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Kabine Atatürkün yanında toplandı 
.. dbirler hemen alınacak ve gerekenler için ka-

Luzuınlu te d · de kanunlar çıkarhlacakhr 
mutayın bu evresm 

lıtanbul, Z2 
(A. A.) - Ba~ 
bakan İsmet lnö 
nü, doğu ve 
Karadeniz böl • 
relerinde yaptı • 
ğı etüdleri, gör • 
düklerini, der • 
hal yapılması la 
znn gelen itleri 
Cumur Bqka .. 
nına anlatmıttı. 

Tedbirleri balC 
kında Ataliir • 
kün yüksek ona• 
nımı aldıktart 
aonra bakanlan 
lstanbul'a ça • 
ğırnntbr· 

Dün 21 aju .. 
toı çarf&IDh« 
günü Florya de-ı 
nizeTinde Ata .. 
türk'ün huzU • 
runda toplanan 

. bakanlara Bat • 
bakan, gördük • 
lerini ve yapıl • 
ması gereken it• 
leri anlatmıfttr• 

Devlet yönef .. 
geıinin her nolC.ı 
taamı ilgilendi • 
ren itlerden b&• 
kanlar, yetkile • 
rinin içinde o • 
lanlarmm der• 
bal yeritifmetİ, 
yapdmuı kanun 
ile ve bütçe ile 
ilgili olar. lan .. 
nın da timt' iden 
lıazırlanara ' ka· 
mutaym ilk top• 

u 
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Bakanlar kıırnla diin A.ıaıürk'iln ,, 
nanda ıoplanmıftır. - lzrnir panayın l•. 
konomi Bakanı ıaraJındara açıldı. - lra
giltere habeı nıe•ele1tini Ulwlar Sa•1eı.-
1ti paktına göre kotarnuık isı-eğindedlr. 

Her yerde 5 kuruş 
ıwa D 

İTALYA - HABEŞ ANLAŞMAZLIGI 

Negü . harhın ke in bir habe~ utkusu ile 
biteceğini söyledi 

lngUi:a kabinesi kararını ve rili: lrklar armındaki harp, ln
gilrere'nin ekonomik ve ırıy mal aıcığlarını balınlayaaıktw. 
Büyük Britanya Uluslar o •yet1».ai paktıruı keıin olarak baf 
r.ğilme11i liizumıma varmıştır. 

.... ondra, 22 (A.A.) - Habeı 
imparatoru, Deyli Telgraf gazete· 
sine verdiği bir diyevde demit -
tir ki: 

'' - Bir İtalyan - habet harbı· 
nın, diğer devletler arasında, 1914 
harbına benzer bir harba sebep 
olduğunu ıörmek benim için çolC 
acı olacaktır. 

Habefler yeter derecede ceaur 
ve dayanıklıdır, tine) taraflan, 1&• 

vat yükünü yalnız hatlarına tatı -
malarına yetecek kadar kuvvetli • 
dir. 

Şayet barıı yolundaki gayret -
ler maaleıef bop gidecek oluraa, 
ordumun yapacaiı harbın zaferle 
biteceğinden hiç ıüphe etmiyo -
rum. 

Ekonomik tedbirler alınacak mı 
Londra, 22 (A.A.) - Kabine 

ileri gelenleri nüldimet ve parla • 
mento partileri arannda Cenevre
de dölenli bir yol tutmak husu -
sunda tam bir anlqma yapılmıt 
gibi görünmektedir. Fakat ekono
mik tedbirlere bat vurulmuınm 
kabul edilip edilmiyeceği meıele -
sinde, kabine üyesi aruında bile 
fikir ayrılıkları görülmektedir. Ba
zı kabiJıe üyeai bu gibi tedbirle 
rin harlt demek olacaiı dtl!Unce -
sindedir. 

lıalya lnRiltereye meydan mı 
okuyor 

Londra, 22 (A.A.) - Taymi' 
gazetesi, uluslar sosyetesinin ital 
yan - habet işinde kökten tedbir -
ler yeritmesini istemekte ve tim 

imparator Hayte Se1'sie 

dilik 16 mcı maddenin yeritilmetl 
dütünülmüyona, buna kartı ltal .. 
ya'ya harb için zorağb olan pet 

rol, kömür, nikel, kauçuk, pirint1 
gibi maddelerin sönderilmeainia 
yuak edilnaeai kabilinden menR 
veya buclayıcı tedbirler almmua 
gerektir demektedir . 

Diier zorağlı tedbirler bundan 
sonra dütünülebilir. 

Deyli Herald gazete.i de, btr 
gibi tedbirlerin yeritilmesini uy • 

gun bulmakta fakat Moming Poat. 
ltalya'mn aldığı durumu lngilte .. 
re'ye kartı meydan okuma ma.hi • 
yetinde •örerek sa..,. --- . 
lmm kapenmHI fibi radilral tede 
birler yeritilmeaini iatemelDdir. 
Bununla beraber, bum. genel olaiı 
rak kamuyu ıükUnete çaimnak • 
tadır. 

(Sontı 2 inci savl•d•) 

C.H.P. lanbsında ka · . ,srüldü. • b k b • • l ı 
nun.t:::~&.~~d:': Eko110ml a anımız eŞIDCI arSIU USB Genyönkurul 

!:~ akpm yemhekgıneBakanı~ ı·z01ir panaJ ırını dün bir söylevle açtı. •optanbs• 
lıtanbul, 22 (A.A.) - C. H. P. Bayındır Genel Sekreteri itinin bildiri.x:: ı ik. . . b. 1r;Q. •. 

mızın tsıanbul te e • Saat yır· mide halka açılan panayırı ı saatte yırmı m ~ı tan;~1~~~=~~~e:::::;!9.!~ . il .. k .. td• 
fon Sosyetesinın oezdi • Bu yılki panayır geçen yı ara gore ço gıw..e ır li toplant111nı yaptı. Çanakkale' • 

" nin Lapseki ve Gelibolu batbn .. 

alıııOlftSI . (P · · ı ir'e 1 mııtrr. Bu seneki sergi ıimdiye 

1 

sıuluaal panayırının açılma törenı lıklarına seçilenlerin ödevini onay. 
satın • lzmır, Z2 'd:Jır ~in :'bir kadarkilerioin hepsinden kat kat bugün 18~ da yapılmıttrr. Tören· ladı. Partinin iç itleri üzerinde 

h kk daki dı·yevı criden aft&l'lllUZ z~ te . ...üzeldir Sümer Bank'ın Zira.a• v-= (Sonu s. inci saydada) 9'ÖrttAüler yaparak kararlar •erdi. 
a Jll bayralll (ÜDÜ manzaruı 101 rı - ... ' ------------------

) Ba· 
ı bul 22 (Telefon -
atan , Ali Çetioka~ 

yındırhk Bakanı 8 · ukavelesinın 
lstanbul Telefon m tınma· 

•11 aatnı a 
imzaaı ve soıyetenı I d"• .. ., e ı. 

sı hakkında tunları ao .. ddet e•el 
B d n bir mu . 

« - un a etle flf • 
reisH~-rl" toplanan hey 1 eaaalı 

1 • aıında atı 
ket delege erı ar . tının aa • 
nokta olan telefon teııaa bnUflU· 

b d 1. .. n·nde uyufU 
tıt e e ı uze urahhat • 
B. k .. e"'el m 

ır aç fUD .. virlerioİD kar-
ların ve hukuk JDÜf& da eaulı 

1 ları sonun 
tdıklı ça ıtma artaJıa1an teferruat 

noktalar~ alar tamamlan· 
üzerindeki kooUfl" hatıl oldu. 
dı ve tam bir anlaflll•tetkikatl ve 
Şirket besablar~? devralacafı· 
b .. t.. malzemesını, b a 

u un . irkel besa ın 
mız kısımlar ıle '-• tamamen 

.., kısoıuar . 
bırakacagıınız d batk• tır • 
tesbit edildi. B_un •ı:onra alacağı 
ketin bize geçtıktenl lnııt bazı 

· .. "nde ça 1t 1 ' l yazıyet uzen bi memuı: ~ 
ıdari kısımlarla ecne iril" •itti'· 

• "ııden ıeç vuiyetlen ı• . / _,,t•d•) 
( Sonıı ı. ınc 

rlki açılma töreni 
Ekonomi Batcanımn re panayırın geçen y 

Saat sekizde halka açılan pa-
yor. . . b' 

'k. •••t içinde yınnı ıne 
nayırı ı ı -
akın insan gezdi. Şehre dıprdan 

Y elealerin •JUi elli binden fas • 
radır. Otellerde bot yatak kalma -

it Bankalarının pavyonlarını baş
ta saymak lazım. Sovyet pavyonu 
en muvaffak eserlerden biridir. 

lzmir, 22 (A.A.) - 9 eylul ar 

l 

~ençler Birliği hugü n Eskişehire gidiyor 

Grup birinciliklerinde Af yon, Eskişehir ve 
Isparta ile karşılaşacak 

Ankara pmpiyonu Gençlerbir· ı 
liği bugün Eskitebir'e gidecektir. 
Orada Afyon ve Eakitehir, Isparta 
bölgeleri ıampiyonları ile kartıla
pcaktır. Bu maçların aonunda 
''EsHşehir «J'Upu,, pmpiyonu bel-

li olacaktır. Geçen yıl Afyon f&lll
piyonunun Konya' da yapbiı maç· 
ları görmüttük. Bu oyunlar Afyon 
sporunun futbolda henüz Ankara 
ve Eıkitehirle karıdqacalr lmY • 

(Sonu 2. inci sayılıdaJ 

~Mye çıkan Gençler 'lllrllfJ tabmının esii bir re~mJ 



SAYIFA 2 

·r başka tehlike! 
Dünyada her §ey denk olmalı

dır. Çocukların "tahtıravalli,, de
dikleri oyununa bakınız: ortası 
manivelalı tahtanın iki ucuna otu
ran iki çocuktan biri ağır, öteki ha
fif olursa oynıyanlardan birinin 
hep havada ve ötekinin hep yerde 
kalması şaşılacak bir şey değildir. 
Bacakların kuvveti? Evet, ama 
haf il olan çocuğun ağırı kaldır -
mak için harcayacağı pazı zoru 
devam edemez ve oyun da çabu • 
~ak biter. Lazım olan oyunun de
vamıdır 

Bulgar kültür bakam general 
Radel, Utro gazetesine yeni bul -
gar kültür sıyasasının ana çizgile
rini anlatırken: 

« Harbtan beri bulgar nü
fusu o/0 1 S ve bul gar aydınla· 
n da o/0 300 art:mııtır. Buka
dar çoğalan aydını yerleştir 
meğe memleketin it kapasite
si izin vermiyor; bunun için, 
bu yıl liselere ve üniversitele
re gireceklerin sayıımr sınır -
layac ğız. »diyor, 

ve ilave ediyordu: 

« Köylerimizden tehirle -
rimize doğru - daha iyi ha • 
yat §Clrlları bulmak için -
bir akın vardır. Bunun önüne 
geçmeğe ve köylü aydını kö
yüne döndürmeğe çalışmalı -
yız. Onlar, doğdukları yer -
ferde daha fay dalı unsurlar 
olacaklardır; halbuki §ehir. 
lerde kalsalar, iısizler kala
balığını çoğaltmaktan ve ken
dilerini bahtsız sayarak, her 
4eyi bramaayan birer kan • 
tıldık unsuru olmaktan baı -
ka bir ite yaramıyacaklar • 
du. » 

Bir memleketin genel dengesi 
~inde toprağı sürenin, buğdayı ö
ğüdenin, ekmeği pişirenin, Sif ta • 
nın ve yiyenin ayrı ayn rolleri ol
duğuna göre toprağı sürenlere 
karşı ekmeği yiyen sayısının ço 
ğalıp durması, yahut bunun tam-
tersi, memleketin yönetiminde 
rolü olanlara karşı yönetilenler 
sayısının artması, başka başka, fa
kat, kurulu dengeyi bozmak dola
yısiyle, sonucu bir, tehlikelerdir. 
Ve bu bakımdan general Radel'i 
haklı bulmamak imkansızdır. 

Ulus, bir bakımdan da, ekono
mik bir bütündür ve kültürel lonk
BİYf)nlarında bile, ekonomi kanun
larına bağlıdır, aydın veya bilgi • 
siz olmakta sunum ve istem (arz 
ve t.aleb) kanununun hükmünden 
ıendimizi nasıl kurtarabiliriz? 
Avrupa ve Amerikanın iş borsa -
ları, ertikde§ kulübleri - ve biraz 
daha ileriye giderek - srnıl kav -
gaları bu kanunla ilgili görülme
lidir. Bin hakyerine başkanları, 
üyeleri, yardımcı üyeleri, işyar/a
rı ve avukatlariyle yirmi bin ka -
nun adamı pek çoktur,· bunun ya -
nsı yeter bir kadro sayılabilir. 
Yirmi elektrik labrikası için beş 
yüz elektrik mühendisi lüzumsuz
dur. Belki bunun yarısı da çok -
tuı. Şu halde elektrik işlerinin ka
pasitesi bilinen bir memlekette o 
işler için kaç mühendise ihtiyaç 
vardır? Tarım işleri örgütlenmiş 

bir ülkede kaç tarım mühendisine 
l~ bulunacağı bilinmiyecek bir §ey 
ınülir? Görülüyor ki aydınlık ve 
bilgisizlik davası, bir memleket 
i~in, bir kontenjsns, bir sayı, bir 
istatistik, ve en son, bir ekonomi 
davasıdır. Bunun da iki "çünkü,, sü 
vardır. 

11 - Aydın olanın, ihtiyaçlsrı
vardır; bu ihtiyaçların "tatminiu 
dii§ünülmeden aydın sayısını azal
tamıyacağımız gibi sonsuz çoğal • 
tamayız da .. 

b - Sayı işlerinde "B§Bğı yu • 
tarr,. nm "belki., nin veri vok fi· 

bidir. Bin h&kyerine, yirmi elek • 
trik kurumuna, tarım &güt/erine 
- öleni, kalanı, ihayai:ı ile - yıl
da kaç kişi lazımdır; bunu bilme
mezlik edemeyiz. 

Eski zamanlarda, liberal eko • 
nominin "Laisser laire, Laisser 
al/er,, /erinin birer değişmez kural 
gibi, zihinlerde yer ettiği günler· 
de, bütün bunlar belki düşünülmi
cek §eylerdi. Fakat ulusal ekono. 
milerin yolları, elleri puslalı ve 
yetkili kaptanlarca gösterilmenin 
bir zorağ olduğu bu devirde, "eko. 
nomik ferd,, , tuttuğu ertik ha 
kımrndan, nasıl başıboş bırakıla -
bilir? 

Kültür Bakanlığımızın, kültür 
işlerimiz hakkında devlet orunla -
rından sorduğu orulara cevapları 
verilirken bu gibi düşüncelerin 
yersiz sayılmıyacağı umulmak ge-
rektir. N. BAYDAR 

Gençler Birliği 
Esldşehire ITTcliyor 

(Baıı 1. inci sayrlad.a) 

vette o1madıgım gostermiştir. 

İçlerinde değerli futbolcular bu
lunan Afyon takımı önürdeşle -
rine çok kolaylıkla yenilmişti. Bu 
yıl durumun ne olduğunu şimdiden 

kestirmek imkanı yoktur. Çünkü Af • 
yon bölgesi şampiyonunun şu veya bu 
bölge futbolculariy1c karşıla tığına ve 
nldığı $Onnç1ara dair bir ey bilmiyoruz. 
Ya1nu bir yıl içinde Es-kischir ve An
kara futbolu derecesine çıkmasının da 
imkanı yoktur. Bu bakımdan Afyqn 
ampiyonunun ilk partide yenileceği 

ihtimali çoktur. Isparta, iki yıl önce 
hmirde iyi bir ün bırakmıştı. Fakat 
geçen yıl Bursa maçlannda pek ça • 
buk ortadan çekildi. Bu takımın da 
Afyonlular gibi yenilenler arasına ka
tılması ~klenebilir. Bizce Esk.iıchir 

grupunun kuvvetli önürdeşleri Eski -
hir ampiyonu Demirspor ile Ankara 
birincisi Gençlerbirliğidir. 

Demirspor geçen yıl K.onyada Çan· 
kayaya biraz güç yenildi. İstanbul ve 
İzmirin tanınmış bir çok futbolcuları 

işleri dolayısiyle EskiiChire toplanmı§
lar ve Demirsporu kuvvetlendirmişler
dir. Bu yıl başka bölgelerle bir kaç maç 
yapmı!f ve bu oyunlarda iyi sonuçlar 

almıştır. Hele iki açıkları çok çabuk 
ve tehlikeli olan iyi bir forvcd hatlan 
vardır. Beklerinden biri ve kalecileri 
f'utfbolu kavramışlardır. Orta hafları 
da takımın belkemiğidir. Uı.un ve de. 
rin pa la oynuyorlar. Nefesleri yerin
dedir. Yalnız kısa pasla ve yerden oy. 
nıyan bir takım kar ısında bucalayacak

Jarını sanırız. 

Gençlcrbirligini bütün Ankaarlılar 
tanır. Diyebiliriz ki. bölgenin en tek • 
nik bir takımıdır. Bu takımın geçen 
yıllara göre bir çok eksikleri vardır. 

Daha doğrusu bazr elemanlardan fayda
lanmayı bilemyiorlar. Eğer eldeki fut.. 

bolcularla güzel bir takını kurarlar ve 
bu takımda Güneşe ve Oypeşte karşı 
olduğu gibi oynarsa grup birinciliği -
nin gene Ankarada kalacagını şimdi<lrn 

kabul edebiliriz. 

Ali Rızanın h<:rhalde bek hattınd;ı 

oynaması ve forved hattının da ne o . 

tursa olsun gençlerden kurutması ak -

hmıza gelen tedbirlerden birisidir. 

Salahaddini de haf hattında görmek, 

bize sonuç hakkında bir güven verecek. 

tir. Herhangi bir yarışmada Ankara

yı oruhtamak az bir ey değildir.Onun 

için Gençlcrbirl.iği !utbolcularmrn bu • 
nu daima göz önUndc tutarak maça 

çıkmalarını temiz ve güzel bir oyunla 
muhakkak kazanmalarını dileyoruz. 

Böylece Gençlcroirliği adını yük -

scltirken Ankara ıponı da bundan çok 
faydalanacaktır. Ankaranın sporda ile. 
ri otuıu memleket sporu için kazanç • 
ların en üatUnUdür. Çençlcrbirliğinden 
Eski§ehirden grup fa!Jlpiyonluğunu 11-

larak lıtanbula gittiklerini ilk ve son 
haber olarak bekliyor ve kendilerine 
başanlar dileyoruz. 

DIŞ HABERLER 
ITAL A- BE ZLIGI , 

(Başı 1. inci sayrfada) 

Londra. 22 (A.A.) - Bugün B. Batd 
vinin başkanlığında toplanan kabine 
dört eylUle kadar uzlaşım çarelerim 
taı vnnıtmasrnı ve bu gayretler bo 
çıktığı takdirde Cenevrcden uluslar sos
yetesi paktının olduğu gibi ycritilme
sini istemeyi kararlaştırmıştır. 

Kabine uzlaşma ihtimallerini güçle~ 
tirmek için ilah ambargosunu tutmayı 
ve Habe~istan etrafındaki İngiliz ö· 
mürgelerine ıimdilik yardımcı uvvet

ler göndermeye karar vcrmi tir. 
Ancak ingiliz kabinesi İtalya ile Ha

beşistan arasında çıkacak bir harbın 

muhtemel sonuçlarını da incelemiştir. 

Bu onuçlar fU ol~ilir: 
Irklar arasında harp. ıngiliz unpa.. 

ratorJuğunun ekonomi bakımından r
sılması ve ulu tar sosyete inin zayıfla

tılması. 

Bunun içındir kı, ıngiliz kabine 
ulll lar sosyetesi paktına kesin olarak 
bas egilmesi lfu:umıına varmıştır. 

lJı ~ler homisyonunun l.alıirı.e
e tnv. i veleri 

Londra, 22 (A.A.) - Royter A,an 
sının öğrendiğine gore, dün a m top
lanan kabine dış i teri komitesi bu sa -
hah toplanacak olan kabineye a ağıdaki 
sıyasayı tavsiye etmektedir: 

İngiliz hükümeti, ulu tar sosyetesi 
paktından çıkan yükenlerine esin ola · 
rak bağlı kalacaktır. Bu karar. son çare 
olarak. eğer ulu lar sosyet • kon eyi 
de mutabık kalırsa İtalya'ya karşı radi
kal tedbirlerin kutlanılmasını gerektirir. 
Eyi haber alan ingiliz çevenlcri Fransa· 
nın lngi1tere tarafından alınması tasar -
lanan gidişten yana bulunduğu kanaa -
tin dedirler. 

Sir Hor'un dün türlü parti, gnıp ve 
liderleriyle yaptığı görüşmelerin hedefı 
kabinenin bu sabahki toplantısı sonu • 

cunda gildülme:si muhtemel bulunan 61 

yasanın ana hatlanndan kendilerine ha 
ber vermekti. Tabiiğ oJmıyan bu görU • 
melerin hükli.~etin 29 ilk teşrinden ön
ce parlamentoyu toplamaya çağırmak 

niyetinde olmad1~1nı göstermektedir. 

A tliMıbal><ultıki ingili~ elçiliğini 
korunuık için 

Londra, 22 (A.A.) - Resmi olarak 
bildirildiğine göre. ufak bir İngiliz kı

tası Adisababa'iaki inglıi.z elçiliğinin 

koruyuculannı kuvvetlendirecektir. 

lm.dltere <it." i.deri lwmisnmu-. . . 
nıın topl<tntıın 

Londra, 22 (A.A.) - Dış işleri lı 

kanlar ko•itesi, bugün öğleden onra B 
Baldvin'in başkanlrğmda toplanmı trr 

l'arit11 zıcnf'İlf•ı·iuin gösteri i. 
Paris, 22 ( A.A.) - Paris'teki zenet

ler Habeşistan•dan yana bir toplantı yap
mışlardır. Bunlardan yirmi kadarı so 
kaklarda gösteride bulunmak istemişler 

e polis hiiviyetlerini tahkik icin beş ki 
iyi yakalamı!ittrr 

meri ha luırı m ıytıc<lk 
Va ington, 22 (A.A.) - Bir İtalyan 

- habeş barbı takdirinde Amerika'nm 
tarafsız kalması hakkınaki kanunu en 
kabul etmiştir. 

nwriktmın l<lrtıf ızlık kanımu 
Vaşington. 22 (A.A.) - Sena tara • 

fmdan kabul edilen tarafsızlık projesi 
nin parlamento tarafindan da kabul edil 

mesi muhtemeldir. 

."at'<lf lıaürnu)ki ii/k,•lerf• Ameri
ka ruuıl ~iliilı verecelc? 

Vaıington, 22 (A.A.) - Sena jkinci 
defa oya başvurulmaksrzın, harb halin • 
de, savaşçı ütbferc silah verilmesini 
kanun dışına çıkaran ve saldırgana kar 
sı bir ayrım gUzetilmeıini ortaaan kal 
dıran karar turctini kabul etmiştir. 

il. Rıızııelt'irı .~iiyliye,·•·ii 
bir ~''Y yolc. 

Va ıngton, 22 (A.A.) - Amerikanın 

tarafsrılt~ı ~ dış durum hıılrkındaiffi bir 

ı 
soruya cevap vucn B. Ruzvelt, gülerek 
cJcm.i§tir 1ri: 

- Bu dakikada ooyliyeceğim hiç bir 

f«=Y yoktur. 

~Amerika bar&lı kor11malıdrr !'' 

~york, 22 (A.A.) - Ncvyork Tay. 
mis gazetesi, tarafsızlık projesinin, ih
tiUitlar çıkarmak ihtımaJin" tasıdığmı 

söyliyerek tenkid etmektedir 

Amerikanın elinden gelen herşeyi 

yaparak bir memleketi barb çıkarmak· 
tan vazgeçirmek yükümünde oldugu dil. 
finceııinde bulunan bu gazete diyor i · 

Ke • n tedbirlerin yeritllme ıne b. 
tılmak için katf veya kanuni hiçbir zo
rağrmız yoktur. Fakat tinel b"r yukü
mümüz de yok mudur .. 

Herald Tribun gazct~· unl n ya. 

zıyor: 

'fngı1tere ve Fransa Amerıkanın 

yardımı olmadan y ritcbitcc:ekleri rn.. 
d·kaJ tedbirler buçJnmıya yilkümlu ol -
caklardır. Amerikanın Avnıp ı ler.ınc 

kan mak zoruna dusmeksfaın ve csa 
politikamız olan taraf ıztlğı terketm k
sizin f talyaya. Habe istana veya diğer 
herhangi bir d vlete kar ı ce af hır ha. 
re kete k. trJma ı imk!lnsızdır, 

lspan~·anın ll"1ıiı ıe,lbirler 

Barcclona, 22 (A.A.) - Bir italyan
habc harbı takdirinde 1 panyanın t • 

rafsızlı~ını kOTuması için hukümet ö
nemli noktaları pekiştinnek lizere üel 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Katalonya gamiı.onundan topçu alay

ları F.ndlifüse ve Balier ;ıdalanna gön· 

derilmi tir. iki barb gemisi devamlı o
larak Banelona'da buhuuıcak ve diğer 

iki harb gemisi de Balaier adalarını gö

ı:etece ktir. 

·o l ETLER BlRLt~t .ı. DE: 

Sovyetlerin 30n altı <l\"lılo, 

endü~ıri11i 

Moskova, n (A.A.) - Kesin ista

tistiklere göre, bütün Sovyetler Birliği 

endüstri inin 1935 yılı ilk altı ayı için

deki üretimi " yaptığı it 1934 yılın

dan yüzde 19,4 !azlasiyle 23 milyar 498 

milyon rubleye yiikselmiştir. 

Ent<•rmuıyonal. kominternirı 
84!timleri 

Moskova. 22 (A.A.) - Entcm yo

nal koministin yeni seçilen merkezi yü

rütüm komitesi, ilk toplantısında baş

kanlık divaniyl~ ıoekrcterkri çmiŞıtir. 

B. Dimitrof oybirligiyJe genel sek
retcrligc scçitmiftir. 

Komiııterniıa gcl,•celc kon ;re.si 

Mosko1ta, 22 (A.A.) - Komıntcrn'in 

gelecek kongresinde tüztigun ulusal 

bölumlcrc daha büyiik serbc tlik ve

ren bir temel üzerinde •enidcn y pıl

ma ı için bir proje hazırlanacaktır. 

Kongr nin son toplantısında komın

tem uyclerinin 1928 de sayı ı 1.680.000 

iken 1935 d 3.150.000 oldu u hışıl· 
mıştır. 

Z.AK UOCU'DA: 

/lir İtalyan kru ı"1ziirii 

Şanghay, 22 (A.A.) - İtalyan kru· 

vazörU Quarto, Petaitho•dan hemen 

Şangbaya hareket emrini almıştır. Kru· 

vazörün yakında Avrupaya ~dcccği sa· 
nılmaktadır. 

Çinfle iki milyt)n aç :r..vır 

Pekin, 22 (A.A.) - R smiğ bir bil· 
ctiriğe gö~. Şangkong'un batısındaki 

taşmalardan kaçarak sığınanların sayı ı 1 
iki milyonu g~çmektcdir. 

Sığınanlara yardUll için her ay Ui· 

z ım olan 10 milyon frangı bulmaktaki ı 
gUçlilkten dolayı hUkümet kanşrklrk· 

lar çılmıa!!ından korkmaktadır. 

önig berg 
panayırında 

Pavyonumuz büyük bir 
haşan kazandı 

Kônıg bcrg, 22 (A.A.) - Anadolu 
Ajan&ınrn özel aytan bildiriyor: Bura
da eçılan arsıulusal panayırdaki türk 
pavyonuna karşı buy k bir ilgi gösteril
miştir. Pavyonumuza karşı gösterilen 
ilgi her tiırlü tasının üstündedir. Bun
dan ötürü türk pavyonu, önümüzdeki 
pazara kadar UT.atılmıştır Dort gün 
içınde paVJ onumuzu 150 bin ki j gez: • 
mı tir. 

t e::;;a tiiresi ltongre~rnk 

alma11 tezi 
Bcrlin, 22 (A.A.) - Art:mlusa1 oeza 

turesi kongremnae ar ıulusal uza BI• 

• sasından bahseden alman ture akade
mi&ı b kam Dr. Frnn bazı :aıya 1 t• 

ğmtd rın kendı mcm!eketlenndc yapı• 
lan bir t krm davalara kar dava! r h 
zırlaclıklannı soylemi ve kongl'Cnin bu 
me le ile de uğrns:nası Uznn geldiği
n.ı ilave eylemiştiı. 

Dr. Frank'a göre bu gıbı gösteriler 
devletler arasında bir anl a U.c ko
tarılmalıdır ki, bu da, bütün hukümct· 
leri sıyasal bir karşım kcınun dı ılan 
etmemelerini g<!rektirir. 

Dr. Frank, ceza hukuku alanında ar
ıulusal imkanları artırmak üzere bir 

komite kurulmaımı da önergemi ir. 

D HABERLERı 

Amerikan <lmıanffl.(Uının 
manevrG1ı 

Vafington, 22 (A.A.) - Donanma• 
nm ı 936 yılı nisan ve mayıs aylarına 
yapacağı manevrnlar, Panama lranalmııı 
batı taraındaki ağzr taraf'mda olacaktır. 

Bel.çikanın silah çakatı. 
Brüksel, 22 (A.A.) - Bug çıkım 

bir buyrultu Bclçika'dan aiWı ~e cep • 
hane çıkatmr husus} izne bağlı tutmak• 
tadır. 

Oeniz görü§m«?leri ve Japonya 

Tokio, 22 (A.A.) - Öjreuitdiğine 
göre, büyük Britanya hüldlmetl son 
günlerde birincite§rinde Londrada bU• 
tiin devletler arasında yapılacak olan 
deniz görllşmelerinc tekrar baflamaK 
hususunda japon hükümetini itıtimzaç 
etmiştir. 

Söylendigine gore, ıapoın kabinesi 
l.ondradakj büyuk eJçfcj ıM"acıyla Japonı 
yanın tonaj meselesinin aı çok haddi 
lıakkındaki i teğirü ingiliz hükllmctin 
hatırlatınağa karar vermiştir. 

Bayındrıhk Bakanımızır 

İstanbul telefon sosyete ... 
sinin satın alınması 
hakkındaki diyevi 

(BaŞ? 1. inci ayı/ada) 

Bıı i lerle uğra an murabba larnnm ve 
hukuk miışavirlerimizi, bugiln kabul e
derek bir müdaet on vaziyet hakkında 
malumat aldım. Bakanlar Heyetince 
Telefon sosyı.:tesı il olan anlaşma mu· 

kavelt: sureti için proje ta ib ~dildiği 
takdirde yarın e}a ôbürgün makave. 
Je i imza edeceğiz. Böyl Jikle bir çokla
rı gibi telefon irketi de iSz tilrlc idare
sine geçirilmiş olacaktrı.,, 

RADYOLAR 
KARA 

19.30 - Çocuk sa.atı 
19.40 - Musiki : 
Ulvi Cemal-: Piyano 

Su oyunları 
Ulvi Cemal- Piyano 

Avrupadan nakil (kısa da'fa) 
20. - Ev kadmıns öğUtıes 
20.10 - Mu iki· 
Brahrm Rhapsodit 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
20.30 - Dan musiksf 
20.50 - Habtrler 



~ngellfl iç HABERLER 
Sömürge 

Dilimizi ödeftirme, arı,_ " 
durulaıtırma alumıaa ae tat· 

lı ııyumlu ne engia anJaıalı ktl
limeler b~rgluyaz.. 

tST ANBVL TB_~FONLARI : 
"""' . 

AfyOn satıyoruz 
Burada /usa bir ydnıa isfadt1 

uzun uzun örnekler verııaeniıa ~ lstanbul, 22 - Epiy zaman-
/r~m yoktur; la/ıııt bit i1ı_i ta-.• ~ bizimle alıperiş etmiş o
nın li.zerinde durabillm. lan afyon fabriblan ka#elinin ye-

Ele üJlrü kelimesini aluı& Yıl- Diden tekraik yönetgeslyle konuş
larca ve asırlarca savsa ve teiabel· mağa 'batladığı ve 12.00 sandık af. 
lilı içinde yönetildiği balde ö:dia- yon 11111arladıtı haber veriliyor. 

den ve içinden big bir §tlY Juıyliet.r U...ooe~n 1~-wndan gu""bre 
memiı bir ulusan., kendisine~ Pil&'·-- a.c::aıu.u 
fan ve gereken yola yönel~ bo tst:aııbtfl, 22 - İstanbul ka-
/re/imenin uyumıı içimle nB iyi dg.. naraaıada kesilen hayvanların 
Yuluyor. ı. • .uta&m "tunt., gübre yapmak i-

BugiJnlerde yani tll§Uld• olap :tbJ;il.teaci uraya bat vunnuş
bitea sıyasal badiselet araısaid~ ~. 
adı sık sık geçea bir i•ll"'! ,,.,. ii ••• 
batı dillerinde ooa i.o/.01JI, "1>ld 
dillerinde ise mllsteınlekeı m~ 
mere deniyor. Os tir~ 6• 
kelimeye seçtifi camı Vll aiı/ıilıill 
brıılık ne peltlitı SllOJ.lt~ 

Kendi halintle y,,praakı 
bynaldarıadaa tendlsi• ~ 
llllkUJan aramak Jstiyeal.,_ 
""1ıları vermlyerek o ~ 
afızl~nıu 4ai~!!'--ıet11ı el• 
a..ı gibi onlan $ÖllRM~ 
de tııttııklan ve ydrd ele~ 
ıııelı: için tut111taltlatı bit tor-, 
JJarpsın11 oadaa ~ bir ~ 
lılc bulunamadı. 

Osm11nlı y8ııetimlaitl -::: 
altında bir yarı simit~~ 68 _ 
celen Tiirldye, -oıDJlfiılr--ııatl• 
Pl'flığı biyilk devdtıı #ftl# 
kendisini erldnlife alafllllf ve b--
Vll§mllf buld~ • tlSİIJİll 

Onun için, lco.Joal kelim 
en g#Jzel kllr§ılıfıaı ~ 
sak tabiil idi. -A..ı uıiın• 

Sömiirge- Bıı •-Modİ ilk· 
bir takım ulasl• igia lt.ôt. 

~ 22 - Bakırköy çi
ıpeııto IQIJYetesi genel kunılu bu
giill (diin )_,Jand'" Sosyete hak
~ b;ıiıı tararlar verdikten son 
ra y~ kunılu aeçildi ve top· 
.. (lqddı. 

Yeni göçıDeiıler 
tstaDbul. 22 - Bugün Yugos

memleketimize (273) 
~geldL Bunlal" Ulukışlaya 
yertettirileceklerdir· 

tstanbuldaki bir müze 
Anicaraya geliyor 

ilgili çevenler İıtan~ulda Sul
tan Abmedde açılan tecım ve e~
ctitstri miizesinin Ankaraya naklı
ıil ıcarar~ılardır· Bunun il -
Sefiside mcet.-.ıer ppılnuakta 
dıı Bu mtieGID ~ ~ 
~arla yeni bqtall,.e daha ge • 
ııit olarak açılması dlşllıitllmelt 
tedir· 

leriae tebell4 01~;.t!,. 11 • 
lalan bra bulııtıalı liir OIJı
lusJar için zavallı ~~~ıraa 
lıırıa Saltlırmak Istefi •r'"-
rıınllıuı an1amıaa ıelir. rt/111. l:!i..:Bıı"'9r.tlltJI. 

Bls ise "'8o rl •JI 4d"::l;: 
ıııemleketigdsiıı ,ı0.,,,;a ~ bir 
lına uzun yıllar bıılqıoıl dtıd• Ript Perl• adında bir 
hastalık ,.dı diye ,,.,,;~ ~ Bet. çikit ıım.ıaaı billdhnetimize 

Kendi sııtımıs::,:ı--.. ırn sıt .. girit 
90 

-at tııkemlr.de" deve tii· 
leaea bu ..A&.lln .,,...... 1'af viil-
tına y1W:Jİ~esim1• ~ol.- ~ çaı,.aa tecinıerlerimi· 
ııua imkhı -"*"'• ... ~ ~ 7L"Mı1~ ilteaUtUr· Türko-

r~·--~ _,., · lill ~~ ba itle uğraşan 
Fakat slmlrı• -~ .. ~~.:-· acirealerini top. 

libis anlatmalll baluiaılltlatl ~ blldirm" • 
ıeJ ... "" ,,,,ıat111: ::;,.. ~ lı!ı flnmyR ıştır. 

H .va~ ~hamhlı 
Dk de~~ ' ' '' 8 i ·sonuç verdi 

B. Faz~1 Gülec yeni 
ödevine başladı 
İzmir, 22 (A.A) - lzmir il 

bayhğma atanan Fazlı Gülec, dün 
Bandırma treniyle tehriınize gel
miş ve istasyonda birinci genel 
ispekter general Kaımn Dirik ile 
ıehrimi.zde bulunan saylavlar, 
Parti onmtaklan, gazetecilet, iş
yarlar ve halk tarafından karşılan
mıştır. 

ULUS - İç Bakanlığına ge -
len habere göre İzmir ilbaylığma 
atanan eski Bursa ifüayı Bay Faz
lı Güle~ ayın 21 inde yeni ödevine 
başlamış ve il işlerini general Ki
zmı Dirik'clen devralmıştır. 

General Kiz m Dirik pazar gü
nü htPnhuta gidecektir. 

İzmir bölgesinde ilbaylar 
toplanıyor 

tamir ilbaylığı tç Babıtlıp -
dan hav• tehlikesine karşı halkl
mam Ha9- Kurumuna severek 
yapmakta olduğu yardunı bir dü
nn altına almak ve devamlı bir 
pkle bağlamak için gerek olan 
tedbirleri kararlaştırmak üzere 
İzmirde bir kongre toplamak i.z 
nini istemiştir. Bu kongreye Ege 
bölgesindeki itler ilbaylan ve di
ğer ilgiHler katıl;tcaklardır. Ba -
kanlık bu önergeyi yerinde bul -
muotıır. 

İstanbul gazeteleri· 
oiıı~~an 

ti•. Zamaıı imsalı 
1.• ıda da denlıl. 

Türkiyeye gelecek 
Amerika gezmenleri 
Amenka firmalarından biri 

Türkiyeye bugünkünden çok gez
men göndermek icin bazı dilekler 
önergemiştir. Bu önerge incelen· 
mel{tP lir. 

C. M. Bankasının tüzü
ğünün 21 inci maddesi 
Cwnuriyet Merkez Bankalı -

nın esas tüztiğünün 21 inci mad
desi deği§tirilrni§tir. Yeni mad· 
deye göre: "başkasına devr ve ferağ 
olıµıan veya geçen aksiyonlarına 
yeni sahiplerinin adlan yanlacak
tır. Çalman. yanan ve ~şka tekil· 
lerle kaybolan aksiyonlamun • 
hiplerinin baş vurmasında banta. 
nm yapacağı incelemeler sonucun
da ayni smıftan en 10D verllmit 
aksiy.olanmaı uyısmdan llOftra ıe-: 
len sayılı yeni bir akaiyen ~ 
cektir ... 

P. T. T. atanmalan 
Açık bulunan Erzurum poata 

telgraf bq direktörltiğüne bq if.. 
pekter B. Fazıl, bq ~~ 
ba~bk bakanhiı estd leva
zım direktörli ~ Besim. SJYu ~ 
ta ve telgraf bat direktarliiğüne 
Diyarbekir posta telgraf bq di
rektörü B. Asaf, Diyarbeldr posta 
telgraf baş direktörlilğibıe Van 
pos.ta telgraf baş direktörii B. Ke
nan, Van posta telgraf ~ eli· 
rektörlüğüne de yukanlamayla Sı
vas posta telgraf udirektöril B. 
Ethem atan~tır 

Vakıflar genel 
direktörlüğünde 

Dütünilfl8r 

Tirle edebiyatın 
da poiemık 

• J fte antoloıı meraklıları ipıı 
epiz bir A:onu: tl.rk ttdebl,. 

tında polemik. ŞJsyle m.ıliıa 11• 
el ile etlebiyatıc«litle ...-. 
ki kavgalardan veya.JRru idi 
zamaıumna yalılaprd m..,_. 
Hüseyin Rahmi - Ali Naci,_,. 
miğindea baılıyaralı .an günlenf• 
iki sa11n edibimizi birbüine dilPl
ren sorla kalem bvıaın• vann
cay11 bdar edebi polemilderl• 
en 8nemlilerinl içinde toplıy• Ilı 
ciltl dll§lndllı, bu ne meralda, ne 
ibretle ve ne luıhhbal•I• ok,,.. 
calt; ldtabcılılımnıa 6a bııbnıl
lı gllnlerinde ne luıpJfll• lrapıpl• 
satılacak. bir a.r olurtla. 

Toplayıcısı için p.A: ~ 
bir iı olacak bıı ldtab tlrA: edlbled 
ve okurları için de dlibtle dh
nacai ve llzerincfe dB48nllecei 6lr 
ders teıJdl ederdi. 

&felbi kavgalara iatıllDlf olaa
lan• kendiled bile, artılr o .al 
lutı .... ldtllenııi bfbbltln unatmaf 
oldukları bir umanda, ta titald 
uydalarmı lıarlfttrııUtı Ylzleri
nia lısatdıfını dayac:M ve 1• -
mıı oldaldarı ·~· pllaıuı 61-
yiW*-, vakti7le lentllled#e ~ 
ka.netll .örlnınlf .....,.,. .... 
"""''' .,,. 6-liıl• ..,.,,. ••• 
wdljfdu. 

BW.e, daha ildncl latrfdı .. 
ti• bemen ig pıaafltladf d*t ~ 
malr vatlisine flat(•••htf bt,. 
lemik htıtl,,,...1 O- bjilllllr 
ld birlllir~• bldirlneaı
m, ,, .. ..,.ria ileri slrlil,_,_ 
le biifl.ıyan ~il gole polemW.. 
bir ilıl ,an ıçiatle de/e,.,. ola...ı, 
bir illllr ve Wttet y.,,.._ ... 
l/M l-11Dİ§, &ıotl llraldı 'ffe S1DO 
tinli olarak bqımna pbuı-.. 
biyat atletleri hzıımanrn venlifi 
srcaldrlda hemen soyuna so,. . 



SAYIFA 4 

Komşularımızda 
eler oluyor? 

SOVYETLERDE 

§ 31 temmuzda saat 19,50 de 
Moskov&'dan iki uçakçı motörsüz 
bir balonla havaya yükselerek 
3 - vıı 1 - 935 de ve sabah saat 3.45 
de yere inerek 56 saat havada kal
mışlardır. Balon timalde Çuvaş 
türkleri cumuriyeti topraklarına 
inmiştir. Balonun kapasitesi 16000 
mikap metredir. Bu büyüklükte 
bir balonla, amerikalı Setti, 1933 
dr. havaya yükselerek 51 saat kal-

' mıt ve bir dünya rekoru yapmııtı. 
Şimdi bu rekor Sovyetlere geç 
mittir. 

Bu uçutla havadaki amudi ve 
ufki cereyanlar özel yaraçlarla 
lncelenmiıtir. Bu cereyanlara top
nk arızalarının etkileri hakkmcla 
faydalı bilgiler edinilmiıtir. Ba -
lon uçuf zamanmda Moıkova ile 
radyo bağlılığını kaybetmemiştir. 

§ Baıkırdiıtanın tanınmıt pla
nörlerinden Cudin, motörsüz uçak
la bir dünya rekoru yapmıttrr. 1?4 
kilometrelik bir yolu 35 saatte geç
mit ve tekrar yerine dönmüttür. 
eıanör motörlü uçak tarafından 

200 metre yüksekliğe bırakıldık

tan sonra kendi kendisine 700 
metreye kadar havalanabilmiştir. 

Sovyetler birliğinde ayrıca iki 
kadın paraıütçü 8000 metreden 
paraıütle atlamak suretile görül • 
memit bir rekor kurmuılardır. 

§ 9-Vlll-1935 de Leningrad'ta 
Vritski sarayında 15 inci arsıulu -
sal fiziyoloji kongresi açılmıtbr. 
Kongreyi profesör Pavlof açmıt
tD'. Kongrede 37 ülkeden ve aov -
yeller birliğinden 900 kadar dele· 
ge ve uzman hazır bulunmuştur. 

Kongre yanında ilmi bir fizi -
toloji sergisi de açmıfb. Bu sergi
de Sovyetler Birliğinin 72 fiziyo -
loji enstitüsünün ve laboratuvar -
ları tarafından 3000 den fazla ~ 
aec örnekleri bulundunılmuttur. 

Konırede Yerilen raporların 
tahlilleri için süel bp akademiıi 
laboratuvarlan tahaiı ediJmittir. 
Ayın sekizinde öğleden önce et -
noırrafya salonunun mermer sa -
lonunda bir danııma toplanbsı 
yapılmııtır. Şölende 1500 delege
den batka Sovyetler Birliği Sağlık 
Komiseri 8. Kalinski, devlet ve 
fırkanın resmi phıiyetleri bulun
muştur. Bu kongre Sovyetler Birli
ği toprağında bu güne kadar top
lanan ihtısas kongrelerinin en bü· 
yüğü sayılabilir. Kongrenin 306 
nporundan 169 u Sovyet uzma -
nı tarafından hazırlanmıttır. 

1932 yılında Romada topla -
nan14 üncü fiziyoloji kongresi 
kapanırken gelecek kongrenin 
Almanya veya Sovyetler Birliğin
de vapılması iıtenilmit ve o va -
kit Prof. Pavlof'un önergesi kabul 
olunmuştu. Sovyetler birliğinde 
.on 15 yıldan beri fiziyoloji ala -
nında ~örülen ilerleviş bu arsıu
hlsal ilt?inin sebebi olmustu. 

Eski Rusya' da yalnız 24 fiziyo
loJi laboratuvarı varken timdi 
hunların sayuı 388 dir. Her sene 
pkan fiziyoloji eser ve etüdlcri -
nin eski çar Rusya'ıı zamanmda 
ayuı 20 - 40 arasında iken timdi 
hu eserler ve etüdlerin sayı11 700 
dür. Bu bilıziye ~ö~t·rilen ilgi git
tikçe artma 'dadı ... Ve uzmanların 
sayısı son be, yılda bir misli art -
mı,tır. 

Kongrenin son celsesi 17 - Vlfl 
-1935 günü içrn tayin olunmuıtur. 

IRAN'DA: 

§ lran'da korkunç sıcaklar var
dır. Reıt ve civar tehirlerine çok 
ya~ur yağını' ve "1r ttt kım bi -
nalan yıkmıshr. Salihe.b~.d'•, bir 
adam' sam rüzgirı öldürmü~tür. 

ULUS 
. 

1 Vab~ncı gazetelerde okuduklarımız 1 
~\ - - -- - - - --.... - - ·- - - r __ 

OÇI~ER KONFERANSININ YANl{ILARI 
ltalyan - habe§ anl~mazlığ ını kotarmak için Paris'te toplanıp konuşmalar yapan üç devlet 

konferansı da, bütün önceki toplantılar gibi, müspet bir sonuca varamadan dağıldı. Habeşis
tan imparatoru, harbın önüne geçmek için ltalya'ya toprak verme ği kabul ettiğini, ancak ulus
lar sosyetesi anlCJ§maz.lığı bar!§ yoluyla kotaramcıua, Habeıistanı n harbı kotarmak için kanı • 
nın son damlasına kadar harb edeceğini söylüyor. 

Bir ingiliz devlet adamı olıı n Sir Robert Horn da, bütün çapra~ ık meselelerden bahsederek, 
arsıulusal bir güven sıyasası yapmak lüzumunu ileri sürmektedir. 

ltalyanlar ise, bunların hiç birine aldırıf etmiyerek, harbta ilk saldıranın parti kazanacağını 
söylüyorlar. 

Bütün bunlardan anlaıılac ağı üzere, fikirler biribirlerine ço~ aykındır ve bir anlO§maya 
varmak ihtimali, ıimdililı, epi uzak görünmektedir. 

Ne gibi *eyler çarpı§ıyor? 

Habeş imparatoru, bütün dünyaya 
ve hele, kendisi katılmamış olduğu hal 
de memleketinin atisini görüşmek ü. 
zere Pariste toplanmış olan Uç büyük 
devlete bildiriğ Ü9tÜne bildiriğ yağdır:
maktadır. İmparator yeniden, de. 
nizde bir mahreç verilmetıine karşı 0-
gaden' de toprak vermeğe hazır oldu -
ğunu ilan etmektedir. Ancak, eğer u
luslar sosyetesinden beklediği adalete 
ıkavuşamıyacak olursa, kanının son 
damlası tükeninceye kadar Habcşista • 
nın savaşacağını da aynca ilan ederek, 
ülkesinin içinde barış ve düzeni koru
yacağını, fakat hiç bir zaman egemen. 
liğini bırakmıyacağını söylemektedir. 
Kamoya karşı yapılan bu gösteriler, 
imparatorla İngiltere arasında ve hat
ta Fıransa arasında da, her iki Avrupa 
devletini aracılrk yapmak zorunda bı • 
rakan görüşmeler olduğuna şüphe bı. 
rakmamaktadır. 

ÇUnkü, Musoliniyi kimseyi dinle -
meckn kendi başına hareket etmekten 
vazgeçirtmek gayesiyle neler sunabile • 
ceklerini bilmek, gerek Eden gerekse 
Laval için önemli bir meseledir. Paris. 
te olan bitenleri henüz bugünden kes
tirmek imk!insızdır. Bundan başka, 

imparatorun sözlerinden, Habeşistanın 
egemenliğinden büyük özveriler yapa.. 
cağını gösteren bir anlam da çıkarıla
maz. Fakat imtiyazlara, artık İtalyanın 
kanmıyacağını da, İngiltere ile Fransa 
herhalde anlıyacaklardrr. 

Gene 1906 andlafma3ı! 
Habcfietanm alınyuıaı hakkında ita. 

rar vermek U..Zere Pariste toplanmış o
lanların bu durumlarına, İngiltere, 
Fransa ve İtalya arasında 13, birinci -
kanun 1906 da Londrada yapılmıt olan 
andlaşma eaas olmaktadır. O .aamanJar
da da, biri öbürünün ilstünlUğünil çe -
kemediği iç.in yeşil masanın başına 

toplanmışlardı. 

Fakat aynı zamanda da. bu, ön. 
celeri yapılml§ olan andlaflnala.. 
rın, hiç bir suretle Habeşistan impara· 

torunun egemenliğini buclandıramı -
yacağı, bu üç ckvlet ve Habeşistan a • 
rasındaki ilgilerde bir değişiklik ya -
pamıyacağı da apaçık olarak kaydedil
mitti. Bu ilç d"letin hiç ıtiri, ölbür iki.. 
einin zararına olan tarnn, tecim ve en
düstri imtiyazları alamıyauklardı. E.. 
ğer Habc§istanın içinde karga,ahklar 
çıkacak olursa, bu üç devlet tarafsız 

kalmak yiilriimü altına girmişlerdi. 

Nitedcim, "her ne hal olursa olsun, hiÇ 
bir hükümet öbür iki hükümetle uy~ 
madan, hiç bir suretle müdahalede bu. 
lunamıyacaktır.,, diye de ayrıca sap • 
tanmıştı. 

l}ç devletin mığları 

İleride çıkacak olan hadiseler, au. 
tükoyu tehlikeye sokacak otursa, and
laşmayı imzalıyan bu üç devlet, Habt. 
tiatanın toprak bütünlüğünü korumak 
bakımından, hiç bir girişimden geri kaJ
mamak için de uyuşmuılardı. Fakat 
gene aynı andlaşmada, Habcşistanın 

nüfuz bölj!'elerine ayrılması da göz ö
nünde tutuunuştu. Londra andlaşması. 
nı imzalamış olan üç devlet, BüyWc 
Britanya ile Mısırın, Nil vadiıinde ve 
dolayısiyle bu nehrin ve ona bağlı o -
lan nehirlerin sularına dokunulmama • 
sı bakımından asığlarının korunması • 
nr da bir yüküm diye kabul etmişlerdi. 
İtalyanların korunması lazım gelen a. 
sığları, Eritre ve Somali ile bu iki sö-

1 
mürgenin hinterlandı ve dolayısiyle 
birbirleriyle olan bağları Uzerinde tOP
lanıyordu. Fransıdann ise, franıız So-

malisinin hinterlandı ve Cibuti ile A. 
disababa arasındaki demiryo1unda asığ. 
)arı vardı. 

Bu andlaşmanın arkasından, her • 
hangi bir hadisenin önüne geçmek üze
re Habeşistan ile İtalya arasında sınır 
düzeltmesi için bir andlaşma yapılmış, 
fakat hakikatte büsbütün yeritilemc -
mişti. Asıl önemli olan, her ik.i dev -
let arasında devamlı bir barış ve dost.. 
Juğun korunmasını daha başında kay -
deden 2 ağustos 1928 tarihli dostluk 
andlaşmasıdır. Her itki hükümet kar. 
§ılıklı olarak birbirlerinin egemenliği
ne zararı dokunacak veya onu boza -
cak hareketlerde bulunmamayı yüken
mişlerdir. Bu andlaşmada, bugün baht
sız bir rol almJŞ o.lan yargıçlar da akıl
dan çıkarılmamıştı. 

Frankfurter Saywng - 14.8.35 

" ,, " 

Giiven "'Y'JMısı liizumludur 

Avrupa durumunun gelişimleri, u • 
lusların barış hakkında besledikleri gü
venini sağlamlaştıracak gibi değildir. 
Son yıllar, bütün memleketlerin devlet 
adamları tarafından güdülen barış sıya
aaları üzerinde çok kuvvetli bir tepki 
yaptı. Saatlar yinni otuz yıl geriye 
ayar edildikleri gibi, çoktanberi atla · 
tılmış olduğu sanılan gerginliıkler de 
yeniden yaratıldı. İngiltere bir zaman 
kenarda seyirci kalmak yolunu tuttu 
ve bu yolda da, bir barış yaklaşığı ya· 
pılmaaı 1Uzumu anlaşılıncaya kadar 
bekledi. Man9ın bu kıyısında barışa 

karşı bir inan taşınmaktadır. BUtün kı
lıç şakırdılarına ve aykırılıklara kar -
ım barıt sıyasa11na ve dolayısiyle de 
ulusa güvenil~si, biricik imld.n diye 
kabul edildi. 

Hüküm yürütmenin mkiı.isliği 

İtalyan - habcş anlaşmazlığı hak

kında bugünden hüküm yürütmek va

lntsız bir hareket olur. Bana öyle ge

liyor ki, bu anlaşmazlığın genişleme -

sinin önüne geçmek ve büsbütün orta

dan kaldırmak imkinı bile bulunacak

tır. Ancak, bu mesele uluslar aoeyete

sinin kuvvetiyle ölçülmek istenecek 
oluna, yanlı! bir öl~ü kullanılmış olur. 
Uluslar sosyetesi bu ,nıaşmazlık mese
lesinde bir şey yapamH& ve hO§nud 
edici bir düzeltme de bulunamamış bi
le olsa, gene arsıulusal birge çalqma
nın bir aracı ve yeni bir dünya harıbt
na kar9ı bir kale olarak kalacaktır. 

Her neye mal olursa olsun, Cenev

rede~ ayrılmamaldığımız ve uluslar 

sosyetesinin varlığına karşı güveni • 

mizi sarsmamakhğımız gerektir. Fa • 

kat aynı zamanda da, uluaJar sosyete -
sinin pratik olarak çalışabileceği çev • 
reyi bilmekliğimiz lazımdır. Ulualar 
sosyetesinin kapasitesini olurundan 
fazla yükseltmek ~oğru değildir. Ulus

lar sosyetesi, eninde sonunda, üyeleri
nin şahsiğ kapasitelerine bağlı olan 
bir kurumdur. Bundan dolayıdır ki, tı-

yeleri, ona güvenirlerse verimli olabi
lir. Her memleketin halkı Cenevre 

toplantılarına devam edilmesi lüzumu
nu duyma:lrtadır. Son harıb henüz daha 

unutulmamıştır. Bunun için, yeni bir 

harbın önüne ı.eçmeğe çalışan bu kuru- · 
ma, harbın acılıkları göz önünde tutu
larak, dört el ile aarıhnmaktadır. Ulus
ların, pratik olarak ,., .:11 şmak dilşünce

ai, yavq yavaş kafalarda yer yapmak -
tadır. Barışın yalnız lafla korunmadığı, 
devamlı bir banıın önüne dikilen en -
gellerin, ancak ııkı bir i9birliği ile tı

zerlerinden aşılaıbilec.eği çok geç anla
ftlmııtır. 

Bir gii venRizlik buhranı vardır! 
Büyük devletlerin silahlanma yarı

şı yapmaları dolayısiyle karşılıklı gü -
vensizlikler ortaya çıktığından bugün 
bir güvensizlik buhranının hüküm sür
mekte olduğu ileri ailrülüyor. Büyük 
Britanya da silahlanma büdcesini yük
seltti; Almanya da tepeden tırnağa ka
dar ailahlanmış olan devletlerin sıra • 

l 
aına girdi. Bütün dilnya alabildiğine 
silahlanıyor. Fakat, bütün bunlar yeni 
bir harıb için yapılmıyor. Bu silahlan
malar ile, yalnrz bugünkü toprak du • 
I'lumlarında herhangi bir değişiklik ya-
pılmasının önüne geçecek olan denge
nin bulunmasına çalışılmaktadır. 

Bu silahlanma yarışının, sonu ge -
leceğine inanmak lazımdır. Bir çarpış
ma olacağını da pek sanmıyorum. Ba
zı devletlerin aralarındaki durumları 

iyice sağlamlaşınca, gerginlik de orta
dan kalkacaktır. 

Devrimler kelfinleşmemi~tir ! 
Bir çok devletlerin iş şekilleri he

nüz daha istenilen bu sıyasanın de -
vamh bir surette güdülmesini garanti 
altına alacak ölçüde kesinleşmemişti. 

Almanya henüz devrim yaptı; Fran
sada kabine değişmesinin ardı arkası 

kesilmiyor; Ruzvelt uğraşıp duruyor 
Rusya iç sıyasasında dikkate değer de
ğişiklikler yapıyor. Bu iç evrim devam 
ettikçe, gelişimin arkası kesilmedikçe, 
ve yahut da hemen ertesi gün yeniden 
delinemi.yecek dayanıklı bir çerçeve 
içine girmedikçe, arsıulusal durumun 
bir dünya konferansı ile sağlamlaştı -
rılmasma da imkan yoktur. 

Noyes Viner Jurnal'dan. 

" " " 
l lk Mıltlıran ka20nacakt.ır ! .• 

Ga:ıetta del Popoldnun Milanoda 
yapılmıt ve henii% bitirilmi' olan bava 
manevralarından çıkarıp ortaya attığı 
ders itte budur. 

''ilk o/arak hücuma geçmek., dü • 
şüncesi, yalnız İtalyanlara ait bir düşün 
ce değildir. Bu düşünce, türlü memle -
ketlerin Avrupa durumuna ne gözle 
baktıklarını göstermektedir. 

Bu atratejik görü§ tarzı, Uanomal 
bir tehlike göstermektedir. Bu dil§Un
ceye kötü bir şeyin veya hücuma geç
mek isteğinin yilklerunesine hiç lilzum 
yoktur. Ancak, bu dli§Unceyi doğuran 
şey, bugiinkü hava silahının bucsuzlu
ğu ve lrullanıhfındaki geniş imklnlar
dır; yani bu düşünce, harbtanberi, ser
bestçe ailahlanma esasına dayanarak, 
alabildiğine silahlanmış olan ckvlet • 
terin yarattığı durumdan doğmaktadır. 

Almanya bu duruma katılmamıftı. Fa
kat öbürleri, Veraay andlafJDHma gö
re, hatti silahsızlanma yükümü altına 
bile ginnitlerdi. • 

Eğer iatenmİf obaydı ••• 
Eğer iatenmit olsaydı, bomba atıl

maamm yasak edilmesi kolay bir ıeydi. 
İşte bugün, bunu kim yapmak isteme· 
diyse ve bugünkü durumun bu biçim -
de gelişimine kim sebeb olduysa, ital • 
yan gazetesinin çırılçıplak ortaya attı· 
ğı bu stratejik ihtiyacın soravını da o 
üzerine almıştır. 

Bu durum ka?fıamda, danışma pak
tının, yargıç usulilnUn, Lahey tüze di
vanının, uluslar 10Syeteai paktının ne 
anlamı kalır? 

Güvenli bir barıf iaıeği 
Güvenli bir banş isteği ta§ıyanın 

bunlardan da daha çok şeylere ihtiya
cı vardır; böyle bir kimse, genel kur
mayının, başkasından önce yıkıp yaka
bilmesi için lazım olan saniyelerin kay
guaunu tatıtmıyacak bir durum yarat -
malt zorundadır. 

(Franklnrter Saytung) dan 
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Biliyo·rmusunuz 
ki ? ... 

~ Fransızların son zamanda 
denize indirdikleri Normandi a -
dındaki transatlantik, dünyanın 
en büyük vapurudur. 

Amerika' da çıkan ''Living eye,, 
adındaki dergi bu vapurdan bahs· 
ederken Normandi'nio, harcaları
nı çıkarmak için Amerikaya yılda 
70000 kişi taııması gerektiğini, 
halbuki kumpanyanın hesabları
na göre ancak 50000 yolcu buluna 
bileceğini ileri sürerek ''borçları -
nı veremiycn bir ulusun, dünya -
nan en büyük vapurunu yapaca -
ğız,, diye ziyan etmesini yanlı§ 
bulmaktadır. 

Buna cevap veren bir fransız 
dergisi de: "amerikah arkadatı 
bu kadar sinirlendiren teY sakın 
(dünyanın en büyük vapuru) nu 
kendi bayrağım t&tır görmemek 
olmasın ? ,, diyor. 

§ Alman gazetelerinde oku -
duğumuza göre, son günlerde Al
manya' da dolaşmakta olan Sir Ba
zil Blaket bir otomobil kazası ıo -
nucunda ölmüJtür. Sir 81aket 
Frankfurt yakınlarında, otomobil 
ile demiryolunu aşmak isterken 
otomobilini lokomotife kaptırm1ş 
ve aldığı ağır yaradan ölmüstür. 

Sir Basil Blaket, İngiltere ban
kasının yönetim kurulu üyesi idi. 
Kendisi yalnız büyük Britanya' da 
değil, arsıulusal finans çevenle
rinde çok tanınmış bir şahsiyet idi 
Loyid Corc'un ileri sürdüğü yeni 
proğramında da, finans itlerinin 
proielerini hazırlamıştı. 

§ Amerika'nın Los Anceleı 
tehrinde 352 kilometre murabba
ındaki yerin fotograf mı alacak bü· 
yük bir fotogr-,f makinesi yapıl -
mıştır. Hem de bu makine ile 6000 
metreden fotogt'af çekilebilecek· 
tir. Bu fotograf makinesi uçakta 
agroteknik işlerde kullanılacaktır. 

§ Ağustosun on beşinde Buda
peıte' de korkunç bir fırtına ol 
muştur. Birçok evler yıkılmıt bin
lerce ağac köklerinden sökülmüt
tür. Tuna' da birçok kayıklar dev -
rilip batmıttır. Bu felakette altı 
kiti ölmüt yüzlerce kiti yaralan -
mıştır. 

Ş Bundan dört yıl kadar önce 
birçok romanlara ve filimlere ko
nu olan Alkapone ne oldu? Bunu 
hiç merak etmediniz mi? Bu ün 
lü haydut timdi Amerikanın en 
korkunç hapisevlerindPn h;ri olan 
Alkatraz hapisevindedir. Bu yer
de yalnız başkasiyle değil, ken eli 
kendine bile konuşmak yasaktır. 
Alkapone bu yüzden önceleri çok 
sıkılmı' ise de, becerikli ve zeki 
bir adam olduğu için, nihayet ken 
dini hapisevinin kitablık iıyaTı 
yaphrmıs ve böylelikle can sılnn
hıını hafifletmenin yolunu bul -
mu,tur. 

§ Çıkması ihtimali olan hadise· 
lerin önüne geçmek üzere, Nev -
york otellerinden birinin sahibi, 
otelinde toplanacak olan alman · 
amerikan telmologlar kongresinin 
toplanbıı dolayııiyle oteline bit
ler baynğım aımaktan vazgeç -
mittir. Bunun üzerine kongre 
üyeleri bu otelde toplanmaktan va: 
geçmitler ve Nevyork tarbayı B. 
La Guardia'yı, Nevyork'ta alman
lara dütman bir hava yaratmak -
tan suçlayarak alman general kon
solosuna batvurmağa karar ver
mitlerdir. 

§ Almanyada çıkan ''Durıle • 
ruh,, gazetesi Almanyadaki papaı 
ve papaı kadınlann çocuk yapma
lannı İstemektedir. Bu gazete, Al · 
manya'da yafıyan 36.000 papas 
ile 84.000 papas kadının, bekar -
lıkları dolay11iyle her nesilele 
400.000 alman çocuğunun vetis -
mesine engel olmaları yüzünd,,n 
almanlığa hayınlık etmekte nl"··1c
larını ıöyliyor. Bu rakamı dl'l h nr 
papas ve papas kadının dört ço -
cuk yapacağı hesabına dayatmak
tadır. 
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Devlet Demiryolları ve Ljmanları Umum 

Milrliidüğü ilanları 

j Tüı·kiye Büy .. k r ~. ı . u 
· dare Heyetinden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi matba.ası iç.in (45) kırk beş ka
lem kağıd mukavva ve sair malzeme kapalı zarf usulü ile anlına • 
caktır. 

ll{~~~~·-:::~6"1J: ._ -\atı11alnrn Kumis)'onu l 
l!Hnları / .. . 

... 
"kt·ri I• uhralrnlar lhnum ~~ 
~JiicWrliiğü Satmalma ~ 
Komiı--,onu Uanlurı 

M.üteahhid nam ve hesabına 6 
kalem Amerikan aynası 

1 LAN 

10757 lira 46 kuruş mu - parasız olarak Ankarada mal 
hammen kıymetli takriben zeme dairesinden, Haydar • 
(100) ton lokomotif ve oto. paşada tesellüm ve sevk mü· 
motris ocaklarına mahsus dürlüğünden dağıtılmakta • 
müşekkel ateş tuğlası güm· dır. (2181) 1- 3539 
rüklenm:~ olarak teslimi ı LAN 
şartiyle 30 eylül 1935 pazar- hk eksiltmesi feshedilen ve 
tesi günü saat 15,30 da An· muhammen bedeli 16000 lira olan 
karada idare binasında ka. 200.000 adet telgraf makinesi 
pah zarf usuliyle satın ah . bandı 9. 9. 935 pazartesi günü sa-
nacaktır. at 15,30 da kapalı zarf usulü ile 

Ankarada idare binasında satın 
Bu işe girmek istiyenlc · alınacaktır. 

rin 806 lira 81 kuruşluk mu· Bu işe girmek istiyenlcrin 
vakkat teminat ite kanunun 1200 liralrk muvakkat teminat 
tayin ettiği vesikaları, kanu. vermeleri ve kanunun tayin et • 
nun 4 üncü maddesi muci _ tiği vesikaları ve işe girm.eğe 

manii kanuni bulunmadığına da-
hince işe ginneğe kanuni ir !beyanname ve tekliflerle ay • 
manileri bulunmadığma da· nı gUn saat 14,30 a kadar komis-
ir beyanname ve teklifleri . yon reisliğine vermeleri lazım -
ni aym gün saat 14.30 a ka. dır. Bu işe ait şartnameler Hay. 

d
. darpaşada tesellUm ve sevk mü· 
ar komisyon reisliğine ver dürlüğünde ve Ankarada mal • 

meleri lazımdır. zeme dairesinde parasız olarak 
Bu işe ait şartnameler dağıtılmaktadır. (2307) t -3686 

İLAN 
Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet demiryolları 

Ankara umumi idare binası çatı kalorifer tesisatı 5.9.1935 
perşembe gilnü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada 
Umum müdürlük binasında ihale edilecektir. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 225 liralık muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince işe ginneğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar Cer Dairesi komisyon reisliğine vermeleri lazım· 
dır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa vezne· 
terinden parasız olarak alınabilir. (2177) t-3563 

Esk~işelıir Lise i Direktörlüğüııden : 
1 - Okulumuz, takibe kayıt i ine 20 ağustos 1935 salı günil sa. 

babı başhyacak 31 ağusto 1935 cumartesi günü saat (13) deı wn 
verilecektir. 

2 - Birinci devre birinci sınıfa on iki yaşından küçlik on altı 
yaşından bllyilk talebe alınmıyacaktır. 

3 - Okulumuza yeni girmek istiyenler bir veli giS termeğe 
tneoburdur. Veli taleben.in ana ve babası veya koruyucusu olabile
ceği gibi bunlardan birinin isteğiyle çocuğun korunmasını okulU
muza taahhUd etmiş kimSe de olailir. 

4 - Okulumuz bu ene ıra ile önceden pek iyi bundan onra iyi 
ve daha onra orta de~ede U.k okulları bitiren öğrenci alacaktır. 

S - Okıılumuza girecek öğrenciler a ağıdaki evrakı gö terme-
lcri lazmıdır, -

A - İlk okul ahadetnamesi. 
B - Nüfus kiğıdı 
C - Çiçek aşısı ıkiğıdı, ıhhat raporu. 
D - 4, 5ıtfi boyunda 6 tane kartonsuz fotoğraf. 
E - Kayıd beyannamesi (nUmunesi mektepçe verilir.) 
( 2297) ı - 3688 

Kuru./ 

ıhlıat ve İçtimai Mııavenel 
rel{ileti 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesı satın 

alına komisyonu Reisliğinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: (300) kok 4cömUrü 
2 - Eksiltme 9 eylill pazartesi saat 11 de Ankttrada merkez 

Hıfzı sıhha müessesesi atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Kok kömUrilnUn tahmini fıatı (8700) lira olup ilk teminat 

dtçesi (652) lira (50) kuruştur. 
4 - Teminatlar ihaleden evel hudut ve sahiller sıhhat umum 

m!JdUrlUğU veznesine yatırılnuş olacaktır 
5 - Teklif mektuplarının iha\ d 1 bir 

Jitmesi lanmd rr. (2287) 
t evel komi ;ona •.re-

1 3680 

Eksiltme 12 eylül 1935 peqembe günü saat 15 de idare heye-
tinde yapılacaktır. · 

Muhammen bedeli (5000) liradır. 
Nümune ve şartnamesi Meclis Daire müdürlüğündedir. İstek _ 

lilerin bu işin yüzde 7,5 tutan olan {375) liralık muvakkat temi • 
natlarmı teklif mektuplariyle birlikte aynı günde saat 14 e kadar 
Türkiye BUyük Millet Meclisi İdare Heyetine verilmesi ve teklif 
mektupları üzerine (matibaa için alınacak eşyaya ait teklif mektubu) 
yazısının yazılması. (2256) 1- 3651 

Bildirme 

Antalya ilhaylığın~fl•·n: 
. 1 - A?talya.da A_driyan ,kapısı ya~ı~da idareı hususıyeye ait 

zıra.at makınelerı tamırhanesı bınası tlirbın makine alat ve edeva • 
t~yle ve kr~kis~nde gösterilen 1479 metre murabbaı yerleriyle bir_ 
lıkte altı hın lıradan 6. 11. 935 çarşamba günü saat on beşe kadar 
kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur . 

2 - İhale vilayet makamında toplanacak olan daimi encümen
e~ yapılacak ve kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı daire 
sınde ve 45~ liralık teminatla b~rlikte saat 14 e kadar vilayet ma: 
kamına verılmiş olacaktır. Encümen kaleminden izahat alınabilir 
İsteyenlerin milracaatları ilan olunur. (2274) 1-3662 • 

Ankara illlayJığından: 
İstasyon civarında yapılmakta olan stadyom tribünleri için sa· 

tın ~tınacak olan (4965) adet temizlenmi kalas kapalı zarf usuliyle 
eksıltmeye konulmuştur. 

.. 1 - . E~siltme 29. 8. 935 perşembe günü saat ı 5 de vilayet 
encumcnı rıyaset odasında olacaktır. 

2 - Eksiltme bedeli (6836) lira (75) kuruştan ibarettir 
3 - Muvakkat teminatı (372) lira (43) kuruştur. · 
4 - İstekliler teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve 63• 

attan bir saat evetine kadar banka kefalet mektuplariyle birlikte 
vilayet encümeni reisliğine vereceklerdir. 

5 - Şeraiti öğrenmek ve fazla izahat almak üzere her gün vi· 
layet nafıa müdürlüğüne müracaat edilmesi. (2180) 1- 3525 

4'• d w-•N• ilUCUıaılUfWlılıillUUJWW1-ııaııııuııımırııımıaıııııııııııa111111nı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlan 

ı - Antalyadaki birliklerin ekmeklik un ihtiyacı aşağıda gös • 
te~ilmi~tir. İsteklilerin karşrlarınd~ gösterilen günde yüzde 7,S te
mınatı ıle 29. 8. 935 saat 16 da komısyonunıuza müracaat etmeleri 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul ve Antalya satın alma k~ • 
misyonlarında görülebilir. (2252) 

Nevi 
Un 

Taksitleri 
Eylül 935 
1. Tş. 935 
2. Tş. 935 
ı. Ki. 935 
z. Kft. 936 
Şubat 936 
Mart 936 
Nisart 936 
Mayıs 936 
Haziran 93 .. 
Tenunuz 936 
Ağu tos 936 

Yeklın 

İLAN 

Mikdarı 
kilo 

26400 
26400 
1660( 
16600 
16600 
16600 
16600 
23000 
31500 
26500 
26500 
265()() 

269800 

Adet Cinsi Bh. fiatı Mikdarı 
kuruş 

l yemek tabağı 10 
1 kevgir 100 
., saplı 30 
,, çorba tası 10 
,, yağ tavası 40 
" bakır tükürük 

hokkası 
,, sapl ıtas 
" kapnkh küçük 

15 
30 

adet 
2232 

62 
28 

330 
88 

soo 
12 

tencere 30 100 
,, bakır tas 10 640 
,. büyük kazan 250 300 
,, orta kazan 230 6 
,, kUçük kazan ıoo 80 
,, ka.ravıma 30 2112 
,, saplı sU:ı:geç 80 20 
,, leğen 120 16 
,, süzgeç 75 32 
,, kepçe 30 40 
,. kapaklı bakraç 35 300 
" bakraç 35 80 
,, helvahnO<! 120 60 
,, lengir 75 2 
,, tepsi 35 104 

1 - Kıtaat ve mUessesatta 
mevcut ve miktarları yukarda 
yazılı bakır kaplar açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - MUnakasası Ankara le· 
vazım Amirliği satın alma komis
yonunda vapılacaktır. 

3 - MUnakasa günU 24 ağus
tos 935 tarihine mUsadlC cumar
tesi giinil saat tl dir. 

4 - Kalaylanacak olan işbu 
Z2 kalem hakır kabın mecmu tu
tarı 2405 lira "90" kuruş olup te
minatı muvakkatesf 180 lira 45 
kuruştur. 

5 - İstekliler açık eksiltme. 
ye iştirak etmek Uzerc vaktinde 
teminatı muvakkate makbuzları 
ile birlikte Ankara levazım amir
liği satın alma komisyonuna mu. 
racaatları. 

Şartnamesi komi yonda tatil 
günlerinden maada hergUn Ucret· 

iz olarak ~örülebilir (2083) 
1-3410 

1 LAN 
ı - Kars garnizon ihtıyacı 

için iki milyon kilo odun kapah 
zarf usulü ile 19. 8. 935 paı:ar • 
tesi günü t ı le komisyonca va· 

% 7,5 
Teminatı 
1981 lira ı kuru 

İhalenin 
günü ve saatr 

t9. 8. 935 saat 16 

Şekli 
Kapalı zr.rf usulli 

1- 3623 

pılan ihalesi pahalı görüldüğün. 
den yeniden ihalesi 21. 8. 935 den 
itibaren bir ay zarfında devam 
etmek üzere pazarlığa konmuş -
tur. Birinci defa pazarlığı 
19. 9. 935 perşembe günü saat 14 
de Karsda askeri satınalma ko
misyonu binasında yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 28 bin li· 
ra muvakkat teminatı 2100 lira.. 
dır. 

3 - Evsaf ve şartnaı\lesini 
görmek istiyenlerin her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin bel. 
li giln ve saatta komsiyona mü-
racaatları. (2312) 1- 3696 

İLAN 

ı - Kastamonuda bulunan 
kıtaatın iaşesi için 190000 kilo 
un kapalı zarf olarak eksiltmeye 
konmuştur. Tahmin edilen be
deli 28025 liradır. 

Eksiitmeye 9 eylül pazartesi 
günü saat on beşte Kastamonu
da askeri satın alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 2101 lira 88 kuruştur. 

(2220) 1- 3581 

t LAN 

ı - 5.8.935 pazartesi kaptth 
zarfla eksiltmesi yapılacağı Han 
olunan 715.000 kilo arpa yeni 
baştan '<siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25 eylül 915 
pazartesi günil saat 15 de Sell· 
miye askeri sıııttn alma kornisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3- Arpanın tahmin fhtı 
35750 muvakkat teminatı 2681 
lira 25 kuruştur. 

4 -Teminatlar ihaleden tiri 
saat önce muhasebecilik vezne -
sine yatırılacaktır Teklif mek 
tuplarını ihaleden bir saat evet 
komisyona verilmesi ve başka 
mal sandtklarır.1'1 yatırılmıs , 
lan teminat makbuzları ile di
ğer belgelerin mektupları lçıne 
konulması mecburidir. 

6 - Şartname her gün ko • 
mls}·onda görUlebileceği gibi !>U· 

reti de tahmin fiatınm yUz bin
de beşi nisbetinde bir bedel mu· 
kal.ıilinde komis\•ondan alınabl 
!'r (??O?\ t-3~!\7 

BlLİT 
Askc:rı liselerin on sınıfları 

na talebe alınmağa dc:vam edile 
cektir. İsteklilerin 30 ağusto 
935 tarihine kadar f stanbulda bu· 
lunan Kuleli, Maltepe askeri li
.>eleriyle Bursadaki Bursa aske
ri lısesiııe veya askerlik şube 
!erine müracaııt etmelidirler. 

(2268) t-3640 

B1L1T 
l - 500 adt benzin güderısı 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştuı 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2000 ve ilk inanc parası 150 lİ· 
radır. 

3 - İhalesi 11. 9. 935 çarşanı 
ba günll saat 10 dadır. 

4- Şartr.amesini ve örneği
ni görmek istiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 21!90 sa
yılı kanunun 2. 3 üncü maddele· 
rindeki belgeleriyle M. M. V. 
satın alma komisyonuna varma· 
lan. (2214) 1- 3583 

B1L1T 
1 - Bir çiftine biçilen eder 

190 kuru§ olan 8000 çift \erlik 
kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
rnustur. 

2 - İhalesi 17 eylUl 935 <;ah 
günU saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 1140 li
radır. 

4 - Şartnamesi parasız ola
rak M. M. V. Sa. Al. -Ko. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parasc mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanU
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evel M. M. V. satınalma 
Ko. na vermeleri. (2272) 

1- 3681 

BİLİT 
1 - Bitliı garnizonu için 

350.000 kilo fabrika unu kapalı 
zarfla eksiltmeye konutmu,tur. 

2 - İhalesi 14. 9. 935 cumar. 
teai günü saat 10 da Bitlisde Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Hepsine biçilen eder 
35.000 liradır. 

4- Şartname ini almak isti
yenler her gün, eksiltmeye gire· 
cekler 2625 liralık ilk inanç pa· 
rasiyle Ticaret vesikaları ile 
birlikte teklif mektuplarını iha.. 
le saatındiin bir saat evet Bit • 
liste Sa. AL Ko. na vermeleri. 

ı 

4 
6 
6 

(2306) 1- 3689 

300 
150 

80 

2S 

3 
8 
7 

200 
100 
40 

~ me ~efat ve katı alftka Uinla 
~ ·ından maktuan beş lira almn 
~ 
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Tahmin edilen bedeli (1650) 
Jıra olan yukarda mikdan ve cin.. 
si yuzılı mal.ı:eme Askeri fabri
kalar uuıum müdürlug-ü s<tt.-ı al
ma komisyonunca 10 eylül 9.IS 
tarihinde salı günü saat 14 de 
axrk eksiltme ile ihale edilecek.. 
tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (123) li
ıd (75) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunı.ın 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaiıt!e mezkfir gün ve saatta 
komisyona müracaatları. 

(22~0) 1- 3685 

5 kilo 22 bomeli amonyak 
30 top şeffaf resim muşambası 

400 top Prusya kağıdı 
50 top Ozalit kağıdı 
25 top şeffaf ozalit kağıdı 

Tahmin edilen bedeli (20SS) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 16 eylül 193.'ı 
tarihinde pazartesi günü saat 14 
de açık ek~iltme ile ihale edile.. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (154) li
ra (13) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezktır gün ve saatta 
lromisyona müracaatları. 

(2276) 1- 3679 

CEZALANAN ESNAF 
Saraçlar çarşısında 15 numa· 

ralı dükkanda Salamon toprakla 
karı§ık kırmızı biber ı>attığın 
dan 5, Samanpazarında 35 numa.. 
ralı dükkt .. 'lda kuru kahveci Ba .. 
haddin, Koyunpazarında 32 nu
maralı dük.kanda kahveci Ahmed 
mevaddı nişaiye ile karışık kah· 
ve sattıklarından onar, İtfaiye 
meydanında 14 numaralı dük:kin
da aşçı İzzet suni sirke ve bo -
zuk zeytin yağı kullandığından 
on, İstasyonda uncu Abdullah 
mağazasında Eski,ehir un fabri
kası sahibi Mehmed Ali ikinci 
nevi un evsafında olmıyan un 
çıkardığından on beş lira para 
cezasiyle cezalandırılmışlardır. 

(2303) 1- 3690 

Kiralık ev 
Yenişehirde. Tamamiyle yeni. 

2 salon. 3 yatak odası, 2 küçük 
oda. Her tlirlU konfor. Kalöri -
fer. 9 dan 2 ye kadar 3376 ya 

telefon. 1 -3674 
W.!ll!'.:lmmıım:tm!!5llillll!lll!i~~ıııımıa:llılllill!llllll~ 

Bir Bayan aranıyor 
Müessesemizin yafo.ancı 

dilden kitab ervisinde çalış.. 
mak üzere fransızca bilen 
bir bayan aranıyor. 
Akba Kitabevi. Tel: 3377 

1 - 3672 

•lllif.l!!!IDllRll~ID!'.Clllllilllllllllllilllil!llllUll!llımım:ri 

ZAYİ 
3. 6. 934 tarih ve 102039 mı 

maralı Ankara emniyet müdür -
IUğUnden almış olduğum ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini a.. 
lacağımdan eskisinin hUkmü 
yoktur. Avusturya teb<ıa ından 
1- 3695 Ludvig Kummer 

Daktilo aranıyor 
Seri ve doğru yazan daktilo 

ya ihtiyaç var, Postahane arka -
smda Şabanzade apartımanı ı 
numaraya müracaat edilmesi. 

1 - 3673 
·~------~--------------~ 

dliye 7 ekaletinden: 
Her ikisi 37 forma teskil edecek olan marten'in borçlar kanunu 

şerhinin bir cildi ite borçlar kanunu metni ayrı ayn birer cilt olmak 
ilzere şartnamesi mcibinc.c beherinin bin beşer yUz adet bastırıtma· 
sı eksiltmesi adtlye vekileti levazım miidtiriyeti odasında toplanan 
eksiltme komisyonu tarafmdan 6.9.935 tarihinde cuma gUnU saat 14 
de pazarlıkla yapılacaktır. 

Muhammen bedel beher forması 24 llra hesaılıile 888 tlradır. 
Ş~r~mesini ~önnek ve parasız almak Uzere herg\ln ismi j!ecen 
ınudilr!vete müracaat evtemeleri ilan olunur. (2300) 1-3669 

Etlik merkez laboratuvarlar 
müdürlügünden 

Müessese hayvanatı için en az 60.000 en çok 80.000 kilo aaım11 
açık eksiltme ıuretiyle satm alınacaktır. Buna dair olan şartna • 
mesi laboratuvarlar müdürlüğünden verilir. İsteklilerin 135 lirah• 
banka teıninat mektubu ve yahut bu mikdar paranın bazinye ya • 
tm.td.ığına .~air _komisyona makbuz getirmelidir. Eksiltme 5. 9. 93$ 
tarıbıne musadıf perııembe günü aaat ıs de Ziraat Vekaleti muha4 
se4>e mUdUrlUğilnde toplanacak olan komisyonda yapılır. · 

(2185) l- 3524 
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Türk Hava \.urumll 1 
Açık artbrma usuli e eksilhne ilaııı 

~ Sıhhat ve İçtimai Muav net Vekaleti An-1 LE 
•• •• 

'BUYUK piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kisiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 5 inci ke ide 11 eylOl 935 tedir, 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Ayrı ·a: J 5,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

Pazarlık ilanı 

aliye Vekaletinden: 
ı - Paazr1rkla konulan is (Başvekalet matbaası u tesisatı) 
2 - Keşif bedeli, 304 lira 40 kuruştur. 

i 
i 

3 - Pazarlık 1. eylfil. 935 tarihine müsadif paazrtesi günü saat 
.ı beşte Maliye Vekaleti milli emlak müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretile yapılacaktır. 
S - Pazarlığa girebilmek için 22 lira 83 kuruş muvakkat teminat 

kçesi ve Nafıa baş miihendisliğinden verilmi ehliyet vesikasın 1 

haiz olması lazımdır. (2239) 1-3631 

A Jiara Vailliğin en: 
1 - Nafıa dairesi jçin liizuınlu olan Kızılcıktan yapılmış (5000} 

det kl12ma sapı ve gene kızılcıktan yapılmış (1500) adet çekiç sapı 
ile söğUt veya kara ağaçtan yapılmış ~2000) adet kürek sapının alın· 

ı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (1400) liradır. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihine müsadif paazrtesi günü saat 15 te 

Ankara vilayeti lbinası dahilinde vilayet encümenince yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı (105) liradır. 
5 - İstekliler şeraiti öğrenmek ve niimuneleri g8nnek iç.in her 

gUn Ankara vilycti nafıa başmühendisliğine milracaat edebilirler. 
(2253) l-3632 

Ani a ~a ·ıhaylığından: 
ı - Etimesut yatı okulunun halli kuyuları tamir edilecektir. 
2 - Bu tamiratın oranlanan bedeli 817 lira 20 kuruştur. 
s - Bu tamirat 29.8.935 perşembe günU saat 15 de Ankara il· 

hnyl•ğı konağrncla il sürel komisyonunda ihalesi yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedelin yUzde yedi buçuğunu teminatı 
vakkate olarak bit' gün cvel Ankara özel sağış direktörlüğü vez

nesine yatırını bulunacaklardır. 
5 - Şartnameyi görmek istiyenler her gUn Ankara Kültür Di· 

ır ktörlüğüne mUracaat edebilirler. (2224) 1-3598 

Pazarlıkla eksiltme ilanı. 
Ziraat Vekaleti Zirai l\ılüesseseler 

El<siltme Komisyonundan: 
Tavukçuluk enstitilsil için pazarlık uıuliyle 8000 kilo buğday. 

7000 kilo kepek, 6000 kilo arpa, 6000 kitıo mıaır, 600 kilo yulaf ve 
40000 kilo saman satın alınacaktır. Tahnıin bedeli (3300) liradır 
Şartnameler Çankırı yolu üzerinde bulwan Tavukçuluk EnstitüaU 
mUdürlüğünden alınır. Pazarlığa ginnek istiyenlerin 23.8.1935 cu· 
ma günU saat onda ticaret odası vesikası ve (247) lira (50) kuruş· 
Juk muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile birli'<te 
Ziraat mektebi caddesinde Ankara tohum i lah istasyonu binasın· 
da toplruıan komisyona başvurmalan. (2187) 1-3542 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve sahiller sıhhat umum 

mr dürriğünden: 
Umum müdürlük binasının ısıtılması iein lru:ım olan 90 ton kok 

kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 2610 
liradır. Şartnamesi ayniyat muhasibi mesullüğti?den alınır:. Mu· 
nkkat teminat mikdan 205 lira 75 kuruştu!'. Eksı1tme 4 eylul 935 
tarihinde saat 11 de umum müdürlükte yapılacaktır. 

(2211) 1 -- 3573 

Adlive . Vekaletintlen: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

. 

kara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Mü
dürlüğü Satmalma Komisyonundan: 

l - Eksiltmeye konulan iş: (80.000) kilo arpadır. 
2 - Tahmini bedeli (4,400) liradır. 
3 - Eksiltme 26. 8. 935 tarihinde pazartesi gunU saat 10 da 

Merkez hıfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. 
4 - EksiJtemey girebilmek için 1935 senesine ait Ticaret Oda

sı vesikası ve herhangi resmi bir müesseseye (S.000) liraya kadar 
arpa müteahhidliği yapıldığına dair vesika getirmesi şarttır. 

S - 330 liralık teminat mektubunu bir saat evel Hudut ve Sa· 
biller veznesine verilmesi lazımdır. (2054) 1- 3380 

Etlil{ l\'lerl{ez Lahı ratuvarlar 
l\f üc iirl ·· ~nden: 

Merkez serom müessesesi için açık eksiltme suretiyle alınacak 
olan 36 kalem eczayı kimyeviyeye talip zuhur etmediğinden dola
yı bu maddeler pazarlık suretiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 
1533 lirıı 50 kuruştur. Muvakkat teminat 115 liradır. 

Şartname bedelsiz olarak merkez lliburatuvarları müdürlüğün
den verilir. 

isteklilerin banka teminat meKtubu veyahut bu mikdar paranın 
hazineye yatırıldığına dair komisyona makbuz ibraz edilmelidir. 
Pazarlık 29.8.935 tarihine düşen perşembe günil saat 15 de Ziraat 
vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılır. 

(2158) 1-3495 

Bir al<.ti o aran Jıyor. 
Ankarada ilmi bir mUessesede devamlı biı iş için almıınc ve 

türkçeyi iyi bilir bir bayana ihtiyaç vardır. 
Yazı makinesiyle doğru ve çabuk yazmaııı gerektir. StenoğraH 

fransızca ve ingilizceyi de bilenler tercih olunur. 1stiyenler tah· 
Gil ve lisan derecelerini tercümei halleriyle beraber 15 eylUl-e 
kadar, Ankarada maden tetkik ve arama enstitüsü dokumantasvon 
kısmına yazı ile bildirmeleri rica olunur. (2131) 1- S503 

Dahilive Vekaletiı deıı: 
- l - Dahiliye ~ekilctince Nafıa Vekaleti garajına fltisak pey· 
da edecek surette vıtayetlcr evinin şark ucundn yaptırılacak gara1 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 18198 lira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat 1365 liradır. 
4 - Kati. teminat ihale bedeli üzerinden yilıdc 15 ni betindedir. 
5 --: E~sıltme 30.8.935 günU saat 15.30 da Yenişehirde Dahiliye 

veıkaletı bınasında toplanacak satınalma komisyonunca yapılacak
tır. 

6 - Eksiltmeye girecekler üçüncü maddede yazılı teminatı ver· 
mekle beraber 10.000 liralık böyle bir inşaat yapını olduklarına da· 
ir belge gösterıneğe mecburdurlar. 

7 - Bu işe aid proje ve fenni şartname ile keşifnameyi her gUn 
Vekalet viHiyetler idaresi liçüncü şubesinde görülebilir. 

8 - İstekliler mali şartnameyi parasız olarak Levazım idar • 
sinden alabilirler. 

9 - Teklif mektupları eksiltmeye ba langı~ saat.inden bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine verilerek mukabilinde ıru kbuz 
almaları lfizrmdrr. 

10 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplan 9 uncu maddede 
yazılı saatte gelmiş bulunmaları şarttır. Postada vaki olacak gedk-
meler kabul edilmez. (2098) 1-3465 

Harita Umun1 lüdürlü~ııdeıı: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı y~p.ı1?1ış Harita Genel direktörlü • 

ğünün kartoğraf ve deniz şubelerı ıçın aşağıda muhammen bedel • 
eriyle ihale gün ve saatlflrr yazılı olanlar açık eksiltme ile satın l 
alınacaktır. . 

2 _ Şartnameleri görmek. istıyen!er her &ün ve eksiltm ye gi· 
receklerin de vaktinde Cebecıde Harıta Geneı direktörliii::il atın 
alma komisyonuna gelmeleri. <2117> 
ubammen Teminatı M 

Li 
16 

bedel . m.uvakkate 
ra Krş. Cinsi Mıkdarı Lır:a Krş. İhale tarihi, gdnU, aatı 
65 00 Fotoğrafam 

malzemesi 8 kalem 124 88 29 8 935 perşt.mbe 14 
(Kenan bezle • 
(me aleti 1 adet 
(Azami ve as • 
(gari barometre 1 

200 00 (Murahhamat 
( cedve li 1 " 
(Arzı zait cet • 
(veli l 

15 00 29/8/935 pascmbe ıs 

(19 sayılı nomo-
(nik derecatı 

1 - 346b ı - Temyiz mahkemesi için yaptınlacak demirbaş eşya ve 
mefruş tın kapalı zarf usuliyle açılan eksiltmesine bir firmadan 
başka talip çıkmamasına ve çıkan t?libi1: de noks~n şerait dola -
yısiyle eksiltmeye kabul edilmem~sı_ne bınae.n bu ış 2490 numa -
ralı kanunun 40 ıncı maddesi mucıbınce yemden kapalı zarf usu-

(harita 1 - --------
liyle ek iltmeye konulmu tur. . . 

2 _ Yaptırılacak eşya ve mefruş t. şartname.sınde mıkdarları 
yazılı yazıhane, yazıhane koltuğu, daktılo ve kfi0tıb masası, d~lap, 
sandalya ve marüken sandalya olmak ıizere 12 cıns ve kalemdır. 

3 _ Tahmin bedeli 36.580 liradır. ~ 
4 _ Muvakkat teminat 2444 lira olup malsandıgı makbuz 

ve a banlta mektubu olması lazımdır. 
y 5 _ Eksiltme g eylUI 935 paz rt~ gttnU saat 14 de vekalet le· 

vazım müdüriyetinde toplanacak eksılt:IDe komisyonunda yapıl~ 
taktır. · ı · · dde 

6 _ Eksiltmeye gireceklerin ze.rH. Ftnamenın. ıncı ma • 
sinde yazılı belgeleri teklifleriyle bırlıktc ~~rmelerı şarttı~. . 

7 -Teklif mektuplarının nihayet 9 eylul 935. pazartesı. glln~ 
at 13 e kadar komisyon reisliğine imza muk:Wılı~d~ vcrı~~s;: 

post ile gönderileceklerin bu aata ke?ar yetışmef :!:ın~\:ıu'· 
taahbüdlü mektup şeklinde göndermelerı ve dıt zar ın 
mu ile eyice kap?tılmış olması Jazı~dır.i 185 kuruş bedel muka-

8 - Bu işe aıt şartname ve resımlcr Adli e le 
bilinde Ankarada levazım mUdüriyetinden. İdstaCnbui:~ ddeiu!ıumi: 
yazım memurluğundan, İzmirde ve Samsun a · u 
liklerinden alınabilir. (2225) l - 3587 

Ankara \1aliliğin,J n· 
Yenice mahallesinin Şengül hamamı aokağınd k!i?. 1 k~pı S?3 

metruke No. Ju ilç oda mutfak, haUi avlu ve banyoyu mu§temıl e~ıo 
aylık 35 lira muhammen bedeli icar üzerinden açık art~rma ~retıy· 
Je ihalesi 27 ağustos 935 salı günil saat ıs de icra edılecektır. ls
t klUerin 31 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkur-
1ia Def terdarhkta kurulan komisyona mUracaatları. 

(2201) ı-- 3~ 

sa hın oıni yoııuııdaıı: 
Ankara bölge sanat okulu için !rundura, i elbisesi, iç donu, iç 

fanilası, yüz havlusu, çorap. m:n~ıl, gömlek alınacaktır. Şartna • 
mesini ve nümunesini görmek ıstıyenler hcrgün okul direkttörlil
ğüne ve pzarbğa gireceklerin de 28. 8. 1935 günti at ıs de yüzde 
7 buçuk pe paralariyle okullar alım satnn komisvnnuna gelmele
ri (2179) 
Cinsi 

Kundura çift katlı 
tş elbisesi 
İç donu 
iç fanilası kısa kollu 
Yüz ha'\Alusu 
Çorap çift 

Sayıl 
200 
200 
400 
400 
400 
600 
200 Gömlek boyun bağlyle 

Mendil 30x30 Sın. patiska 
ve kenan dikişli 400 

1-3S60 

Takım 

Fi 
495Kr 
425 Kr. 
45 
so 
40 
21 

195 

12 
Yekiın 

Tutan 
990 00 
950 00 
180 00 
200 00 
160 00 
126 00 
90 00 

48 00 
3044 00 

Ankara lnhi.sarla · 
Başmüdürlüğünd n: 

K'eçeç tuzlası tek dam şehir önU cihetindeki anbarla bunlara bi
t!şi.k bekçi kulübesinin tamiri bedeli keşfi 458 dört yUz elli sekiz 
lıra 82 kuruştur. 

Bu iş yirmi gün milddetle açık eksiltmeye konulmuştur l.haıe 
'1 cylltl 93~ cu.martesi ~ünü saat ~n. beşte b. ş mlidürJUkte yap;lacak
tır. 1steıklilenn şeraitı anlamak ıçın baş h~üdürlüğe müracaatları. 

(2216) 1-359 

(İstanbul) 
Vapurlan kalafatlamak için yumu ak 

z T 
ve tuğla, boya ve yaya kaldımnlan için sert 

z·FT 
Stoklarımız daima vardır '"' ,. ~ 

S bhat ve 
"~ı aletind~n: 

ictimai l\ ua :. ne 

Vekalet için 110 ton kok komtiriı kapalı zarf u uliyle eksılt • 
meye konulm.uştıır. Şartnamesini görmek istiyenlcr Ankarada 
s!.hh.~t .~e İçt!.mai Muavcn~t :'eknleti İçtimai Muavenet umum mU· 
durlugune muracaat etmelıdırler. Tahmin edilen bedeli 3190 lira • 
dır. Eksiltme 29. 8. 935 perşemb giınU t 14 de •uknrdl'! yazılı 
umum müdürlükte yapılacaktır. Muvnkkat teminat mikdarı 240 tf. 
radır. i teklilerin i bu teminata mukabil yatıracakları parayı vak 
tında vezneye yatırını ve makbııtlarınr ih le zamanından bir oı3;ıt 
evel teklif mektuplariyla beraber komisyona vcrmi olmaları Ja 
zımdır. (2171) 1- S5H 

İmar ~ .. d .. ·liiğiiııden~ 
..... 

Kimden M han1men 
ıstimlak Aoa par el b deh 

Mevkii edildi ;i 1 hal le i, okağı No No Lira 
Öncebeci B Abclullııh Sultan Al attin 971) 31 120 

Yukarda kaydı cıkarılan hanenin nkazr 29.8.935 per embe günü 
~.at on. beşte. bilmuzaycde satılacagından taliplerin lmar miidürlü· 
fundekı komısyona müracaatları. (2JS~ 1-3497 

S h at v 

\ 7 elcaletinde ı: 

• • A. 

çtımaı lı ave 1 

~~vas nümune bastanesı için 100 ton kok kömürü l.upalı zarf 
usuluyle satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2900 Jirndır Şart· 
n~?1~si~i ~örme~ ve almak. için V kfüet içtimai muavenet 'umum 
m~dilrluğilne mliracaat edılecektiı. Ek iltrne 29. 8. 1935 perşcml 
gün_ü r;aat. 14 de i bu dairede komisyonca y prlacaktrr Muvakkat 
temınat mıkdarı 217,5 liradır İ'ite klilcrin bıı mi\rdar t<'minatı va . 
t!nda ve~neye yatırmı ve makbuzlnrını t klif mel.tııplnriyle bir· 
lıktc eksıltrne zamanından bir saat öne komis,'ona v rmı olma . 
ları lazımdır. (2172) ı- 351 S 

. Tarım Bal{anlığıııdaıı: 
Konya ova ı ~ulama idare i kadro unda iki vuz lır .. aylık uc: • 

retli su mlihenc1isliği ile yüz lira nvlrkürretli ki fen me 
luğu açıktır. mut· 

Hizmete i tekli olanlar ve fazla malOmat "lmak ıst"ı ı z· 
raat V k·ıı•wo d . ... ven er 1· 

. e ı ıgın e zırııat umum mticlürfügUoe c le mürac ııt 
etsınler. (2157) 1-3512 

çık artlırına usulile ek~ilı nıe iJaıu 
Sıhhat ve İçtimai Muavf net Vekaleti An· 
kara Merkez Hıf zıssıhh; Müessesesi Mü.
dürlüğü Satınalma Kf misyonundan: 

1 -. Ek iltmeye konulan i : (37.000) tdJo aman ile (4.000) ıo 
kepektır. 

2 - Tnhmini bedeli 1230 liradır. 
3 - Eksiltme 28. ~· 935 tarihinde çarşamba tinU sa t 10 ıi 

mC"rkez hıfz!ssıhha m~essese inde yapılacaktır. 
v ~ - Eksıltmeye ?ır~bilmek için 1935 senesine aıt Trçırct Odası 
esı ası ve herhangı hır resmi mü seseyc 2000 liraya lrodar sa a 

mand ve kepek mUteahhfdJiğj vnpıldığrna dair vesika getirme i la 
zım ır. ' • 

S - 92 lira 25 kunışl k t • ve saı ·ıı . ." e.ınınat mektubunu biT saat evel Budu· 
ıı er veznesıne venlmesı lazımdır. (2053) 1 3381 

Gazi I.ıi • Oirektörlüifünden: 
ı c . r . b 

b h - d azı ı csıne yeni ders yılı için 20 ağustos 1935 pazart si 

Jsabea ın an 31 ağıısto 1935 cumarte i nat on tıre kadar namzet ta· 
e yazılacaktır. :s 

~ - ~senin birinci devresinde yabancı dil yalnız ıngilizcedir 
k ] -b amzetkr, veli1eıi ile birlikte u k:Uğrtlarr olduXM• halde 

o u a aş vurmalrdrrlar: f..~ 

a) Okuma belgesi veya diploma 
b) Hüviyet cüzdanı. 
c) A ı kağıdı ve sağlık raporu 
d) 4.5x6 boyunda altı tane fotoğraf. 

. 4 -. Yatı talebe ke eneği, birincisi irer.ken alınına 
üç taksrttc 225 liradır. (2240) 1-3600 

rtlyJ 

afıa Bakanlığı 
Samsun 8 Daire Su işler müdürlüğü 

aı arma eksiltme ve ihale komisyonundan 
l - Çarşamba ovasında tahribat yapan Aptal deresine yen· 

mecra ~ılmaaı işi 8. 8. 935 tarihind n itibaren ıs gün mildd tJ 
1 

kapalı za:f usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Açılacak kanal :
0 

rak amelıyntından ibaret olup beher metre miklb toprağın wıı': 
ması ve sedde yapılması 32 kuruştan olmak Uzere 17700 r d 

2 - Şartname plan ve ke if evrakı go kUfu bed Jl ıra ır. 
u işleri m~dürliığünden tedarik edilebilir. e e S und 

3 - Ekaıltme 23. 8. 935 gününe n tla 
Samsunda su i leri mUdürlüğü ek .1 ~ ~uma gUnu aat 16 d 
tır. Talipler ihale aatından • 61 tmc omısyonunda yapılacak
kanun htiküınlerine "Ör u 1 .~ırd saaht eveline kadar 2490 numaralı 

b u un e azırlaıunm ve ınill .. l . 
lan zarflarını su ı leri mlldürlti 1\ine ·:ı • ı.ur enmı~ '!" 
bulunmalıdırlar. g makbuz muknbıhnde vermı 

4 Bu aıne1· s: İstekme?:tm. ~uv~kat temınat mikdarı 1328 liradır. 
ve yalıut bunn m~ m~ endı veya mektepli fen memuru olmaları 
nünden mukadde ası! ; raptıklann dair ve ikalarını ihale gü
maları gerektir . m u 1 erı mildUrlü!;üne ibraz ederek vesika \ • 

6 - Uıerleriru: ihalesi 1 . 
tasdikinden itibaren ya~ı a~ mliteahhı. .B nhkç ihaleni• 
doldunnağa v rru.tlıon be • gün ıçinde tcınınatıru kati teminatı 
burdur (2206) e avcleyı noterlikten ~ ı:.il cttirmcğc mec 

• J-3574 



SAY1FA S 

Türk Hava Kurumu 

İzmir Sinenıası Kiraya veriliyor 
İzmirde Bır.inci kordonda kurumumuza ait Tayyare Sineması 

biıtün techizatı ve makineleriyle beraber üç sene için .kiraya ve -
rilmek üzere 21 8. 93S tarihinden itibaren 26. 8. 935 tarihine kadar 
açık artırıma ç karılımstır. 

İsteklilerin şartlan görmek üzere bu müddet :içinde lzmirde 
Hava Kurumu fzmır şubesine, istanbulda 1stan'bul şubesine, An -
karada Genel Merkeze muracaatları ve artırıma istirak için 26.8.93S 
pazartesi günü saat 16 da İzmir şubemiz merkezinde hazır bulun-
maları. 1- 3675 

Karamürsel- Yalova yolundaki Yalak
dere köprüsü inşaatının kapalı zarf 
usuliyle eksiltme ilanı 

Kocaeli Jafıa müdürlügündeıı 
1 - Eksiltmeye konulan is (Kocaeli vilayetinde K<ıramur ... el -

Yalova yolunda betonarme Yalakdere kopriısi.ı) inşaatıdır. İnşaatın 
k~if bedeli on yedi bin sekiz yiız liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Ek iltıne şartnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
D) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E) Betonarme b yüik köprüler hakkında fenni şartname 
F) Keşif hulasa cedveli. 
G) Proje. 
fstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (89) kuruş bedel:i mu'ka. 

lbilinde Kocaeli nafıa miidiırliıgünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 12. 9. 935 perşembe günü saat on be.te İzmıtte 

nafıa dairesinde yapılacaktır. 
4 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak bu eksıltmeye girebilmek 

iı;in isteklinin bin üç yüz otuz beş lira muvakkat teminat verme.,i, 
bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İsteklinin laakal ya on metre açrklığında betonarme kopriı 

veya 50000 lira kıymetinde olmak üzere esaslı aksamı betonarme 
inşaatı taahhüd ederek iyi surette ikmal ettiğine dair resmi ~sika. 

5 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü maddede yazılı saattaR 
bir Shat eveline kadar Kocaeli nafıa müdürlüğüne getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. PoS
ta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 
saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması lazımdn-. Postada olacak gecikmeler ıkabul edil -
mez. (2260) 1 - 3663 

Adliye Vekaletiııdan: 
Ankaraya nakletrniı olan Temyiz mahıkeme i eşyasiylc Anka -

caya gelmiş Temyiz mahkemesi mümeyyiz ve kati'blerinin Vekalet 
Levazım Müdürlüğüne müracaatları. (2318) 1- 3697 

Türldye iş Banlca._ıııdan: 
Bankamızın on birinci y ldönümü dolayısiyle 26 ağus

tos pazartesi günü gişelerimizin kapalı bulunacağını sa -
yıri müşterilerimize bildiririz. 1 - 3676 

Karakö e Şarbayhğından: 
1041 lira 56 kuruş bedeli .ke ifli Ağrı vilayet me11~z bel ·dıye 

dairesi tamiratı 15. 8 935 den itibaren 20 gün muddctle açık ek -
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin şeraiti anlamak üzere şarbay-
lığa müracaatları ilan olunur. (2291) 1- 3684 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Urfa Gümrüğü 1'B.2. ~atııı alnıa 
komisyonu başk:aıılığından: 

1 - Eksiltmeye konulan .iş "Urfada yapılacak gümrü.:k muhafa_ 
za alayı talimgah n,in.ısı inşaatıdır.,, 

İnşaat Urfada Kulaph mevkiinde yapılacaktır. İnşaat talimgfilı. 
hala ve mutfak ve banyodap ibarettir. Kesif bedeli 31756 lira. 

2 - Bu i e ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şer.aiti umumiye i 

D - Tesviyei türahiye, sose ve .ldlrgir insaata dair fenni sartname 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedveli, silsilei fiat ccdveli, metraJ cedveli. 
G - Proje grafik. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedel iz olarak Urfa gum.. 

cuk muhafaza alayı ikinci taburda satın alma komisyonunda her 
gun gelip görebilirler. Eksiltme miıddeti 16. 8. 935 den itifbaren 
ıs gundür. 

3 - Eksiltme 2. 9. 935 pazartesi günü saat 10 da Urfa gumriık 
alayı ikinci tabur satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ek iltmeye girebilmek için isteklinin 2382 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka n ağıdaki vesaikleri haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak edecekler inşaatın me:;uliyeti fenniyesini 
deruhte edecek bir muhendis veya en aşağı 'yirmi beş bin., liralrk 
ibir inşaatı muvnff akiyetle idare ettiğine dair ait olduğu vilayet 
nafıa müdürlügü ve belediyesi tarafından müştereken ta dik edil
miş bir ehliyeti fenniye vesikasmr hamil birisini bulunduracaktrr. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saattan 
hır saat eveline kadar gumrük 2 inci taburundaki satın alma komiS
yonuna getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. t>oeta ile gönder.itecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazflı aaata .kadar gelmis olmasr ve dış zarfın mu
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. (4938) 1- 3699 

P.T.T. Başmüdüııfjğünden: 

ULUS 23 ACUSiOOS 1935 CUMA 

Dr. CE!US'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngilız Kan· 
zuk eczanesı, her eczanede bu· 

lunur, ciddı ve müe sir bır na· 

sır ilaeıdır. 

K.anzuk öksurük şurubu: Öksü· 
niğü kati şekilde durdurur. 

METAMORFOZ 

Satılık bağ 
Ankaranm Keciören Kızlar 

pınarı mevkiinde altı dönüm 
mikdarı bağ, ve bahçeyi havi alt
lı, üstlU altı oda, bir mutfak, ve 
banyo ve diğer icabeden ahır ve 
kuyu gibi müştemilatı bulunan 
bir hane birlikte satılıktır. İs -
tekli olanların İsabey apartıma -
nında 1 No. da avukat Emin Hü· 
seyine uğramaları. 1-3625 

:ıt!ı'!liiiillllli!ll~ınıımlı'llll!lllllilınn 

Hastam s1 Operatörü 

Dr. TURGUT 

Silifke Jaııdarıııa okulu salııı alnıa 1 oıııisyoııu Baş· 
kanlığı.odan: 

Eksiltmeye ko
nan mevaddın 

cinsi 
Ekmek 
Sığır eti 
Kuru fasulyı. 
Nohut 

Beher kilo u- Muvakkat 
nunmuham

Mikdarı men fiatı 
kilo Lira Kr. 

230000 7 50 
50000 15 00 
10000 11 00 
'10000 08 00 

teminat 
mikdarı 

Lira Kr. 
1293 75 
562 50 
82 50 
60 00 

Ek iltmenın yapılacagı ~uu •v .. dat 
2. 9. 935 pazartesi saat 14 
,, ,, ,, ıs 

" .. " 16 
.. .. .. 17 

Sade yağı 5000 55 00 206 25 3. 9. 935 salı saat 14 
Bulgur 15000 7 50 84 38 ,, ,. ,, 15 
Arpa 15000 3 50 39 38 ,, ,, 16 
Pirinç 8000 16 00 9G 00 ,, ,, l 7 

Mercimek 3000 8 50 19 13 4. 9. 935 ~arşaıuba saat 14 
Toz seker 5000 28 00 OS 00 ,. ,. ,, ıs 
Sabu~ 4000 25 00 75 00 ,, ,, ,, 16 
Patate:ı 5000 10 00 37 !iO ,. 17 

Zeytin yağı 1000 30 00 22 50 S. 9. 935 perşembe saat 14 
Zeytin tane t 3000 20 00 45 00 ,, ,, ,, lS 
Kuru üzüm 2000 14 00 21 00 ,, ,, 16 
Kuru soğan 5000 4 50 16 88 ,. ,, ,, 17 
Odun 300boo l 50 ,37 50 6. 9, 935 cuma saat 12 
Komür 8000 2 so ıs oo ,, ,, ,, 13 
Saman 15000 1 00 11 25 ,, ., ,, 14 

Cay 300 250 oo 56 ıs ,, ., ,, 15 

Hangi usul ile 
eksiltmenin 
yapılacağı 

Kapalı zarf 

" .. .. .. .. .. 
Kapalı zarf 

,, .. .. .. 
Açık eksiltme 

" H 

,. •• .. " 
" .. .. 
,, .. 
,, .. .. .. .. 
" ,, 
.. .. 

Domates aırası 500 25 00 9 38 ,, 16 
s " " " " 

Silifke jandarma okulunun ı. 9. 935 den 1. 9. 936 ya kadar olan ve bir sene için mukaveleye bağlana • 
cak bulunan yukarda cins ve mikdarı yazılı mcvad dı iaşe şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim alım
mak sartiyle hizalarında gösterildiği usul ile eksilt meye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedelleri ve muvakkat teminat mi kdarları hizalarında gösterilmiştir 
3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komisyonda ycpılacaktır. 
5 :-- Her cıns için lanm olan evsaf ve şartları okul salonunda mahsus yerine asılmıştır. IstekliteTe 

tasdıkli birer sureti parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline t5bi olmıyan mevaddın nüm uneleri komisyonda mevcuttur. Vermiye istekli 

olanlar bu nümuneleri her gün diledikleri saatl rda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
.7 - K~pah zarf usulivle eksiltm ·e konmuş olan mevaddın teklif mektupları ile 2490 sayılı kanuna 

gore v~~ılecek muvakkat teminatlarm en geç ihale saatrndan bir saat önce ihale komisyonuna makbuz 
mukabıtınde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sora verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

8 - Açık .eksiltmeye konulan mevaddın muvakkat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç ihale 
saatından l.ıır saat evel makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmi§ bulunacaktır. 

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi olduklarını Tecim Odasın
da kayıdlr bu.lunduklarını evelce taahhüd işlerinde bulunmuşsa taahhüd ettiği i i doğrulukla yapmış ol
duklarına daır alakadar dairelerden tasdikli vesika tarı ibraz etmeğc mecburdur. 

1? - İ~~u me~addı. vermeğe istekli olanların e·.,r saf ve sartları öğrenmek üzere her gün okul K. hğuıa 
ve ıhale ıçın tayın edılen gün ve saatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(2207) ı- 3559 

Valili~ııden : AylI'k bedeli Depozito 
t. Mh. Mk. Mikdarı 

Sokağı K. No. Mt. No. Mü:?temilatt Lira K Lira I[, 
Vattarin 2/2020 117 Üç oda. mutfak, hili ve saire 12 10 80 

18/1993 118 .. ,, .. 18 16 20 
16/1992 119 Dört oda 13 ıı 70 

Foçin oğlu 12/1918 128 ., ,, ., 25 22 50 
.. Baniık oğlu 15/2057 144 iki oda ,, ıo 9 oo 

Hatuniye Mike 1/1S09 167 Oç oda 12 ıo 80 
Boyacı Ali Boyacı Ali 4/5458 247 İki oda ıo 9 oo 

.. Şamh oğlu 15/5346 292 Üç oda 8 7 20 
1ç hisar Mektep 22/ 27 311 İki oda ,, ,, 4 3 60 

Mahallesi 
Vattarin 

,, 

Ha:.talaum Adhye Satayı ~ukarda maJ:ı:al~e. sok~k numarası ve müşt~ila tl~r< He aylık u:ar oedeli muhammenleri yazıh evler 
karşısında Hayati apartmanın 

1

3 eyl~l 935 salı gunu saa.t uçte ~çrk art.mna suretıy.~c ıc?ra verilecekt.ir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve 
- da her gün 15 den 19 za kadar pey surmek uzere yevmı mezkurda hızalarında gos tcrılen pey akçesı makbuzlariyle Deftet"darlıkta ktı. 

kabule baslamıstır. rulan komisyona müracaatları ilan olunur. (2296) 1- 3677 
~ı:ınıııı;:ııımııımııııır.n:::iliİı1:ilmıınıt.fu:Dliliülil1ımr.ıı~iillllllll1t:i'ti .. 

Aııliara illlaylı~ıı dan: AnJ{ara Evkaf Müdürlüğünden: 
Okulların adı Lira Krş 

Cankaya 599 94 
Bag1um 443 :o 
Aluayrak 48 ,I} 

aşlrcalık 461 61 
Cumurluk 884 
İltekin 40 
Devrim 333 9S 

1 - Y11karda yazılı ilk okullar tamir olunacaktır 
2 - Bu tamiratın oranlanan değerleri (3251) lira ( 77) kuruştur. 
3 - İhalesi 5. 9. 935 persembe günü saat 15 de Ankara il kona_ 

gmda il ürel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedellerinin yüzde 7,5 teminatı mu -

va:kkateyi bir gün evet Ankara özel sağış direktörlüğü veznesine 
yatırmı bulunacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiycnler Ankara kültür direktcirlU _ 
ğüne müracaat edebilirler. (2309) 1- 3678 

Anliara ilhaylığından: 
'leher litresinin 

t hmini fiatı Teminat. 
Cinsi Azı Coğu Lira Kuruş Lira Kuru~ 
Benzin 5000 100(, 27 202 50 

İhale guniı 
10 eylul 935 salı gUnu saat 14 de 

Vilaetimiz emniyet drrektorhiğtl otomobil ve motosikletlerinın 
ihtiyacı olan benzin gösterilen günde açık eksiltme ile alınacaktır. 
Şartnamesi emniyet direktörlügtlnde görülür. 

İsteklilerin yukarda mikdan yazılı muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektupları ve kanuni belgeleriyle birlikte direktörlükte 
müteşekkil komisyona gelmeleri. (2254) 1 - 3633 

Aııl{ara valiliğindeıı: 
Kalııba karye:.inin yanıklar mevkiinde Ali, Toygar zadeler Ha

lim ve bark ile mahdud 62052,75 metre murabbaından ibaret Kiğork 
ve Mahdukat ve Pavli ile hemşirelerinden metruk tarla senevi kırk 
lira bedeli icar üzerinden icarı açık artırmaya konulmuştur. İstek
lilerin üç liralık depozito makbuzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sür
mek üzere ihale günü olan 3.9.93S sah günü saat 15 de defterdarlrk_ 
ta kurulan komisyona müracaatları. (2292) 1- 3694 

~O. 8. ?35 ~e .ihale edileceği ilan olunan Fevz.ipaşa mahallesin
dekı ~a~aJ ve ~kı oda pazarlık suretiyle kiraya verileceğinden tut
mak ıstıyenleı:ın evkaf müdürlüğüne gelmeleri. (2289) 1 3683 

Aııkaı·a valiliğindeıı: 
Vattarin mahallesinin Hanardı sokağında idin 52 met • 

ruke No. lu dükkanın aylığı 12 lira 50 kuruş bedeli icar muham
men üze.rinden açık artırmaya konulmu tur. 
··- isteklilerin 11 lira 50 kuruşluk depozito makbuzu ile §CraHi 
o~r~~mek ve pey sürmek üzere ihale günü olan 3 eylül 935 salı 
gunu saat ıs de defterdarlıkta kurulan komisyona mUracaatları. 

(2293) 1 - 3693 

l(ültür Bakanlığından: 
Bakanhk hademeler.ine beher katı 17 liradan 36 takım elbise ve 

k~sket a5tk eksiltm.e ile yaptmlacağından örnek ve şartnamesini 
gormek uzere her gün gereç direktörlüğüne ve eksiltme günü. olan 
6. 9. 935 cuma günü saat 14 de 46 liralık muvakkat teminatını mal 
andığına yatırdığına dair makbuz veya esham ve banka mektubu 

ile birlikte gereç direktörlüğünde eksiltme komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. (2305 ) ı -3687 

Ankara valiliğinden· 
Yenişehirde Kavaklıdere mevkiinde 6 - 328 kapı ve 396 metruke 

No. lu üç oda, hata, t>anyo, mutfak ve odunluğu müştemil evin ay
lık icarı muhammeni olan otuz lira üzerinden icarının ihalesi 
17. 8. 935 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kalmıştır: İsteklile
rin 27 liralık depozito makbuzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sür • 
mek üzere defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(2294) 1 - 3692 

Aııl{ara valiliğinden: 
345 lia 21 kuruş bedeli kesifti Doğanbey mahallesinin Aydemic 

sokağında kain 12 - 1918 kapr 128 metruke No. lu evin !«şif ve şart.. 
namesine göre tamirinin ihalesi 27 ağustos 935 sah günü saat ıs de 
icra edilecektir. 

isteklilerin keşif ve şartnamesini görmek ve pey sürmek üzere 
25 lira 89 kuruşluk depozito ile defterdarlıkta kurulan eksiltme 
komisyonuna müracaatları. (2295) 1- 3fiQJ 

Ankara - Kayseri - Çankırı şimendiferlerinin birleştiği Ir • lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
m~k istasyonunda trenler arasındaki posta aktarma hamallığı se- harriri Falih Rıfkı fıff AY 1 SİNEMALAR 1 nelik olaark 21 8. 935 tarihinden itibaren eksiltmeye çıkarılmıştır. Umumi neşriyatı idare eden 
Müddet bir senedir. tahmin olunan aylık ücreti 22 buçuk liradır. Yazı İşleri MildürU Nasuhi 
Talip olmak için mahalli hukümetten şayanı itimad ve emin oldU- BAYDAR 
ğuna ve bir güna,mahkumiyeti olmadığına dair vesika ibraz etrMsi 
ve pey sürmek için 20 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi la- Çsnkm caddesi cfrarında 
zımdrr. Peyi haddi layık görülürse 4 eylül 935 çarşamba günü saat 

1 

Uluıs Basımevind• basılmış· 
on beşte Ankaca P.T.T. Başmüdürlüğü eksiltme komisyonunda ihale uı. 

olunacağından istiycnlerin şartnamesini görmek Uzere BaşmUdürlUk ~=:;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;iiiiiiiiİıııİİİİ-iiiiii;;;;'# 
kalemine müracaatlan. (2310\ 1- 3698 " 

1 YENi 1 BU GECE 
Magda Schneider - Georges Ale
xendre tarafından temsil edilen 

VIY ANA AŞK BELDESl 

Muıiki: Johann Strauu 

BUGÜN BUGECE 
1 KULÜP) 

PETROL MUHAREBESi 

Heyecan ve sergüzeıt f.itmi 


