


SAYIFA 2 

KitC1pfor '1raAıru1a 

Okunacak kitab 
Bir fransız dergisi, geçenlerde, 

okurlarından soruyordu: "büyük 
harbtanberi mükafat kazanan ro
manlar içinde en iyisi hangisi -
dir?., 

Bizde böyle bir konkur açılsa 
soru şöyle olmak lazım gelir: 
"harbtanberi yazılan kitablar için. 
de en iyisi hangisidir?,, 

O kadar az ya.zıyoruz ki bası· 
lan kitabları sınıf sınıf ayırmağa 
kalkışacak olursak bir çok konu • 
Jar üzerinde hiç yazmadığımız an. 
laşdır. Bunun, kitab yazana, basa
na, satana ve okuyana göre sebeb
Jeri vardır. Bunları burada araştı • 
racak değilim. 

Okumayı seven bir türk gibi 
soruya dönelim: "harbtanberi ya
zılan kitablar içinde en iyisi han· 
. ·a· ' gısı ır ... 
Basılan kitablarımız sayılı ol -

makla beraber içlerinde eğlendi -
ren/eri, edebi zevkimize cevap ve
renleri, bilmediklerimizi öğreten • 
leri, düşündürenleri yok değildir. 
Bunlardan en iyisini nasıl seç · 
meli? 

Seçmek için okumak gerektiği
ne göre neleri okuyorsak ancak 
onların en iyisini ayud etmeğe ça
lışabiliriz. Ben kendi hesabıma, 
eğlenmek ve edebi zevkimi almak 
için ancak &k§am yemeğiyle uy • 
ıu arasında, zaman zaman, bir sa
at bulabiliyorum. Bundan dolayı, 
yerimde kim olsa, bu çeşit kitab • 
/ardan yetki ile bahsedemez. Fa -
kat bilmediğimiz ve bilmediğim o 
kadar çoktur ki öğrenmek ve dü • 
şünmek için, iş arasında bile, öğ. 
reten ve düşündüren kitablan o -
kumak çaresini aramak bir ödev 
oluyor. 

Böyle bir kitabı daha yeni oku
dum. Bunu "konkurda birinciliği 
kazanacak tek kitab,, diye değil, 
fakat böyle bir konkurda adı her. 
halde geçmek lazım olan bir ki -
tab diye tanıtmak istiyorum. 

Şakir Hazım Gökmen'in yaz
dığı "Hava tehlikesi ve korunma 
çareleri,, adındaki eseri okuyunuz; 
"harbtanberi yazılan kitablar için. 
de en iyisi hangisidir?,, konkurun
da hatırllyacağınızı çok umarım. 

Hava/arımız tehlikededir! 
Mavi, bulutsuz gökyüzü; sa • 

bahleyin cıvıldaşarak uçuşan kuş. 
larm yurdu, bize güzel kokulan 
getiren rüzgarların esdiği gölryü -
2ü; akşam görülmemiş renklerin 
·ölenini veren, gece üzerimize el
mRslı ve serin bir tül gibi gerinen 
gökyüzü, her edebiyatın tü
kenmez kaynaklarından biri olan 
gökyüzü .•• 

Lamartin'i düşününüz: 

Ak amın solgun yıldızı 
Uzakların habercisi... 

Ahmed Haşimi hatırlayınız: 

Mehtab kemer taze belinde, 
Ustunde sema gizli bir örtü, 
Yıldızl .. r onun güldür elinde·-

Gökyüzü tehlikededir! 
Gökyüzü? Yani onun altında 

yaşayan bizler asıl tehlikedeyiz. 
Uçakçılık o kadar ilerlemiştir ki 
Almanyadan sabahleyin uçağma 
binen genç, güzel bir kadın, kom 
şusuna gider gibi, lstanbula gelip 
ak am gene evine dönüyor. 

Bilmem nereden kalkan yüz· 
lerce uçak bize, o güzel kadın gi. 
bi dudaklarının gülümsemelerini 
ve dişlerinin incilerini değil yı. 
kıcı, yakıcı, zehirleyici bombala· 
ıiyle olümü getirebilirler. 

Hava ordusu, şimdiye kadar bil. 
diğimiz ordular gibi, harbı ilan e
den, smıTI lalan yerden geçen, 
cebhe kurarak ilerliyen bir ordu 
değildir. Umulmayan bir taraftan 
ve gözlerin göremiyeceği yüksek
liklerden geçip cebhe gerisine a • 
kn eren yıkıcı bir kuvvettir ki sı
mrdaki as/terden çok sınır gerisin· 
deki sivil halka korku saçar, mo • 
ıalini ezer bitirir, evini barkım yı
kar, çoluğunu çocuğunu yok eder. 

H avala11mız tehlikededir. 
Büyük Başbakanın, Türk Ha· 

va Kurumu kurultayında açık yü. 
rekle ve hiç bir hakikati gi%lemi -
yerek söylediği sözler hatırımız • 
dan çıkabilir mi? Şakir Hazım 
Gökmen kitabında, bu tehlikelerin 
neler olduğunu ve onlardan nasıl 
korunabileceğimizi - havalarda 
uçmuş, havalarda döğüşmüş - bir 
e~ki uçman bilgi ve görgüsü ile 
birer birer anlatıyor. 

Kitabtan bir kaç bölümün baş -
lığını alıyorum: 

Korunma işi nasıl doğdu, naııl 
büyüyor 

Tehlike ile kar§ı karşıya. 
Havacılığın yapabilecekleri. 
Tayyareciliğin öldürücü vası-

taları. 
Hava tehlikesine karşı mü -

dafaa 
Korunma vasıtaları. 
Hava harblarmda her yurdda

~m iistüne, en az, kendini koru • 
ma ödevi düşecektir. Bu kittıb on 
dan dolayı "herkesin kitabı,, dır 

ve bunun için de "harbtan sonra 
yazılan kitablarm en iyisi hangi
sidir?., konkurunda kendinden ya. 
na çok oy bulacaktır. 

"Hava tehlikesi ve korunma ca 
releri., okunacak bir kitabtır. 

N. BAYDAR 

Moıkova'da uçak günü ,.enlikleri 
Moskova, 19 (A.A.) - Dün Mosko

vada uçak alanında uçak günü şenlikle
ri yapılmıştır. Uçaklar, parti ve bükü· 
met başkanlarının, diplomatların ve yüz 
binden azla aeyircinin önünde gilç ak
robasi hareketleri yapmışlardır. 

Uçakçılığın lıcrlemc ve teknik geli
ıimini gösteren bu hareketlerden son· 
ra yolcu uçakları, motörsüz uçaklardan 
katmç hava trenleri parlak bir geçit 
yaptılar. 150 paraşütçü altmış uçaktan 
aynı zamanda atladılar. Şenliğin sonu· 
na doğru üç balon alan üzerinden uçtu. 

Bundan başka, fCbrin bütün parkla
rında yüz binkrce balkın girdiği bü· 
yük şenlikler yapılmı§tır. ... 

Moskova, 19 (A.A.) - Bütün gaze
teler, Sovyetler Birliği uçak günü do
layısiyle, birçok bctkcler yazarak Sov· 
yet uçakçılığının ilerleme ve gdi~ 
sini göstermektedirler. 

Sivil uçakçılık batkanı, B. Kaçef, 
Pravda gazetesinde diyor ki: 

"Sovy.et hava hatlarının uzunluğu 70 
bin kilometreyi geçmektedir. Uçaklar, 
93.5 de 111 bin yolcu ve 11.500 ton poa· 
ta ve eşya tas.ımışlardır. Uçaklar 120 

bin hektar toprak ekmişler, 600 bin 
hektar iızerinde zararlı böcekleri öldür
müşlerdir, uç milyon hektar bataklığı 

sıhhi hale sokmuşlardır. 
1zve6tiya gazetesi de şunları yazı

yor: 
"Sovyetler Birliğinde bugün 113 ha

va kulübü vardır. Bunlarda binlerce 
gene durmadan uçuş öğrenmektedir. 

1934 de 1400 planerizm kuHıbü 18.000 

kişiye uçuş öğretmiştir . ., 

/Jir gazeteci Rıuya'tları 
çıkard:yor. 

Moskova, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
bıldiriyor: Pat ajansı ile Gazetta Pols
kanm aytarı olan B. Otmar'a 48 saat 
içinde Sovyct Rusyadan çıkması hak· 
kmdaki emrin bildirildiği reS111t:n söy
lenilmektedir. 

MACARISTAN'DA: 

A.rsıuluıal üniverıite spor 
oyunlara 

Buda~tte, 19 (A.A.) - 29 ulusun 
oruntaklarmı bir araya toplayan arsıu
lusal üniv~nite ıpor oyunları bugün 
bitmiJtir. 

Gelecek toplantının 1937 yılında Pa· 
riste yapılması muhtemeldir. 

DA(;INIK HA HERLER: 

Beş h<ıydut iildürüldü 
Peiping, 19 (A.A.) - Çin jandar

malarile İngiliz gazetecisi Jons'u öldü
ren haydutlar arasında yapılan çarpış
mada haydutl•mbn .., i ölmüştür. 

ULUS 20 A<.iU5TOS 1935 ::>AL' 

·DIŞ HABERLER 
Konferansın dağıl
masından sonra 

durum 
(Başz 1 inci nyıfada) 

B. Samuel Hor Londrayn 
dönüyor 

Londra. 19 (A.A.) - B. Samuel 
Hor, B. Eden ile görüpnek üzere bu 
akşam Londraya dönecektir. İki ba· 
kan kabine arkadaşlarına birge izahlar 
vereceklerdir. Buna göre B. Baİdvin, 
kabinenin toplantıya çağırılması lüzu
mu hakkında bir karar vereccıktir. 

BB. Eden ve Lavalin göretleri 
Paris, 19 (A.A.) - Bay Eden ingi

liz büyük elçiliğinde habeş elçisi B. 
Tekle Havariyatı kabul ederek kendi
sine konferans hakkrnda uzun uzadıya 
bilgi vermiştir. 

BB. Laval ile Eden arasında yapı

lan görüsmede, İngiliz ve fransız hükü
metlerinin, uluslar sosyetesi konseyi
nin 4 eyHildeki toplantısına hazırlıklar 
için devamlı bir dikkat göstermeleri ve 
bu hususta ,diplomatik yol ile sıkı sı
kıya teması muhafaza etmeleri karar· 
laştırılmıştır. 

Bay Lavalin İtalyan delegelerine 
yaptığı görct daha ziyade şekle aitti. 
Fransız bakanı ile İtalyan delegeleri a
rasında yapılan bu konuşmada, ençok 
gazete aytışmalarında karşılıklı soğuk 
kanlılık tavsiyelerinde bulunulmuştur. 
İtalyan - habcş yargıç Jcomisyonu saat 
17 de burada toplanacaktır. 

İngiliz ve italyan delegasyonlarının 
bu akşam Paristen ayrılmalan ihtimali 
vardır. 

Habe§iıtan elçiıi ne diyor? 
Paris, 19 (A.A.) - Royter ajanaı 

aytariyle yaptığı bir konUfl!Wlda Habe
şistan elç.isi B. Tekle Havariat fUnlan 
IÖy lemiştir : 

"- İngiltere çok dürüst hareket et· 
ti, konferans hakkında bundan fazla bir 
teY aöyle~m. Bu koofnanıun men· 
fiğ bir sonuca varmuı haklnn.daki dü
ıüncemi de aize aöyliyemmı. Daha doğ
rusu, bu hususta kesin olarak hiç bir 
düşüncem yoktur. EylGlde Cencvrede 
Habeşistan adına bulunacağım.,, 

BB. Samüel Hor ve Eden neler 
korlUfDCOk? 

Londra, 19 (A.A.) - B. Eden ile 
B. Samucl Horun yakında yapacakları 
görüşmede llç esaslı mesele konuıula· 
caktır. 

1 - Habcşistana ve ltalyaya gön
derilecek ıilahlar üzerine ambargo ko
nulması; 

2 - Adisababadaki ingil iz elçiliği-

nin korunması, 
3 - Habeşistana komşu olan ingi

liz sömürgelerinde toptnnmış olan süel 
kuvvetlerin artırılması. 

İki ingiliz devlet adamı, aynı za
manda ingiliz • İtalyan ilgileri mese
lesini de göz önünde bulundurcaklar, 
ve uluslar sosyetesi konseyinin önü
müzdeki topla.nt.ısında alacakları tav
nn ne olacağını da göruşeceklerdir. 

Resrniğ çevenler, lngilterenin Ce
nevrede güdeceği tutum hakkında İn
giltere hükümetinin Fransanın duru
munu anlamadan önce hiç bir şey sap
tamıyacağını bildirmektedir. 

I n11iliz kabinesi toplmıac<ıl.· 
Londra, 19 (A.A.) - B. Eden saat 

10.45 de Kroydon uçak alanın<ia belde
nmektedir. Sir Samuel Hor bu akşam 

Norfolk'tan Londraya dönecektir. Nor
folkta bulunduğu sırada Sir Hor, ge
rek şimdi Eksleben'de bulunan B. Bal
dvin, gerekse B. Mak Donald ile tele
fonla değeti muhafaza ctmiJtir. 

Kabinenin özel toplantıya çağrılma
sı için iğreti tedbirler alınmıştır. Sa
nıldığına göre, kabine on giin içinde 
toplanacaktır. 

Hal>eşi.~t'1nm yeni önergeleri 

Adisababa, 19 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriy.or: 

İyi bir kaynaktan sızan haberlere 

göre Habe "stan son görüşülerde Erit· 
re ve Somaliye bitişik olan toprakla
rından önemli bir kısmını bırakmağa ve 
geniş ekonomik imtiyazlar vermeye 
hazır olduğunu dolayısiyle önergemiş

tir. 

lngiltere - Amerilw dam~nwltırı 

Londra, 19 (A.A.) - İtalyan • Ha
beş anlaşmazlığı hakkında İngiltere ile 
Amerika arasında yapılan danışmalarda 
bir değişiklik yoktur. 

Görüşmelere bir zaman<lanbcri dip· 
lomatik yol ile devam edilmektedir. 

Amerikanın Londradaki büyük elçi
gj azatını geçirmek üzere gideceği yaz· 
hğa hareketinden önce, dış bakanlığa 

giderek türlü meseleler hakkında gö
rüşmüştür . 
Sanıldığına göre, B. Eden dün Paris 

teki amerikan maslahatgüzarı B. Ma
rinner ile görüşerek kendisine son du
rum hakkında izahat venniştir. 

Amerika ile İngiltere arasında bu 
kabil temaslara devam edileceği t.:olı

min edilmektedir. 

f'runsı::. ''tt:wıelı•ri11i11 

tliişiinceleri 

Paris, 19 (A.A.) - Pciti Parizyen, 
E>ko dö Pari ve Övr gazeteleri, Paris 
görüşmelerinin yarıda kalmasının kötil 
sonuçlar vcreciğini. bir Afrika harbı· 

nın karışıklıklara sebeb olacağını ve f. 
talya'nın uluslar sosyetesinden çekil· 
mesini gerektirebileceğini sanmakta· 
dırlar. 

Bu gazeteler. fransız sıy:ı a~ının. 

Cenevre prensiplerine dayanmakta de
vam edeceğini bildiriyorlar. 

Eko dö Pari diyor ki: 

"Duçe'nin daha fazla, Adua bozgu
nunun öcünü almak ve nüfuzuna bir de 
süel başarı eklemek istediği sorusu ak
la gelebilir. Eger, Duçe buna karar 
vermişse, onu hiç bir ·kuvvet durdura
maz.,. 

Ayni gazete B. Edenin, 4 eylul ta
rihinde, Cenevredc İtalyan soravının 

dosyasını açacağını ve B. Lavalin kon
ecy kararlarına katılması lizım gele· 
ceğini sanmakta ve bu takdirde, İtalya· 
nın uluslar sosyetesinden çıkacağını 

sanmaktadır. 

Bu gazetenin sandığına göre, ulus
lar sosyetesi böyle bir buhrana belki de 
dayanamıyacak ve birge güvenlik ıiı
teinin batması üzerine, Fransa alman 
baskısının Avusturya üzerinde daha 
fazla arttığını görecektir. 

Avrupadaki durum pek kolay kötüle
Jebilir. 

Fransa, bu ihtimali onceden düşune· 
rek İngilterenin yanında kalmalı ve 
aynı zamanda Roma ile değetini de 
kaybetmemelidir. Çünkü, İtalyanın ba· 
rı§ disiplinlerine karşı isyan ederek, ka
rışıklık çıkaranlar arasında Almanya
ya katılmasına meydan vermemek ge
rektir. 

l
1 
en iti"" 1000 toı>ı:u. :;o ·"" lmy 

m> ecreç gitti. 

Napoli, 19 (A.A.) - Önemli mik· 
tarda harp gcreçi ile 50 subay ve 1000 

topçu neferi taşıyan iki gemi Massau
aya gitmek uzere hareket etmiştir. 

R. lJe J alt•rn da Ct•rwı·rt•,\ ı• 
giıliyo,. 

Londra. 19 (A.A.) - B. De Vale

ra, uluslar sosyetesinin eylUI toplantı· 

smda bulunmağa karar vermiştir. 

Bu toplantıda barışın ve Habeşis

tan erkinliğinin muhafazası için sarfc

dilen gayretlerde. hükümetin uluslar 

sosyetesi ile tamamile elbirliği yapma
ğa hazır bulunduğunu söyliyeccktir. 

lTAI.. YA ·nA : 

Uçak ka~s& kurbanüırmua 
ceaetlt-ri 

Napoli, 19 (A.A.) - Kahire yoresin
de İtalyan uçağın diişmesi sonucunda 
öten bakan Ragza ile öteki kurbanlana 
cesedleri, Diaz kruvazörü ile buraya ge
tirilerelr, kısa bir törenden sonra Roma
ya scvkedilrnişt i r. 

J<'RANSA 'DA: 

Olen bir bakan için urııı dikildi 
Verdun, 19 (A.A.) - Harb, sömür· 

ge ve tekaüt bakanlığı etmiş olan çavuş 
Majin adına dikilen anıtı cumur ba§ka• 
nı B. Löbrön a~ıştır. 

Sü bakanı B. Fahri, bundan dolayı 
verdiği söylevinde demiştir ki: 

"-Doğu ve kuzay - doğu sınırları· 
mızın savgası eserlerini zamanında ger· 
çekleştinniş olması onun için ilerde bir 
şeref olacaktır. Tahkim edilen bölge· 
ler, çok iyi gereçlerle silfilılanmıs ve 
iyi yetiştirilen askerlerle doldurulmuş 
olarak topraklardan yükselmektedir. 

Majino'nun adı bu istihkamlarda ol· 
duğu kadar bugün çok önemli araçlara 
ve çok geniş hareket alanlarına malik 
bulunan ilk motorlu kıtaların kurulma
sına da bağlı kalacaktır Biz, onun gir· 
diği yol üzerinde barışı arıyoruz. Bu 
yol sınırlarımızda guvenHk yoludur. 
Bu yoldan hiç bir zaman ayı ılmıyaca· 
ğız ... 

Hir m,,YIJ.· J.·a=cuı 

Arkaşon, 19 (AA.) - Sır süel ı

çak denize düşmiış ve ıçınd bulunan 
ıki uçm:ın boğulmuştur. 

111/ı•. l.,,ural 11 l'il•nıli 

Paris, 19 (A.A.) .- Başbakanın kı· 

zı Bayan jose Laval ile Kont dö Şam

brönün evlenme toreni bugün yapıl· 

mı tır. 

Bir 1.-m:ukçılık m~ ılan" 
çılwrıldı 

Havr, 19 (A.A.) - Bır &andığın du• 

şüp kırılması sonucunda, Londra ıle 

Paris arasında yapılan bir tUtün llaç.ak· 

çıhğı meydana çıkarılmıştır. 

BlltUŞIK UE\ I .. ETLEH'~: 

Biiyiik ıiiel manevrcdar bafladı 
Nevyork, J9 {A.A.) - Bar ş sama• 

nında Birletik Amerikada yapılmakta 
olan manevralar, bu ea8ah ünlü ,.demir 
tümen,, in muhayyel dilfmana bir hucu. 
mu ile ba§lamışµr. 

Hafta •onunda manevralara gelmif 
olan binlerce aaktre sert aıcakl.ar do
kunımıştur. Manevralan $0 bin ki,i gir• 
miştir. 

KmıgrP- aa.1ıtı htJ,tr)acak. 

Va ington, 19 (AA.) - B. Ruzvclt· 

in gel ecele: haftanın sonundan öncıc ko"" 

grenin azat yapmasını onayncafı söy· 

lenmektedir. 8 Ruzvelt, büyük servet• 

lere vergi konulması hakkınd:ıkj proje· 

de beraber olduğu halde bazı kanun 

projelerinin birkaç gün ıçinde kabul e• 

dilme ini istcmı§tir 

1 ilt•.'· Po ı'lıı lloct•rs in cesetleri 
Fayrbank , Al ska - 19 (A.A.) -

Viley Post le Rocer 'ın cescdledm ta· 

ıyan uçak. bugun o "leden sonra Kana· 

da da, 7.ovva bölg ındeki Thintehor· 

de şehrine gıtmek u ere havalanmıstrr. 

Anrerilw deni.: f,onferun~uıa 
~airırılmndı 

Vaşington, 19 ( A.A.) - Hükumet, tar>' 
!anacak olan dcnız konferansı için tn· 
giltcreden hıç bır ç .,rı almadığını ber· 

kitmiştir. 

Birleşık Amerikanın Londra elsısi, 
İngiliz dış balanı \araf ından, konfc• 

ransa girmek ü ere bir çagrr aldıgı bak• 

kındaki hl!berlcrın i.ıiılsızlrğına ve fi\" 
giltcre hükumctınin başlan&ıç gÖl'iit",e· 

]erinin organize edilmesi lü~umuna ka· 

ni bulunduğu hakkında baaına vcr.Hcll 
diyevi, hükümete bıldirmistir. 

1 f .iL fERF..'DEı 

B. 1Jaldviıı Eblebnı'th 
Cbamberg, 19 (AA.) - tngiliı ~ş· 

kanı B. Baldvin ile bayanı bugün og· 
leden sonra Ekslebcn'e gelnıittir 



ta bôl gazeteleri 
Bavazrlaİmda ne 

diyorlar? 

IST ANIUL 'l'UlfOllMlll : 
t h .. . 

Bir italyan Okul ıemisi 
lstanbülda 

Ltan~tl-hi&D ... .. 
la .... ....,... olr.al ...... .... . 
Gemi amiral RatlMl'abl ..... . 
........ chr. lçiade 14 tane de İran-
lı talebe ........ Gemi - hafta 
bdar Lta.W'tla Wacakbr. 

Eski eserler uzman1an 
-.:..~~ 19 - Ko~ •• Af. 
7~IAI' ~de arqtır 
malar yapmak ü...-. aki eaerler 
•sm•nı Ud iaıilis kaclm latanbu 
la pldi. 

LUe v.e orta okullara 
byıd başlıyor 

lanW, 19 - lstu'bUl'da :ra-
1* tile Ye orta okullara kaycl iti 
ltathyor. Bafnamalar 31 aluato 
• kadar M.am edecektir. 

Bulgaristatıdan kaçan 



ULUS 

Komşular.ımızda 1 "y 1 d 
nefer ollil)IOY? " abaDCI gazete er e okuduklarımız.' 1 

1RAN'DA 

§ Irak ile lran arasındaki sınır 
anlaşmazlığı henüz kotarılama -
mıflır. Irak dış bakam ve tüze ba
kam Tahran'a giderek İran Şa -
hinşahı Rıza Hanla görüşmüşler -
dır. Smır anlaşmazlığının iki dev
let arasında bir sonuca bağlana -
cağı umulmaktadır. 

~ İran' da '8Pka ve kılık deği
timi işi genel bir tekil almııhr. 
lafıhan ve Tavas fehirlerinde 
ıapka töreni yapılmıştır. Sıyasal 
konsolosluk derecesinde olan dış 
bakanlık işyarları siyah elbise 
dik yaka, dokuz altın düğmeli ca
ket giyecekler ve düğmelerin üs -
tünde {Şiri Hurşit) arslan - güneş 
resmi olacak, pantalonun yanla -
rına altın çizgi yapılacaktır. Pele
rin siyah çuhadan yapılacak ve 
rugan iskarpinle, beyaz eldiven 
giyilecektir. 

Bakanların ve büyük elçilerin 
giyecekleri tam resmiğ elbisele -
rin yaka, kol ve cep ağızlarının 
kenarları beyaz olacaktır. 

§ lran'm sineması olan bütün 
tehirlerinde İran Şahinşahınm 
Türkiye'yi göreli hakkındaki fil
min tamamı gösterilmektedir. FiJ
min birinci kısmı önce gösterilmiş 
ti. Halk filme büyük bir ilgi gös -
termektedir. 

YUNANİSTAN DA 

§ Donanma yüksek komutan
lığını tahkir ettiği için Patris ga

zetesiyle üç ba,ka gazetenin du -
ruşmaları yapılmıştır. Duruşma 

aonucunda, Dimokratiki Drasis ga
zetesi 3 ay hapis ve 5000 drahmi, 
Atitiyo gazetesinin sahibi 2 ay ha
pis ve 3000 drahmi, aynı gazete -
nin direktörü 4 ay hapiı ve 6000 
drahmi ceza giymişlerdir. Patris 
ıazetesi, gıyaben iki yıl hapis •e 
50.000 drahmi ceza giymiş, Rizoı
pastis gazetesi berilenmiştir. 

§ Dıt borçlarının yüzde 35 ni 
idemeği kabul eden Yunaniatan'
m bu borçların yüzde eUiıini •ere· 
bilecek durumda olduğu yolunda
iri dü,ünceyi inceleyen Taymiı ıa
zetesi, bu İ! hakkında hiç bir an -
latma yapılmadığını yazmakta, 
yüzde 32 den daha fazla bir mik -
dar ödenerek uyutma yapılırsa 
Yunanistan'm kredisinin çok sağ
ı.mlaıacağmı ili•e etmelrtedir. 

BULGARİSTAN'DA 

§ 1934 de- tahıl ürününün iyi 
•hnamasımn tarama etkisi dokun
muttur. 1932 - 1933 de genel üre -
tim 3.3331.000 ton iken 1933 -19~4 
de 2.484.000 tona düşmüıtür lci, 
orada yüzde 23 bir fark vardır. 
Tütün ürünü 1933 de 17,5 milyon 
kilo iken 1934 de, kalite bakımın
dan iyi olmakla beraber 15 mil -
yon kiloya düşmüştür. 1934 d~ 
91 .000 hektarı bulan bağlar, bu 
yılın son aylarında artmıştır. 

§ Yarı resmiğ Endepandans 
Rumen gazetesinin yazdığına gö
re kuponların transferi için Paris
te Rumen finans yönetgeri B. Ba
dülesko'nun yapmakta olduğu ko 
nuşmalar iyi bir sonuç umdura -
c:ak özdedirler. l ağustos tarihli 
llupon ley olarak rumen ulusal 
bankasına yatırılmıttır. Bu kupo
nun transfer edilmesinin sebebi, 
l'omcn hükümetinin bunun için lü · 
zumlu olan dövizleri bir an bula -
mamış olmasından ileri gelmiştir. 
Dışarıya büyük satışlar yapılma · 
aı dolayısiyle durum düzeldiğin -
den, finans bakanlığı yabancı ala. 
caklılnrın paralarım alabilmeleri 
için mümkiin olduğu kadar fazla 
döviz tr ... nsf er ettirmeğe çalışa 
caktır. lngiltere'ye satılan huğ -
daylar 200.000 isterlin kadar tut
maktadır. Bu paranın bir parçası
nın Paris'e gönderilmesi kabil ol 
hilecektir. 

~ 

B "' og az 1 ar 
Aıman dergileri, alman gazeteleri bugiinlaJe Boğazlar har bı ile ve Boğauann hen -
J ileriyle pek fOk uğrtqmQ kta, bu konu üz.erinde, tanınmı§, ta nınmamıı yazarlann yazı
larını sıra •ıra bC&1maktaJ arlar. Berliner Tageblat gazete.inde Margaret Boveri im~a -
siyle çıkan a.JağıJaki betk eyi Je bunların bir örneği olarak alıyoruz. : 

İngilterede jJd politika alam v•udır: 
Bunların biri üzedne yazılır, çizi -

lir, aytaşıhr. Ötekinde de yalnız IUllU -

lur. 
Birincisi günlük politikadır. Bunun 

en iyi yankılarını (Times) de her gün 
toplanan mektuplarda görürüz: Bugün 
ha beş meselesi, dün uluslar kurumu; 
sanktion meselesi; kollektif güveıı ; 

başka bir gün de A vusturyanm erkin -
ligi ... 

Bu ikinci alana ~ylece do.lmnınak, 
göstermiştir ki: fürinci alan politikası 
İngiltere için, şu veya bu suretle bir 
karar verilmesinde özgürce hareket e -
denilebilen sathi meselelerden ibarettir. 

İkinci alan için kesin ıkarar çoktan 
dHebilen sathi meselelerden ibarettir. 
değişen dünya politikasının doğurdu · 
ğu durumlara karşın dayanmak J Bu 
güç bir iş. Hele bunu gazete sütun · 
)arından uzak bulundurmak 1 

En yıl içinde, üç taraftan, İngilte· 
re emperyalizm politikasınm bu sakin 
alanlarından birine dokunuldu: 

Uç unutulmuş nokta birdenbire ge· 
ne il gen - enter~san oldu : 

Akdenizin giriş ve çıkış yoJJarı; 

1 - Tanca • Cebelüttarık: Tanca 

statüsünün değiştirilmesi ihtimali. 

2 - Süveyş kanalı: İtalyan harb a 
raçları için geçit yolu olması dolayı -
siyle aldığı önem. 

3 - Boğazlar. 

Boğazlar, İngiltere ıçın pek nazik 
bir mesele. Cebelüttarık da İngiliz bay· 
rağı altında pek müstahkem bir "üssü
bahri.,, Süveyş kanalında aksiyn ço
ğunluğu lngilterenin elinde ve İngil -
trenin nüfuzu da güven altında. 

Fakat boğazlar? 
DUn olduğu gibi bugün de başka 

bir milletin elinde. Aynı .zamanda bo· 
ğazların önünde en çok korunmağa ve 
savganmağa muhtaç bir alan var • .A&de
nizin doğusundan geçen hind yolu, 
Musul petrol membalarından beslenen 
ve ingiliz Akdeniz filosunun Tank ye
ri bu alanın içine düşüyor. (1) Büyük 
barba kadar boğazların bütün harb ge
milerine kapatılması İngilteredc yeter 

olduğu kanaatında bulunuluyordu. 

Bu, Babıalinin bir "alte Regd,, i, 
eski usulü idi. Ve İngiltere bu ''usu -
lün., değiştirilmemesi için bütün nü -
fuzunu kullanmıştı. 

Bütün on dokuzuncu asırdaki İn -
giltere - Rusya anl~azlığı bundan 
doğmuştu. Çünkü Rusya için kl~ın 

donmayan yalnız bir yol vardı: Boğaz
lar 1 Bununla beraber İngiltere - Rus
ya anlaşmazlığı büyük harba kadar bi· 

raz gevşemişti. 
Kırım barışının ağır şartlan (J<Atra

denizin nötralize edilmesi, bütün istih· 
kamların yıktırılması) Bismarkın yar -
dımiyle Berlln kongresinde hafifletil -
miş ve 1878 de rus egemenliği Kara -
denizde gene yeniden kurulmuştu. Fa
kat, Bismarkın kullandığı tabirle 
"HausschlüsseJ,. , evin anahtarı olan 
Karadeniz boğazı gene eskisi gibi türlı:
lerin elinde kalıyordu. 

Yani: Boğazlar gene kapalı kalmıştı. 
20 inci asrın başlangıcında, uzlaş -

ma görüşmelerinde boğazlar Rusyaya 
karşı 1ngilterenin elinde bir "yem,, di. 

Bu "yem,. sayesinde Hardinge ve 
Nicolson, çekingen (İsvolski) yi görüş 
mas sına oturtmuştu. 

Ruslar boğazlar meselesini hiç b:r 
zaman kendi arzularına uygun bir ka

rara bağlıyamamıslardır. Fakat rusla -
ra, en önemli dakikada boğazlardan 

(1) Yeni gelen telgraflar, lngilte -
renin Maltayı bırakıp Hayfayı iıssübah· 
ri yapacağını bildiriyorlar. Hay/aya 
bir tayyare istasyonu da yapılacak öu 
suretle Hayfa, tamamiyle askeri bir ÜS· 

siilhareke olacaktır. Hatt§ lngiltere, 
Hicaz yolunu, (Süveyş kanalına ihti • 
yaç gö rernıeden) burada'} y::Jpmak is -
tiyor! M.R.M. 

ge~ ha.k.kmı İngiltere vadctmiıtir. 
Büyük harb 1ngiltueye anlatmıt -

tır ki, boğazların kapalı kalmaaı tn -
giltere için yeter sayılmamak gerektir. 
Eski düşmanlar ve o zamanki bağlaşık· 
lar boğazlarla birbirlerinden ayrılmış
lardı. Bu da Türkiyenin eıinde tahkim 
t'dilmiş bulunuyordu. 

Vinston Churchm, eskiden maliye na
zırı, emin bir insiyakla bu noktanın po

litik ve stratejik önemini anlamış ve 
boğazların ele geçirilmesini zanırı 

görmtlştür. 

O vakte kadar zaptolunmaz sayılan 

istihkamlar almanlar tarafından (batı 

oeıbhesi) zorlanıp elde edilmişlerdi. Bu 
hakikat ve kendi kuvvetli mizacı, bo • 

ğazlar istihkamlarının da böylece up

tedilebileceğ~ kanaatini vermişti. 
Churchill'in bu aykırı planını ak1-

mete uğratmak için tek bir balastik uz
manı yeterdi. (İngiltere kamoyu bugün 
böyle düşünüyor). Çünkü: "İstihkam -

lar düz mahrekli gemi toplariyle yrkı· 
lan:cızlar, bunun için dik mahrekli hı· 

van topları lazımdır. , . 

Vfoston Churchill'in boşuna gitmiş 
girişiminden alınan bu ders, İngiltere· 
nin boğazlar meselesinde, harbsonu ıı· 

yasasının temeltaşı olmuştur. 

1918 den sonra da kahramancasın<> 

harbeden türltlere Lozan barışında is • 
tedikleri her şey verilmişti. Yalnız bır 

şart kalıyordu: 

Br,ğazlar istihk2.mlarının yıkılması: 

boğazlarda toprakların nötralize edil -
mcsi. 

Bo~azlar Lozandanberi tecim gemi
lerine olduğu gibi harıb gemilerine de 
özgürdür. 

Bununla mescle, bir daha ortaya 
çıdınamak üzere kotarılmış görünüyor
du. Ancak 1931 martında Mac Donald 
plSnının görüşülmesi sırasında anla -
şılmıştı ki: Bugün bir de boğaı:Jar me
selesi vardır!. 

Türkiye, Lozan andlaşmasının boğaz-
1at a ait kısmının ve Trakya sınırları -
nın revizyonunu istiyordu. 

O zaman bu mesele her §Cyden Ön· 
ce bir Theorie idi . 1933 mayısında da, 
hareket edebilir ağır topların kaldırıl
ması bahse konurken, gene teori olarak 
kalmamıştır. 

Boğazlara yerli top yer)~tirmek 

Lozandanıberi Türkiye için yasaktı. Ha
reket edebilir ağar top kullanma.Jr ihti· 

mali de elinden ahndığı takdirde, Tür
lriyenin en hisli noktası 1avgasrz kalı -
yordu. 

Bütün bu Avrupa asığ Ç<arpıpnala • 
rında, unutmamalıdır ki, Boğazlar yal
nız Rusyanın ev anahtarı ve İngiliz 
bahçesinin kapıcı locası değil, aynı za

manda Türkiyenin kasa anahtarıdır. 
Bu kasanın içindeki mücevher ise 

İstanbuldur , 
Bütün bu "silahları bırakma., kon

feranslarında her şey daha teori idi. 

Çünkü: Ağır topun kaldırılmasına cid
diğ olarak kimse inanmıyordu. 

Son düzeltmelere gör 
Kılavuzdaki yeni 

kelimeleri 

Na. ı 1 kullaıımalıyr 
Bu adla çıkan kitapta (Ulus) 

daki (Kılavuz dersleri) toplanmış 
ve en son türkçe yazılardan örnek
ler konmuştur. Kitabın sonunda 32 
sayfalrk bir endeı'ks vardır. Burada 
kılavuzdaki birçok yeni keJimelerin 
türkçeden osmanhcaya ve oımıanlı
cadan tUr.kçeye kargılıkları gösteril· 
miş ve bunların örnek yazılarda 

hangi sayfalarda kullanıldı:kları da 
işaret edilmiştir. Kitap 168 sayfa
dır. 

lstcınbulda Ahmet Halid ve An
karada Akhl kitapcvlerinde 50 ku
ruşa satılmaktadır. 

İşte bu h4ıkb inanmazlık 1933 den
beri politika durumunun değiftiğine 

bir ıbeldekti. Bu da .. Ulualar sosyetesi,. 
idealinin ve otoritesinin zayıflaması 

demekti. 
Lozan andlqmaaında boğazların em

niyetini Türkiyeye aağbyan tek ga -
ranti uluslar aoe~tuine dayanıyor .. 
(Madde 18) Bu maddeye göre, imza 

sahibi devletler (Fransa, İngiltere, İtal

ya ve Japonya) boğazların özgUrJüğü -
nü güven altına almak yani: Başlıya • 
cak bir saldmma engel olmak ve baş· 
lamış bir saldırımı defetmek için, u1U6-

lar sosyetesinin tuzum gördüğü bUtUn 
araçlara sarıhıcaklar f 

••• 
Tllrkiyenin, boğazların korunma-

sını çok previkmatik aaymaaına ve 
bunların güvenini kendi kuvvetiyle ııağ
lamak istemesine kimse bir şey diye -
mez. 

Tuna devletlerinin tekrar silahlan -
ması konuşulduğu bu sırada, kendi e -
vinde, kendisi efendi olmak için, aynı 
hakkı (yani boğazları kapatmayı) iste
mesinden dolayı Türkiyeye ne denile -
bilir? 

Fakat bu noktada İngiltere için halı: 

ve mantık üzerine hiç bir düşünce ileri 
sürülemez. Yapılacak bir şey varsa o 
da :Gürültüsüzce, kamoyda yanat veya 
karşıt bir §CY söyletmeden, güç durum
lar doğurabilecek mahiyetteki ibu me -
seleyi örtbas etmek 1 

Cenevrede 1935 nisan toplantısı in
gilizlerin hatırında kalsa gerek. Bu, 
almanlara karşı alınan karardan değil. 
belki Tevfik RU§tÜ Aras'ın boğazlar 

meselesine dokunmasından, ve Litvi -
nof tarafından da tutulmasındandı: 

Burada İngiltere için hakiki bir 
tehlike var. 

Rusya yeni ıovyet elbisesi altında 

eıki düşman; ve Tiirkiye, artık Kara • 
deniz boğazının "ihtiyar hasta adamı., 
değil, Ankaranın genç ve yükselen 
devleti! 

Bu iki devleti birleşmiş görmek, 
İngiltere iç.in bir korku, bir "dikkat et!., 
dir. 

Çünkü bugünkü durumda boğazla · 
rın kapatılması demek: İngilizlerin 
Karadenize girmesini yasak etmek, (es
kiden bliyük hırrbta olduğu gibi). Fa ~ 
kat buna karşı ruslara boğazları aç • 
makf (Harbtakinin tersine). 

Şu halde, Eğer Balkan konfuan&ı 

Balkanlarda silahlanma meselesini or -

taya atacak ise İngiltere için bunu u • 

nutturtmaktan başka çare yok! 
İngilterenin Cenevrede boğazlar me

selesini ortaya attırtmamak, ve türkle

ri susturtmak için kuvvet ve nüf ur.u 
olduğunu biliriz. Fakat, eğer İngiltere 
"Churchill,, in boğazlar serüven.inden 

bir ibret, bir ders almışsa .. 
Türkiyenin, boğazları müdafaa eden, 

Atatürk'ün ş•hsında, boğazların süet 

ve stratejik önemini herkesten daha iyi 
bilen, bir devlet reisi vardır. 

O daha hazırlanıyor: Trakyadaki 

~oseler yapımı, İzmir • Kasaba hattı • 
nın satın alınıp onarılması; Balıkesir

Kütahya hattının Bağdad hattiyle bir 
lcştirilmesi, bütün bunlar strateji' ba 

kımından yapılmaktadır. 

Marmara denir.inde İzmit bir üssü · 

bahridir. İmroz ve Tenedos adaları tek· 
rar önemli birer üssübahri olabilirler. 

İstihkamları yıkılan (Edirne) den pek 

uzakta olmıyan Kırklareli'nde yeni is

tihkamlar doğmakta! 

Görülüyor ki Cenevrede boğazlar 

meselesi bir zaman daha örtbas edile -
bilir, fakat Balkanlarda ve Akdenizin 

doğusunda sıyasal gelişimkrin önüne 
geçmek imkSnı olmıyacaktır. 

Boğazlar meselesi ergeç bir gün or

taya atılacaktır. 

Türkçeye çeviren 
M .R. M . 

Biliyormusunıı 

ki ? .. 
§ Fransada 31 temmuzda ~ı • 

kan kararnamelerden biri ispır • 
tonun monopol altına alıDIP 
hakkındadır. Bütün gazeteler, ~ 
rab memleketi olan Fransada, il' 
pirlo monopolunun doğru bir ıef 
olup olmadığını araıtırmaktadJ! 
lar. Bundan ilham alan bir kari • 
katürcü de, hemen İf İ sıyaaa al~ 
nma g~irerek, !U karikatürle ..,. 
wüye karıtmıştır: 

ı:;~ 
"?-"--;----.'!S: 

- Maryan, sen istersen 
monopol Jroy, bana sulaT1n 
yeter. 

§ Japonyada bir yarbay ta,.' 
fmdan öldürülen general Yagata" 
nın yerine sü bakanı general Ha • 
yatinin yakınlarından yarba! 
lmai atanmııtır. Bu atanma, ~ 
bakanının orduyu dilediği gibi 
idare etmekteki kararında ıı .... 
etmekte olduğunu göstermek do • 
layısiyle çok önemlidir. Sü bak• • 
m Japonyanın yavaf yavaf bütüP 
A~yayı ele geçirmesi yollarını gör 
teren Tanaka planından yana" 
lan genç subayların ifratları~ 
karşı supaplık etmek istiyen itı .. 
dalcilerdendir. Çünkü Çinde fİlll" 
diye kadar yapılan harblar japoO 
büdcesine her yıl, en az, bir mil • 
yar yene mal olmuş ve bu harca • 
lan karşılayabilmek için de japoJ1 
hükümeti bir çok borçlara girmİt' 
tir. Böyle borçlanma devam ede ' 
mez. Ancak, silah fabrikaları d .. 
enstallaayonlarını ona göre genit· 
Jetmiş ve bir sınıf halk bu yüzdeli 
bir çok kazançlar etmiş oldu~ 
dan japon iç politikasında türlii 
entrikalar, türlü karışıklıklar haf' 
lamıştır. Japonyada herkes itid 
sonunun nereye varacağını sorut· 
turmaktadır. • 

§ Amerika Birle§ik devletle~ 
sınırlarında altı uçakcılık merkeJJ 
yapılması hakkındaki Vilkoks ka
nununu cumur başkanı imzala -
mqtır. Bundan başka, BirletİI' 
Devletlerde 24 süel merkez ku 
rulmakta ve izin verilmedikçe si
vil uçakların Amerika toprakl~• 
üzerinden uçmaları da yasak edıl
mektedir. 

§ Ev kadınlarının çarşıd~ 
pazardan aldıkları ufak tefeit• 
ellerinde taşıyarak yorulma 
malan için akıllı bir ada~' 
çok sade bir yaraç yap. A 
ve "Boy - uşak,. adını vermiştir· 
Bu uşak, bir uşak gibi ev kadın•· 
nın yüklerini sırtına yükletip ça~· 
şıdan evine götürmektedir. Bı.r 
sopanın üst ve ah taraflarına bı· 
rer topralak tahta, ucuna da bir te· 
kerlek yerleştiriniz, toparlak tah· 
laların arasını genişçe bir torbıt 
ile kapayınız, torbanın bir yanın• 
- iliklenip kapanacak surette -
açık bırakınız, işte, yükünü tası · 
yacak parasız uşağınız. Aşağıcl• 
resimlerdeki iki kadın, bakınıı., 

üklü ve yüksüz uşağı. nasıl k1ff • 
1:.nıyorlar ? 
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11o1u·nun en güzel ycrlerindc11 bı"ri ol n 
Abat gölünün genci görünUşü 

Boluda parti işleri v barı ıd r ık: . ~ POl.IS1'J;;: 

Bolu ve ılçelerınde Halkevı, Parti, 
µray ve tıpor işleri dikkat gözümüzü 
çekecek bir alanda ileri gitmektedir. 

11 Parti yönkurulu düzenli toplantı
larını yaparak temiz yurd ve Parti iş

J rini birbirlerini severek ve sayarak 
usanmadan çalı maktadır. Parti başkanı 

llÇ<: ve kamunhırı dola arak Parti jşle-
11İnin teftişini bıtirmiştir. Bu yıl il ve 
ilçelerin parti kongreleri olmıyacagın
dan köy ve kanmn kongrelerini bizzat 

Yönetmek ve yakından partili arkadaş
larlıı göriişmek üzere ve eyJUl içinde 
ıb lıyacak olan köy ocakları ve kamun
larının kongrelerinin hazırlıklarına baş 
lanmıs, il yonkurulu arkadaşlar bu iş
lerde Hgilı ödevler almışlardır. Hal -
kevleri ilçelerinde de ilerleyiş yolunda 
gitmektedir. 1Jbaylıgın her ilçesinde a
çılan Halkevleri Bolu ılinin her tara -
fmcJ& beden ve fikir çalışmalarını do -
ğurmuş ve kaynaştırmakta birbirleriy
le yarış edercesine çalışmaya koyulmuş 
)ardır. 

Gerede Halkcvinın sporcular için 
Esentepede y ptığı büyük pehlivan gü
ıesinden ve Esentepenin namlı çamla • 
nnda ve uray bahçesinde halk çok eg

lenmektcdir. 

Hnlkevimiz musiki ve spor örgütı.i
nü tamamlamışlardır. Her ilçede bando 
takımları alınmış ve spor crcci tamam
lanın kta, gençlerin bu alanda ilgileri
ni artırmak iç.in Halkevleri yönkurul -
lan gençlerin heveslerini artırmak için 
elden gelenı esirgememektedirler. Düz
ce ve Gerede ilçlerimiz yeniden birer 
bando ôgrctınenı getirmişlerdir. 

Bolu Halkcvi yeni bir broşür çı -

karmaktadır. Bu broşürde Bolu il ve 

nçelerinı tanıtacak tabiiğ güzellikleri

n . ırimarığ clegeri olan eski eserlere 

ait fotograflar bulunacaktır. Hususiy

le eıısiz (Abant) gölünün bir çok fo

tograflarını bu broşüre koyabilmek için 
Halkevi tarafından özel bir fotoğrafçı 
gönderilip aldırılmı olan Abant gölü
nün e siz panoramasından elde ettiğim 

bir p noramayı gönderiyorum. 
11 ve ilçe şarbayhkları fenniğ ka

n ra, eyi su getirmek, şehrin planını ve 

elektrik ve hal binalarını yaptırmak gi
bi şehrin bayındırlık işlerinde ve halkın 

içtimai ve sıhhiğ ihtiyaçlarını bir an 
eveJ önlemeğe var kuvvetleriyle geceli 

gündüzlü çalışmaktadırl ar. Bu mühim 
'İ~lerden her ay birisinin bittiğini gör
mekle iftihar duyuyorw:. Uray büdce
lerinin finan~l kudretlerinin azlığı 
kar ısınd çalışmalarını artırarak az pa-

f.!l ... US'ıw romnnı : 

• 
v e 

Yar.in : Pol MORAN 

ra ile çok iş gömıek ba" rımınd., 
Jar1 birbirleriyle yarış yapmaktadır. 

şarbayhgı bir yıla varmayan kısa bir 

zamanda her urama birer havuz ve 5000 

lira harcıyarak getirttiği sudan pek çok 
çeşmeler yaparak u uzluktan sıkıntı 

çeken işyarlar uramı olan Tabaklar ura

mı halkını sevindirmiştir. 

Hükümet binasının yeni okul ve ba

sımevi, subay yurdu ve hatta hasta yur

dunun su ihtiyaçlarını da bu sudan 

sağlanacağı umulmaktadır. Şarb:ıyhk bu 

yolda tetkikatını yaptırmaktadır. 5000 

lira harcamakla Bolu şarbaymm vucu

da getirdiği ve açılma töreni bir buçuk 

ay evel yapılan fenniğ kanara cidden 

görüJmege Jayık bir tarzda fenniı: ve 

temizdir. Nümunc olacak kadar kasab

Jarın her tilrlü ihtiyacını temin etmiş

tır. 

Yakında açılan çocuk bahçesinde ço

cukları eğlendirecek her türlü fenniğ 

oyuncaklariyle cumuriyet çocukları se

vinmi )erdir. Yakında hal binasının 

doşeme kısmı çimento ile dö enecelt 

halk sebzelerini toz topraksız ve temiz 

olarak alacak yiyecektir. Bu şerefli sıh

hiğ ihtiyacın bir an önce yapılmasmı 

şaı baylıktan rica ediyoruz. 

Gerede şarbayı kasabanın planını 

yaptırmı olduğundıın yeritilmcsine 

başlanma tır. İki han satın alınarak 

bliyük caddeyi açmıştır. Bu caddeye 

güzel bir otel ve gazino yaptırılmakta

dır Düzce şarbayı elektriğini buyult

mekte, Asar suyunu tasfiye ettirerek 

şehre bol su vermeğe çalışmaktadır. Mu 

dınnu ve Göynliğün şarbaylıkları kent

lerini elektrikle aydınlatın k projele -

rini yaptırmışlardır. Kasabaya iyi su 

gt tirmek için her iki kaza şar yları 

ça'ışmakta, Mudurnunun başladığı u 

i i tamamlanmış ve bu mevsimde susuz: 

kalan M udurnu bol suya kavuşmu tur. 

Göynük şarbayı da yeni bir uray bina ı 

yaptırdıktan sonra su iş1• e başlamış ya

kıııda bitecektir. 

Bu i leri ba rmak için Duzce ve 

G~ynük uraylan Urayl r Bankasından 

ödiins para istunişlerdir. Akçakoca r

bayı da iki caddenin kaldmmını yap -

umuş, spor alanını y ptırm kla uğraş

maktadır. İlçebaylar bu işlere çok ilgi 

göstermektedirler. 

IJolu. Ui:.w re ("'nlurufo 11wçltır 
Bolu, 19 (A.A.) - Dün Düzce h 1-

kevi takımı ile Ye ilova ve Abat karı ık 

tnkrmları arasında iki bin seyfrcinin ö
nundc bir maç yapıldı. 

Duzce sporcuları bire karşı ikı ile 

iıstıin geldiler. Seyirciler maçı heyecan
), eyrettılcr. 

Rue. 19 (A.A) - Dun Orduyıldız 

spor takımı ile halkevi sporcuları ara

sında bir maç yapılmı tır. 
Biiyük bir eyirci yığını onunde ) . 

pılan maç. heyecanlı olmuş halkcvi ta
kımı sıfıra karşı ucle orduluları yen
mi tir. 

• 
Dun Ankar nın Ç nkaya takımı ile 

Çankırı porcııhırı arasında yapıl n 
maçı ıfıra kar r be le Çankaya kıızan
mı ır. 

/fommıya bisildı ı turmıcı 
gireceğiz. 

Bısıklet f derasvonu, bu ayın 25 in

de Romanyada y pılacak 1725 kilomet

relik buyuk Romanya turuna girmek i

çın yapılan çagırıyı kabul etmiş ve 
sekiz bi ikletçıyi bu yarışlara gônder
mcğe karar vcrmi tir. 

Gidecek bisikletçiler, yirmi gün ön
ce memleket içinde yapılan 3300 kilo

metrelik turne ile bu turne sırasında 

yapılan yarışlarda iyi derece alanlar 

arasından seçihni tir. 
Geziye Anknrnd .. n girecek oJ:ın bi

sikletçiler, dün ak m l tanbula git
mi lerdir. İzmir ve Kocaeli bölgclerin

d n girecek olan bisikletçilerle birlik

te 1stanbulda iki gun antrenman yep

tıktan sonra ayın 21 inde Romanynya 

gideceklerdir. 
Bu i le uğra anlar, Anadolu turun

da ibisikletçilerimizin saatte ortalama 
30 kilometre yaptaklarını, Balkanlarda 

en üstiin d11rumda sayıl n bulgari rın 

j e, B ulgaristan turunda saatte ortala
ma 27 kilometre aldıkhırım ileri ür • 

rek Romanya turunda bisikletçiJerimi

zin başarılar elde edecegi kanağatında 

bulunmaktadırlar 

l),,11 ;:/i M. i/;/t-.ıt..·ileri lll rtıt•lniııi 
bitirtliler 

Denizli, 19 (A.A.) - Halkt!vinin 

tertib ettiği 2168 kilometreUk bisiklet 

turnesini bisikletçiler b şan ile biti
rerek şehrimize dönmiışlerdir. 

Bi ikletçiler, gezileri sırasında. 

Metresini yaraladı 
Kütahyalı hamurcu Mustafa dün 

dostu çerkeşli Feridenin kendi ini eve 
alıriamasına kızarak kaba etinden bı
çnkla yaraladığı anlaşılmış ve hamur

cu Mustafa ynkalanarak tüzeye veril
mi tir. 

Kadın yüzünden kavga 
Dun Konyalı kuyumcu Rifatla bak

k 1 İbr hım arasında kadın yuzi.ınden 
k. v a çıkmış ve Rifat İbrahimi sopa ile 
b. andan yaralamıştır. Polis suçlu Ri
fatı y kalayarak tüzeye gondermi tir. 

---···----
RADYOLAR 

A~K,\rf 
19.30 - Çocuk saati 
l 9 40 Musıki: 

H. ndel · Sonatt. 
Edip Se en: Violon el 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20. - Şairin snati 
20.10 - Musiki: 

Dcllını · Muhtelif parça!. r. 
Brahm 

"Ferhunde Uh i: Piyano 
20.30 - Dans mıısıkisi 
ıo 50 - 1 faberler 

1. T Hl t 
18.30 Almanca der 
18.50 Kımnen opera 
19.45 Ege caz türkçe sözlü eserler 
20 15 Nihad Escngin, sak efon solo 
20.30 Stüdyo orkestrası. 

2J. R dyo caz ve tango orkcstra
lurı 

21.35 Son haberler. Bor&alar. 

2J.45 Şehir tiyatrosu artistlerinden 
l. Galib, konuşmalar. 

22. Plak ne riyatı 

Ank r , Bursa ve Balıkcsirdc koşular 
y2pmı tardır. 

Bisikletçilt'rdcn Halit, Ankara ya

rışlarında ilç metre farkla ikinci, Bur

sa ve Balıkc ir yarışlarında birinci gel
mi !erdir. 

:Bisikletçileri ençlcrimiz, s ylav-
lıırımız:la, parti, halkevi ve uray ba -
k nhırı. kurumlar orunt 'klan Buldan· 
dan 161 bısikletçi de aray köyden kar 

ılamı lardır. Bi ikletçiler şehirde <le 
hal evi tarafından coşkun bir surette 
k r ılanmı ve alkışlanmı !ardır. Hal
kcvi ııdınn verilen öylevde gençlerin 
başarılan övülmüştür. 

DUn kş m şereflerine halkevinde 

bir şölen verilmi tir. 

VARLIK 
Bu degcrli sanat ve fikir dergisinin 

51 inci ayısı Yacar Nabi, Sabri E d, 
Abdulhak Şınasi, Ahmed Hamdi, Ca

hid Sıtkı, Ahmed Muhıb, Andrc Gide, 
Fuad Ömer, Reşat C m 1. Behçet K • 
mal, Sabahaddin Ali, Ercumend Beh
zad ve S id Faık'in ıir, b;kaye ve ma 

kaleleriyle çıkmıştır. Ved d Nedim'in 
"Kör., isimli çok güzel pı} <- inin tefri

ka ı bu sayıda da devam <'tm ktedir. 
Gitgide daha bm i.ık bir olcunlukla ne
şir hayatına devıını eden Varlık debi
yat ve fikir okurları için dıkkatle tnkib 
edilecek bir ckrgidir. Tavsiye ederiz. 
T nesi 15 kuru tur 

Yeni Adam 
8 ağustos tanhli 84 üncu sayı 1 çık

mı tır. Bu sayıda lsmaıl Hakkı: dev. 
rJmli okulu isti ·oruz, gençler ıçın uu

yuk tehlike, kanaat hıruzları, gençler 
ıçin en büyük tehlıke. Vahdet Gülte -

kın daireler, arsıulusal y zm nlrır kon
gre ind n bnzı o •!evler ehir ve koy, 

i tıkla! bayramı vr amerikan fikri, sıya

a ııcununa b:ıkı , kültür tetkik ve ten-
kidleri riyaziye ~c hayat, Zahir Sıdkı; 
yolumuz açılıyor, İffet Ömer· görü • 
nrnler ve görUnmeycnler. 

Bu degerli fikır dergı ini okurları
mıza tav iye t'neriz. Tane i 10 kuruş. 

Havcılık ve Spor 
Hav cıhk vt Spor'un (149) uncu ııa

yısı ünun h vacıhk meselelerıni ince
l yen yazılarla dolu olarak çııkmıştır. 

Abidin Daverin, Şakir Hazımın, Ahmed 

İhsan ve Hikmet Hayrinin yazılariyle 
modelcilik ve suzulme, yelken uçuş -

l rına ait yazılar ç.ok ilgi uyandıracali 
faydalı konulara tema etmektedir. BU 

tün okurlarım11 bu dergiyi görmelidir -
ler. 

----------------------------. l "k atı a a a 
Yenı hir Meşrutiyet cnddesındckı 

bir numaralı Stlmer bakkal dükkanımı 
1. i. 935 gıinunden itıbaren Ankarad 
Sam n pazarında Sumer pazarı sahib
leri B y İzzet ve Ali Rızaya içindeki 
mallariyle bilcumle ini ciro ve terket
tim, sattrm. Me-zkCir dukkinln hiç al • 
kam )'Oktur. 

Yeni ehir Sumer bakkal sabıkı 
hiblcrin<len E el 

Turkçt"ye çeviren: r/t>l(uhi BAYDAR 

yahudi kanı ile çok lüks bir ömrün görenek
lerini de bırakan bir Belçikah banl<erin, ev
lenme dışında dogmuş, oğlu idi. Levis ana
sını hiç tanımamıştı. Hizmetçiler tarafın· 
dan büyütülmü olduğu için onlardan dusün 
ce erkinliği, beceriklilik ve kötü görü ders
leri almış ve bu hal de ona, çok genç yasında, 
acı çekmeyi ve çektiği acıların da öcün~ a.1-
mayı öğretmişti. Acı uyanışlarla tuhaf bır ış 
romantizminin salgınlaştığı 1920 yılında 
Levis, bir asır kadar önce Balzak'm "Banker 
piçi,, adını vermiş olduğu tipin eşi idi. Bu • 
nunla beraber Valdek, Monjiskar, Mnrbo. 
Leonardino ona içtem olarak bağlı idiler. 
Hayranı oldukları kadar, herhangi alanda 

zel veya zengin ötekiler. en yiıksek Tanrı 
v rgi1erini yok ederlerken, onu hayat bun -
l~n geliştirmek zorunda bırakmıştı. Onlara 
hızmet etmiş olmak için kendini güçlüklere 
ve belki tehlikelere atabilirdi. Fakat, aynı 
.zamanda, keyfine bagh oldukJannı hisset • 
mekten de ho Jaıunaz değıJdi. Onlan oyun
da yener, metreslerini ellerinden alırdı ve 
bu küçük intikamlar onu iyice yatıştınnış ol
maksızın, en az on iki yıJdanberi, böylece 
yaşayıp gidiyorlardı. 

b? ~rnd~r .iyi yapılı ve - Marbo'nun dediği 
gıbı - •Y.~ ~~~~hlara kar ı bu kadar bnğh ol
masını .du unur .. sonra, Levis'in ona, onun 
?a .I:evıs'e karşı, bütün bunlardan dolayı, 
ılgısız kalamıyacaklanna hükmederlerdi . 
Bundan başka onlar, çoktanberi birlikte idi -
ler. (Bu ~aşlangı~ta bir sebeb değilse de .za
man geçtıkçc en ıyi sebeb olur). Sonra da 
Le~is güzeldi. Elzi onun kadar ince d ğils~ 
de ınce zevkJi idi; eğlenceden, güzel giyin _ 
~ekten çok hoşlanırdı. Dostlar: "Levis ona 
b!r .sar~o un sokak fen erinden ayrılamadığ~ 
gıbı baglıdır.,, derlerdi. İctem hayatında pek 
ço~ .tuha~lıkl:rı ve oldukça buluşları vardı. 
İkısı de pısbogazlığa, para harcamaya ve gü
zel_ kadml.a:a karşı davam1maz cğlimleri ol
dugunu bılırlcrdi. 

Levis çok sev:mekle beraber, cırkadası -
nuı surat' asmasından hoşlanırdı. Gülümse
di. Cünkiı prensin iş yapıp . ~ara kazan~ak 
hakkındaki gizli merakım bılıyordu. Bu ış • 
lerin yersizlikleri ne kadar belJi olurs~ pre~s 
ele o kadar cok onların üstüne diişerdı. Levıs 
de öylt• ... Fakat Levis'in başardığı işler Val-
de'.'i yıkardı. Ona, her vakit, ertesi s~ba.h 
için, bir milyon lazımdı. Levis cevap ~cnr~ı.: 
"Ben,, kapitalist aramakla vakit geçırece~r
ıne, gider, d"ha az zamanda parayı kencl~m 
kazanırım . Bunun sebebi Levis'in muzıp, 
Yahut iki ·~üzli.i olmasından değildi. Fakat, 
aynı okullarda aeçirilmiş çocukluklarına, 
aynı zevklerle ğ~çirilmiş gençli~erine kar -
§ln onunla dostları arasında doguşunun an
laşmazlığı vardı. Anası tarafından fransı.z 
olan Levis daha kollejde iken ölen ve 
kendisine ~Jnız az para değil - denildi.ği • 
ne hakılrrsa - parasızhğa care olarak bıraz 

olursa olsun, onu kendilerine örnek tuta -
ınıyacaklarını da biliyorlardı. Onu kıskanan 
bir takımları, gittiği yere kadar git. 
meyi denediler; bu kendilerine pahalıya mal 
oldu. Koyunlar, keçilerin ardından buz üs
tünde ilerlemek isterler, fakat daha ağır 
olduklarından buzu kırar ve suda boğulurlar. 

Levis dostlarını sık sık görürdü, daha doğ
rusu onlar onu ararlardı. On lan sever miydi? 
Onları kaybetmekle çok acı duyar, fakat ez
mekten de kondini alamazdı. Zekasr, cinsi 
kuvveti, yaşama insiyakı bakımından onla
ra üstündü. Bunlar öyle vasıflardı ki, gü • 

lfadam Manyak bağırdı: 
- Valdek, v siz Levis, yeter artık! 
~ Madaı:ım evinde para işi konuşulmaya -

cagı - mıam böyle idi - bir kere kararlaş
tırılm~ş o1duğunu hepsi bildiği için görii • 
meJerın şekli hemen değişti. 

. İhtiyar bir beyinsiz: "ElzPdc hoşuma 
g~den şey onun sözlü bi ı- antoloji, bir kro • 
nık olmasıdır,, derdi. 

Biri sordu: 
- Harıbtanberi insanların, günden güne, 

daha kötü seviştikleri doğm mudur? 
adam Manyak cevap verdi : 

- Sevgili, bahtsız Ebrar'm bu konu hak
kında ne dediğini hatırlarsınız.. 

Bir çok kişiler, m damın böyle sa lan 
ondiHe, aynlmı olduğu cemivet adamı icin 

Görü me devam ediyordu. 
Prens dö VaJdek söylüyordu: 
- Sevişme artık bizim o bildiğimiz iti • 

nah endüstri olmaktan çıktı. 

- H r şey için öyle. Kimsenin vakti yok. 
- Unutuldu. 
Elzi Manyak öze kanştı : 

J 
- Ben, kayıdsız erkekler olduğunu san 

m\,Yorum. Kadınlaı ceriksizleştiler. 
(S-onu var) 



))0Ji111nalıaııt~ Şıılıe~ ine işletıııe 
<~fi alınacak 

' Avrupa mensucat mekteplerinin birinaen mezun ve 
en asağı üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma itle · 
!rinde çalışmıı olmak ıarttır. 

Talipler araımda almanca bilenler fabrikalarda baıh 
batma iıletme mühendiıliği yapmış ve iplikçiliği de tahıil 
etmiş olanlar tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep ıehadetnameai, şimdiye kadar hizmet ettikte· 
ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları auert· 
ferini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri· 
kası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veva bizazt ~etİrlY'eleri. (2113) 1-3454 

Karacalley llara~ı 

Direlctör.lüğüııdcn : 
l -Eksiltmeye konulan it: (Çörekli mevkiinde inek 

anırları İnfUı) 
Bina ve tesisatın ketif bedeli: (15290) lira (35) ku -

ruıtur. 
2 - Bu ite ait f&rtna.meler ve evrak şunlardır: 
a - Ekıiltme prtnameıi 
b - Mukavele projesi 
c - Nafıa itleri ıeraiti umumiyeıi 
e - Fenni prtname 
f - Keıif cedveli 
ı - Planlar 
lstiyenler bu prtnameleri ve evrakı Karacabey hara· 

11 direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde per§embe gü· 

nü ıaat (15) de Karacabey harası direktörlüğünde ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1147) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki ve · 
sikaları haiz olup göılermeıi lazımdır. Eksilbneye en az 
bir parçada (100.000) liralık birinci nevi bina yapmış 
olduğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alarak gire · 
bilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
yazılı ıaattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di
Tektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile 
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka· 
dar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka 
patılmış olmall lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edilmez. (4528) 1-3385 

Ankara valiliğinden: 
ı - Ankara - Kırşehir yolunun 7-t-464 - 68+500 kilometre· 

leri arasmda takriben 23 + 361 kilometre tutünde şose tamiratı ve 
7+ 464 - 119+ 500 ıkilometreleri arasında 26 adet menfez ile hir 
adet beş metrelik köprU .inşaatı kapalı zarf usuliyle ek iltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 57676 lira 28 kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardır. 
A - Ekıiltme p.rtnamcsi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei tUrabiye, şose ve ldrgir inpate. tüt fenni artname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
İstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı Ankara vilayeti nafıa baş 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Bksiltme 5. 9. 935 tarihine müsadif perşembe günü 15 de 

Ankara vilayeti binasında vilayet encümeni tarafından yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 
A - İsteklilerin 2490- No. lu artırma, eksiltme, ve ihale kanu· 

nunun 17 inci maddesine uygun 4133 lira 81 kru luk muvakkat te -
minat vermeleri. 

B - Ticaret odasma kayıtlı bulunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara vilayeti nafıa ba mü -

hendis1iğinden fenni ehliyet vesikası almaları. 
5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 e kadar vila

yet binasında vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e 
kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2204) 1- 3562 

Hozatta Seyyar Jaııdarma Piyade 
alayı Komtıtaıılığından: 

1 - Alay ihtiyacı için (36,000) lira tahmin bedelli (365,000) 
kilo ekmek ve (30,000) lira tahmin bedelli (500,000) kilo arpa ve 
(25,000) lira tahmin bedelli (500,000) saman kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmee 21 - 8 - 1935 çarşamba günli saat onda Ho· 
zatta seyyar alay karargihı dairesindeki komisyonca yapıla
caktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta seyyar alay dairesindeki ko
misyondan verilec"'ttir. 

4 - Muvak' 'ııat. ekmeğin (2737,5) lira, arpanın (2250) 
ve samanın O r. 

5 - İstek· ayılı kanun hükümlerine göre vesika 
ibraz edecekle 

6 - Teklif ı. .. • plan Zl - 8 - 1935 çarşamba günü saat 
dokun kadar Hozatta seyyar jandarma satın alma komisyonuna 
verilecektir. (2032) 1-3337 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat. 
Umum Müdüı·lüğüııden: 

Umum müdürlüğe ait müdürler apartımaru çatısı açık eksiltme 
suretiyle tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 475 lira 30 kuruştur. 
Şartname, pUin, ke if ayniyat muhasibi mesullUğUnden alına -
caktrr. E!<siltme 2 eylill 935 pazartesi gUnü saat on birde umum 
nıUdürlükteki ıkomisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 35 tim 
65 kurustur. (2170) l- 3513 

ULUS 20 .ı.cu~TOS 1935 SALI 
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YEDtKULE GAZHANE~ İ ·: u a ya 

(İstanbul) 
Vapurları kalafatlamak için yumuşak 

Z t F T 
ve tuğla, boya ve yaya kaldırımları için sert 

Z i F T 
1 - 3551 

Sılılıat 're İctinıai 1\f naV(!U(~t ' ~ 

Vel{aletinden: 
Küçük sıhhat memurları mekteplerine, talebe alınma şartları 

a ağıda yazılmıştır. Bu mekteplerden Çorumdaki leyli ve latan· 
buldaki nihari olup bu yıl yalnız erk~k talebe alınacak ve kr.ı ta· 
lebe ahnmıyacaktır. 

1 - Türkiye Cumuriyeti tebaasından olmak, 
2 - Yaşı 19 dan aşağı 26 dan yukarı olmamak, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (orta mektep mezunla-

riyle kadro doldurulamazsa, bu derece tahsil gördüğünü isbat 
edenler de alınabilirler. 

4 - Askerlik hizmetini yaprnıs olmak veya askerlikle ili iği 
bulunmamak. 

Buruı göre isteklılerin el yaıılariyle yazılı ve açık adreslerini 
havi bir dilekçe ile 1 eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mek
tebe girmek için Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ne ve lstanbuldaki mektebe girmek için doğruca İstanbul Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürlüğü vasıtasiyle bu mektep müdürlU
ğüne müracaat etmeleri ve aşağıdaki belgeleri dilekceleriyle bera· 
her göndermeleri lazımdır. 

A - Nüfus hüviyet cüzda111 (aslı veya tasdikli sureti), 
B - Orta tahsil sahadetnamesi aslı veya bu derece tahsil et · 

tiğini gösterir tasdikname aslı, 
C - Mütehassı::.ları tam hastane heyetinden alınmış nümunesi· 

ne uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu. {Bu rapor hastane baş 
tabibliklerinin mühriyle mühilrlü ve kapalı olarak istekliler tara
fından diğer belgeleriyle beraber gönderilecektir.) 

Bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir nüınune 
hastaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden iabret olup buralarda muayene 
olunmak için bu ha;;tanelerin mensup oldukları valiliklerin sıhhat 
ve içtimai muavenet müdürlüklerine istekliler tarafından bizzat 
müracaat edilecektir. 

D - Tahsil etmiş oldukları mekteplerden veya oturdukları ye· 
rin polis idaresinden alınmış iyi hal kağıdı. 

E - 4,Sx6 boyunda üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek istiyenler ıçin, sureti aşagıda 

yazılı şekilde noterlikçe tasdikli veliteri tarafından ve velisi hu
lunmryanların kendileri tarafından verilmiş taahhüd sene<1i. 

T AAHHOD SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki leyli küçük sıhhat memurları mektebine ahndrak 

tahsil edip mezun olduktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinin tayin edeceği yerde beş yıl yapmağa mecbur olduğu (ol· 
duğum) hizmeti kabul etmediği (etmediğim) veya kabul edip de mu 

ayyen müddeti bitirmeden bıraktığı (bıraktığım) veya sıhhi sebeb-
ler haricinde tahsili bıraktığı (bıraktığım) veya mektepten çı • 
karıldığı (çıkarıldığım) takdirde kendisi (kendim) için sarfedi· 
len parayı nizami faizi il~ birlikte ödemeyi müteahhid, zamm ve 
mütekeffil olduğumu natık isbu senedim bu Vekalete verildi. 

(2002) 1 - 3277 

Etlik l\f erk ez l.alltıratuvarları 
Müdürlü~ndeıı: 

Merkez Serom laboratuvarlarının evsatı zcrıye odası ile ierom 
beygir ahırı çatılarının tamiri ve betonla tadili açık eksiltme su
retiyle yaptmlacaktır. Keşif bedeli 4399 lira 20 kuru~tur muvakkat 
teminatı 330 lira olup banlca teminat mektubu ve yahut bu mikdar 
paranın hazineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edil· 
melidir. Bu işe ait şartnameler bedelsiz olarak laboratuvarlar mil· 
dilrlUğünden verilir. Eksiltmeye ehliyeti fenniyeyi haiz ve Ticaret 
Odasında kayıtlı olan kimseler girebilirler. İsteklilerin 30. 8. 935 
tarihine düşen cuma gilnU saat 15 de Ziraat Vekaleti muhasebe 
müdürlüğünde toplanacak olan komisyona müracaatları. 

(2093) 1-- 3414 

afıa Bat anlıwndan: 
Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarında Km. 209 da 

Fezlek deresi yatağından 70.000 metre mikab dere balastı ihzar ve 
hat kenarına nakli ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usu -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ihale bedeli 35.000 li
radan ve muvakkat teminatı da 2625 liradan ibaret bulunan bu in
şaat ve ameliyatın eksiltmesi 27. 8. 935 tarihinde öğleden sonra sa
at 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında demiryol inşaat re
isliği eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif 
mektuplariyle münakasa şartnamesinde yazılı diğer evrakı p7. 8. 935 
tarihinde ö~teden sonra saat 14 e kadar inşaat reisliğine makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri lazım geldiği ve münakasa şartname· 
siyle mukavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 
175 kuruş bedeli mukabilinde Bakanlık demiryollar inşaat reisli· 
ğinden alabilecekleri ilan t)lunur. (2019) 1 -3460 

Bir Daktilo aranılıvor. ., 
Ankarada ilmi bir müessesede devamlı bir iş için almanca ve 

türkc:,eyi iyi bilir bir bayana ihtiya~ vardır. 
Yazı makinesiyle doğru ve çabuk yazması gerektir. Stenoğrafl 

fransızca ve ingilizceyi de bilenler tercih olunur. İstiyenler tah· 
sil ve lisan derecelerini terclimel hatleriyle beraber ıs eyl(\1e 
kadar, Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü dokumnnt;ısvlln 
kısmına yazı ile bildirmeleri rica olunur. (2131) 1- 3503 

afıa Bal anlı~" <lan: 
Aydın hattının Ödemiş şubesi üzerinde Torbalı istasyonu ci . 

varında Petrek deresi yatağından 30.000 metre mikab dere balcı.stı 
ihzariyle hat kenarına nakli amelivatı Nafıa Bakanlığınca kapalı 
urf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen ihale bedeli (15.000) liradan ve muvakkat teminatı 
da (1125) liradan ibaret bulunan bu inşaat ve ameliyatın eksilt · 
mesi 27. 8. 935 tarihinde öğloden sonra saat 16 da Ankarada Nafıa 
Bakanlığı binasında demiryo1 inşaat reistiğ-i eksiltme komisyonun 
da yapılacağından isteklilerin teklif mektuplarivle münakasa şart 
namesinde yazılı diğer evrakı 27. 8 935 tarihinde öğleden sonra 
saat 15 e kadar inşaat reisliğine makbuz mukabilinde teslim et 
melerl lazım geldiği ve mlinakasa şartnamesiyle mukavele proje 
si ve illşikleriı:ıdcn mürekkep bir ~akım evrakı (75) kiırus bedel 
mukabilindı- R '· • ı: h-~ demirvollar in~fl<' t rt'isli t'Y inn fi ' ~ I~ 
-... leleri il n 11 ., ıı t207A,, · 1- t"f>' 

Vali·iğ.nden: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

1 - .Eksiltmeye ifonulan i : (Kutahyada Afiyon cadde!!i uzc. 
rinde belediye parkı civarında hastane bin ı:ı sıdır. Maktu ke ıf bt • 
deli (69313) lira 63 kuruştur. · 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 1:vrc1k şun!drdır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fennı şartname, 
O - Umumi şartname, 
E - Hulasa keşif cedveli, 
F - Proje. 
İstiyenler bu şartnamderi ve evrakı 346 kııruş bedel mulrobı -

linde daimi encümenden alabilirler. 
3 - .Eksiltme 2. 9. 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ku 

tabyada Daimi encümen dairesinde yapıla caktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerinin (4716) lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka a§ağıdaki vesikaları hah: 
olup göstermesi lazımdır. 

. Ticaret odasına kaıyıth bulunduğuna dair vesika gösterecek ve 
hır parçada en az elli bin liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna 
d~i.r devairi resmiyeden abnml§ vesika gösterenler eksiltmeye gire
bıhrler. Ve yahut bu gibi şeraiti haiz bir mimar veya inşaat mühen
disi gösterecek ve bunlarda inşaatın rnesuliycti fenniyesini tamamen 
kabul ettiğini noterlikten musaddak senetle teahhüt ve temin ede· 
cektir. 
6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saatten bı• 
saat eveline kadar daimi encümene getirilerek daimi encümen reis
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplann nihayet liçüncil maddede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın .mühürmumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2135) 1-3504 

İstanhul Sıhhi 1iies~escler arlırına 
eksiltme komi~Yonı ndan: 

Akliye ve asabiye hastanesinin 6,000 metre yerli ame
rikan bezine kapalı zarfla teklif edilen fi at fazla görül -
düğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme 28 ağustos 935 çarşamba günü saat 15,34l 
dan bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde komis . 
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher m~tresi 32 kuruştur 
3 - Muvakkat garanti 1440 liradır. 
4 - Şartname bedelsiz olarak hastaneden aımır. Ve 

nümune de orada görülebilir. 
5 - isteklilerin 935 Ticaret odası vesikasiyle 2490 

sayıh kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektuplariyle usulü daireıin -
deki teklif mektuplarını yukarda yazılı eksiltme saatm -
da Cağaloğlunda sağlık direktörlüğü binasındaki komis-
yona vermeleri. (4589) 1 -3463 

Trabzon 
• Elektrik 1"ürk nonım 

Sirl etinden: .. 
·Heyeti umunaiyemizio 17. 1. 1935 tarihli iç -

timamda şirket sermayc"4İoin üç yiiz altmış bin lira
dan riiz otuz yedi bin beş yüz liraya tenkisine ka
ı-ar verilerek hisse cnctlerimizin kıymeti 10 lira . 
dan 5 liraya indirilmi:' olduğundan Ticaret knnu 
ııurmn 397 inci madde ... i lıiikmiint· tc,·fikan i bu 
ilan tnrihind~n itibaren üç ay zarfında lıi sedarl;rın 

damgalutnıak iizere ellerindeki hi cnetlerini 
T~bzonda ~i~ket merkezine tevdi eylemeleri ,.e hu 
muddct 7.arfmda şirkete tevdi edilmiycn his c e -
netlerinin ~irket<;-e iptal edilP.ef'~İ ilan olunur. 

~~;.-.. • .-.. ... -.. ... -.----~ ] - 334 3 ~_..~.~."6-.... ~.~-~~~~ ~~Y.~~~ ~~~~ ~. ~Y.~~~ ~ 

Nafıa Bakaniığı 
Sular Umuııı l\1üdüı·lü!!ü Aı·tbrına 

~ ' 
Eksiltme ve ihale K. •nıis)'oııundan: 

. An~ar~nm Çubuk barajı himaye mintakas;nın tel örgil ile çev· 
rılmesı i~ı 12. 8 .• 935 tarihinden itibaren 15 gün mUddetle k.apalt 
z.arf usuhyle eksıltmeye konulmuştur. Bu işin keşif parası 18.200 
lıradır. 

.Ş~rtnameler Nafıa Vekaleti sular umum müdürlliğünden parasız: 
venhr. 

• Projesi adı geçen dairede görülebilir. İşin muvakkat teminat 
mıkdan {1365) liradan ibarettir. Eksiltme 27. 8. 935 tarihine rast 
layan sair günü saat 15 de Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüfu 
oda~mdaki eksiltme komisyonda yapılacaktır. İstekliJerin artınna . 
eksıltme ve ihale ~an.ununda g?sterilen vesikalarla beraber adı gcçı·n 
kanunun 16 ve 32ıncımaddeterındeyazıh teklif ve teminat mektuı• 
larmı 27 8. 935 tarihint- mlisadif sah gUnü saat 14 ele '1:aclar oı;ul .ır 
u~um müdürlüğüne makbuz mukabilinde vereceklerdir Tc'<l i flcı 
zıkrolunan 2490 numaralı kanunun tariflerine uv un o1Re:\ktır 

(2104) ı _ 34ı:o 

" Ankara valiliğinden· 
Yenıce mahallesinin Şengül hamamı sokağında kain J k(lpı 393 

metruke No. lu üç oda mutfak, hali avlu ve banyoyu müştemil evin 
aylık 35 lira muhammen bedeli icar üzerinden açık artırma s.uretiyt 
le ihalesi 27 ağustos 935 sah gUnil saat ıs de icra cdilecekt.ir. ts4 

teklilerin 31 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkur
da Defterdarlıkta kurulan komlsvona miiracaatları 

f2201) 1- 3c~5 



Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 
Komisyonu ilanları 

B1L1T 
Atkerl lite •e orta okullara öfretmen arMJ)'or. 
1 - letanbuJ n Bursaclaki melerle Kırıkkale lllkerl auatıar 

Heeıine ve orta okulaaına ve Erzincan, Konya ukerl orta okula • 
larına her der• için öğretmen alınacaktır. . 

2 - Öğretmenlerin kanuni şart ve vasıflan tlflJDllan gerektır. 
3 - Bu gıbilerden istekli olanlarm dilek lrafıdlanm Ankarada 

telred liseler müfetti!lifine göndermeleri. 
4 - Dilek kiğtdlarıııa ilittirilecek kliıdlar tunlardn: 
a) Fotoğraflı w tatdildi fi§. 
b) Crktığı yülrtek okulanm §ahadetnamesi nya tudikli auretı. 
c) Univenitede imtihan .ererek ehliyetname ılımf ise bunun 

taedildi IUftti. 
Bunlardan· tetkik edildikten ıonra uygun görülenlerden ay • 

nca hüanbhal 'ilmiibaberi, uhbıt raporu ve tuhhüd anedi iıtene
cıelrtir. 

3 - Ucretler ıöyledir: . . . . . . 
lstanbuldalri askeri liseler içın rıyazıye ve fızık denknnın 

aylık ucreti 108 liraya, diğer denler ücreti 98 liraya kadal'dır •• Bur· 
• liıeaı içm riyuiye, fuik ve kimya deslerinin ayblr lcreti 126 
liraya, diger denlcrin ücreti 108 lirayı kadardır. 

Kırıkkale unat lisesi için riyaziye ve fizik 165 liraya kadar, 
difer denlerin aylık iicreti 126 liraya kadardır. . 

Konya orta okulaar için bütün derslerin ücretı .108 liraya ka· 
._,dır. Erzıncan orta okulaıı için bütiin dersler 126 braya kadardır. 

6 - Maarif okulalarmda dersı olan öğretmenlere den bafına 
ücret verilir. 

7 - lstelrlilerın 1 eylill 935 tarihine kadar müracaatlarL 
(2096) 1 - 3418 

BİLİT 
ı _. Bu taae•ne biçilen eder 55 santim olan 4 milyetı tane 

degiıık numarada mıh kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Z - bıaJKi 23 - 9 - 935 pazartesi günü saat 15 tedir. 
3 - Şartnamesıni parasız almak istiyenler M. M. V. satın al· 

.aa komisyonuna uğrmnalan. 
4 - Eksiltmeye girec:ckler kanuni ılk inanç paraıiyle 3490 

•yılı kanunun 2 n 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif melrtuplarmı ihale autinden bir uat evvel M. JI. V utm 
alma XO na .ermeleri. (2028) l - 3W 

BILIT 
(2500 tane hayvan velenaeai kapalı zarf uauliyle yedi malı w

Ja manleket dahilinde mevcud ecnebi mamulatmdan olarak 11tııı 
alınmak jçin eksiltmeye konmuıtur. Tahmin edilen umum bedeli 
(30.000) liradır. ~bedeline kartı alakadar fUbealnden 
almawtır thaleai 28. 8. 935 çarpmba gtlnil saat on&cbr. ilk te· 
ıninatı (2250) liradır· Ebiltmeye girecekler 24~ sayılı kanunun 
2 ve 3 uncii -ddelerinde yazılı belgeleriyle birUkte temi~ ft 
teklif mektuplarım ha'ri artlar en seç ihale aaatmdMl bır ~t 
neline kadar J1. Jı1 v. Satmalma Jaıomlsyonu reWittne ftflle 
~lrtir. (2094) 1 -3430 

iLAN 
ı - 6000 sift kundan kapalı nrOa elmiltlDIJC ~r. 
2 - lbalnl 2. 9. 935 puartesl stınll .- 10 da lf, il. V. la. AL 

Xo da yapıJacaktır· 
3 - Hepeine biçilen eder S0.000 .,. lJık imDÇ paruı 2250 liradır. 
4 - ş~ ıso kurup almak .,. lrnelfDi glnnek iad • 

yenler ber cUnt asiltmeye girecekler 2490 sayılı kanun~ 2 ·" 
3 tbıcB 11)8ddelerinde yaıılı belgelerle ilk inanç makbuslariyle bir· 
D:le teklif me~ u.ıe IUtmct..a bir _. t-1 il. M. V. 81. 
~l Jto na ftl'IDC1m. (2050) ı- 1416 

iLAN 
ı - 6000 metre mavi renkte kıtlık elbiselik lnunat kapalı .zarfla 

ebiltmeye konulmuftur. ı~- r clır 
2 - Hepsine biçilen eder 16.500 ve ilk inanç paruı - ıra • 
3 - lhaleai 29. s. 935 pertembe günü 11&~!01 d:!:;. lltiycn • 
4 - Şartnamesini pansız almak" ame.- ı 

Jer bcr ıUn, eksiltmeye Jirecckler ilk inanç parası makbus1 ~ıı:' •yılı k&11\lllun z ve !. 8ndl maddelerinde JUJh belgeler e ..,.. e 
teklif melrtuplannı ihale aaatmdan bir Mat evet M. ıı. V. satın 
111na Ko nı vennelerf. (2049) 1- 3417 

iLAN 
ı - Kilotuna biçilen eder 700 kurut olan bet bin kilo deli-

pir renk " numarada keten iplili lrapab sarfla •tna aJmacaktJr. 
2 _ bWeai 

24 
_ ı _ w ..ıı gUntl saat ıs tfflr. 

3 - ~i 175 lnırut kartıbtmda M. JI. V. iL Al Ko. 

dan alınır. unl illr 1 k-
4 _ Ebiltmcyc pıecekler 2625 liralık kan ~ me 

.. , •e makbmları ile 2490 numaralı kanunun 2 " ı 8llctl .-1-
ıitleri.: yuıb belgelerle birlikte teklif mektu!l-:"rm!~ .. 
atin•n bır tut evvel il. Jıl. V. satnı alına Ko. 

(2026) l - 33!3 

tLAN BlLlT 
l - Yerb fabriblar ınaınu • 

latından ve bir metreaine biçilen 
eder 270 Juınıı olan 3500 metre 
hain şayak kapalı zar • eksılt 
nıeye konulmu1tur. 

2 - İhalesi 9 9. 935 pazarteı 
liinu saat ıs dedır . 

3 - İl ınanç parası 708 hra 
7S kuru tur. 

4 - Şartnamcsıni paraaız al· 
lhaJr ve omegıni gonnek ııti • 
)'enler her gun o&lcden sonra ko 
tnısyon ugrayabıtirler . 

5 - Eksiltmeye gıreceldec 
ılk ınanç parası makbııs ve ınck· 
tuplarıyl 2490 sayıb kanunuıı 
ı ve 3 üncü maddelerinde yuıb 
belgeler e birlikte teJrlif melrtult 
larını ıhale saatmdan bir saat f!· 
'ftl il M.. V. saımatma lto. na 
•crtnelerı. (2143) J - 3.506 

ı - ıeo Ton Mazot b
palı zarna eksiltmeye kon· 
muttur. 

2 - Tahmin edilen be-
del 9.800 liradır. 

3 - ihalesi: 22~935 per-
tembe pü 1Ut 14 dedir. 
4-~·önnek 

ve almak istiyenler her sün, 
ekailtmUİDe pecelderiD 
2490 ea,da kanunun istedi-
gi ........... birlikte .. 
ihaleden bir saat enel 720 
liralık taainat •• teklif ... . 
tuplariyle birlikte M. ... v. 
satmahnaKo. ............ ' (1803) l7M 

tLA N 

BtL1T 
l - Buna ve Mudanya gar· 

nizonJarı için bir kilo.una hiçi· 
len eder 20 kunıt olan 150.000 
kilo ıığır eti kapalı zarfla eksilt 
meye lroııulmuftur. 

2 - Ekıiltmeai 2 eylül 935 
puartesi günü uat 15 de Bur
uda Tophanede Sa. Al. Ko. da 
yapılaellktır. 

3 - ilk inanç paraıı 2250 11· 
radrr. 

4 - Şartnuneıini almak lati
yenler her gün adı geçen ko • 
misyona utrayabilirler. 

5 - Ekailtmeye girecekler 
ilk inanç parası maık:bus nya 
mektuplari1le birlikte teklif 
mektuplarım ihale aaatmdan bir 
saat nel Buruda satm alma 
Ko. ııa vermeleri. (2191) 

1- 3546 

BlLlT 
1 - 21750 metre çamaşırlık 

bez kapalı zarflı eksiltmeye k?n· 
muştur. 

2 - Hepsinın biçılen eden 
(5437) lira 50 kuruştur. Ve ılk 
inanç parası ( 408) liradır . 

3 - lbalesı 10. 9 935 sah 
gilnü saat on bırdcdir. 

4 - Şartnamuini ve örnegıni 
görmek istiyenlerin h r ün ek
siltmeye gireceklcrın temin:ıt 
ve teklif mekt plannı ıhale a.ı 
atından en cç bır saat vel ve 
2490 sayılı k n n n 2. 3 uncu 
maddelerindeki belgeleriyle M 
M. V. aatm alma komisyonuna 
vermeleri. 2193) ı 

BlLtT 
l - 110 ton lınyıt komuru J -

nrlılda ebiltmeyc konmuştur. 
2 - Hepaınin biçilen edcrı 

1650 ve illr inanç parası 124 li
radır. 

3 - ihalesi 7. 9. 935 CL marte 
si aut 10 dadır. 

4 - Şartname11nı ve am 
ğini sörmek iıtiyenler her gün 
e-biltmeye gireceklerin 2490 1.t· 

yıh kanunun ı inci ve 3 üncü 
maddelerinclekl belgeleriyle M 
M. Veldleti t n ima' komıs 
yonun• gelmeleri. (2194) 

1-3547 
BlLlT 

1 - Alınacak olan 100 lo 
kok 1d5mtıril ne 140 ton maden 
kömürüne talip suhur etm diğio 
den yeniden kapalı zarfla eksilt 
meye konmuştur 

2 - Hepsinin biçılen den 
(6480) .. Hlr hlanç patııı (486) 
liradır. 

3 - ~ıi 31 9 935 s at ~n 
dadır. 

4 - Şartmmeyi görmek as-
tiyenlerfn her gün eksiltmeye 
peceıklerin 2490 sayılı kanunu 
2 ve 3 ünctf maddelerindeki bel· 
ıekriyle teminat -n teklif mek· 
tuplarmr havi zarnar ihale ... 
tmdan bir saat evetine kadar il. 
11. V. utın alma komi•fODlllP 
verilmelidir. . (2166) ı- 5511 

BtLtT 
ı - Abllacll1t olan 60'JO 

çift tire çorap açık ekıiltmevc-
Jı:omnuftUr. 

2 - Hepalnın biçilen eden 
ıno ve ilk inanç parau 99 Ura· 
dır. 

3 - tbale11 4. 9. 935 çarşaın 
b" gtini uat ondadır 

4 - Şartname•ınİ ve rneğı 
ni görmek iıtiyenlerin her giln 
ekailtmcye ıfreccklerfıı 2490 au· 
maralı kanunun ı ve 3 &ncll alld
delerindeki belgeleriyle Jl.lıLV 
Satın alma kom· ıyoawY nnoa 
lan. (2146) ı- 3508 

B1LIT 
ı - Erzincan pnuzoııu ıçın 

129.000 kilo sıgır eti kapalı zarf· 
la eksiltmeye konmuştur 

2 _ Hepaıne b çilen edeı 
19350 lira 17.S kuruıtur 

3 - İllr inanç parası 1452 li 
radır. 

4 - lbaJesi 4. ByUU 935 çar 
şamba giinU saat 15 de Ersfncan· 
da yapılacaktır. 

s - Şartnameıini garmek ıçlıı 
hergfin ve eksiltmeye gireeekler 
ilk inanç parası makbus ve tiu· 
ret belgelerile birlikte teklif mek· 
tuplanJv llWe uatilldeD bir ... 
at eni Brsinc:uMla TlineD utlll 
alma lb. 118 .ermeleri. (IJJ2) 

1-MD 

• 
tık Şartmme ltbiltme 

Fi. temi"•""" pkJi bale TL Gtlatl ... h 

C 
Mıkdaıı lCrJ. Lira Kıt- 5 ---.....a.. 11 ın&S ız.ooc kilo 180 2970 ıl7 bpaJı ı:vf 21 ı ~ ~ .,....-- ıs 

Yu11 çorap ıplıcı 
6 

.. '""" metre 250 9375 811 21 1 035 çarım* Kıtlık elbiaelik it..-. ~ " a 1 135 --rt.eai U y ıs.080 lrilo 180 241D 153 .. • r~ ıs 
iln çorap ıpliği Lif&'""" _ 258 1750 751 • a- t IS5 puartni 

ll'atlık elbiwlllr lnunaf uu- _... 675 • S- 9 W peqembe l5 
l[ap11t1uk kumat so.000 metre 270 8000 • 5 t ISS perfCDM 11 
ICıtlılr eJW.elilr trumaı 5'.000 metre 250 8250 

?OO " • ı - Şartnamelerini yulrard• yazılı fiatlarlı almak .e lrnclderi ni clfmek için her ctiD Qleden 

tonra konayona upanehilir. l ·gt1an ile artırma.,. ebiltme lranunu • 
2 - E~ulımeye preceklerin Y utrarda y~zı~ :• ::u mektu plamu a.ıe ..-11an en u bir 

•un 2 te 3 uncil maddcl~ naılı ~ııc tr: )eri (209) J--5415 
9aat evci M r.I. V Satıa Jl• ...,.,qnuM "r9D 

BtL1T 
l - Sankamıt garnizonu için 

27.000 :36 000 kjlo sade yağı ile 
3.000.000 :3.G00.000 kilo kuru çam 
odunu ayrı ayn kapalı zarfla ek
liltmeye konulmuftur. 

2 - Sade yafm lhalui 28.L 
135 çaqamba gflnil saat onda w 
odunun ihalesi ayni gUn aaat 11 
dedir. 

J - Sade yağa biçilen eder 
15940 •e ilk inanç parası 1188 
liradır. 

4 - Oduna biçilen eder 36000 
ve ilk inanç parası 2700 Hndır. 

5 - Şartnamelerini görmek 
için bergün ve elrsittmelere ıi~· 
ce-kler 2490 uyı1ı kanuna tevfi· 
kan ilk inanç paralarile ticaret 
öelgelerile birliılıte teklif me~· 
tuplarını ihale şaatinden bir u
at evcl ihaleleri yapacıtk olan $ı 
rrkamışta Aa. satın alma Ko. na 
vermeleri. (2109) 1-3451 

BlLtT 
l - Muhtelif e-biıld~ 7600 

metre amortıaor lutıgi pazarlık· 
la eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Hepainın bıçılen eder1 
(7448) ve ilk ananç p rası 559 
liradır. 

3 - İhale ı 10 9. 935 sah il· 
at 14 dedir 

4 - faftD4ll1JC VC ornea:ini 
gormek ııtıyenlerın h r gün t>k· 
sıltmeyc gireceklcruı 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 uncu nuddelerin
dc'kl belgeJ rıyl M. M. V. Sa
t:uıalma komısy nuna varm larL 

(2213) 1- 3605 

BİLİT 

1 - Alma ak olan 4236S kilo 
emaıt ekıdtmeye konmu tur. 

2 - Hepsinin biÇ1len ederi 
48719 Jira 75 kurut ve ilk uıuıç 
para ı (3651) liradır. 

3 - İhal ı 12. 9 35 perşcm· 
be saat ıo dadır. 

4 - Şartname ıni ve omeğinı 
gormek ıstıycnlerin her gün ek· 
ıiltmeye gır ceklerin 2490 sayı
b kanunun 2, 3 uncu maddele • 
rindeld belgeleriyle M. M. Ve-
kaleti satmahna komiııyonuna 
vannaları (2231) 1- 3606 

BlLlT 

1 - 13500 kilo karpit eksilt· 
m ye konmu tur. 

2 - Hepsinin biçUen ederi 
(2700) ve ilk inanç paN11 (202) 
bu~uk liradır. 

3 - İhales1 13. 9. 935 cuma 
sut 10 dadır. 

4- Şartnameaınl ve kneif· 
ni görmek iıtıy nlerin her glla 
ebiltmeye gireceklerin 2490 nu· 
maralı kanunun 2, 3 üncü ml4I. 
delerindeki belgeleriyle M. M. 
Vekileii aatınalma komisyonu • 
na varmaları. (2230) 1-3607 

Ferid n F'ar.rl 

Büyük harpten 
nraldler 

Şiir antolojisi 
Kitapçılarda ara11nıs. Fiatı 

50 kuru,tar. 

METAMORFOZ 
Dr. t'E S'in 

Nasır ilicı 

En e.ld naurlerı bile pe• 
kısa bir ramaııda taırwaen " 
k ldinden 4Ctkanr. 

Umumi deposu: lngılis Kan 
sulr ecnnni. ber eaanede bu· 
hınur, ciddi " mllnliı bir aa
sn illclCbr. -----
Kamuk 8bllrlk turubu: OW· 
1'611 btf .. idi. cturclurur. 

Satılık arsa 

TERCOME 
Almanc:e. franauca tiirqe 

muhabere yur itleri ve terdllDe 
ucua ft serlaa yapılır. hU me· 
mmlllfuna maraaet. ı--.s 

Devlet Demiryollan ve Ljmanları Umum 
Müdürlüğü i18nlan 

İLAN 
Muhammen bedeli 8580 lira olan un -dır 6 9 1935 ·· ·· ~ dane mahruti ça
~da ·c1arecun:::.::c1asaat 15.30 da kapalı zarf usulü ile 

B . 1 • • • aatm almaQMtır. 
. u •te gmnek ıstıynelerin 643.SO liralık muvakkat tc--

~mat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar · 
gı~eğe manii kanuni bulunmadığmaı dair beya~ 1!: 
teldıflerle arzu gün saat ı.4.30 a kadar komisyon reiali • 
ne vennelen liznndır. Bu ışe ait şartnameler Hayda gı. 
da Te~ell~ ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada = 
me daıresınden parasız olarak dağıtılmaktadır. (2227) 

1-3608 
t LAN 

2077~ ~uh~en .bedelli ve yerli malı (310000) tane 
devlet tıpı galvanıze tırfon s eyUU 935 perşembe ·· ·· 
15.30 da Ankarada idare hinasında kapalı zarf ~n~ saat 
tın alınacaktır. usu ıy e sa. 

Bu işe girmek istiye. 'erin 1557 lira 75 kuruşluk 
kk · ·1 k · mu-va at temınat ı e anunun tayın e~i vesikaları k • 

nun 4 üncü maddesi mucibince işe gihfıege kanuni m':~ 
·~~i bulunmadığına dair bey~nname ve tekliflerini ayo'i 
gun saat 14.30 a kadar komısyon reıslıgine vermeleri Ji
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler p<trasız olarak Ankarada mal
Z.~~.e dairesinden, Haydarpasa Ja teseth.im ve sevk müdiır. 
lugunden dağıtılmaktadır. ("~26} 1-3609 

lLAN İLAN 
Devlet :>emiryollan Ha 

darpaşa işletmesinden: 
Adapazan istasyonu onu 

peronunwı 1102. 75 metrl' 
murabbaı Karolajı ve istas 
yon arkasındaki 1286.22 met 
re murabbaı sahaya parkf' 
döşenmesi ve 100 metre tul 
da peron bordürü inşuivle 
rampa üzennde 500 metre 
mikibı tesviyei türabile "' 
rampa üzerine 1748,25 met 
re murabbaı parke döşen 
mesi 18635 lira 31 kuruş kr. 
şif bedeliyle 2. 9. 935 pazar. 
tesi günü saat 10 da Hav • 
darpaşa Devlet Demiryolla· 
n birinci i•letme müfetti'1•· 
ği komisyonunca kapalı 181'1 
uıuliyle eksiltmeye konmu~. 
tur. 

Eksiltmeye girmek isti . 
yenler 1397 lira 65 kuruşluk 
muvakkat teminat vermel• 
ri ve kanunmı tayin ettiğ1 
vesilralarla kanunun 4 6nc.ti 
maddesi mucibince eksilt 
meye girmeğe manii kanu . 
ni bulwımadJima dair be . 
yanname ve teklifleriyle a; 
m gün saat 10 a kadar ko. 
misyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu ite ait milnakua .-rı
nameai fenni prtmme ve 
mukavele ile miifredadı ke· 
şif pm'UIZ olsak Haydar • 
paşa birinci ifletme yol mU
fettişliğince verilecektir. 

(2182) 1~538 
İLAN 

Devlet Daniryollan Hay 
darpap işletmePM'en: 

t..mit ...,_. &dl pe . 
ronamm 1008.37 metre mu
rabbaı karolajı ve istasyon 
arkasındaki 2722 metre mu
rabbaı sahaya parke döşen • 
mesi ve 100 metre tulde bot'· 
dür taşlann tanzimi 16,364 
lira 65 kuruş keşif bedeliy· 
le 2. 9. 935 pazartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşa Dev· 
let Demiryollan birinci işlet. 
me müfettişliği komisyo • 
nunca kapalı zarf aaullyle 
eksı1tmeye konmUftUr. 

Eksiltmeye girmek lati • 
yenler 1227 lira 35 lmnıt • 
luk muvaklrat teminat ver • 
ıneleri ve lcanaaan tayin et
tifi ftlilraJarla kanunun 4 
flncU maddesi mucibince ek
siltmefe cinnete manii ka· 
mmt batunmldılma dair be. 
pnname ve tı•lifllliyte •Y· 
m gtln aut 11 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri 
lamndır. 

Bu ite ait mün•k•ı pıt 
umeai, fenni prtname ,,. 
mukavele ile milfredatb ıce. 
tif paruu olarak Baydarpa. 
ta 1 inci işletme yal 1-t mfl. 
fettişlifinden verilecektir. 
(2183) 1~3~37 

Ankara istasyonunda ye· 
ni kurulan egreti yolcu bİ· 
naaı içindeki büfe ile D.D. 

mumi idare binası yanında· 
ki küçük bahçe pazarlıkla 
iki yıl için kiraya verilecek
tir. İki ,.ı için orandan kira 
bedeli 1440 liradır. Puarbk 
23 a~uatoa 935 cwna giinü 
saat 1 S fft D D. yollan hare· 
ket direktörlügunde hareket 
komisvonn iinunde yapıla· 
caktrr P arhga gırmek is
tiyenton11 tutaklannı kanu 
nii belJteleri ve işe irmeye . ,, 
ıcanun i atJ?:ellcri bulunma-
dığına dair hildit'R"evi 23 a
ğustos 93S cuma günti uat 14 
de kadn komtsyon başkan
h~ma vermeleri gerektir. 
Kıra sannamesi 22 ağ'ustos 
935 periem~ !'{Ününe kadar 
parasız olarak Ankarada ha
reket ~rlUiünden alı-
nabilir; ./2082l t 3394 

Cebeq, ~astan 11 Operateru 

Df. TURGUT 
Hası.taruıı Adlıye Sarayı 

karıwnıda llqeti apartmamn 
da her lfiıl 15 den 19 u kadar 

kallule bqJamqtır. 

da !~fidanlık lrlrflllll• 
.~-- 4 ,,. 5 oılab 

lronforl~ ild daire, lçfndeld .. ._ 
çiye mtuacaal l-1159 

~riyolo• 

Dr. S. Atamanoğlu 
Beletpldağn - Fren llutalarmı b r gün ~) 

taınkab Uftl beş buçuktan aonra 
u erer. 
Acltea - Adliye ka saray• 
"'

1 aıraamda Altan sokak 
ÇaU~u •Partrnıanı No. ' 

ı - 3520 

Z~Yl EVRAK 

~ maaı cüdansmı 
=~ remnimi tatbik mlihar: 
nkl .lll!IAJi ukeriyeme ıid ev-
1ııa,=. ve nUfus clbdannnı 

Yenilerini -•---
daa "6ıllıtnain ...... ---tan· 
~ llllakh :rottur. 

siade ---ldf L nahiye. 
...... •Olası Helan Akın 

l-3827 

ZAYİ 

Geftdt Difua memurıuıua
da al~ bhiyet cUMea ... 
kaybetti& YenUini alacaiım
da ~Din lai1Jaaii yoktur. 
~T Oatiirk mahallesindea 

itre ~ Nq. 13 IWaJICI 
Haydar ofla $ttir. 'D 1330 



SAYJFA S 

Sümer Bank 
Umuın l\lüdürlüğüııdeıı: 

1 - İzmit kağıt fabrikası su alma ve temizleme te· 
sisat ve inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye çıka • 
rılmı::;tır. 

Tahmin edilen bedeli 118.609 lira 49 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Fenni şartname, 
d - Husu si şartname, 
e - Metraj ve keşif hulasa cedveli, 
f - Projeler. 
İstiyenler bu evrakı 600 kuruş mukabilinde Sümer 

Bank Ankara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 28 ağustos 1935 çarşamba günü saat 

16,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında Siimer 
Bank merkezinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7181 

lira muvakkat teminat vermesi ve hu gibi işleri muvaf
fakiyetle yapm:s. olduğunu vesaikle isbat etmesi la· 
zımclır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve sa
attan bir saat eveline kadar münakasa komisyonuna 
makbuz mukabilinde verilir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihale saatmdan bi.r saat evetine kadar gel· 
miş ve zarfrn kanuni şekilde kapatılmış olması lazım 
dır. 1- 3473 

Su Mühendisi Aranıyor 

~nkara Şarba}·lıfrındaıı: 
, 

350 lira ücretle şarbaylık su işleri fen müdi.irliiğü icin viiksck 
mühendislik diplomalı bir su mühendisi alınacaktır. 

İsteklilerin mektep şehadetname sureti, bi.r boy fotoğrafisi ve 
imdiye kadar bulunduğu vaı.ifelerden aldığı vesikalar ilişik oldu-
ğu halde miıracaat etmeleri. (2241) l - 3592 

İmar fücliirlüğünclen: 
Kimden Muhamme"' 
istimlak Ada parsel bedeli 

Mevkii edildiği Mahall lesi. sokağı No. No. Lira 
Öncebeci B. Abdullah Sultan Alaattin 979 31 120 

Yukarda kaydı çıkarılan hanenin enkazı 2Q.8.935 perşembe günü 
saat on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin imar müdürlü· 
ğündeki komi yona müracaatları. (2152) 1-3497 

~~ HllllllHll I 11111111111111111111111111111111ın111111111111111111il1il!11111111111il1111~ 
~ 

~ Türk Maarif Cemiyeti Okulları ---- 1 - BURSA KIZ LİSESİ: Yatı ve gündüz tale -
besi içindir. Senelik ücreti yatı 185, gi.inclüz 35 1 ira 

- dır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tenzi . -= lat vardır. İngilizce lisanına bilhassa önem verilir. _ 
- 2 - ANKARA İLK ve ORTA OKULLARI: kız -= ve erkek gündüz talebesi içindir. Senelik iicret ilk kı· -
:: sım 60, orta kısım 70 liradır. Ortanın hütün sınıfları 
- vardır. Ortanın tekmil sınıflarında ve ilk üçiincü sı· 
- mftan itibaren ingilizce dersleri verilir. 
- 4 - ESKİŞEEHİR İLK YATI OKULU: Kız _ 
- ve erkek talebesi icindir. Senelik ücret yatı 150 gün -
=: düz on liradır. Kardeslere ve memur çocuklarına ya = 
- tı iicretlerinde ayrıca tenzilat vardır. Üciincü sınıf· -= tan itibaren Almanca dersleri verilir. = 
i:E 4 - Yukarıdaki okulların kayıt işlerine 15 ağus· _ = tosta başlanacaktır. Her türlü izahat için okul direk-= törlüklerine ve yahut Ankarada Türk Maarif Cemi· 
:= vetl e:ene1 merkezine basvurulması ıazımdtr 1 - 2Q2c. E 

~lllllllllllllllUllllllllllllllllllll1111111HIHlllllllllllllUl1111111111111Hllllllllllllllllllı1; 

Ankara belediye reisli ö-i ilanları 
1 - Yenişehirde olup a~ağıda ada, parsel numaralarile miktarı 

ve muhammen bedeli yazılı altı arsa açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Ada 

numarası 

1149 .. 
.. 
" .. 

Par el 
No. 

1 
5 
6 
7 

13 
33 

metresi 

680 
646 
646 
513 
555 
547 

muhammen hedeli 

Lira 
2040 
1938 
1938 
1539 
1665 
1641 

muvakkat 
teminatı 

Lira 
153 
146 
146 
116 
125 
124 

3 ·- Bu arsaların şartnamesini okumak ve harita üzerinde mev
kilerini görmek ve daha ziyade tafsilat almak istiyenler hergün 
hesap direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İhale 26.8.935 pazartesi günü saat on beşte komisyon hu
zurunda yapılacaktır. İstekli olanlar ihale saatinden evel teminat
larını belediye veznesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz 
ilmühaberini komisyon reisliğine verecek ve artırmaya iştirak ede· 
cektir. (2075) 1-3397 

Amerikan Erkek Lisesi 
TEDRİSAT 1 BİRİNCİTEŞRİNDE BAŞLAR 

1'am devreli lise olduğu Kültür bakanlığınca tasdik edilmıştir. 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
LEYLİ ÜCRET 220 LİRA, NEHARİ ÜCİST 40 LİRADIR. 

Fazla mali'ımat için Direktörlüğe müracaat. 
1-3614 

~~~~~z.'1INl'ıilm~~ 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
Mityatt:ıki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan (900) kilo sade 

yağın tahmin bedeli 5625 liradır. Eksiltmeye kapalı zad su
retile 27 - 8 - 935 saat onda Mityattaki satınalma komisyonunda 
icra edilec~ktir. Talipler mezkur günde teminat makbuzları ile 
bitlikte Mityattaki satın alma komisyonuna ve sartnameeyi gör· 
mek istiyenlerin de pazar günü hariç her gtin Diyarbekirde kor. 
ve Siirttc de tüm. komutanlığına ve Mityat satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. (2030) 1 - 3339 

lLAN 
Midyattaki kıtaatın un ihtiyacı olan 296,000 kilo unun kapalı 

zarfla eksiltme günü 2 eylül 935 pazartesi saat 11 dedir. Tahmin 
bedeli 30636 liradır. Talipler mezkur saatten evet Midyattaki a
tın alma komisyonuna teklif mektuplarını vermesi ve sartnameyi 
görmek istiyenlerin de pazar kimleri hariç her giın Diyarbekirde 
Kor komutanlığına ve Sıirtte de tümen komutanlığına ve Midyatta 
satın alma komisyonlarına müracaatları. (2063) 1- 3379 

1 LAN 
A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfla eksiltmt"ye konul;ın 

takriben 31875 liralık 255 ton ikinci fabrıka unu eksiltmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi komisyondan parası mukabilinde gönderilır. 
C - Artırma eksiltme Trabzonda kalede satın alma komisyo· 

nunda 29 agustos 935 penıembe gunü saat 16 dadır. " 
D - Artırma ve eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
E - Muvakkat terııinat 2397 liradır. 
G - İsteklilerin 29 a~ustos 935 persemiıe günü saat 16 dan bir 

saat cvel teklif mektupları ile biı likte Trabzon satın alma ko-
misyonuna müracaatları. (2141) 1-3478 

t LAN 
1 - Garnizon eratmın ihtiyacı icin .,00.000 kilo ekmeklik un ka· 

p:ılı zarf usulii ile münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi 143 kurus mukabilinde Ankara levazım amirli

ği satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Eksiltme 29 agustos 935 tarihine müı:ıadif perşembe günü 

saat 15 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda va· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 300.000 kilo unun beher kılosunıın fi. 
atı dokuz bucuk kuruştur. Mecmu tutarı 21:!,500 lira olup teminatı 
muvakkatesi 2137 lira 50 kurustur. 

5 - İsteklilerin münakasasmın yapılacağı muayyen s.ıatten en 
asagr bir saat eve] teminatı muvakkate makbuzları ile hirlikt'<! tek
lif mektuplarını Ankara levazım amirliği satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2087) 1- 3423 

t LAN 
Viı.enin •l4275 liralık ekmeklik ununun Pınarhisarın 312tl0 li

ralık ekmeklik unu Pınarhi :. r ın 16600 liralık sığır eti kapalı zarf
Ja ek~iltmeye konulmu:?tur. Vize ununun ilk pey 3320 lira Pınar. 
hisarın ununun ilk peyi 2346 lira Pınarhisarm etinin ilk peyi 1245 
liraır. Üçünün ihalesi 26 ağustos 935 pazartesi saat 16, 17, 18 de
dir. İsteklilerin Vize satın almakomisyonl:ırrna gelmeleri. 

(2089) . 1 - 3424 
1 LAN 

l - Milli Miidafaa Vekaleti ile Erkanıharbiye kalöriferlerincle 
sarfedilmek üzere 800 ton yerli kok kömürü kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Sartnamesi Ankara levazım ,ımirliği satın alma komisyo • 
rıunda ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakasaya konulan 800 ton kömürün beher tonunun fi. 
atı 31 lir'a ve mecmu tutarı 24.800 lira olup teminatı muvakkatesi 
1860 liradır. 

4 - Eksıltme 2& ağustos 935 tarihine müsadif c;arşam'.ıa gunu 
saat on beşte Ankara levazım amirliği satın alma komisyonun • 
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin münakasanın yapılacağı muayyen saatten 
en aşağı bir saat eveline kadar teminatı muvakıkatc makbuzla· 
riyle birlikte teklif mektuplarını Ankara levazım 5mirliği satın al-
ma komisyonuna \'Prmeleri. (2085) 1- 3421 

İLAN -
1 - Garnizon dahiliıtdeki kıta ve müe sesenin senelik mahru· 

kat ihtiyaçlarina sarfedilmck üzere 2232 ton linyit kömürü kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankara levazım amirliğı satın alma komisyo
nunda tatil günlerinden maada her gün göriile;bitiı. 

3 - Eksiltmesi 29 ağustos 935 tarihine müsadif per~emlıe gü
nü saat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma lcomisyonunôa 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 ton linyit kömürünün lıeher to· 
nunun fi atı ( 11) lira ve mecmu tutarı (24552) lira olup teminatı 
muvakkatesi 1841 lira (40) kuru tur. 

5 - İsteklilerin münakasanın yapılacağı muayyen saatten en 
aşağı hır saat eve! teminatı muvaklcate makbuzu ile birlikte tek
lif mektuplarını Ankara levazım amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2086) 1- 3422 

t LAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri atelyesi ihtiyacı olan 19 ka

lem marangoz malzemesi 14 ağustos 935 tarihinde açık eksiltmeye 
konulmuş be de calip zuhur etmediğinden 24 ağustos 935 cumartesi 
günü saat 1 ı de açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Talipler 
muhammen bedeli olan 331 lira 50 kuruşa mukabil 24 lira 86 kuruş 
teminatı eveliyesini Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine 
yatırarak vaktinde mektep satın alma komisyonlarına müracaaat-
ları. (2247) 1-3621 

t LAN 
l - Kars garnizonununu ihtiyacı için 24,000 kilo sade yağın ka

palı zarf usuliyle 13.8.1935 salı günü ııaat 19 da komisyonca yapılan 
ihalesi pahalı görüldüğünden yeniden ihalesi 16.8.935 den itibaren 
bir ay zarfında devam etmek üzere pazarlığa konmuştur. Birinci 
defa pazarlığı 24.8.935 cumartesi günii saat 9 da Karsta askeri satın 
alma binasında yapılacktır. 

2 - Tahmin bedeli 19200 lira muvakkat teminat 1440 liradır. 
Evsaf ve şartnamesini gö~mek istiyenlerin her gün ve pazarlığa iş
tirak edeceklerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2248) 1-3620 
1 LAN 

1 - Mityattaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan 730.000 kilo 
odun kapalı zarf usulü ile ıs.8.935 ~arşamba saat onda eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin bedeli 5110 liradır. Talipler teminatları ile bir
likte Mityattaki komisyona ve şartnameyi görmek istiyenler de pa
zar günü hariç her gün Diyarbekirdeki kor. ve Siirtte tümen ko· 
mutanlığına ve Mityatta satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2031) 1- 3338 • 

~- - - - -- - - ,, 
1 LAN 

Kor merke:r. kıtaatının ıhti· 
yacı için 80.000 kilo sığıreti 23 
ağustos 935 cuma günü saat on 
beşte ihalesi yapılmak uzere ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Şartname Balıkesir ve An· 
kara levazım amirliği satın alma 
komisyonlarında her gün görüle
bilir. Teminatı muvakkate mik· 
tarı 1200 liradır. İsteklilerin mü
nakasa saati olan muayyen saat· 
ten bir saat eveline kadar temi· 
nat makbuz ve teklif mektupları· 
nı Balıkesır kolordu satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2060) 

l-336P 

1 LAN 

Adet Cinsi Bh. fiatı Mikcları 

kurus adet 
1 yemek tabağı 10 2232 
1 kevgir 100 62 
,. saplı 30 28 
,, çorba tası 10 330 
,, yağ tavası 40 88 
,, l.ıakrr tiikürük 

hokkası 15 500 
,, sapl ıtas 30 12 
,, ka paklı küçi.ik 

tencere 30 100 
,, bakır tas 10 640 
,. büyiik kazan 250 300 
,. orta kazan 230 6 
,, kücük kazan 200 80 
,. karavpna 30 2112 
,, saplı süzgeç ~O 20 
,, leğen 120 16 
,, o;üzgeç 75 32 
,. kepçe 30 40 
,, kapaklı bakraç 35 300 
,. bakraç 35 80 
,, helvahane 120 60 
,. lengir 75 2 
., tepsi 35 104 

1 - Kıtaat ve müessesatta 
mevcut ve miktarları yukarda 
yaLı\ı bakır kaplar açık eksilt· 
meye konmustur. 

2 - Münakas.ı.;ı Ankara le
vazım amirli~i atın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Münakas;ı günü 24 a~us
to::. 935 tarihine müsadif cumar· 
tesi günü ... aat 1 l dir. 

4 - Kalaylanacak olan işbu 
22 kalem hakrr kabın mecmu tu· 
tarı 2405 lira "90" kuru olup te· 
minatr muvakkatesi 180 lira 45 
kuruştur. 

5 - İstekliler açık eksiltme
ye iştirak etmek üzere vaktinde 
teminatı muvakıkate makbuzları 
ile birlikte Ankara levazım amir
liği satın nlma komisyonuna mil· 
racaatları. 

Sartnamesi komisyonda tatil 
günlerinden maada hergün iicret· 
siz olarak gö rülebilir ( 2083) 

1-3410 

İLAN 

1 - İzmit kıtaları için günlük 
alınmak ve 936 senesi ağustos so· 
nuna kadar devam etmek üzere 
68.000 kilo sığır eeti kapalı zarf
la 4 eylül 935 çarşamba günü sa· 
at 15 de İzmitte tiimen binasın
daki alım ve satım. komisyonun· 
da eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1173 li· 
radır. 

3 - Şartname:.i her giin tÜ· 
men komi::.yonunda görülebilir. 

4 - istekliler 935 senesinde 
alınmış fotoğraflı ve tasdikli ti
caret odası vesikasını beraber · 
!erinde bulunduracaklardır. 

S - Kapalı zarflar aynı gün· 
de saat l4 de makbuz karşılığı 
tümen komisyonu başkanlrğma 
verilecektir. 

6- İsteklilerin belli gün \'C 

saatında tümen komisyonuna gel· 
meleri. (2133) l - 3505 

İLAN 

İstanbul komutanlığı birlik
leri ihtiyacı olup komisyonca 
ihalesi yapılan 58.000 kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pa· 
halı görüldüğünden tekrar ka · 
palı zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. Beher kilosuna tilhmin c · 
Jilen bedel 78 kuruş olup ihale· 
sı 3 eylül 935 sah günü saat 15 
dedir. İlk teminatı 3393 liradır. 
Şartnamesi 226 kuruş mukabilin· 
Jc komisyondan alınabilir. İstek· 
liler ilk teminat mektup veya 
makbuz ve 2490 numarah kanu · 
nun 2. 3. üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından bir sa· 
at evetine kadar yani saat on 
dörde kadar Fındıklıda komu • 
tanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2159) 1-3511 

-· 
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~~ \..,kt•rı hıbrilrnlaı l mum ., 

!\liicliirliiğii 'aıınalrua t: 
Komi ) onu ilanları ~ 

2 Ton ferro krom 
1 ,, ferro vanadyum 

50 ,, elektrolit tutya 
1.5 ,, nikel 
3 ,, Alerninyum 

500 .. Hamatit 
15 ,, Ferro mangan 

Tahmin edilen bedeli ( 142000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü satm
alma komisyonunca 10 1. teşrin 
935 tarihinde perşembe günü sa
at 16 da kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (yedi) lira 
(10) kuruş mukabilinde komıs -
y+.ndan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (8350) lira· 
yı havi teklif mektuplarını mez
kur gün ve saat 15 e kadar ko -
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. macldelerindeıki vesaikle 
mezkur gün ve saatta kamisyona 
müracaatları. (2238) 1 -3613 

5000 metrcmikabı çam tahtası 
Tahmin edilen bedeli (175000; 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
fabrikalar umum miıdürlüğü sa
tınalma komisyonunca 12 eylül 
93.'i tarihinde perşembe günü a
at 15 de kap;ılı zarf ile ihale e
dilecektir. 

Şartname (sekiz) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 10000) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkilr' 
günde saat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarah kanunun 2. ve 3. 
maddeledndeki vesaikle mezküc 
gün ve saatta korrıisyona müra
caatları. (2237) ı-361Z 

100 ton petrol 
100 ton benzin 

Tahmin edilen bedeli ( 58000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın -
alma komisyonunca 10 eylül 1935 
tarihinde sah günü saat ıs de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname (iki) lira (90) fkuruş 
mukabilinde komisyondan veri • 
lir. Taliplerin muvakkat temi .. 
nat olan (4150) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkQr günde 
saat 14 e kadar komisyona ver .. 
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gü11 
ve saatta komisyona müracaat -
tarı. (2235) ı- 3611 

300 ton tasfiye edilmiş 
Avrupa pamuğu 

Tahmil) edtten bedeli ( 100080 
lira olan yuk.ırda mi'kdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri fabri
kalar umum müdürlüğü satınal
ma komisyonunca 10. 1. teşrin 
935 tarihinde perşembe günü sa
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (ıbeş) lira 
mukabilinde komisyondan ver~
lir. 

Taliplerin muvakkat !emin~t 
olan (6250) lirayı havı tekhf 
mektuplarını mezkür giinde sa -
at 14 e kadar komisyona vermc
le ri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. madde -
terindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisvona müracaat -
ları. (2236) 1- 3610 

Kiralık Daire 
Yenişehir Paşalar tepesin -

de üç oda hir hol ve her türlil 
konforu havi kiralık daire. Pa -
şalar tepesinde bakkal M.ehme-
de sorulması. 1- 3602 ---

Doktor 

Ali l\1laruf {jnveı· 
DERt. FlRENGl VE BELSO
GUKLUGU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al· 
tın taş sokak No. 17. Hastalarını 

hergUn 9-13 ve 1S·20ye kadar 
lcıth111 eder 

• ' #' • ... • - ....... 

l lmtıyaz sahib-;-:- Baş.mu ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civannda 
Uluı Basımevind• basılmış· 

t~. 

' 
SİNEMA 1 

1 BUGÜN BUGECE 
Claudetle Colhert - Clark Gable 

tarafından temsil edilen 

YENİ 

lKl GÖNÜL BlR OLUNCA 
Fransızca sözlü neşe saçan 

bir komedi 

BUGUN BUGECE 
ULÜP) 

Rusya'nm Çar'a İsyanı ... 
entrikalarını gösteren bir şaheser 

RASPUTlN ve ÇARiÇE 
Johne - Ethel - Lionel 
BARRYMORE 


