki sorgular ihaleden eve! sosa askeri satın alma komisyonundan
Muvakkat teminat (1198.20) lirarularak halledilmek Iazımdır.
dır.
alınabilir.
6 - Teklif mektuplarına teminat
Bu işe ait keşif, grafik, fennl şart
3 - Eksiltmeye girmek istiyenle mektubu ile bu işe dair pi.in, proje,
rin kanunun 2, 3 üncü maddelerindename, mukavele projesi ve eksiltme
kcşifname, fenni şartnameden başka
inıaafı
ki vesaik ile birlikte teminat ve tekşartnimeleri her zaman Nafıa müfirmalarının bu işteki ihtisas ve aalilif mektuplarının eksiltme saatından
Edirne Meriç Su l~leri Şubesi Mü- hiyetlerini gösterir vesikalarla bera- dürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin bu gibi itleri yaptıkla
bir saat eveline kadar Bursa askeri hendisliğinden :
ber Türkiye'de şimdiye kadar bu ka- rına dair Nafıa vek3.letinden alınmış
SA. AL. KO. na vermeleri.
ı - Eksiltmeye konulan iş: Edirne bil yaptıkları tesisatın listesini ve timüteahihtlik vesikası ile senesi için
(2752)
5121
cavarında Meriç nehri sağ sahilinde caret odası vesikalarını ihaleden bir
muteber
olmak üzere Ticaret oda:sı
bulunan Bosna köyünün feyezandan saat eveline kadar Urbaylığa vererek
vesikasını, teklif mektuplarına eklekurtulması için yapılacak sedde ve ınakbuz almaları ilan olunur.
meleri şarttır. Teklif mektupları iha(2456)
4663
Ankara Levazım Amirliği Satın mahmuz inşaatı keşif bedeli 5130 5, 92
le saatinden liıakal bir sat eve! makliradır.
Alma Komisyonundan :
buz mukabilinde daimi encümen ri2
Eksiutme
15.
8.
938
tarihine
1 _ İstanbul LV. amirlığine bağlı
binası
yasetine tevdi edilecektir. Postada
rastlıyan pazartesi günü saat 12 de Emüesse~at hayvanatı için 938 kuru ot
vlıki
olacak teahhür kabul edilmez.
yaptırılacak
dirne hükümet konağında meclisi upazarlığına talip çıkmadığından 1 a •
5006
htanbul Nafi~ Müdürlüğünden :
gustos 938 pazartesi günü saat 11.30 mumi salonunda toplanan su eksiltme komisyonunca kapalı zarf usuliyle
10-8-938 çarşamba saat 11 de !standa Tophanede LV. A. satın alma ko binası yaplırılacak
bulda Nafıa Müdürlüğünde (22182,61)
yapılacaktır.
misyonunda pazarlıkla eksiltmesi ya Ordu Halkevı Baıkanlığından :
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, lira keşif bedelli Fatih Zincirli kuyu
pılacaktır.
1
orta
okul
ikmal
inşaatı
kapalı
zarf
u- Ordu halkevi binasının 25.000
mukavele projesi, bayındırlık işleri
2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli
sulile
eksiltmeye
konulmuştur.
!ıra
keşif bedelli birinci kısım inşaatı
20112 lira ilk teminatı 1508 lira 40 ku- genel şartnamesi, umumi su işleri
Mukavele
,eksiltme,
Bayındırlık
iş
8.7.938
günnıiden itibaren 30 giin
şartnamesi, hususi şartname, vahidi
ruştur. Şartnamesi ko.da görülebilir.
lert
genel,
hususi
ve
fenni
şartnamep
müddetle
ve kapalı zarf usuliyle ekfiyat cetvelini ve projeleri 256 kıırus
İsteklilerin kanuni vesikalariyle be •
!eri,
proje,
keşif
hulasasile
buna
miisiltmeye
konulmuştur.
mukabilinde Edirne Trakya umumi
raber belli saatta komisyona gelme
2 - Bu işe ait ıartname ve evrak
müfettişliği binasında Meriç su işle teferri diğer evrak dairesinde görü!eri. (2760)
5124
§unlardır.
ri şubesi mühendisliğinden alabilir- lecektir.
Muvakkat teminat (1664) liradır.
A - Eksiltme ,artnamesi
alınacak ler.
isteklilerin teklif mektupları ve en
B - Mukavele projesi
4 - Eksiltmeye girebilmek
ıçın
Ankara Levazım Amirliği Satın isteklilerin 3815,29 liralık muvakkat az (15.000) liralık bu işe benzer iş
C - Nafıa işleri genel şartname
Alma Komİ•yonundan :
teminat vermesi ve 15 bin liralık nafıa yaptığına dair 938 yılına aid Nafıa si
l - Kırklareli tümen birlikleri 938 su işleri veya bu kabil nafıa işleri ba- Vekaletinden alınmış ehliyet ve ticaD - Yapı işlerine ait umumi ve
senesi ihtiyacı için kapalı zarf usuliylc şarmakta fenni kabiliyeti olduğuna ret odası vesikalarını havi kapalı zarf- fenni şartname
E - Hu•usı ve fenni ~artnamc
eksiltıniye konularak 22 temmuz 938 dair Nafıa vekaletinden alınmış mü- larını 10-8-938 çarşamba günü saat
10 na kadar İstanbul Nafıa Müdürlücuma günü ihalesi yapılan 120,000 ki- teahhitlik vesikası ibraz etmesi.
F - Keşif cetveli ve projeler
4825
İıtiyenler bu evrakı bedelıiz olalo kur1ı fasulyaya teklif edilen 14 ku5 - İstekliler teklif mektuplarını ğüne vermeleri. (4604-2570)
rak Ordu C. Halk Partisi ba9kanlı
ruı 29 santim fiyat komutanJıkça pa- ikinci maddede yazılı saatten bir sainşası
halı görüJdilğünden
yeniden kapalı at eveline kadar Meriç su işleri şube
ğmdan alabilirler.
zarf usuliyle eksiltmeye konuJmuı si mühendisliğine vermeğe mecbur
3 - Eksiltme 8.8.938 tarihinde pa·
Diyarbakır Nafıa Müdürlüiüntur.
zarteıi güniı saat 13 de parti ilyön ..
den :
durlar.
2 - Beher kilosunun muhammen
1 - İhaleye konulan it:
kurulunda yapılacaktır.
Postada olan gecikmeler kabul ebedeli 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 dilmez.
Eksiltmeye
konulup
talibi
çıkmı
4 - Ek&iltıneye gir~bilmek için is(4894/2781)
5140
liradır. İhalesi 15 ağustos 938 cumaryan Urfa kapı lzzetpaııa caddeai Par- teklilerin 1875 lira muvakkat temitesi günü saat il dedir. lstckliler
yolunun 26109.96 liralık inşaatı ka- nat vermesi ve bundan başka aşağıda·
konağı yaptırılacak ke
şartnamesini her gün tümen satın alpalı zarfla ihaleye konmuştur.
ki vesikaları haiz olup göstermesi lama komisyonunda görebilirler. lıtek
2
Bu
ite
ait
evrak
tunlardır:
zımdır.
Kara Yazı Kaymakamlığından :
lilerin kanunun 2, 3 maddelerindeki
A) Eksiltme ııartnamesi
On beş bin liralık yapı işi yaptı
Karayazı kazasında yeniden yapı
vesaik ile teminat mektuplarını havi
B) Mukavele projesi
ğına dair nafıa vekaletinden alınını'
lacak olan hükümet konağının on beş
zarfları belli gün ve saatten en az bir
C) Hususi, fennl ve bayındırlık iş 938 senesine ait mütcahhidlik vesika-.
saat eveline kadar tümen satın alma bin lira bedeli keşifli inşaatı kapalı leri genel şartnameleri
ıı, Ticaret odasında kayıtlı bulunduzarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
komisyonuna vermeleri.
D) Bu evrak nafıa dairesinde gö- ğuna dair vesika.
tur.
(2773)
5138
rülebilir ve istenebilir.
5 - Teklif mektupları yukarıda ü1 - Eksiltme 19. 8. 938 cuma günü
3
Bu
işin ihalesi 12 ağustos 938 çüncü maddede yazılı saatten bir ıa
saat 15 de Karayazı hükümet konağı
yağı alınacak
cuma günü saat il de kapalı sarf uıu at eveline kadar C. Halk partiıine
içinde yapılacaktır.
liyle nafıa müdürlüğünde yapılacak getirilecek ve eksiltme komisyonu
2 - Muvakkat teminatı 1125 liraAnkara Levazım Amirliği Satın
tır.
reisliğine makbuz mukabilinde veridır.
Alma Komisyonundan :
4 - Eksiltmeye girebilmek için lecektir. Posta ile gönderilecek mek1 - Eskişehir garnizonundaki bir3 - İstekliler bu işin evrakı fenni1958.25 liralık muvakkat cari sene Ti- tupların nihayet üçüncü maddede yaliklerin yıllık ihtiyacı olan 19000 kilo yesini Karayazı kaymakamlığı ve Ercaret Odası vesikası, Nafıa vekile .. zılı saate kadar gelmiş olması, dış zarsade yağı kapalı zarfla eksiltmeye zurum Nafıa müdürlüğünde okuyabi ..
tinden alınmış 10.000 liralıktan yuka- fın mühür mumu ile iyice kapatılmış
konulmuştur. İhalesi 16 ağustos 938 lirler.
rı ehliyet vesikası.
bulunması lll.zımdır.
salı günü saat 16 da Eski§ehir
Lv.
4 - İstekliler resmi
gazetenin
5 - Taliplerin zarfları cuma günü
Postada olacak gecikmeler kabul
ihale saatından bir ıaat evci komis- cdilm., ( 4695 /2640)
4956
yon reisliğine makbuz mukabili vermeleri. Posta gecikmeleri kabul edilbinası
mez.
(4813/2721)
5056
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan :
Kanunl

Un

hava deposu ve buz

Yulaf ve saman

yapma

Et

zarf usulile
eksiltme

Sedde ve mahmuz

Kuru ot alınacak

Orta okul

Halkevi

Kuru fasulya

Parke yol

Hükümef

Sade

Odun ahnacak

Miktarı

Kilo

Cinsi

Tahmin bedeli
Lira kuruş

İlk Teminatı

Lira

kuruş

2475 O(J
Odun
33000 00
ı - Elazığ merkezi için alınacak miktar cins tahmin bedel ve ilk teminatı yukarda yazılı (İki milyon iki yüz bin) kilo odun Elazığ tüm satınal
ma komisyonunca 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır.
2 - Şartnamesi salı perşembe cumartesi günleri adı geçen komisyonda
görülecektir.
3 - lsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona
vermeleri ve kendilerinin de mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları.
(2535)
4813
2200000

Odun
Ankara

Levazım Amirliği

Miktarı

Kilo

Cinsi

alınacak
Satın Alma Komisyonundan :
İlk Teminatı

Tahmin bedeli
Lira kuruı

Halkevi

Lira

kuruş

1170000
ll700 00
Odun
877 50
1 - Hozat alayı için alınacak miktar cins tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı (bir milyon yüz yetmiş bin) kilo odun Elazığ tüm satın
alma komisyonunca 5 ağustos 1938 cuma günü saat i l de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır.
2 - Şartnamesi sah perşembe cumartesi günleri adı geçen komisyonda
görülebilecektir.
3 - !steklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona
vermeleri. Ve kendileri de mezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları.
.(2534)
4812

Elektrik

tesisatı

3olu Belediye Riyasetinden :
Bolu belediyesinin 42271 lira 50 kubedeli keşifli elektrik tesisa13712 lira 50 kuruşluk kısmı
zarf usuliyle münakasaya ko-

ruşluk
tından
kapalı

nulmuştur.

İhalesi 22-8-938 pazartesi günü saat 15 de Bolu belediye encümeni huzuriylc yapılacaktır .
İsteklilerin keşif bedelinin % 7,5
ğu olan 1028 lira 44 kuruş muvakkat
teminat akçesini ve 2490 sayılı kanunun 10 cu maddesinde yazılı olan lazım vesaiki ve teklif mektuplarını ihale saatinden evvel encümene ver meleri lizımdır. Proje ve :ıartnameler
Bolu belediyesinden ve lstanbulda
Galata Asekurazione handa elektrik
mühendisi Bay Hasan Halet Işıkpı nar'dan alınabilir. (4835)

Doğumevi binası
yaptırılacak

yaptırılacak

Kocaeli Cumhuriyet Halk Partisi Batkanlığmdan :
1 - hmitte yapılacak halkevi binası için evvela kapalı zarfla ve bilahare pazarlık suretiyle yapılan münakasalarda talip bulunmadığından vıı
bit fiatlardan bazıları artırılmak suretiyle bu inşaatın 60 bin liralık kıs
mı tekrar kapalı zarfla münakasaya
konmuştur. Eksiltme ağustosun birin
ci pazartesi günü saat 16 da hmit
parti başkanlığında toplanacak Uyön
kurul huzurunda yapılacaktır.
2 - Bu işe ait evrak şunlardır:
a) Eksiltme şartnamesi mukavelename fenni şartname bayındırlık işle
ri genci şartnamesi vahidi fiat listesi tarifnamesi ve projedir.
3 - İsteklilerin bu işe ait dosya
muhteviyatını Kocaeli nafıa müdürlüğünde tetkik edebilirler.
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4500 liralık muvakkat teminat vermesi liizımdır.
5 - Ticaret odası vesikası ve 938
senesi için muteber 75 bin liralık nafıa vekaletinden alınmış yapı işleri
ne ait müteahhitlik vesikasını hamil

Erzurum Valiliğinden :
İl merkezinde yeniden yapılmakta
olan doğum evi binasının 12397 lira
57 kuru,ıuk ikmal inşaatı kapalı zarf olması.
usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 per- mucibince ihzar edecekleri teklif
şembe günü saat 16 da hüküınet kona- mektuplarını başkanlığa makbuz muğı içinde Vilayet daimi encümeninde kabilinde verıncleri ilan olunur.
yapılacaktır.

%81

.

---~

•

- - --

2 - İstekliler bu işe ait şartname
iM<Oklilerin de 5 - ağuıı.tos - 938 cwna
alınacak
ve sair evrakı devlet dcmiryollarının
günü saat on buçukta belediye encü.
Harta Genel Direktörlüğünden:
Ankara. Eskişehir ve Sirkeci veznemenine müracaatları. (2614)
4899
' lerinden 13 lira mukabilinde alabilir1 - Harta Gn. Drk. kıtası için
Kiralık
inşaatı
yaptırılacak ler.
70000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot,
3 - Eksiltme 15.VIII.938 tarihin 15000 kilo saman, 200 kilo hayvan tuSaray Belediye Reisliğinden :
D. O. Yolları Satın Alma Komis.. de pazartesi günü saat 12 de AnkaraSaraya beş kilometre mesafedeki
zu eksiltme suretiyle alınacaktır.
ULUS -19. uncu yıl.-No.: 6106
da devlet demiryolları y-01 dairesinde
yonundan :
Ankara Belediyeıinden :
kaynaktan başlıyan eski su yolunun
2 - Eksiltme 1 O ağustos çarşamba
İmtiyaz Sahibi
Haydarpaşada yapılacak kısmı aza- merkez birinci komisyonunca yapıla·
1 - Hapisane civarındaki 8, 9, 10 günü saat 12 de Cebeci'de Harta Gn.
mezkur kaynaktan kasaba kenarında Nurettin Kamil SUNER
mi demir fevkani geçit köprüsünün caktır.
numaralı odun ve kömür depo yerine Drk. binasında satın alma
ki maslağa kadar çelik boru ile yenikomisyo4 - Eksiltmeye girebilmek için isinşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeUmumi Neşriyatı İdare Eden
istekli çıkmadığından açık arttırmala nunda yapılacaktır.
den döşenmesi suretiyle inşasına ka ye konmuştur.
teklilerin teklif mektubiyle birlikte
Yazı İşleri Müdürü
rı on gün uzatıJmştr.
palı zarf usuliyle talip çıkmadığın 3 - Muhammen bedeli 4464 lira,
l - Bu inşaatm keşif bedeli 461.000 aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayMümtaz
Faik
FENiK
2 - Muhammen bedelleri (180) Ji _ muvakat teminatı 334 lira 80 kuruş
dan bu kere 22. 7.938 tarihinden iti liradır.
nı gün saat 11 re kadar komisyon re·
ULUS Basımevi : ANKARA
radır.
baren bir ay müddetle ve pazarlıkla
olup Maliye makbuzu veya banka
2 - İstekliler bu işe ait şartn.me isliğine tevdi etmiş olmaları lhım
3 - Muvakkat teminatları (13,5) li- mektubu kabul olunur.
eksiltmeye konulmuştur.
ve sair evrakı devlet demir yolların::n dır.
radır.
1 - İşin muhammen bedeli 25649
4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün
Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci vezııe a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy4 - Şartnamesini görmek isti yen lira 46 kuruştur.
ve
saatte teminatlariyle birlikte ko!erinden 23 lira mukabilinde alabilır gun 14150 liralık muvakkat teminat,
!erin her gün yazı işleri kalemine ve
2 - İstekliler bu işe ait şartname,
misyona
gelmeleri.
ler.
b) Bu kanunun tayin ettiği vesika- proje ve sair evrakı belediyeden paisteklilerin de 2 ağustos 938 sah günij
(2483)
4700
3 - Eksiltme 10.9.938 tarihinde cu- lar,
saat on buçukta belediye encümenine
rasız alabilirler.
martesi giınü saat 12 de Ankarada
c) Bu giib inşaat işlerinden en az
Bağ~
3 - Eksiltme 22.8.938 tarihine rastmüracaatları. (2664)
4968
devlet demir yolları yol dairesinde 50.000 lira kıymetinde bir in1aat yap- lıyan pazartesi günü saat 14 de belealınacak
Ankara
Belediyesinden
:
merkez birinci komisyonunca yapıla mış olduğuna dair nafıa vekaletin
diye binasında toplanacak belediye
Harta Genel Direktörlüğündenı
1 - Samanpazı bahçesinin tanzimicaktır.
den musaddak ehliyet vesikası.
encümeninde yapılacaktır.
Vakıflar Umum Müdürlügü
Je pergola inşası için on beş gün müd4 - Eksiltmeye girebilmek için is1 - Harta Genel direktörlüğü kı
(2586)
4883
4 - Eksiltmeye girebilmek için is- detle açık eksiltmeye konulmuştur.
teklilerin teklif mektuplariyle birlık
tası eratı için 377 adet kilim, 82 adet
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve
2 - Keşif bedeli (5592,01) liradır.
tc aşağıda yazılı teminat ve vesaıki
yatak kılıfı, 109 adet yastık kılıfı, 203
vesaiki aynı gün ve saate kadar encüS a t ı lık
3 - Muvakkat teminatı (419,40) li.
aynı gün saat 11 re kadar komisyon
adet ekmek torbası, 100 adet bo§ iU'
"nen reisliğine teslim etmeleri 13.zım radır.
Vakıflar Umum Müdürlugundeıı:
reisliğine tevdi etmiş olmaları ıa
val eksiltme suretiyle alınacaştır.
iır.
4 - Keşifnamesini görmek istiyenMadde 1 - Kırklareli vılayetının
zımdır.
A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in- lerin her gün yazı işleri kalemine ve Lüleburgaz kazasına bağlı Hamitabat
2 - - Eksiltme 8 ağustos 938 pa•
A) 2490 sayılı kanun ahkamına uyci maddelerine uygun 1927 lira 75 ku- isteklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma köyünde mazbutan idare olunan Gazi zartesi günü saat 11,30 da Cebeci'de
gun 22190 liralık muvakkat teminat,
alınacak
ruş muvakkat teminat.
günü saat on buçukta belediye encü- Hasanpaşa vakfından tapuyle muay- Harta Gn. Drk. binasında satın alma
B) Bu kanunun tayin ettiği veS<kaB - Kanunun tayin ettiği vesika- menine müracaatları. (2611)
4896 yen hudutlar ıçınde bırı l.GU86j dö- komisyonunda yapılacaktır.
Gazi
O
rta
Muallim
Mektebi
ve
Terlar,
lar.
biye
Eıutitüıü
Direktörlüğünden
:
nüm (l) evlek dıgerı l965) döniım (l)
C) Nafıa vekaletinden musaddak
3 - Muhammen bedeli 2107 lira
Bu iş hakkında fazla izahat almak
evlek
ki ceman .>051 dOnüm 2 evlei<- 3 5 kuruş, muvakat teminatı 158 lira
1939
ders
yılı
için
enstitü'1938
müteahhidlik vesikas:,
•
istiyenlerin belediye encümeni reisliten ıbaret ıkı parça tarlanın mı..ilkı 5 kuruş olup maliye makbuzu veya
5 - Fazla tafsilat almak istiyenle- nün türkçe - edebiyat, tarih - coğraf ğine müracaat etmeleri. (2692) 5067
Belediye Rei•liğinden :
ya,
tabiiye,
riyaziye,
pedagoji,
resim
yetleri satılma.ı< u.tere 19 temmuz 938 banka mektubu kabul olunur.
Karadeniz
yüzme
havuzlarına
girin devlet demıryolları yol dairesine
Efı.inünc.ten
9 abu.>tos 9.,ö gunüne kaiş,
ve
beden
terbiyesi
şubelerinin
denlere
bir
kolaylık
olmak
üzere
müracaat etmeleri. (2593)
4884
4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün
birinci sınıflarına yeni talebe alına
30. 7. 938 den itibaren cumartesi gün- oar şartnamesı hlUtulu,. c napalı zarı
ve
saatte teminatlariyle birlikte kocaktır. Alakadarlar kayıt ve kabul
leri saat 16 da ve pazarları saat 10 da usu1ıy le arttırmiya Kouuımuştur.
Diplomalı
misyona
gelmeleri.
2 - 'ı'ukarıda yazılı gayrımenkul·
şartları ile müsabaka imHhanı 'ekil
Kızılay'dan birer araba kaldırılacağı
2481)
4698
ve günlerini kültür direktörlüklerin~
Haaan Kale Kaymakamlığından : ilan olunur. Ücret: 15 kuruş.
lerin bırlıKte muuammen bedelı lSOuCJ
alınacak
Hasankale'de
yeniden
yapılmakta
(2770)
5108 Jıradır.
D . D. Yolları Umum Müdürlüğün den öğrenebilirler. Ankara'da kayıt
alınacak
3 - İhale bedeli peşin alınacaktır
işleri ve imtihanlar enstitüde yapıla - olan hükümet konağının 30 bin lira
den :
bedel
keşifli ikmal inşaatı kapalı zarf
4
ıı.alesi
9
agustos
938
tarihine
caktır, (2529)
4810
Kiralık
Harta Genel Direktörlüğünden:
ı - Devlet demiryolları yol daireusulile eksiltmeye konulmuştur.
müsadıt salı günu saat 14 de Kırkla·
sinde çalı~mak üzeL t:. 7 inci der&e'!1 - Harta Gn. Drk. kıta.sı için 170
1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 per
relı Vakıılar Müdurlüğü ihale koden 208 lira ücretle bir diplomalı or şembe günü saat 16 da Hükümet komı;iyonunca Vakıflar Umum müdur· ton kok kömürü eksiltme suretiyle a·
man mühenUısı alınacaktır.
Ankara Belediyesinden
nağı içinde kaymakamlık od-asında
liıgunıin tasdikına talikan yapılacak hnacaktır.
2 - Ankarada istihdam edileceğin
1
- İstasyon civarında
Kenlıgül
yapılacaktır.
tır.
2 - Eksiltme 10 ağustos 938 çarden (15) lira mesken tahsisatı ve harimevkiindeki odun ve kömür deposu
2
Muvakkat
teminat
2250
liradır .
5
Taliplerin
2490
sayılı
kanuna
şamba
günü saat 10 da Cebeci'de Har·
ce yapılacak vazıfe seyahatleri için
yapılmak üzere yüzü 15 metre, derinbinası
3
İstekliler bu işin evrakı fenni·
göre
hazırlıyacakları
teklif
mektupta
Gn.
Drk. binasında satın alma kode ayrıca harcirah ·ıerilir.
liği 20 metre olmak üzere
300 metre
yesini
Hasankale
kaymakamlığından
tarını
4
üncü
maddedeki
saatten
bir
misyonunda
yapılacaktır.
yaptırılacak
3 - Yüksek orman mühendis dipve Erzurum Daimi encümeninde oku- murabbaı belediyeye ait yerin icarı on saat eevline kadar Kırklareli vakıf
3
Muhammen
bedeli 4505 lira,
lomasını haız olması şarttır.
beş gün müddetle açık arttırmaya ko·
Türkkuıu Genel Direk!<;rl üğünden:
yabilirler.
lar
müdürlüğü ihale komisyonu reis- muvakkat teminatı 338 lira olup vez•
4 - Travers işlerinde bulu:ımuş o1 - Ankara'da Türk Hava Kuru 4 - İstekliler resmi gazetenin 7 .5. nulmuştur.
liğine vermeleri lazımdır.
ne makbuzu veya banka mektubu ka•
lanlar tercih olunur.
2 - Muhammen bedeli (180) lira.
mu Merkez binasiyle Türkkuşu oku- 1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında
6
Teklif
mektuplariyle
teminatını
bul olunur.
5 - Tliplerin evrain müsbiteleriy- lu arasında yaptırılacak Türkkuşu
dır.
intişar eden talimatname mucibince
vaktinde
vermemiş olanlar arttırma
le şahsen veya yazı ile yol dairesino Talebe Pansiyon binasının inşaatı ka3 - Muvakkat teminatı (13,5) lira4 - Taliplerin yukanda yazılı gün
938 takvim yılına aid Nafıa Vekaleya kabul edilmiyeceklerdir.
müracaatları i13n olunur.
4963
ve saatte teminatlariyle birlikte kopalı zarf usuliyle eksiltmeye konul dır.
ti'nden alınmış ehliyetname ve tica7 - Tahmin edilen bedele göre mu- misyona gelmeleri.
4 - Şartnamesini görmek istiyenlemuııtur.
ret odası vesikasile birlikte birinci
vakkat
teminat 1125 liradır.
alınacak
Diplomalı
(2482)
4699
2 - Eksiltme 1 Ağustos 1938 pa- maddede
yazılı
saatten bir sa- rin her gün yazı işleri kalemine ve is.
8
Satışa ait şartname Ankara'da,
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün- zartesi günü saat il de Ankarada at evetine kadar teklif mektuplarını teklilerin de 5 - ağustos - 938 cuma
Hava Kurumu Merkez binasında ya- mühür mumu ile iyice kaaptılmış ve günü saat on buçukta belediye encü. Vakıflar umum müdürlüğü emlak
den:
Müddeaaleyh: Ankara Kalaba kö •
menine müracaatları. (2613)
4898 müdürlüğünde, İstanbul'da, İstanbul
1 - Devlet demirvolları yol daire- pılacaktır.
mühürlü olduğu halde komisyon riyilnde Timur oE.lu s .. w....
Vakıflar baş.müdürlüi;ünde Kırklare
3 - Keşif bedeli: 129.612 lira 68
sinde çalışmak üzer~ 7 inci dereceden
yasetine vermeleri mercudur. Postaalınacak li'nde vakıflar müdürlüğünde parasız Ankara telsiz civarında kain ka·
kuruştur.
208 lira ücreti~ bir dıplomalı mimar
da vuku bulacak gecikmeler kabul everilir.
4 - İnşaat müddeti: 15 ağustos
alınacaktır.
Ankara Belediyesinden :
dilmez. (2455)
4662
9 - Arttırmıya iştirak edenler dastronun 1676 numaralı adasında ~
2 - Ankarada ıstıh-:!•m edileceğin 1939 dur. Bedelin 100.000 lirası 1938
1 - Yollarda kullanılmak üzere 50 şartnamenin bütün muhteviyatını ka- 12 parselinde mutasarrıf bulunduğu •
den IS lira mesken tcll-..bisatı ve harice mali senesinde, mütebakisi 1939 senenuz 4955 metre murabbaı tarla kulf
adet ıskara on beş gün müddetle açık bul etmiş sayılır. (2659)
5002
yapılacak vazife sey.ıhatleri için de si tahsisatından ödınecektir.
sahası yapılmak üzere Ankara bele •
eksiltmeye konulmuıtur.
5 - Muvakkat teminat 9720.95 1i ayrıca hatcirah verilir.
diycsince aleyhinize ikame olunan is~
2 - Muhammen bedeli (500) liradır.
3 - Yüksek mimar diplomasını ha- radır.
timlaken tescil davasından dolayı na·
3 - Muvakkat teminatı (37,5) lira
Harita Umum Direktörlül)ü
Tortum Kaymakam l ığından :
6 - İsteklilerin en az 100.000 liramınıza
çıkarılan davetiye varakası
iz olması şarttır.
dır.
Tortum'da yeniden yapılmakta o4 - Taliplerın evrakı müsbitele- lık bir inşaat işi yaptıklarını Nafıa
Kalaba köyünde Timur oğlu Şevket
4 - Şartnamesini görmek istiyenle·
riyle şahsan veya yazı ile yol daire- Vekaleti tarafından verilmiş bir ve· lan Hükümet konağı 30 bin lira bedel rin her gün yazı işleri kalemine ve isyağı
alınacak namında bir şahıs olmadığından bah•
keşifli ikmal inşaatı kapalı zarf ususine müraca3tları ılan olunur. 4964 sika ile isbat etmeleri şarttır.
sile bila tebliğ iade edilmiş olmasına
teklilerin de 5 • ~ğustos 93~ cuma gü
Harta Genel Direktörlüğünden:
7 - Bu işe ait şartname, keşif pro- lile eksiltmeye konulmuştur.
nü saat on buçukta belediye encüme. 1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı için ve mahkemecede ilanen tebliğat icra·
jeleri ve plan dosyaları 15 lira bedel
1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 per- nü saat on buçukta belediye encüme.
Eskişehir'
inşaat
500 kilo zeytinyağı, 1300 kilo sabun sına karar verilmiş olduğu ciheti•
mukabilinde Türkkuşu Levazım Bü- şembe günü saat 16 da Hükümet konine müracaatları. (2612)
4897 eksiltme ile alınacaktır.
muhakeme günü tayin olunan 19.9.938
D. D. Yolları Satın Alma Komis- rosundan alınabilir.
nağı içinde kaymakamlıkta yapıla
2
Eksiltme
10
ağustos 938 çar- tarihine müsadif pazartesi günü saat
yonundan :
8 - İsteklilerin belli günde eksilt- caktır.
alınaca k
şamba günü saat 11 de Cebeci'de Har- 14 de Ankara ikinci asliye hukulı:
Eski~ehirde inşa edilecek leyli çı- me saatinden bir saat eveline kadar
2 - Muvakkat teminat 2250 liradır.
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko- mahkemesinde bulunmanız lüzumll
Ankara Belediyesinden :
rak mektebi ile tüccari eşya arrıbarı usuli dairesinde ve mutad vesaikJe
3 - İstekliler bu işin evrakı fennı
tebliğ olunur.
5115
Beled'ye
fen
işlerine
alınacak
misyonunda yapılacaktır.
1
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· birlikte tekliflerini Türkkuşu Leva · yesini Erzurum Nafıa müdürlüğünde
!500
çuval
çimento
on
beş
gün
müd.
3
Muhammen
bedeli
91
O
lira,
muştur.
zım şubesine makbuz
mukabilinde ve Tortum kaymakamlığında okuyaZayi - 1937 senesinde Karaşar na•
detle açık eksiltmeye ko.-ıulmuştur.
muvakkat teminatı 68 lira 25 kuruş obilirler.
1 - Bu işinin muhammen bedeli ı vermiş bulunmalan lazımdır. 4562
2
Muhammen
bedeli
(2287,5)
libiyesi
ilk okul beşinci sınıfından almıl
lup
Maliye
makbuzu
veya
banka
mek4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.
:eman 260.000 liradır.
olduğum §ehadetnameıni zayi ettin>radır.
tubu
kabul
olunur.
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında
3 - Muvakkat teminatı (171,56) li4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün yenisini alacağımdan eskisinin hükmiİ
intişar eden talimatname mucibince
radır.
ve
saatte teminatlariyle birlikte ko- olmadığı ilan olunur. Beypazarı Köse1938 takvim yılına aid Nafıa Vekale4
Şartnamesini görmek istiyen- misyona gelmel~ri.
ler köyünden Deli İbrahim oğulların •
D. D. Yolları Satın Alma Komi• yonundan :
tinden alınmış ehliyetname ve ticadan Hasan oğlu Hüseyin Akgül. 5133
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç grup ret odası vesikasile birlikte birinci lerin her gün yazr işleri kalemine ve
(2484)
4701
tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 25-8-1938 perıembe günü saat i l maddede yazılı saatten bir saat evede kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır.
tine kadar teklif mektuplarını mühür
....
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile mumu ile iyice kapatılmış ve mühür·
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek- lü olduğu halde komisyon riyasetine
Kütahya 6 Sayılı Jandarma O kulu Komut anlığın dan :
liflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri l.lzım· vermeleri mercudur. Postada vuku
bulacak gecikmeler kabul edilmez.
Tahmin edilen
% 7,5 muvakkat
dır.
(2454)
.
4661
Tutarı
Alınacak erzakın mikdarı
bedel kilosu
teminat
!halenin
Erzakın cinsi
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, ,Haydar·
Lira Kr.
Çoğu kilo
Azı kilo
Ku. Sa.
Lira Kr.
Günü
Sa.
paşa'da tesellüm ve sevk şefliginden dağıtılacaktır. (2646)
5015
ZAY 1: - Üsküdar nüfus dairesin270000
200000
24975
9 25
1873 12
19. 8. 938 11
Cuma Ekmek l.ne~İ
Muhammen
Muvakkat
den aldığım nüfus kağıdım zayidir.
20000
80000
50000
25
1500
19. 8. 938 11,30 ,,
Sığır eti ver'
Bedel
Teminat
Yenisini çıkartacağımdan hükmü
•
keçi eti
Lira
Lira
Tezgahın cinsi ve miktarı
Grup
ktur.
8400
8000
6000
105
630
19. 8. 938 16,40 ,,
Sade yağı
Vakıflar umum müdürlüğü inşaat
Cins ve mikdarı ve ilk teminatı yukarıda Jandarma okulunun 1 eylul 938 den 1 eylill 939 gününe kadar bi'
116,25
1550
Bir adet Hidrolik boru bükme presi
I
ıidürü mimar Nihat Niğizberk kızı
yıllık ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. İhale gün ve saati cetvelde yazılıdır. İsteklilerin
180
Iki
adet
~entrolama
tezgahı
2400
II
hal Niğizberk.
5127
eksiltmeden eve! Kütahya malsandığına yatıracakları ilk teminat makbuzlariyle 938 yılı Ticaret Odası vesika.,
262,50
Bir adet musluk alıştırma tezgahı
3500
III
ve 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bir sa31
eve! komisyon başkanlığına makbuzla verilmesi evsaf ve şartnameleri belli gün ve saatten eve! görüp öğren'
meleri ilan olunur.
(4806/2719)
5057
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Kazalar
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depo yerleri
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Talebe

Otobüs seferleri

konağı
ya ptı rı la ca k

Hükümet

orman mühendisi

Kok kömü rü

odun, kömür
depo yeri

Hava Kurumu

Talebe pansiyon

mimar

50 Aded iskara

konağı
yaptırılacak

Hükümet

leytin

ve sabun

de

Çimento

Muhtelif tezgôhlar

alınacak

Ekmek, et ve yag

alınacak

• Balast eksiltmesi

Devlet Demiryolları Yedinci lıl•tme Müdürlüğünden :
Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve fhuwkkat teminat miktarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır ..
Eksiltme ıı - Ağustos - 1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat i l de Afyonkarahisar'da yedinci iş
letme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 1 - 7 - 1937 tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede
illin edilmiş olan talimatnamede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat
teminat banka mektupları veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve
33 üncü maddelerindeki tarifat veçhi le hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat 10 da eksiltme
komisyonu reisine makbuz mukabilin de teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şartname
ve mukavele projelerini Afyonkarah isar'da işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. (2673)
5020
İhale

Balast

ocağının:

Bulunduğu

İzmir

İzmir Afyon -

'

Kilometresi:

edilecek
miktar M3

hat

Afyon
Afyon
Konya

234 400 227 -

9.000 M3
235
10.000
M3
401
227+700 10.000 M3

Bir M3 nın
Muhammen
bedeli

Muhammen
bedel

kuruş

Lira K.

102
136
132

tutarı

9180
13600
13200

YENİ
BU GÜN BU GECE
Büyüh Macera ve Heyecan

film i
YILMAZ KAPTAN

Seanslar: 2.30 - 5.45 Gece 2 lde
Fiatlar: Balkon 35 Salon 15

Muvakkat
teminat

A yrıca:

11 ve 1 de ucuz matineler
Fiatlar: Balkon 20 Salon 15

tutarı

Lira K.
688.50
1020.00
990.00

SİNEMALAR
..1111111..
=
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=
=
=
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=
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=
=
=
=
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-
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H ALK
BU GÜN BU GECE
Heyecanlı

ve eararlı aahnrlerle.
d olu büyük macera filmi
DO KTORŞANDU

Sean6'ar: 2.15 - 5.45 Gece 21 de
Fiatlar: Balkon 35 Salon 15
A yrıca:

11.30 da ucuz matine
Fiatlar: Balkon 20 Salon 15

BU GECE SAAT 2 1 D E;

A nkara Pala•'la Şehir Bahçe.i ara •ında A çık Hava
Ü Ç AHBAP ÇAVUŞLAR

\l:

Sinema8ında

o

ti

