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30 A ğustosu, dün tek gönü 
~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~~~ 

halinde kutladılt .. 
Otuz ağustos ve uçak bayramları bütün yurdda , derin bir 
içtemlikle kutl~ndı. - Geçid alayı, Halkevi ve Hava kuı·umu 

müsamereleri , fener alayı çok gii~el ve canlı o du . 

Dün, 30 agustosu Ankara, her 
yılki gibi candan gösterilerle kut
ladı. Şehir, büyük günlerin kılığı
na bürünmü§, türk bayraklariyle 
süslenmİftİ. Törenin batlama saa
ti olıtn on buçuktan çok önce, Cu-

f 

.. 

pünklı ge~-. 

muriyet alanı, dört bucaktan ge -
len halk yığıniyle dolmıya başla -
mııtı. 

Törene programda bildirilen 
saatte başlandı, Erkinlik marşı, 
büyük zaferin ıönüllere ver~Rİ 

. . 

' - · Ge nerol Kazım Ôzalp, ttçaklarımız, 
"tıçlerimiz .. 

gurur ve sevgi ne dinlendikten 
sonra Sarıkıtla' daki alayın en 
genç subayı olan Bay Nuri Cuylan 
güzel bir söylev verdi. Bunun ar -
kasından, Hava Kurumu adına, 
Bay Doktor Ragıb'm söylevi gel -
di. Ve en sonra tümkomutan Ge -
neral Kemal Kökçe çok alkışla -
nan söylevini verdi. 

Süel geçit çok güzel oldu. Ve 
kahraman piyadelerimizl taylan 
süvarllerimiz, yifit topçulanmız 
dakikalarca alkıtlandı. Türkku -
şu talebeleri, Kayseri fabrikasın 
da yapılmış planörle geçtiler. An
karalılar, yarınki ileri türk hava -
cıhğımn türk eliyle yapılmış olan 
bu güzel sembolünü benimseye -
rek alkışladılar. 

Kahraman askerlerimiz, süel 
fabrikalar - durak- ulusal ege
menlik alanı yolu ile yerlerine gi • 
derken caddelere dökülen halk 
tarafından saygı ile selamlandı. 
Gece iki koldan yapılan fener -
alayları çok güzel ve neteli geçti. 

Gece Halkevinde verilen tem -
siller, hava kurumunun tehir hah· 
çesindeki eğlencesi ankaralılara 
yılm unutulmaz gitnlerini yaşat -
h .. 

Dün verilen üç söylevden biri 
genç neslin devrimin sayılı günle
ri karşısında duyduğu heyecam; 
ikincisi yurdun korunmasını ba -
şarmaya andiçmİ§ ulusal bir ku -

(Sonu S. incl sayıfada) 

İtalyanın fiııan~ du ruıııunu İııgiltere 
ııası) görüyor? 

·---
Negüs sükun istiyor - Fransız somalisi sınırında 
60 kişinin ölümile sonuçlanan bir hadise oldu. 

Londra, 30 (A.A.) - Dey!i 
Telgraf'ın Adisababa'ya gönder -
diği özel aytarı, imparatorun son 
günlerde hemen salıma geçilmesi" 
ni ta vaiye eden aşırı elemanlara 
karşı geldiğini bildirmektedir. 

imparator, huna benzer hare
ketlere engel olmak için genç su -
baylara karşı inzıhat tedbirleri al 
mıshr. 

·Aynı aylar, dün Cibuti şimen· 
düferinin korunmasını sağlamak 
için bir konferans yapıldığını dr 
haber vermektedir. 

Londra, 30 (A.A.) Deniz 
çevenleri, habeş harbının finansa! 
imkanları hakkında Bolzano'da 
neıredilen bildiriği fÜpheli bir şe 
kilde yormaktadırlar. 

Deniz tecimi ile çıkata ilişik 
yazılar yazan haftalık Syren And 
Şipping dergisi, İtalya'nın, hahe~ 

B. T. R. Aras Sofyada 
l>ulgar Dış Bakaııı 

ile görüştü 
Sofya, 30 (A.A.) - Türkiye 

Dış Bakanı Doktor Tevfik Rüştü 
Aras bugün 13,40 da Sofya garına 
gelmiş ve durakta kıral adına sa -
ray bakanı, başbakan adına özel 
büro şefi ile dışişleri hakanı B. 
Köse lvanof, Romanya, Yugoslav 
ya, Yunanistan ve Türkiye elçile-

(Sonu 2 inci sayfada) 

harbınm finansal tarafını sağla -
mak için, Almanya'nın finans usul
lerini kabul ettiğini yazmaktadır. 

DeyJi T eJgraf gazetesi, İtalya 
nın finansal bakımdan zor bir du 
rumda olduğunu kaydettikten 
sonra şunları yazmaktadır: 

" Bu zor durum devam ederse 
yakında, İtalya için bir tek ingi -
liz gemisine mal yüklemek veya 
İngiliz kömürlerinin en ufak bir 
parçasını bile satın almak imkan
sız olacaktır.,, 

Deyli Telgraf gazetesi, ftalya 
hükümetinden alacaklı olanların 
para almak için uğradıklan zor 
lukla.rdan sızlanmakta olduklarını 
ve dün aralarındaki bir konfe -
ransta şiddetli tedbirler almağı 
düşündüklerini haber verdikten 
~onra sunları ilave etmektedir: 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Kıraliçe Astridiıı 
ölüınii lıcı· taraf ta 

a(•ı uyandırdı . 
Lusern, 30 (A.A.) - Kaza ye· 

rine ilk gelenlerden biri tarafın -
dan, Röyter Ajansına verilen ha
bere göre, kazadan sonra, Kırali
çe, kafat ısının sağ tarafı ezilmiş 
olduğu halde, yerde yatmakta 
KıraJ da bir aı?acın dibinde yerde 
bulur.makta idi. 

(Sonu 2. inci ~ayılada) 

.. 

• 
-t-, 

Uunku törende soyı " v ren/er: Yuf.. ,. 

da general Kemal Kökçe, ort:ıda en genç 

subay Nrır~uylan. ':ltında 8. Dr. Ragıı 



~AYIFA 2 

tkononıi bahisleri 

• 
Izmir oanayırı. 

Panayır, bir memleketin özel 
ürünlerini ve ekonomik üretimle
rini en canlı surette gösterten bir 
aynadır. Biz gözlerimizin önüne 
konulmuş olan bu aynadan o 
memleketin ulusal ekonomisinin 
karakterini, durumunu ve onun 
nereye doğru gittiğini görüp an -
layabiliriz. Memleket panayırla -
rınm iç ve dış tecim ve pazar ha. 
reketleri üzerinde, derinlik ve ge
nişlik bakımlarından pek büyük 
bir etkisi vardır. Bundan dolayı -
dır ki, panayırlar .bir memleketin 
ekonomi örgütleri içerisinde en 
önemli yeri tutarlar ve hükümet
ler de keııdi panayırlarının kuru. 
luşlariyle yakından ilgilenirler. 

Eski yüzyıllarda ve orta çağda 
panayırlar kilise ayınlarını müte
akib kurulur ve doğrudan doğru -
ya mal dcğiştirmeğe ;yararlardı, 
çünkü bu suretle belli zamanlar
da ve belli yerler.de kurulan pa .. 
nayırlarda, halk kendisine 1ü -
zumlu olan şeyleri başka şeylerle 
değiştirebilirdi. Taşıma ve haber 
verme araçlarının iyi olmaması 
yüzünden meydana gelen ve o za
manki ihtiyaçla sıkı sıkıya ilgisi 
bulunan panayırlar bu karakterle
rini ta 17 inci yüzyılın nihayetle
rine kadar saklayıp gitmişlerdi. 
Eşya panayırlarının asıl hakikiğ 
gelişmeleri bu devirden :sonra baş. 
Iar. Bugün panayırların ve sergi
lerin ekonomik karakterleri değiş
miş ve bunlardan beklenilen /ay -
dalar da daha genel bir şekil al -
mıştır. Biz ulusal ekonomi bakı. 
mından panayırların faydalarım 
§Öylece sıralıyabiliriz: 

A. lç ve dış pazarlardaki alış 
ve veri§ imkanlarını çoğaltmak. 

B. Panayıra kendi üretim ve 
yapımlarını koyanların, araların

daki önürde1meyi daha canlı su -
rette göstertmeyi sağlamak ve 
onları planlı hareket etmeğe sev
ketmek. 

C. Fiatlar arasında bir denklik 
meydana getirerek, araya giren 
simsarların hilelerinden korun. 
mak. 

D. Üretim ve yapım ile pazar 
arasındaki ilgili/iğin ne şekilde ol
duğunu göstererek üretim laktür
lerini ona gör,e kullanmayı sağlat
mak. 

işte biz bu faydalan, 22 ağus
tosta açılan ve bütün dünyanın en 
uzak köşelerinden katış1lan Leip
zig'in büyük panayırından tutun 
da en küçük bir memleket pana -
yırmdan bile bekleriz. 

*** 
Sıyasal varlığını ekonomik var. 

/ıkla temelleştiren Türkiye Cu -
muriyeti panay11 ve sergi mesele
leriyle pek yakından ilgilenmek -
tedir. Sebebi, memleketimizde 
kurulan panayır ve sergilerin ulu
sal ekonomimizin ge1işkenliğine 
yardım etmesidir. Bunlardan bir 
kısmı yersel ve özel sergiJer olup. 
daha ziyade ekonomi yapımız içe. 
risindeki herhangi bir tam yetki
yi temsil etmektedir. (Tarım ve eıı
düstri sergileri gibi), diğeri ise ge
nel ve s.rsıulusal karakterde olup, 
ekonomi yapımızı meydana geti
ren bütün varlıkları temsil etmek
tedir. lşre lzmirde kurulan pana. 
yır da bu çeşittendir. 

Bu iki çeşitteki sergilerin gö -
zettiği gayeler aynı noktanrn çe
veninde toplanıyorlarsa da, genel 
ve arsıulusal panayırın bizce da -
ha büyük bir kıymeti vardır, çün. 
kü biz böyle bir panayırda yep • 
yeni temeller üzerine kurulan 
Türkiye ekonomisiııiıı çeşitli ü -
rünlerini dünyanın gözü önüne 
koyabiliyoruz. Bu kadar da değil .. 
Biz bu panayırda ulusal ekonomi 
yapımızın nasıl kurulduğu11u ve 
onun nasıl ve nereye doğru ilerle .. 
yeceğini bütün yabancı uluslara 
gösteriyoruz. Bir taraf ta tarım ve 
toprak ürünltıri durı:rkcn. diğer 
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tarafta memleketteki endüstri ha
reketlerini gösteren canlı levha • 
lar var. 

Ulusal ekonomimiz kendi sınır. 
/arı içerisine çekilmiş ve arsıulu -
sal mübadeleden uzak bir karak -
ter taşımıyor. O bütün diğer ulu
sal ekonomilerle münasebettedirı 
çünkü Ekonomi Bakam Bay Ce -
lal Bayar'ın da çok doğru olarak 
söylediği gibi "türk ekonomisi di. 
ğer ulusal ekonomiler gibi bu 
buhranın ta2yikinden ve sademe
/erinden sıyrılmak ve kurtulmak 
yolunu arsıulusal mübadelenin 
muvazene esası dahilinde geniş -
lemesinde ve memleket içindeki 
iş hacminin artmasında görmekte
dir.,, Ekonomi Bakanımızın lor -
müle ettiği bu temel prensipinin 
gerçekleşmesi için ~alışıldığını, 
dış tecim münasebetlerimizi gös. 
teren istatistiklerden anlaşrlmak
tadır. Türk - alman -tecim mü -
nasebetleri gün geçtikçe artmak -
ta devam ediyor. Bu 1933 yılına 
nisbetle çok göze çarpacak şekilde 
dir. Diğer yabancı uluslarla da 
yapılan tecim anlaşmaları ekono
mi münasebetlerimizi artıracak 
olan birer bağdırlar. 

işte bu bakımdan Türkiye ile 
arsıulusal pazarlar arasındaki il • 
ginin derinli~ine ve genişliğine 
olmak üzere ilerlediği ve kuvvet
lendiği bir sırada. memleketimi
zin çe$itli ürünlerini dünyanın gö
zü önüne seren lzmir panayırının 
pek büyük bir önemi vardır. 

Kıraliçe A. tridiıı 
öliimii her taraf ta 

acı uyandırdı . 
(Bs~r 1. inci saylfnds) 

Kıral kendine geldiği zaman. Kıra· 
liçeyl sormnı ve yanına gelenlerin yar -
dımiyle kıraliçenin yanına giderek. 
önUnde diz çökrnil§, elini ellerine alarak 
seslenmiştir. Kıraliçcden eevah alama • 

yınca kollan arasına alarak kucakla -
mı§ kıraliçe de birkaç saniye sonra kıra
tın kollan arasında can vermiştir. 

H. Rllzııf•ltiıı bafsağı telgrafı 

Vaşington, 30 (A.A.) - B. Ruzvdt, 
Kral Leopold'a çektiği bir telgrafta. a
merikan ulusunun, Belçikanm idealini, 
çok giizel bir inçelikle şahsında topla· 
yan Kıraliçe Astridin ölümünden ôtil· 
rü, belçikalrlann duyduğu kedere ka
tıldığını bildirmiştir. 

lsooç s<ırlıymda ya~ 
Stokbalm, 30 (A.A.) '- İsveç kıra

lrnın yeğeni olan Belçika kıraliçesi As. 
trid'in ölUmü dolayısiyle, kırat sarayda 
dört hafta yacı tutulmasını emretmic;tir. 

i>lii tılaymdtı l'ren.~ ,ı;; Gul 
dtı lmlımac<ı1; 

Kan, 30 (A.A.) - Şimdiye kadar 
karar ~rilmemi olmakla beraber, İn
giliz veliahdının, kıraliçe Astrid'in ölü • 
töreninde hazır bulunacağı kesindir. 

lrıgiltere ~arayırula ')Wf 

Luccrne, 30 (A.A.) - lngiltere sa
rayı, üç hafta yas tutacaktır. 

I ltılymı kroli<_;l?.~İ tmwl'lı' de 
Napoli. 30 (A.A.) - Ana ktraHçe 

fle Prenses dö Picmon, bu akşam Lu. 
serne'e hareket edeceklerdir. 

Brüksel, 30 (A.A.} - K1raliçenin 
cesedi ile kıralı getiren tren, dokuza 
doğru buraya gelecektir. Halkın kederi 
sonsuzdur. Cenaze töreninin salı günU 
yapılması ihtimali vardır. 

1'arüte m·ı 
Paria, 30 (A.A.) - Paris şarbay1, 

Belçika kıralına bir telgraf çekerek 
Fransa hükiimt.'t merkezinin krralın ve 
Belçikanın acısına katılmakta o"ıduğu· 
nu bildirmiştir. 

Ul..U!:> ... ' ....... ılJ ,,., __ ...,.1,,,_ _ --
DIŞ HABERLER 
İtalyanın finans durumunu İngiltere 

nasıl göriivor? . 
(Ba~ı ı. inci sayı/ada) 

" En girgin gemi amatörleriyJe kö • 
mUr tccimerleri bile, İtalya ile ite giriş
mek meselesinde durukı:amaktadrrlar. 

Bunların, peşin para almak şartiyle 
yapacaktan aatıılar dışında pek yakında 
1taJya ile her tUrlil işe girişmekten Ç\. ... 

kinmelcri ihtimali vardır. Meğer ki, ltat
ya, ingiliz gemisi kullanmak veya ingiliz 
kömürü satın almak ihtiyacından uzak 
kalsın. Bunu da ileride göreceğiz. ,, 

llzla.'>ma lwmi.lfymm gem• 
tt>pl.andı 

Paris, 30 (A.A.) - 1ta~an • Habeş 
uzlaşma komisyonu B Politis'le birlik
te iki toplantı vapmıştrr. 

Bir oymak lwbeş sınırını geçli 
Adisacaba, 30 (A A.) - Rcsmiğ bir 

kaynaktan haber v: lrlii :ne göre, so
maJ!nin fransu: böl,~esinı.1<' yerleşmiş o
: ... r lsaas oymagı, h t0e~ tl"rraklarına 
geçerek habeflerk harb etmiş w: 60 Jca. 
dar ölü bırakarak pü~kürtülmüşlcrdir. 

*** 
Paris, 30 (A.A.) - Sömürgeler ba. 

kanhğmda, tsaas oymağının lıabeş top
raldarına salımı hakkında hiç bir haber 
yoktur. 

l rı;.:iltere İ::;;alı İ!U,edi nıi? 
Londr. 30 (A.A.) - Resmig çev n

ler, B. Musolininin diyevi hakkında 

tavzıh istemek için Roma'ya herhangi 
bir başvurmada bulunuldugu ha kında 
bilgisizlik gösteriıvorlar. 

il. Musolini fronsız lmymiam 
selamladı. 

Bolıano, 30 (A.A.) - B. Musolini 
Fransaya karşı sembolik bir harekette 
bulunmu ve Brenner'e sıkarak oradım 
Herdeki fransız karnkolunun bayragını 
selimlamıştır. 

Anlaımanm ıeh yolu 
Roma, 30 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

B. Musolininfn kabine toplantısında 
arsıulusal durum hakkındaki raporu 
bütün İtalyan ulusu tarafından derin 

bir sevinçle karsılanmış ve bu raporu 
basan gazeteler lıaşyazılarmda hep bun

dan bahsederek büyük önemini ve İtal· 

Fransız basnıırun yaZ<lıkları 
Paris, 30 (A.A.) - Belçika dinasti

sinin uğradığı yeni yas, Fransada derin 
bir acı uycındırnnştır. Bütün gaT.etelcr. 
bundan bahsetmektedirler. 

Kıraliçe Astrid'in hayatmm, hele 
kıraliçeliğe aid evrelerine sayı!alar a. 
yırmaktadırlar. Bu acrklı öliuniin, bel
ç.ik:ı.lılar kadar kuvvetle teshir etmiş 
olduğu fransız kalplerinde uy ndrrdığJ 
ncr. bu ·yazıların l er satırında okun
maktadır 

Kral iyil<'~li 
Lusern, .:>O {A.A.) _ Kırat, muaye

ne edılmi ,. vucudunda hiçbir iç an
za olmadığı anlaşılmıştır. Gôsterdiği 
ş~ursuz durum, duyduğu sonsuz acının 
hır sonucu olarak goriınmektedir. 

Kıraliçt ııin iilıi~ii 1Jriiksele 1:eldi 

Briık l, 30 (A A ) _ Kıraliçenin 
cenaze i, at 8 40 da Kuzay garına gel
miştir. 

Trenden biraz önce inen kırat, oto· 
mobile binerek bi'inmez bjr tara!a doğ
ru hareket etmiştir 

Polonya da yas ıutuyor 
Varşova, 30 (A.A.) _ Gazeteler, 

Belçika kıraliç.esinın acıklı Ulümü do
Jayısiyle betkel rl Lclıistanın dost u • 
lusun yasmı paylaştığını ve Belç.ik<ınm 
uğradığı büyü dar.benin Lehistanda 
derin bir &Urett bi dıldiğini yazı
yorlar 

Diın Belçib dçih~ bbtun gün 
baş ağı tclgmflan yağmıştn. Cumur 
Başkanı, mal Leopolda, ~an Sl.a
vek ile dı§ hakim Dek de bawnkan 

yanın gerek Habeşistan, gerek uluslar 
sosyetesi ve lngiltereye karşı olan du
rumunu anlatmakta g()§tcrdiği içtemli
ii kaydetmektedirler. 

Gazeteler diyorlar ki: 
"İtalynnın yaptığı bütün banş yo

liyle sokulmak veya ekonomik tavizler 

elde etmek girişimleri, Habeşistanın an
la.mamazhğı yüzünden hep suya düştil· 
ğilnden meselenin tek bir kotarılma 
yolu kalmıştır ki. o da bu memleketi 
süel işgnJ ve sıyasal kontrol altına al
maktır. 

lloma hiç bfr gfri§İm yaımw11ıı§. 
Londra, 30 (A.A.) - Romada her

hangi bir gırgi yapıldığrna dair olan 
haberler, Londranın yetkili çevenlerin
dc yalanlanmaktadır. 

il. lAıvalle ~öriiıerıler 
Paris, 30 (A.A.) - B. Laval, İtalyan 

büyük elçisini kabul etmiştir. Başbakan 
bundan başka, arsıulusal durumu ince
lemek için Avrupada bulunan ameri
kan senası drş işleri komisyonu üyele
rinden H. Pope ıı da kabul etmiştir 

1 s.'CU(ıs 1uuli.w1ri llİll ymılnlun 
. Adisabaha. 30 (A.A.) - fcsaas oy

mağından 60 kişinin ölümü ile sonuçh· 
nan çarpışmanın. sınır birliği ovınaklar 
arasınna su merkezlerinin paylaşılama
masından doğdugu sanılmaktadır. Bu 
hadisenin yankı nyandımuyac gı umud 
edilivor. 

hulya iu• lrı:,:iltcre ,u·tı.<orıdtı 
:ciiel bfrlik alj~ri 

Kahire, 30 ( A A.) - Başbakan, ital
yan larla ingilizler arasında guya ;ücl 
bir birlik yapıldığı hakkındaki yaymtı
lan yalanlamaktadır. 

Başbakan, aynı zaınanda Mısır hü

kümetinin, İtalya~- habeş harbı açılır· 

sa örfi yönetiın ilan etmek tasannda ol
duğuna da yalanlamıştır. 

ltalyan denizala gemileri 
Maluı yakınında 

Paris, 30 (A.A.) - Maten gazetesi, 
60 italyan denizaltı gemisine, Mılta 
yakınında deniz manevralarına hazır 

bulunmak emri verildiğini bildirmekte 
ve Sicilya kıyısında önemli uçak topJu. 
Jukları yapıldığını sanmaktadır. 

Vanzilanda başsağr telgrafları gönder
mişlerdir. 

**:t 
Lonara, 30 (A.A.) - Britiş Brodka

oting Korporoyşin dün akşam verdiği 
konserde Belçika ulusuna karşı sempa
ti belde_ği olarak kıraliçenin anısına 

saygı olarak Belçika ulusal marşını çal
mıştır. 

Briıksel, 30 (A.A.)) - Sosyalıst par
tisi yönetim kurulu, barba karşı yap
mayı tasarladığı gösterişi geri bırakmı

ya karar vermiştir. Parti kırala bir tel
graf ~ekerek başsağıda bulunmuş ve 

ba:lıhğmı bildinnıştir. 

il. llul'rm bmısağı ı 

Vaşington, 30 {A.A.) - B. Hul diin 
akşam Belçika işguderini görerek Bel

çika kıraliçesinin ölümü dolayısiyle 
bac-sağılarmı bildirmiştir. 

INGILTERE'DE: 

lngilıere kralının ~iincii 
oğlıı n~nlandı 

Londra, 30 (A.A.) - İngiltere kıral 
ve luraliçesinin UçiıncU ofulları Dük 
dö Glouçester ile Buceleneh and Sueen. 
sburry diık ve rüşesinin kızları Ledi 
Alice Montagu Doguglas'ın nişanlan· 

d1'kları haber verilmektedir. 

B. Baldvin Lond.raya dönüyor. 

Londra, 30 (A.A.) - B. Baldvlnin 
p rşemlıc günU Londraya dijucce~i ha
l>ct vrnlm ktcdir. 

B.T.R.ArasSofyada 
bulgar Dış Bakam 

ile göriiştü 
(Başı 1 inci sayfad J 

ri tarafından selfunlannuşlarda. 
İki dq bakanı trenin dur.ıkta t1\u • 

masından faydalanarak görüşmüşler ve 
14.30 da tren Sofya'dan hareket etmiş • 
tir. Bulgar dış bakam sımra kadar B. 
Tevfik Rüştü Aras'a arkadaşlık ctm~k 
üzere Sofya'dan aynhnxştrr. Türkiye • 
nin Sofya elçisi de sınıra ltadar b:ıbn 
la beraber gitmic;tir. 

İki bakan gardaki görüşmelerinden 
sonra basma birge olarak şu diyevrle 
bulunmayı kararlaştrrnuşlardır: 

" Türkiye ile Bulgaristan arasında
ki do thık münasebetleri normal seyri· 
ni takib etmektedir. 

İki memleket matbll:ıtmdan bazı ga
zetelerde son zamanlarda çıkan menfi 
ya:r.lhrlz bu yazılara sebcb olan gnytl 
dostane tezahürler, her iki blikU.ınetin 

görüş ve arzulanna uygun buiunmamak 
tadır. 

İki devletin iyi anlaşılmış menfaat 
1-:ri her iki ulus arasmdald dostluk ve 
iyi komşuluk münasebf"tlerinin inkişaf 

ve tarsinini emretmektedir • 
1ki taraf nıünevverlerinin gayretleri

ni karşılıklı olarak gerek bulgar ve ge· 
rek türk efklin umumiyesinde bir dost· 
luk ve iyi anlaşma havası yaratmıya tev
cih etmeleri şayanı temenni olur. 

iyi niyet b""c;lemektc olan her iki 
hükümetin, iki • ırafça bütün şikflyet se
beblerini ortadan kaldırmaya ve bGtUn 
menfi tesebbüslere mani olmaya muvaf
rnk olacaklanm ümid etmekteyiz. 

OVYETL'ER BlRJ..lCl'NDE: 

Komiinizm alman /Qfisnıi 
ile MJOOfOO(Jk 

.M09kova, 30 (A.A.) - Pravda p 
~etesi komintemin zmnana uygun yen! 
bir sıyasa tuttuğu duygusunu ve~ bir 
kararını neşretmektedir. 

Bu kararda, her Ulkede bir hareket 
birliği, birleşik bir işçi cephesi. bir halJı 
cephesi ve faşist bUlrilmetine karp bir 
cephe kurulması fikri Heri sUrülmekte 
ve alman faşistliğine kartı sava§ açıl· 
ması tavsiye olunmaktadır. 

Bir toprak alma ham yapılacaı1r o. 
lursa. komilnistler, bu harbı Ulke J. 
çinde bir harp ıekline çevirmek için 
ellerinden gelen hertcyi yapacaklardır. 

Kızılordu, bir salmı kar'§ııında sos. 
yalistliği savgamak zorunda kalırsa, 

komünistlerin ödevi, her araca baı vur .. 
mak suretile kızılordunun utkuya ulBf-' 
masma yardmı etmek olacaktır. 

Haııri Barbıu öldü 
Moskova, 30 (A.A~) - Tarunımı 

fransız yazarlarından Henri Barbua, bu 
sabah zatülreeden ölmüştür. 

Sovyetlerin tahıl Tekolte&i 
Moskova, 30 (A.A.) - 14 ve 25 a

ğustos arasında sovyetler birliğindea 

69 milyon hektar tahıl biçilmiştir. Pli· 
nın yüzde 82 sini tutan bu miktar 1934 
yılmm aynı tarihinde 62 milyon idi. 

JHançuko - Mongol anla§nuulığı. 
Moskova, 30 (A.A.) - Ulanbato~

dan bildiriliqor: 
Mançuko hükümetl, Mongol bllkQ. 

metinin önergesine 15 ağustosta cevap 
vererek, bir sınır komisyonu kunılma· 
sını ve sınır anlaşmazlıklariyle uğrat

mak üzere karşılıklı oruntaklar at~ 
sını kabul etmiştir. 

Sovyeıler - Iran tecim anla§l'l'UW 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyetler 

birliğinin İrandaki bilyük elçisi B. 
Çemik ile İran dış bakanı Kazimi Han 
27 ağU6tosta bir tecim andlaşması ve ta. 
rıma zaran olan çekirge ve öbür bö
ceklerle savaşmak için veterfoer anlat
malar imza etmiş,Ier ve iki iilke arasın
da doğru ve transit dcmiryolu tapru 
hakkında notalar alıp vemıi§lerdir. 

Aynı zamanda Sovyetler birliği tecim 
delegesi c1c finans bakaniyle kontrat~ 
lara bağlanmıftır. Bu kontratolarıt~ok 
aovıyıet eşyasının satılIPP .. taç ff:l'JJ'ıar-
f abrikalar için ~ı,..· qtekj • R'İr2ilcr 
1 "' " .o.:H.tadır. 
anmaaı .uil" 

için ,ı 
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İnel•oluda 

hayıııd ·hl{ 
İnebolu Şarbayı neler 

anlatıyor? 
İnebolu :iarbayı bir iki gimdenberi 

şehrimizde bulunmaktadır. Kendisiyle 
kon·u~an arkada~ımıza Uraylar banka. 
smdan evelce aldıkları 7500 liradan baş
.ka 5000 lira daha almak için geldiğini 
ve aynca Ekonomi Bakanlığından yeni 
getirecı.ikleri makine]erden gümrük rü
sumunun alınmaması için izin isti-yece. 

ğini söylemi§tir. 
lneboluda yapılan lrayındırlrk islerı 

hakkında da demi§tir ki: 
"- İlcemiz Kastamonu ilinin en 

iyi ve en güzel bir ilçesidir. Gene ba
yındırlık işleri bittikten sonra bir kat 
daha güzelleşecektir. Bugün ilçemiz e· 
lektrik fabrikasını en modern bir sekil. 
de büyütmfü, bulunuyor. 140 beygi• 
kuvvetinde ve kömürle isliyen bu fab· 
rika sayesinde ilçemiz sabaha ·kadar 
aydınlanmaktadır. Her sokak başında 
bulunan elektrik l~mhalarımızı diğer 
bazı il ve ilçelerimizde olduğu gibi ge
ce yarısında söndürmüyoruz. Bakrmı;rz 
bir halde bulunan Mendirek'in onarıl 
ması için 15 bin lira aldık. Bugün ona-

. rılma işi bütün hızıyla başlamıs bulun
maktadır. İlçemizi Kastamonuya bağ
layan 90 kilometrelik ~samız gayet 
düzgün ve iyidir. İlçemize bağlı 150 
den fazla köy vardır. Yalnız ilçemizin 
nüfusu 15 binden fazladır. Ayancık, 
Küre, Ve Cidenin ortasında yer almış 
olan İnebolu en bol ve en güzel ağaç. 
tarla dolu bir alandır. İlçemizin en 
önemli iirünü yumurta, elma ve keres· 
tedir. Bu yıl hele elma ürlinümüz çok. 
tur, ve çokça çıkat yapacağız. 

İncboludaki halk en ileri gelmiş il 
ve ilçelerimiz halkı gibi eğlenir. Bu
gün balkevimizde modern bir sinema 
Balonumuz vardır. ·Bunun bu yıl sesli 
olarak çalışması için lazım gelen bütün 
hazırlıklarını yapmaktayız. Ayrıca zen
gin bir kitapsarayın ve güzel, geniş bir 
bilardo salonunun bulunduğu halkevi 
bütün ilçemizin rağbetini kazanmış bir 
birlik merkezidir. Gene halkevinin ta.. 
rih, coğrafya ve musiki ~uheleri verim· 
lerini her yıl bir kat daha arttırmakta
dırlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ta
rih coğrafya şubesi üyeleri komşu il ve 
ilçelere ve köylere geziler yapmışlar 

ve gerek kendilerini gere.k halkr fay
dalandırmışlardır. 

Hatkevi yardım sandığı bu yıl, ilçe 
mizin 130 kimsesiz yavrusunu giydirmiş 
ve beslemiştir. 30 ağustosta yapılmasc 

kararlaştırılan büyük deniz yarışları ve 
eğlenceleri gene ilçemizin kimsesiz ÇO

cukları adına yapılmıştır. İlçemizin her 
şeyi iyi ve çok güzeldir. Zaten çok gü
zel olan ilçemizi her bakımından güzel
leştirmeğe çalışıyoruz. Bugün ba~ar. 
mağa çalrştığımrz işlerin en başında. 

· orta okut gelmektedir. İneboluya en 
çok lazım olan bir şt:y vardır: orta o
kut .. Bunun bir an önce kurulması için 
Kültür Bakanlığına b~vurduk •• Halke
vi K~.ir Bakanlığının ilçemizde aça
cağı okul için öğretmeııleri kendisi seç . 
miş ve hazırlaım~tır. Ayrıca orta okul 
için lüzumlu olan her türlü ders gere
çini balkevi kendisi ha.zırhyacak ve 
Kültür Bakanlığının yardımını istiye

cektir. 
BugUn ilçemizde 8 tam örgütlü ve 

lkadrolu ilk okul vardır. Bunlardan baş.. 
ka aynca tam örgütlU olmayan 14 ilk 
okul daha vardır. Tam örgütlU okullar
dan yılda 250 talebe çıkar. Gene tam ör
gütlü B ilk okulun talebe tayısı 1500 
elen çoktur. Halk okumağa kar~r büyük 
l:ıir al.ika ı:östermektedir. Orta okutun 

ô- • 

-
iÇ 

tSTANBUL TELEFONLARI : 

Telefon sosyetesinin 
mukavelesi imzalanıyor 

İstanbul, 30 - İstanbul tele. 
fon sosyetesinin satın alınma mu
kavelesi bugün Bayınrlırlık Baka
nı B. Ali Cetinkaya ile sosyete 
dele~eleri arasında gec vakt · ka
dar gözden geçiril<li. Muk2vele. 
nin bu gecl! imzalanması ihtimali 
varrhr. 

Tünel sosyetesinden 
alınacak vergi 

İstanbul, 30 - Tünel sosyete
sinin imtiyaz mukavelesinde bina 
vergisinden bağışıt olduğu hak
kında bir kayrd bulunmadığı için. 
sosyeteden 1931 senesindenberi 
birikmiş bina vergisini almak icin 
gerçine ba..şlanmıştır. Verginin 
tutarı elll bin lira kadardır. 

Finans Bakanının 
teftişleri 

İstanbul, 30 - Finans Bakarn, 
Finans şubelerinde yaptrğr incele· 
meler sırasında vaktinde tebligatı 
yapmayan iki finans işyarnıı Ba. 
kanlık emrine almıştrr. Bir işyar 
da il disiplin komisyonuna veril
di. Beyoğlu şubesi tahsilat isycı n 
ile yardımcısı, tahakkuk direktör 
yardımcısı ve türe şefi bakanlrk 
dipsiplin komisyonu karan ile 
"takdirname,, aldılar. Bunlar Bel 
çika bankasından verginin alın 
ması işinde hükümete htiyük yar. 
d1m etmislerdir. 

Basın genel direktörü 
İstanbul, 30 - Basın genel di

rektörü B. Vedad Nedim Tör 
dün geldi. Pazar günü Ankaraya 
hareket edecektir. 

Doktorlann sınıf listeleri 
İstanbul, 30 - Finans kuru

mu, hekimler odasının hazırladığı 
· sınıf listesine itiraz etti. İtiraz 
· bir komisyonca gözden geçirile
cektir. 

Diploma taklid eden 
talebe 

İstanbul, 30 - Sen Benua o
kulunun diplomasını taklid eden 
İsmail admda bir talebe bir yıl 
hapis cezası giydi. Suçu okuma 
maksadiyle yaptığr için cezası cıJ. 
tı ay yirmi güne indirildi . 

bulunmayışı ilk ()kulu bitirmiı olanll\. 
rın tahsile devam etmelerini imkanlı 

bırakmamaktadır. İlk okulu bitirmiş ve 
tahsile devam etmiş talebe ancak yüzde 
2 derecesindedir. Açılacak orta okul 
bu imkansızhğrn ortadan kalkmasına 

yardım edecektir. Gene açılacak orta 
okula yılda en aşağı 195 talebenin ya
zılacağını düşünürsek bunun üzerinde 
fazla söz söylemeğe lüzum kalmaz. Ka 
radeniz kıyılarının tecim bakımından 

Trabzon ve Samsundan sonra gelen 
bu ilçesinin bugün biricik i-ıtediği hu 

ciur." 

'lnebolu•nun genel glSriJnlJ.~11 ve köş*'de lnebplu ~rb(lyı 

BERLEI; Tapu ve k:adastro 
işlerimizin durumu 

Profesör Bakster gidiyor 
İstanbul, 30 - Profesör Baks

ter dersleri başlayan üniversitesine 
dönmek zonmda olduğu için Sul
tanahmedde yapılan kazılar bugün 
bitti. Kazılara gelecek yaz yeni
den devam olunacaktır. 

Bacaldarı kesilerek öldü 
İstanbul, 30 - Nevzad ismin. 

de bir adam Edirneye kon
vansiyonel treninden <lüşmfü~. 
hacakl:\rı kesilerek öhnüstiir. 

Tecim odasının emekli 
sandığı projesi 

İstanbul, 30 - Tecim odası 
kurulunun son kabul ettiği emek
li sandığı projesi işyarları hoşnud 
etmediğinden, isyarlar Ekonomi 
bakan1ığma basvurcıcaklar ve pro
jenin de{i"istirilmesini l.stivecek. 
IPrcUr. 

Yun~·t fllosnııa tören 
İstanlml, 30 - İ stanbula gele. 

cek olan yunan filosunu kabul i
cin parlak hir tören prograım lıa
zırlanıvor. 

Sovyet1erden beş usta 
işr:i geliyor 

Moskcva, JO (A.A.) - Ti.ırk
stroy'nun istemesi üzerine. Kay
seri kombinasrnrn tezgahlarında 
çalışan işçileri yetistinnek üzere 
en eyi dokuma iscisinden bes ta 
nesi Türkiyeye gÖnderilecekrir. 

is tan h 11 !!·~~:eh~ ş1~ri· 
' 

Ul ' ' ~ ·y• 'T.I hı t"l 

C . 't" 8 . Abıclin IJa
umhurıye( V l'r b8ŞV87/Çlnda 

diyor kı . 

" 30 ağustos zateri olmasaydı, tüı. 
kun boynunaôır kölelik bukağrsı .rı.ı 

rulmuş olacaktı. Türk gibi, lıinlerce 

yıllık hayatında, hep hakim olarak ya· 
şamış bir ulus, elbette mahkiımiyetP. 

tahammül etmiyecek ve günün birinde 
bu esirlik zincirlerini parçalayıp ata 
caktı ama. kim bilir ne kadaı ,.aroon 

sonra ve ne karlar kurban verdikten 
eonra 

Düşünrne:.i bile ndesımizi el ı rlaıa n 

kanımızı kurutan boy le bir akılı, ' t~n 
bizi 30 ağustos zaferi kurtarmıııtır Bir 
kurtulus zaferi. bir inkılab zaferi. bu 
yenilik ve ilerleme zaferi olduğu lÇın
dir ki. 30 ağusto..,a zaferin zaferi diyo
ruz ve onu bayramlann bavıanıı ol:ıı~k 
kutluyoruı. En basta Ra-.kuma nclan 0 1. 
mak üzPre bir zaferi kazanan Gazi ve 
şehidleriniıı önünrlt -;aygı ve mınııet le 
e~iliriz ... -
hasyazıda diyor kı • 

tla da 8. Ali Nacı 

TCcır.1can vazd11b 

"Nasıl bir denıiı yolu sıyasası giı 
dülüyorsa. nasıl beş senelik bir dirilt· 
me programı yapılryorsa, Türkiyrn~n 
en zengin par~ası olan Ege bölgesi, ya· 
ni İzmir ve Hinterlanrlı içın de kaJkın
ma planı yapmak zarureti varı •r. Böy
le bir planla çalısıldığı takdird<.: , iddia 
olunabilir ki, yalnız Ege bölgesi, yalnız 
bu hazine, Türkiyenın bugünkü bild· 
cesinin bütiıo varidat kısmını t ek ba. 
sına ödiyebilir.,. 7 

T. Jt M il. N da, Zaman ımzalı 
'..J 1rnsyauda şoyle 

ilenUmektedir: 
"Şimdi aşagı yukarı, bir halıcs har. 

bı değil. bir ingiliz • İtalyan kuvvetle. 
rinin boy ölçü~mesi karsısmda bulunu
yoruz. Buna ise yalnız biz değil, hatta 
blitün cihanın da şasmakta olduğundan 
eminiz. Vaziyetin böyle çok meraklı 
)afhaya girmesinden sonra ise 1ngilte 
, enin 4 eylülde Akvam Cemiyetinde 
takıib edeceği siyaset büsbütün ehemmi· 
yet kesbetmlştir." 

Ku R UN da B. Asını Us 
ba§yazısmda di

yor ki: 
"Büyük .ı:afer bayrammı kutıarken ı 

r ıstanbuHular için ayr:ı bir bahtiyarhk 
vesilesi daha vardır. Bu da büyiik zafe- } 

.
İ rin büyük Başkumandanının bugün 
j Floryadaki deniz evinde ve kendi ara 

lann<'ta butunm:ı.kta nlmasıdır .. 

Uir yurdda~ın 
•• • • 
ozverısı 

lzmir teci
m e r terinden 
Bay Seyyit 
Yusuf hava ku
rumuna 5125 
lira vermiştir. 
Bu ö z v e r i 1 i 
yurddaşı okur
larımıza tanıtır 

ve yurdseverli
ğinden dolayr 
kutları /. . 

Göcmen terimizin malları 
Bükres, 30 (A.A.) - Anadolu 

AJansmrri' özel aytarı bildiriyor: 
Bakanlar kurulu, türk göçmen

lerin giderken her türlü vergiden 
bağışık tlltulmalannı ve kendile· 
riyle beraber getirecekleri para, 
mal ve evlerine veya çiftliklerine 
lazım olan hayvanların cıkanlma
sı icin ulusal hankaclan izin alma
malarına karar verdiğini, bugün· 
kü romen g-azetPleri yazmaktadır. 

fi:ldmi: ı·on"'" lm.~lmlmnı 
il(• l>orm~tu. 

Bükres. 30 ( A.A.) - Anadolu 
Ajansının n:ı:e1 a,·tc;rmdan: 

Tiirkive el~i"i B. Suphi Tan
rıöver, Ba<>bak;m M. Tataresko ta
rnfmdc:n kabul edilmis ve türk 
gör.menlerine ait hiitün meseleler 
h;:ıkkmda '' eneli .;vle ~öriismiistür. 

8Ul.::res . JO ( '\.A . ) - P. narlolu 
Aıan,mm n zel ;ıvtannd~n · 

PrenzentuJ ı:;a:zetesı. ulusal 
bankanın Türki ve tecim erlerine 
borclu olrl11ğu 2.'i milvonluk dövi
ze karşı Türkiye hilkümeti ister· 
se aym kıymette kereste verilme· 
~ine "Oiir kere"te tecim~rleri bir 
liğ-i., tarafından k;ırar verihnis ol· 
<hığ-unu avnca ~raznı?.kt;ınır. 

·"'POR 

Dünkü sn'"'·- h~rf'~~tleri 
fürk Hava Kuı umu menfaatme ya 

pılan maçlar nün istanbulda başlamıştır 

Takı;ım >tıı.dyomunda önce vefalılar 
la bevkozlular karsılasınr~lar, güzel biı 

'>yıın ovnıv::ın Beykoz, Vefayı 6. 1 yen 
•m.,tir 

Bıınıl.ın ~onra 1stanLul Spor _ Peta 
rn'·ırnla r <anııtasmrşlaı dır tstanbu1 

Soor en rıil< bir ov•ın oynadı!!• halde 
., ç 2 • ? ._.,,.r;ılıl'rc hitti 

.ı:: lft .. 

Gii'les ~rnliibi.ı tarafından terub e<lı 

11.:n ve birçok bisiklet,.ilerin girdikleri 
b;siklet yanşı dün Taksim - Kilyos 
Eyup - Topkapı - Florya plajı üze 

rinde yapılmıstır. 1 
Sonuç1ar şunlard:r: 

Birinci- Ankara Güciındcn Eyup, 
ikinci Eskişehirden Halil, üçüncü İstan 
buldan Lambo, dördüncü Bursa'daıı Nu
rettin, besinci Günes kulübünden İhs.uı 

~:.;.:{. 

Dun Fen\;r srndında yapılan Türki
ye atletizm birinciliklerinde alınan t ek
nik sonuçlar ~unlardır: 

100 metre: Birinci htanlıuldan Sc 
ınih 10.6 (yeni Türkiye rekoru) 

400 metre: Birinci İstanbul dan Ziya. 
1,06 (yeni Türkiıyıe rekoru) 

800 metre: Birinci Kocaeli'nden Re
ceb, 2,26 

Cekiç atma: Birinci fstanbuldan 

Tapu ve kadastro genel direk
törü Bay Cemal İstanbul ve İzmi
re yaptığı inceleme gezisinden 
dönmüştür. Bay Cemal kendisiyle 
görüşen arkadasımıza türlü tapu 
işleri hakkında asağıdaki bilgiyi 
vermiştir-

" - Tapu ve kadastro yönet_ 
gesinin son yıllardaki sistematik 
çalışması hakkında bir fikir ver -
miş olmak icin tapu yönetgcleri-
ne 933 - 934 yıllarında iskan yö • 
netgeleri tarafından tescil edil 
mek üzere verilen dosyaların sa -
yısının 630379 olduğunu c:öyle • 
mek yeter. 

Mayıs 935 e kadar bunlardan 
tescil edilip tapuya bağlananların 
sayısı 550937 tanedir. Geri kalan 
79000 dert biraz çok dosya da de
ğer kağıdlarının çıkarılması için 
vergi dayrelerinde muamele gör
mektedir. Gene bu süre içinde ya
nın milyona yakın intika 1 muame.. 
lesi yapılmıştır.,. 

Bay Cemal bazı gazetelerin 
yazdTklan gibi kadastro örgütü -
nün ilçelere kadar uzatılacağı 

hakkındaki habere cevap olarak 
şimdilik maddiğ imkan olmadığı
m söylemiştir. Ve gene bu haberin 
İstanbul halkına kolaylık olmak 
üzere İstanbul tapu örgütünde ya-
pılan bazı değişimlerden çıkmış 
olmasının da ihtimali olduğunu 
söyliyerek demiştir ki: 
"- Şimdiye kadar toplu olarak 

İstanbul il ve ilçelerinin tapu iş. 
leri Sultanahmeddeki tapu dayre
sinde görülüyordu. Bunun halka 
çıkardığı güçlükleri göz önünde 
tutarak İstanbul iline bağh Be -
şiktaş, Sarıyer, Kadıköy. Üsküdar 
ve Beyoğlu ilçelerinin dosyalanru 
ayırttık. Şimdi Üsküdarda yapılan 
yeni kadastro binasında Üsküdara 
ait kadastro işleri görülmektedir. 
Bu ayırttığımız diğer ilçelerin 
de binaları hazırlandıkça işleri de 
merkezden ayrılmış olacaktır." 

Bay Cemal şimdiye kadar 
·1 ıemleketin türlü yerlerinde ya • 
oılan kadastronun verdiği den~. 
ler ve görgülerle bundan sonra 
vapılacak kadastro işlerinin daha 
az bir zamanda biteceğini c::öyle • 
miştir. Bu yıl fazla para ı nadı· 
ğı ve işyarlarm azlığı dolayısiyle 
Adan~ ue Beyoğlundan başka yer· 
lerde •:tYnca kadastro yapılmıya .. 
cağını da söylemistir. 

Göyniil< ornıanJan 
hala yanıyor 

Bolu, 30 (A.A.) - Mudurnu il
çesindeki o ııan yangını söndü
rülmüştür. Göynük ilçesindeki 
yangın devam ediyor. Yüzlerce iş
çi büyük uğraşmalarla yangın ata. 
nım daraltmışlardır. Yangının bu 
sabaha kadar söndürülmesi bekle.. 
niyor. 

Coban Mehmed, 29,72 
Yüksek atlama: Birinci İstanbuldan 

Haydar, 1.70 
5000 metre: Birinci İEttanbuldan Rı

za Maksud. 16.51,4 
Tek adım: Ririnci İzmirden Hü~e

yiıı Şükrü, 6.88 
Disk atma : Birinci İstanhuldan Vey 

~i, 41.43 

4X400 bayrak: Bırinci 1stanblll 

Yanşmalara bugün de ıievam edıle
cektir. 

Sayım, çok geniş, çok kapsal bir i ·tfr. Bu nrılm.aın her 
! birimizin üzerimize diişen yükiimü son derece özenle ,_-ıp-
2 mamıza bağlıdır. Doğru sonuçlar alabilnıek için lrepiıniz : 

~
11 :.(iiciimiiz yeıti.ği kadar çalışmalı ııe uğr~malıyız. 

BAŞVEKALET 
İSTATİSTİK UMUM M0D0RLÜGtı 
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SAYIFA4 ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
B. Mnsolini diyorki: 1şler kökünden düzelmelidir! 

'Yrmaytt!tl Prn'in ilıinei 6aıkanı B. E. S. K.en, B. Muıolini ile 6ugiiftka .. yaa1 tlunım ff Ha-
11q ·,,an ltakkınJa azım bir göriifmc yapmlftır. Türkse1e sevüereA Of'lirJ• okarl11nmt%4 .mJrı
ğumuz bu görüfmeJtm tle anlaıJamfı İİ%ere, B. Muıolini ıon ZlUl!tanlanla yapılan &ötün nyaıal 
goriipNlertle aAar edilen arzulara, anl"fmazlığın barı§ yol.yla lıotanlmaıı iıtelJerine rağmen, 
liJıirleinıl• UFar dMeldflfli7. 

On. pre, lta17'flltlll H•IMfistan laalıkında Joatça Junular balemuine karı• Habqidan ita/ya 
ya karp diptaneıa tlW1ıul• &eılemİf, yapılan Joıtlulı anJla,mal.nnı tanunamıf oe ifal7f0t ıivil 
a>e -"erlerine Nltlırmıftır. Bunun için Je ltalyo, Erifre ve Somali .ömürgel~ ..ker ,önJer
,,.;,ıw. 

B. Jlu.lüai, Ja.l)'Glllll Joju AlrileaınJa böyle bU İfe ııirifmeıinin, Stresa ceb~ani Jro2a -
_,,..,.,,.. tliitiimıtdıte, '* yo/Jalft .minin, l1'11lya1U11 )IQ~ • gü'*"ila İlatİJHXUU ~CUIMI -

mazlılıtan gelenler ,_.,ıw1.,. sılıanlJıjını 8ii71emelıteJir. B. Muaolini, ltalyanın harelıetıni haklı 
•ödermelı için, i,..ilUlerin Mıarı işgalleri ile Amerikanın yerlilerle meksiWılartı Aarfl ,attüiü 
•>',."'>" da örıwlı olara ileri ıürmüftür. 

lıalyan bcqh-.., doju Alri,,.,tHlaki bir INrrbtn aılaJar ~teıini uıyıllatacajı ~unJalıi 
Jİİfünce7e de, yiiriJIÜf lwılinıtle olan italyan ul•ıunu• Jurdurulamıyacağı cevabını vernuf, la'ltat 
Aarb çıkarta bile ltalyanın arnuluıal tüe laiikiimlerine aayaı •••erec~iini b~IJirmiftir. .. 

B. Mıııolini, ita/yanın Ha6eıiıtanJa alclıiı Jurunulon J.lıqı lngılterenın kayıuya "llfme -
•ine lii%Um olmat/tfım Ja aave efmittir. 
" Habet meselesi kökWMkA Oüad -

mek lazımdır. Artık Habeti&ıan. ltaL 
J81UD sırtı.na çevrilm't ne modern bir 
uw.. ve ne de naodatı aeçmiş bir mız-

- dİJc kalamaz.,, 
Maeolini bu sözleri MayWI mann -

..ı.a bar~ket cdcccjj &lbıdeD önceki 
ııılıtam iyi4ien iyiye 4ü§iaiip t&§ıadık.. 
tan soma söyledi. Ziyaretimin ıebeıl»
aln. '9tiin dünyaca az çok hayretle kar. 

pJanan ve b6yük lSlçüde tenkide çığır 
ll!jlDif olan, lta!yanlft Habeşistan sıya
ası •uJcmda en ye11ı:itı yerd~n ma . 
limat almak oldafunu Jcendiaine soyle
..... ıMMn bana eledi ki: 

" - ~çen Jcırk yıl içinde Habeşis
tmn lulyaya karşı duşmanca duygular 
.., &hfbt. O, tazyit yaprhnasının 3nfi_ 
• ~~ ft ftafya ile aalqmağa ç• 
Jawınatı idi. Biz. böyle bir anlaşmanın 
mwydana gelmesine ulraftık ve nitetiim 
.. tk Wr dosthıl andl&Şlllllll yaptık. 
lllJk elealrla bC'rabtt, Hal>ethun "" _..,..,_ya o tariJıtenbtti hiç aldırış 
.-. ...... lrlllleljtaçe 1ıtJttBetd. 
.Amrlet iııııtt RldırrMr, işyarJarımız 

•et;i;'amnız oldüriUdu; habeş ordusu da 
'i• hücum etmek üzere lıazırlanmak
fllllır. Bu dnrum böyle ıttrüp gick
ma. Banin delayfthr ti, Mtfin bu 

.._biten ıeylere mp tedbir almaia 
lasn -.er•. ve bu sebefıle eh a&ker

Jerim~i Eritre ve Somali sömürgeleri
mift gönderditr. Fazla bir şey yapma -

M . Ancak. ben. italyan hakkma ku
fi her .. 11 tarafından ıayp ıösterilmc

sinde ısrar ediyorum. İşte. bizim. Ha
besistanda istecligimiz şey budur .•• 

Bunun üzerine dcdım ki: 

" -Pckı. İtalyanın hllpn dop Af
rillulncla pttüğü 1rya911 Strt'za cebhesi 
için bir tehhke demek olmaz mı? Avru
panın bugünki m119azencııni tehlike 

ye sokmaz mı? .. 

Muolinı \lana tU cevabı verdi: 
•- tulyum urf, bir sömiU&ed ve yer 

11el karakten olan Habeşistandaki uya-

saan n bau ç wcnlerdc düşmNWQii 

ıi&ri Avnıpanm birge ~ı.-a ıııyaaaaı
M nk apabilccegiDi unmıyos111n. 

Str z ce ini ve bugünkü sıya 
ul m ency ne bosMüir' Bmtları 

anca herhangı bir 9Ömİİr&e sav-.ımn 
'1ir Avr pa tehl'kni olaagı n.llm 

da uydurma masallar ortaya çıkarmak 
-ıuad'yJc ltalyanm yayılmak w gü
venlik ihtiyacını anlammnuhktan 

~knler boabilidtr. Dogu Afrikatın -
ct.t.ki hareketlerimiz, iMritr .amfbogeci 
6T1~kr·n Asya ve Afribdı tatbik 
ettik ı suel hareketlerden hiç bir ba· 

Jumcfan !artlı ir şey değildir. Yalım. 
1ı1fJ etrafa yaymak istiyen itfaiye ne -
ferlerini ortadan uzaklaştırmak lazım-

dır.,, 

Musolini, bunları söylerken masa • 
.-m Uzerinde 4mut blyill lııir .az 11 
ei1ae aldı. B11 albüm. iagilialerin 1882 

tle lakendtri1Q'i boıfi>erdnnan etmt • 

laıi soa.ucunda yakılıp yıkılmat olan 
,alerin fotoğrafiariyle dolu idi. Mu -
9lliııl Wr yandan albllmttn yapralt1arr-
• çe•ll,,.,.1* ,_ ._ .. IMM: 

.. _ tngıhıerenilt ... , .. aeln ,.,.. 

alnı• size bu ıraialln 4k ıJ1 1 ıebilir. 
Stzln .le Amt'ribda ~ ....._ fll· 
m şey' 7aphDIZ Ya.,lilfMs ,... .. 

n rl mı nasıl ileri .UrdGnlz ? Bu 

"' 

,ederi kırmızı dctıbleda. sneJrtilaJı -
ların elinden zerJa a!dınız. 

Birleşik Amerika HtilribnetMi, k
ceden doğndı bahınan J3 9&1ıötrcden 
başka bir şey değilken, bıngitn Mtltn 
lrrtllyr baştan lıaşa kaplamıştır ... 

Duçeye •• şayet uluslar sosyetesi 
sallantıda olan bu meseleleri düzelt -
mek için bir çare bulamazsa. ne yapa
caksınız? İtalya uluslar sosyetesinden 
çekilir mi .. diye sordmn. 

Bu soruya karşı Musolini dedi iri: 

·• - İtalya, ister Cen~resiz isterse 
Çenevreye karşıt, kısaca nasıl olur• 
o?~n. gayelerine dogru yürüyec:efttir.,, 

Musolinin.in verdiıi kuvvet}ı ve e. 
nerjik karşılık işte bu olmuştu. 

Sorgularıma devam ettim: 

" - Bir dünya had>mın ön\ııM na
sıl geçilebilir? Uluslar sosyetesinin 
atideki durumu ne olacaktır? .. 

Mııaolini bir müddet sesini çıkar · 
macb. Ondan sonra yen.iden konU§IDA -
ta ~ladı. Bu defa dalaa ciddi& bir ta
vırla dedi ki: 

" - İtalyan ulU5UDUD bugün yap -
tııı gibi, yürüyiit halinde olaa Dir a1118, 
hayatın n uJDMarm 8*abk a&lifkri 1ü
zünden durdurulamaa. Bant için asıl 
en büyük tebl'ike, dünyanın statik g& -
rüşüdür. Uluslar soeyeteeinin ,... • 
masıru istiyenlerin. uluslar sosyetesi 
pa•tının 19 uncu ve 22 inci madllele -
ri11e ıös öoünclc tutulmut elan tehli
keyi anlayıp knramalan •rckw ... 

Bundan M>nnki --ma. ı• ek ya -
pılını• olan and....,. llalııll .... Wi: 

" - Ekııelans, ~etim. iti~ zarnımm. 

da Süveyş kanalından gcçilebiletttini 
garanti eden ı• •d1.-11m •'-lar 
so.yetni paktınm Mti1tir'd' gi tezine 
ne boyundur?., 

Buna da MusoJini ,u cevapta t.u • 

lundu: 
" - Uluslar sosyetesi paktı, 1888 

andlaşmasının tamamiyle y6rlbliikte 
olduğunu tasdik eden Venay andlaş · 
masının bir parçasıdır ... 

" Şayet harb olursa. İtalyanın, ta
rafsız olan gemileri araştırmak iddia -
sında bulunup bulunmıyacagı., baJrkın.. 
dakı soruma karşı, Musolini dedi ki: 

' - İtalya, her va.kit yaptıgı gibi, 
arsıulusal tüzenin hi.ıkümlerini saya -
calııtır.,. 

B-.nlardan Mlftl'a utık ıöt-._:mis 
ıngilizlerin du~una geçti. 

" - lngilblerin takmcblllan tavır 
acaba ,.ımz i~Uı SC'9giıiıMko 9Iİ 

ileri geliyor? n diye Daseyıe. - ..nele 
hakkında ne döföadöftlni sor.ta>. 

~e eenp verdı: 

" - İngiltere, 1891 ve 1894 proto • 

kollan ile, hemen hemen bütün Habe -

t*w. ltalyaam Diüm .......... olan 
bir yer diye kabul etliyordu. Bu preto
kolm, ttaı,.. f11111tne ve Fransa aa
aında 1906 da Japılmıı olan üçler 9d -
lafmasiyJe tasdtlr edilmiş olduklann -

dm. bili yürür bir baldecmler. İJllil

terema Nil 1Ularındaki •ıilası, ıt25 de 
hıciBa büyük elçW Grabam ile bCllbn 

aralbda yapı!mıı olan anlafma ile yeni
~ bh! ft Nldf1r edHmffff. Be Ilı · 

ıaıma da Cenevreye bildirildi. Bu.ıan 
dolayı, lngilterenin Habeııistanda i 

,...eı •IJan • ,ıe gthea alt -
dadır. Öyle anlaşılıyor ki, İtalyanla-

rın Habeşistannaki haklı iddialarını ba

zı ingiliı çe•enkrinin •anay.._.Jarı 
ile ingilizlerin, Habeşistandalri autla • 
ıınm torumnası hakkında ileri llrdtık
leri arzulann birbirleriyle hl~ bir Dsf
•İ yoktur.,. 

Son sorum. ak ırkın gün geçtikçe 
nüfuzunun azalmakta olduğu m~lesi 

ftalılrmda idi. 

Musoliniye: 
" - Naınl bir tedbir ahnmahcbr ki, 

ak ukın kudretini kaybetmesinin önü -

ne &eçilmiş olıun .. dedim. 

Bana bu mesele hakkında t" cevabı 

vcrcti: 
.. - Batı ulmlaraua dö§lllektıe oUll 

doğum rakamlarının tthlilreshri tttınya 
kamoyuna yıllarca işant ettim. Bsi ra
kamın yükselmesi •e doğuın kalitesinin 

düzelmesi içia italyan faıtiızmillin ne 
kadar çetin bir savaşa giriştiğini biltün 

diinya bilir . ., 

F'•nlıl11m' S.yt••l'tln 

İtalyadaki büyük süel 
manevralar 

Ajan& Düeıi omak lııildU4iii-is 

ibeıe. ltaıyMlaıki biyü del -vs• 
1as 25 aiuatos gece yarısı beti •• 
llameketin ıa.ay wafJ •tum ""9 
harp halindedir. Şehirleı:le köyleria L. 

flkları en az kntesine irKfin"llnif .e bir 
~ yollardan otomobillerin .. !'flHİ 

1aak edilnriftfr. 

Kırar da hareket alanına ıiderek 
lıarp 1-JcanJığt yönetgetri tarıfmdalı 
lrarşılanmıştrr .. 

Manevralarda 80 tane de yabancı tu
bay bulunmaktadır. Bunlar aramda. 
f talyadaki bütün yabancı devletler eJ-

çililderinin ataşemiliterleri ile. Fı--. 
B&yiik Britanya, Almanya. Sovyetler 
Birliği, Yu&06lavya, Macaristan. BeJp.. 
ka ve lıvıçre hükiımetleri tarafından 
ıöndcrilen özel salgıtlar vardır. 

İtalyan aıyaaal bayatJIWl ~t\iD pl>
aiyctlcri de orada humhrw llancv· 
ralar dolayıaik seferle~ eden 200 aaylav 
kuk senatör vıe ıs den fada bakan .eya 
yönetger, harekata kaulmaktadıdar. 

Senatörlerden bir çogunun riitl>etıi 

korgenttaldir. Senato -.kanı t0"1J 

albayı. killtftr bakanı, topçu yaııbayı, 

finans bakanı da topçu yüzbaŞıS'ldır. 

Dış işler yönetgeri ise atlı kumandanı
dır. 

Manevralarda yirmi tümen karp kar· 
şıyadır. Fakat \lüyük manevralara gir-

meyen btitiin ha)yan cüaütamlart '-9ka 
taraflarda yapalan ycnel ..-ne.ıalaıc1a 
bulunmütadıdar. Buna gön •immki 

baJdc prelr Dola AfıilmlaMlald Se -
111t içim, pnk ltaıyıMIUi dbiye ..,_ 
)eri ., blittm i1aı,m orddlll ı.relret 
ı.Jinde6_ 

Knmm ile .,.Yiye balla• ... ola 
kıtalardan başka, maann •mı•nd91-

bfınm emrinde, bir Wlf ~bir 
mot~ ttimen, ?. d bertalye a
layı, bir tabur ünivel"' ~' : subay talebe 
ftnln iri btJnJar llnm gtrüldlfl anda 
lntftıldta girtceıkltttfir. 

Mant'VT ar k m 
başka 

Ordu terfi listesi 
(Dü.Jm $ByTmrzdan d~•m) 

IHiltJMm binbtıftlılılnn 
yarbaylığa 

t Halıl Malftara, M. Tevfık Tan İs -
tanbu~ Celal Kesrin. 

lsıihkiinı yüzbaşılıktan 
binbaşılığa 

Et m Cerrahpaşa, Abdulkadır Draç 
Fahri Kırcaalı, Şiıkru Över Edirne, 
Hayatı Haleb, Şakir Bağdad, Mustafa 
Haleb, M. Salih Süleymaniye, Müfit 
lstanbul, Mustafa Urfa, Sabri İstanbul 
A. Riza Tün&ô' Florina, Şevket imra
hor, Nail Bosna, t. Hakkı Yalova, Ce
mal Ziya İstanbul, H. Tal.it Sivas. 

ltıtilıkôm teğmenlikten 
yii .. bje 

Nedım Kasımpaşa, Zihni Oskudar, 

Knıan lstanbul . 

ltttilılôm tıst,eğmenlilden 
ıeimcnliie 

H. Niaamettin bu.nbul, M. Fahri 
N<ımer Kon~. Mbeyyet istanbul, M• 
nir lsta.Mul, Mu.atafa•Bakırköy. Orhan 
letanbul. H. Sezai t..m.uı, Ata 1.ua
bul, Muhittin İstanbul, Canalettin fı
tanbul, Nafiz Era.incan, Kemal An
kara, Abdurrahman Eııaıtan, Abdüllatif 
Sami lsta..W. O. Nevzat t.tanbul, 
Ta!St Erzrwn, M. Fahri İstanbul. 

Müalme W.betılr•taıı ,_..,lığa· 
At.dvDah Baytll(en Van, Mdnnet 

Gık. 

....._re ~binan bin••••hfl · 
Abdanaia Pellmi O.küp. Faı'll Şal 

Halis ..... AJıMt. 
•uı.tıne tegmmlikten yidJa!allla -
Bnwr A._, MDbtar Odiw.r . 

Kamı AlaMftya . 

Mahal>tte aeteımenlilrtcn tqmenli
te: 

A. Muhtar Anllara, l. Yelltao 11-
tanbul, Rftlnri Bnfncan, A. Hıfzı İs
tanbul, Riza Kan, lf. N. KifıptMI', 

İatanbul, M. N. Telgeren İstanbul, 
Dftnirali lttanbu), Mutafa 1atanbul, 
Salim Ankara, Sadettin Aydın. 

DemkJol yü:ııbatWk'an binbpıp: 
A. Salim lıhaaRu. 
Demiryol astegmenliktcn tegmenliğe : 

A. Sami İstanbul, Enver İstanbul, 
İbrahim E&zurum, M. Reşad İstanbul. 

Oto l'fbbefrhlrtan Mnba!Jhla: 
Saim Girit. 
Nakliye yüzbaı•hktaa bN+et•IPp: 
lerahim G&yı..., Fethi Ayvalık, 

Şnkct Çemitkaıdr. Hiiumettin Di
motoka, Ihsan Metroviçc. 

Nakliye asteğmenlikten tegmenliğe: 
Hamit f etanbnl, Şahap Ltanbul, 

Recep İetanbul, Sabahattin İstanbul, 
Nurettin lstanbal 

Tabib yarbaylıktan albaylıi;a: 
Haaaıı Ş6krü Berut. Akif Farua

ap. M. Kemal TQygar, M. Mmat Ba
ıeki, Nazim Şakir Haseki, M. Salih 
Defterdar, Cevdet Firuzaia. Pedri 
Sultanahmtt.. 

Tabib yiizbatılıktan binbatJbla: 
A. Fazıl fatanbul, M. Vahdettin 

lctanbuJ, 1. K. A~g3re fn.nbut, M. 
Kemalettin Sivas, Nıyw Trab on, 
Ahmet Vehbi Çatalca, M. Kemal Ga
lip Yanya, Reşat Köprülü, M. Saim 
fatanbut. Ö. Lütfi İatanbu1, O. Nuri 
İstanbul, M. Mıibahi Telrirdag. Yapr 
Ruhi Osmaniye, M. Medeni Medine, 
K!mıJ Gelibolu, Remzi İstanbul, Mu
rat Ergiri, M. Sür~ya latanbul, Ali 
Riza İstanbul, A. Celalettin tınanbul. 
S. Nu ri Manisa, H. İbrahim Çorum, 

H. Hamit İ8tanbul, 14. Salih Denizli, 
Kadir Erkan Aydın, M. Rıdvan Ü
tanbul, H. Fikrtt İstanbul, M. Mazhar 

İsıtanbaJ, M. Nizami Erzıncan, A. Şlik 
ri Medine, 1. Hakkı fıtanbal, il. A~ 
11811 fstanbuJ, il. Nurettin Ay&f, H. 
llibhet İ9tanbu1, S Sudi İstanbul, Ya_, •. , ... 

Baaa binbatıhktaa yarbayı.p : 
H-.. F~bmi Özer Nipntllp. 
Bmca tqmenlikten ,. ...... : 
...... Maıat,a. M. BarllmDetdla 

a--. ...... Yabcds. AWIDrniııD 
.......... ı-.ı ·~ 

&n,11pr ,........_ bina.pp. 
ICJfetdn BeJıat.e,i. 
Ditçi ~ ......... : 
AJmıet Rilaat G.ldlp. .... lmnç 

letanbaJ, A. Milr ı.t..1.J. ..,.. ... , ......... ~: 
.. lenet ...... ...., ......,., 

Ahmet Hilmi Manisa. 
P .. tar yibbaşlhktan bin1>a,ıh~a: 

Ksad Sütluce, 1. Rifat İstaabul. 
Hayrı Usküdar, Refik İstanbul, Hilmı 
Safraı bol•, Sı•lcı Harput, Has n 
İstanbul Kadrı Bolu, Cemalethn İs
tanbul, fahri Manısa Nazmi Erd k, 
M. Cemal fstan ul, Emın Man t , 
lz.aet İstanbul Remzi t nbu Ah
med Bursa Nail B ıut , İlyas S 
Ankara Ah H yıı Amasya. 

Leva.am bi başılıktaa yarbaylıga · 
Jlimil Buna, AWiıtlvahit Eu · n

can, Ömer Eskişehır Sabri Be.rat, Ol
._ ADtaı1a, ce..-. ratih. Abdül
vahit Kır~hir, Kimi! İstanbul. Şna
ict.tm Siv•. 

1..naz,. yvıbaşdlktan binNşı)lğa • 

Şevlri İstanbul, Bahaettin Haslroy, 
Yusuf Kmaıı İstanbul, M. Cdilettm 
En.ram, Mustafa Stt:ttansehm, 1. Etem 
ır.unpap, Arif Harput, Şuhii Edir
M, İzzet Bağdat. 

Levazım tegmcnlıkten yüzbal&lı&a: 

SUJ.ewuw. Kalecik. AVlli Fatih. ?H
tct Gazianıep. Fazıl il• tır. 

Lnaaım uteamm'iktcn tepncaliic: 
ll\18tafa ktaehW. Saki Mime, 

lbalıi Ku)daııdi. F~rcttia htnhd, 
~ ......... Eksem ı.--.ı, 

BmeW. Anaıp, idik aı--. Klmil 
Kasaım.. Ali ..,_ ı.taMıal 

Harita,. .. ,,..'-...,.. .. : 
A. Kadri lümm. 
Hanta binbaphktan yarbaybğa : 

Xema.Jettin Sarıpur, A. HulQıri Bıı. 
aa, N~ .t.ıağ!arbaJJ. Hasan Sırrı Seser 
Omer kabatq. 

Harita tqmeüktca 1mbafıkp 
Sami Gemlik 
Harita aeteiemenliktca tcacımnliğe 

il Şiınui tstaıımuı. A. KıaDal 'KenJa 

AUat ı--...ı tı >nr...._ ~ 
MJlJia. M. 1'a8llli 'V-, il.~ t. .. .... 

Aaıked f~ 7iizhpbMM W.-

' ıbia 
lem..tiD B..a. lteedt 1 , 'al, 

... u..aw.r, ._. U.lUL , .. 
.._HM' ?rr. 

- ................ il 
tkre«yc. 

IEeımaJ A- Urla, 
'Uslnc6 ...... .. ....... ttnt i

ID8Cİ llDJfa 
AWllJah latalllJul, •. Kem9J ır.J. 

lrandelen, Muharrem Jrıyad Jllll1a. 
DINhd .... ,.. tlpincl .. da. 

Sairi Olneş lıııdtri,.e, Paft ır.ta-
mona. 

Bqinci IPIUhan danlltndl mtıfa. 
hat Rocapafa. 
Altmn sınıftan bqinci aırufa. 

Z r.. lefımnini. 
Yedfnd snftan altıncı ıınıfa. Tev

fa Van, tfardüncü naf alaerf apet
meaJilıten lçihıdl sınıf iSfretmealife. 
Jlfanni Beyle~, fcvket Drama. 

Muamele Kemurluğu. 
ikinci smıftan befinci BJnlf a. Hilmi 

Kesme ~a. 
Uçündi ııruftaa imci ımıfa. 
M. Tevfik İşkodra, Ahmet Sivrihi

aar, M. Hulusi İzmir, Reşad Bebek. 
Dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa. 
t. Hakkı Edirne, Celil Harptat. Ali 

Riza Mustafa p8fa, Ahmed İzmit. O. 
Şefik Tophane, Kemal İata.nbul. Sadi 
Bursa, Hamdi Karahiaar, Ali Bqilırtq. 
Salim Çanakkale. 

Bqinci sınıftan dör~ü auufa: 
Nizamettin İstanbul, H . İlhami ls -

tan bul 
Altmc.ıı ıuuitan beginci amıfa: 
bnmm Etem......._, Cemal lstan

bul, Topw;luoğlu İstanbul, Abdülvahit 
htanbuJ, Mustafa t.umbul. 11....._ 1• 
taDbaJ. H. Halmi letaaW. Cemil t..... 
IMJJ. A. Ihsan. Riaa htanbul, Hidayet 
htanbuJ, Zckti latanllal. Cemal htaa· 
bal, Necmi latanbul. l Hakla tatanW, 
Repl hcanbaJ. il Halmi Rdlnle. 'Y-' 
letaabal. s.JAattia .... baıl, 'Nqet Kir-

--Aclmn Abn 1..-W. t. eem.J 
.......... - Gelibolu. Ziyacttin ı. -
tanbal. Hllntl Sana. 0syar latanbal. il. 
..._ y_,., llazw a- llmtafa -
ı-P. KMma ........ Al Erzincan, 
Halit ............. tetanhuı 

AJtmcı aanf m-1ı1rtan bqinci 11• 

adı mhla: 
AWll.U llrtlaU. Yahya Riz ... 

un M m. t Hakin Bd rne. 'R S t 

~ ~.an llmtafa ÇMtıcm t 1 

Presin. lluatafat Demir''• ,Uitfi B ı -
kt'lir. Maksut Gimöebanr "1i 1 ıab n 
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.A. Hamdı Kutahya, Ba1taettin Gerlmk, ) 
S. ~ki Huargrad. 

Yedinci sıı:ırf telsiz makinistlikten 
altıncı sınıf telsiz makini ~liğe: 

30 Ağustosu, dün tek gönül halinde kutl dık 
Mehmed Ankara, M. Necati fstan

u~ Hasan İstanbul. M. Eı.a1 f stan:> J 1 

1 Hakkı A. Sa'im 1stanbı.iL 
Yedinci sın f telli makinisth"·"n 

altıncı sınıfa: 

Sa:lıim Ze.ki Erz.urum, Ömer Lütfi 
i ı. Aziz İstanhul. '.E'ahsin İstan
!bul. M. Şe 'ket Hıırput. A. Refik İsta~ 
lbul. 1. Hakkı İstanbul. Yaşar Catalca. 

Yedinii sımf tan are makinistlikten 

ıncı sınıfa : 

smail Aksaray, Lutfi Karasi. 

'Yedinci Sınıf ışıldak u:akinistHi<ten 
altıncı sınıfa : 

Musa İstanbul. Süleyman Batum. 
Murat Antalya. 

Altıncı mıf oto makinistlikten be· 
•Ki sınrfa: 

M. Arif Küçük :M ustafapasa. 

Altıncı smıf tttfekçi?itrten bcşinc1 

sınıfa: 

Mustafa İstanbul, t. Hakkı İzmir, 
nman :Erzurum A. Refik Sıvas, 

Fat"lr Başaran Bnincan, Osman Erzu-
7'11!11, • Ali İstanbul, Ömer Ycnibah
~. Osman Trabzon, Ali Kastamonu, M. 
Cemil İstanbul, Mustafa Gebze, lsmai1 
lst:ınbul, S. Ali Van. A. Hulusi fnebo
Jn, M. Dursun Usltüp, Vehbi Kalk.an 
Van. A. Osman Gümüşhane. Abbas 
:Mevrekop. 

Yedinci srnıf tiifekçilikteı;ı altın~• 

ınıf,.: 

fsm~il Urltiip. R:.!sc• m Frnuum 
Jıtustafa Bursa, Bekir Yenipazar. Ali 
Ovnancık. 

Altına sınıf Kamacıhktan besinci 

aıaıb: 

A. Nafiz tstanbul, Bmin 1zmir. 

Yedinci sınıf kamac:ılıktan altıncı 

•r'ıfa: M. Ali Bakırköy. Sami fstan 
tıaı. Murat Ernrmn, Said Çdikltol f z_ 
mit, Hasan fstanfııol, Akif İstanbul, 
Şilkrü Edime, Said Van. 

Bqinc.i sınıf demirc.ililrten dördiin 
eli sınıfa: 

HuJiisi Girit. 
Altıncı sınıf demircililkten beşinci 

1t>nrfa= 
Ş. Demirtll4 Manastır, Mehmed Xas-

1amonu. 
Yedinci sınıf demircilikten altıncı 

9111.r•-a 
Abdulkadir Kay~ri, Süleyman ls

parta. 
Ahına sınıf marangozluktan be-

rnci sınıfa. 
Nuri Rusçuk. Yusuf Vidin 
Yedine• sınıf manngozlnlrtan altın

u unrfa: 
ôrnc· B ypazarı, Abdullah Saim ts. 

tanbol, İsmail Kınm, Kadri Gerkök. 
Tevfi'k İ tanbu1 Ahmed Çanakkale, M. 
llüştü Erzumm, Mustafa Srvas, M. Ra
sim Erzurum, M. Zeki İstanbul, Ntc
., t•in f stanbul. Şeref t~tanbul, Afi 

Ezine. 
Altıncı sınıf saraçlıktan beşinci sı

nıfa: Esad Kandiye. 
Yedinci sınıf saraç,lıktan altıncı sı

aıfa: ldris Ersan Bursa, Şevket Fatih, 
ail Bursa, Fehmi İstanbul, Nuri ts

:tanbul, Mu tafa Raci Kandiye. 
Be "nci nmf nalbantlıktan dördün

c.u sınıfa: Mustafa Çankırı, Ethem Pır

lebe, 
Altıncı sınıf nalbanthktan beşinci sı

:n.fa: Hüseyin Bursa. 
Yedinci sınıf nalbantlrktan altıncı 

unıfa: Hüseyin Erzurum, Ali Refik Er
zincan, M. Zekeriya Sıvas, Muhiddin 
Çemişkezek, M. Şükrü Erzurum, Ebu
l>cikir Erzurum, A. Hamdi Erzurum, 
lbrabim Biga, Ö. Faruk Erzurum, A. 
Refik Erzurum, M. Fahri Ernırum, A. 
Nuri Erzincan. 

Beşinci sınıf askeri bandodan dör

duncü sınıfa: 
Receb İstanbul, Mustafa, Ali yaka

cık. 

Riyaseticumur bandosu beşinci sınıf
tan dördüncü sınıfa: Ahmed İstanbul. 

Yedinci sınıftan altıncı aınıfa: H. 
Vasfi İstanbul, M. Ali İstanbul. 

Deniz güverte yarbaylıktan albay
lığa: 

Hüsnü İzmir, Said İstanbul, Ertuğ
rul Üsküdar. 

Güverte binbaşılıktan yarl>ayhğa: 
Saim Beşiktaş, Nizameddin Üskü

dar, Ziyaeddin SuJtanselim, Sami Te
İrirdağı, Hilmi Erdek, Nail Eğrikapı, 
1kmzi Kasımpasa, Haşmet Kasıaıpap. 

Güvı.:rte yiızbaruhktan binbaşılığa: 
Sadi Heybeli Ada, Lfıtfi Fatih. Ham· 

(Başı ı. İncA sapf ) 

rum adına verilmiş olması ve 8Q -

nuncusunun da kurtuluş 
nm hangi şartlar içinde başann~nu, 

- ıçinde y. ıyarak bi n -bir genera
hmızın olması bakımından olduğu isin. 
sırasiyle alıyoruz: 

.'i;nrı 1.~ı~ltulcıM afo) ın eıı gen su

btl)'l R. uı-i Cuvlaıım 
- Bu buyuk utku gününli yasatan ve 

bize yaş.atan komutan?anma; 

Bugünün andacını dinJemey ge 
sayın dinleyicilerim: 

Bu mutlu giinü yaşıyan aske.t u 
daşlarım, 

Türk havaSJıun karanlığm aydioJb.. 
tacı bu biivül: utkuyu kal•imizde can -
)andırmak ve J 3'. yılını kutlamak için bu 
raya geldik. 

Yirmi dört yıl c:v~vıdenbeı:ı TrablWJ-
garp, Balkan sa'llaşları ve cihan sa~~ 
dan yurdumuzun ~ yerlerini hıra -
karak yenik olarak ~!mııştık. 

Düşmaıılat bundan asığlanaralt mem
leketin birçok yer~ gtlip oturchılar. 

Türk ulusu bu ezginli e bttanrnMlL 
katlanamazdı. 

Bu durum sırasında )9-mayw-1119 
335 de Samsun'a cıkan Atatürk , 1l!usl,ı 
düşmanlara karşı birleşme w k~ 
yolunda topladı. 

Bu aydınlık )'Olda dölrn ve inanla 
yürüttü. 

Silahsız bırakılmış olan orduya düzen 
verdi. uı t1 ve umu savğamaya lto -
yuldu. 

337 921 senesi 2. kanun mart ay-

larında f nönünde ve ağu 08', a?"' 
lannda tam 21 gün 2.1 gece Sakarya•da 
düşmanın saldırmabnnı k2rşıiadı. 

Bu savaşiarda utkudan umudunu 
kesen düşman orduları Afyon • Edripr:
hir gencl hattına sekilcreı burada si . 
pedere ğınmağa mecbur edildi. 

Dü~an bu bölgeyi bir sene her tür
lü modern aralilarla betkitirkcn türk Q.t"· 

dusu da ihtiyaçlarını tamambarak k
landı. 

26 _ ağus .• 922: 338 salııahl riidt 

toplarının gür sesleriJc g&lcrini açan 
yunan ordusu; kar§lSlmla türk as1:'C"rle
rinin süngülerini gördıl. 

Baş komutanın yüksel kOD'lutasİJk-
26 -ağustos. da ba§lıyan ı.ıe 1'1, 21, n 
ağustosa kadar süren Başkomutanlık 

meydan muharebesinde duşman ont.u 
dört tarafından sanldı. Ve 30 _ ağustos 

- 922- 338 de Dumlupınar bölgesindc
yokcdildi. 

ı - eylw • 922: 338 sabahı türk onlu 
sunun baıbuğu ordulanna (ordular: ilk 
hedefiniz Akdeni7.'dir, ileri.) 'bttynrfu -
nu verdi. 

Bu buyrukta ı;.;ade Akdeniz. dıtğil. 

türk medeniyetinin yapmış olduf~ JU· 
lere vann anlamı nrdı. Etginliğe susa· 
mış olan ordu; Başbuğunun bu buyru -
ğunu 9 günde yerine getirdi. Ve genr. 
onun buyruğuyla durdu. 

30 ağustos türk kin ve intikamının 
taştığı gündür. 

30 ağustos tiirk ulusunun ve ulusun 
doğurduğu ordunun kanile kurulm v•. 
kazjlnılmış bir utkudur. 

30 ağustos yüce Atatürk'ün ulusum• 
ve yurdunu savaştan utkuya, tutsaklık
tan erginliğe ulaştırdığı gündür. 

30 ağustos Sevr muahedesinin yır 
tıldığı ve erginlik tacının giyildiği gün
dür. 

Sözlerimi burada bitiritken bUleri 
bu mutlu güne kaYUşturan, bt"'ze Cumu
riyet semasiylc süslenmiş ve hür bir va
tan bırakmak için canlarını feda edt:n 
türk şehitlerine bugünün yüksek yara
ttcm Atatürk'e minnd)erimizi sayğrla· 
rımla sunanm. 

di Bü,yükpiyale, Fehmi Kasımpaşa, 

Nuri Bayazıt. 
Güverte a tegmenliğin-den teğmenli

ğe: 

Adnan İstanbul, Mitat İstanbul, Ali 
Beykoz, Yapr htanbul, Kenan İstan
bul Muzaffer Yanya, Fuad Giresun, . 
Hikmet Usküdar. 

Makine binbasıhktan makine yar-

baylığa: 

Hasan Mehmed Çanakkale, Cemal 
lstnnbul, Hasan Tahsin Beyoğlu. 

Makine yür.başılıktan binb~ılığa~ 

Ali İstanbul 

Ya~ türk ulusu~ onun Raşbuğ\l 
ve ordusu. 

"iaşasm €utnuriyet 

Hııvn lmrunw mlııw B. 1l>ı·. 

Ragıbm ı:t1rdi~i . öyle:t· 
Eıtler, ::ırurddaş.Jar, 

Bugün, en büyıü.k türkw:ı, <tü ınanı 
vatanın temiz topraklan üı.tünde t~

lftllıek • in verdiği sözleri )Perine 

getiı:diği büyült günün yıldönümünü 

kutluyoruz. 

B:ii)ı'iik başkamutaa. m yılı 29 ai,u&
teamu 3C>ağustosa bağlayan gece, saba. 
ha karşı haPp durumunu sou bir ctcfa 
g~zden geçirmi§ ve büyük ,Qrüşü ile 
birkaç_ saat SQnra dloğacak olan gün ·n 
türkün kurtul\LŞ gbne · olaC'ilğ'lllı öyle

~ 
Erler, yurd'da tar, 

En büyük türkün dediği gibi 30 a-

çıka k 
bı-ımum en 

Bu borcu göw' kabartacak ·r a. 
tan bir vatanseverlikle yapan de w \1 

:JUrddaşJarırnızı rada saygı ile ıma· 
:rıın. 

Yuı:ddaşlar; 

Bugün bu dakikada menıkntin dört 
~-- zder ve uçak bayramları 
lr:11tluyonı.z. 

Bq arada Dumhıp..ıu.n!a yatan •.t· 
sn turk eriain anıt1 önüntı. it 7iğit 

türk crle.ı::i büyük bi:r "c:çi.ş yapıyorlaı. 

BUtiln ulusun sc~gisini tgemen1ia va. 
nııı ad~ türk bhramu1-rına nn~ 

_yQrJar. (iüzcl yurdun egemenliği yolun

da hnJarmı seve seve veren kahraman· 
larm rublan güvenli olsun.. Onların 

ı 
döktüğü karıla kurtulan memleket bu
gün yeryüzünün en kuvvetli, en hatırı 
geçu bir memleketi oldu. 

ı"Y'V"""~./V'VV'-"''V'-~AAAL'owfV"""~N!'l,N'\~~~~~~~ 

İstanbul~ 30 (.A.A.) - 30 agu tos .zafer b yramt dalayısi1e Cumur Ba • 
kanı Atatürk taralıncbn Mareşal Ft-ni Çakmak'a yazılan telrraf a$ağı· 
dadn: 

•· Yiihck tilrk udusunun buyiık zaferinin yıldönümüuü. aapa .siz 01. 
duauuu~ halde suhy ve erat lwrün silalı arkads1Iarıma kutlar, ci~ 

ı derin sevgiler sunarken bıı güoü yaratmak için Olen say111 lı:ahruJJanlM• 
büyirk saygı ile a.urım.., K. Atatürk 

Ma~t Fevzi Çarın-.att•ın A tatü rk'e telgrafı: 

.. JO agusto zaferini, cımturlağun relik ordusuna lW~lt ola1aJı yaraun 
U Iu B<ı§b.Ug<ı orrhı adına kutlar \'.l' candan yrılar sunarım. 

Gtnel Kurw.aJ Ba;kauı Mare§al 

Fevzi Çakmak 

Başbakanımızın teşekkürü 
1 tanbııl ~ (A.A.) - B anldı Öttl Bilro Direktörlüğünden: 
Başvekil lsmet lnönü, zafer bayramı tehrikleriııe ayrı ayrı «vU '"' 

mek iaıHasub-tnd:ın iıtilrii, ttbriA vr t ~kkiirlerini A~.lu Ajaıw n 
s.İtasiylc sunar. 

ğustos sabahı türkün kurtuluş güne i 

ufuktan bilti.ın g~lliğiyle dotdu. 
Memleketin ydlardanbed ters- iden ta-

tiini yendi ve memJelltt ondan sonra yüz 
yılları yıtlanı sığdıran bir hızla ilerle

meğe başladı. 

26 ağustos sWahı Afyondaki siper
lerinden fırlayan ordu beş gün ve ge«-

lİk bir savaştan sonra bugun Dumlupı
narda yapılan büyuık meydan savaşında 
dfişmanı tepeJemi ti. 

Bugün. bu büyük savasın yıldönü
mü günü o günkünden yüz defa daha 
kuvvetli olan ordu gelebilecek bütün 

1 
tehlikeleri önliyebilecdt kadar kuvvet. 

lidir. 
Cığcr\crhni~i dolduran temiı hava

nın icinde bizim olmıyan bir zerre bil .. 

yok 
Erler, yurddaşl6U', 
30 ağustos meydan sa'\; şınm yddö

nüınü bayramı tilrk uçak bayramıdır 
da. Dünya ulusJarmın son yıllar için. 

de uçak ıronanna verdikleri önemi he· 
pimiz biliyoruz. Uluslar bu.gün ellerin
deki uçakların sayısı il okuvvctlerini 

ölçüyorlar. vrııardan~ri kafalarını u

çaklarının daha kuvvetli ola!bilmesi da.. 
ha hızlı gidebilmesi yolunda yoruyor-

Jar. Büyük türk ulusunun yurdseverJi
ğiyle biz de her yıl ordumuzu yeni ye. 
ni nçıtk kollariyle kuvvetlendiriyoruz. 

Türk hava kurumu dört aydır bütün 
memlekette hava tehlikesini bilen üye 

yasıyor . 

Bütiin dünya rnillctJcrinin bu yeni 
silaha verdikleri önemi düşünerek Jusa 
zamanda memleketi bava hücGmların· 

1 
dan koruyabilecetk kadar uca1ı: yetistir· 

melr emrini "' n türk hava ku-Tumıına 
bu"'i "" ı: dar yapmakta o?duğ'Umıt7 

Ulusun özü '1!e p kbeli olan ar-
dunun g&ünd.-n ~acalr hiç bir tehH
ke yolt. 

TürJriln büyüle: kamutanı Atatürk 
bütün dinçliği ile ulusunWl baş.ındadn. 
Biltün ulusun kalbi onun kalbi ilt bir-
Jik çarpıyor. • O türk ulusunu dünya uluslarının 

en üstüne çıkarın.ak lararını verdi. O
nun önderliğiyle vatan hctgün güzel· 

leşiyor. Hergün bayındırlaşıyor. Şar. 

ları bağlayan demiryollar hergün yeni 
bır şara doğru uzanıyor. Köprüler kıı· 

ruluyor. Memleketin dört tarafında 
fabrika baca hı, \'ukseliyor. 

Bütün b1.ır hu yapılırken ordu bütün 
uyanıklığı .ıe dimdık ayakta vatanı 
bekliyor. 

Barışın ~k~isi olan, bu ordu e er 
bir defa daha acun 8nünde silMımı kul· 
lanmak zorunda kalırsa o silahın n ısıl 
kullanıldığı yolunda bütii.n dünyaya bir 
dtts daha verecektir. 

Bayramınız kutlu olsun 

A tatürkiin çocukları. 

Tiim /;om 11 ttmı Geıwrul K l'lnnl 
Kiil.·çA'nin ıtöylet•i 

Askerler! Sayın dinleyiciler! 
Utku bayramımız kutlu olsun! 
Bu bayram uluswnuzun en bü ük, 

en mutlu bayramıdır. 
Bundan on yedi yıl önce, 4lcunsal 

tıavaf sonu1'dP. güzel yurdumuzun bır
çok pırlantJ parçaları yabancılımn eli 
M geçm ş yurdun bckçisı olan türk 
ordusu elindtn ailihı almarıtk dağıtıl
mıı; ilk <:ağlerchınberi 6ıgür yaşamış 

olan tü·k u~uıu için. kara günlü, acı bir 
tarih ba'1amrştı. 

Ulusu ve yurdu yönt e olan 
padi ah v1; halife adlı düskUnJerle, bun-

lal Ul b JJUI Ct:UrCIUt!Crl aUllffililı. 
y&ıd n anayurda uldıran yab.nncllar 
birJeşmi , yurt yıkımında onlnrdan ç k 
ileri gitmişlerdi. Tarihte acuna b:ı~ e~. 
diren ulusumuz başı eğilmi boynu .ı
kilk almıştı. 

Bn sırada yurdun i ınden, karanlık
ları yırtan simşclder gi!ıi, bir (Tilrk yi. 
• i\} i, Kamal Atatürk, belırdi. O d "ı.1 

örıce hareket ord uda. Trablusgarp 
vt Balkan savaşları gibi, yurdun ve u· 
htstın çetin sınaçlar geçirdiğı sıra!?.rda, 

~ 'lctircesıue odcvine atılmı§, a un· 
sal va ta dahi, yurdu ve ulusu ıçın 

yii.c bir ilınri ile çabal , oou Ça. 

nakkelede; Arıburnu ve Aııafartalarda 
yıkılmak ,.c yokolmalrtan korumuştu. 

l:luyült Kamal Ata.türl< bUyülı sn,.a· 
sm arkasındaıı gelen kara giirılenn ı· 

c.lları.na dayanamadı. Ç<>k sevdigi ulu. 
~ mun ba ına ~sti. iç '9t' dq .Jngılar1a 
uvasa giri ti: Artık kurtuluı savaşı ha 
lamıştı. 

Beş yıl suren bu çetın sava ta. ba ta 

gel dinlemcdı erk.eğile, kadını ile. dı
şiylı-, t11na;ıyla. ca ve ba ıyla; yok.. 

suJJu .. lırr içinde calı~tı. didindi. uğ
l'aftl. 

1nönünde. Kiltahya ve Eski ehir•d~. 

daha sonn SakaTy~da yapalan bü1ük 

muharebelerde türk ulU6u Y\lrduvcrJi .. 
ğin, ve özverinin en büyük tt tarihl(!_rin 
yazmadığı ömeltlctinf g8 terdi. 

TUrkün Ba buğu, Sakaryadan '°n.. 
rn ; bir JJldanbtti aipcl'Xrinc miınrnağa 
aodanllllf o1an, dilşmana rinal için or
dulannı anıkladı. 26 afustoe ı 922 de 
c!lipnanı siperlerinde birden öyle bas -
tırdı }i, dört gün d&-t gece kendisini 

lı.wtaımak için dü§manın luırc•dığı ,._ 

mdtler hep bo§una &itti Türk Başbıı • 
ğunun yüksek güdümü He dilfnı~ ordu. 
sn 30 ağ to ım df ~ınaıcia 
dört ~·önden sanldı, Ba komutanlariy • 
Je tıareber tutsandr ve ok edildi 

Bu mutlu aonuç. ti.ırk ulu&unu, tum 
erğinliğc erdirdi. 

JJu büyülr utku ile, türkün oğuz kur· 
tancısı çok ıscvdı~i ulusunu, karanlık 

bir zindandan, yeni ve ayclınlık bir m:
)IU ertesine kavu turdu 

İşte o bUyiilı utku gününün ı 3. yıl· 
danüıııünü bugün burada toplanarak 
kutluyoruz • 

Ey Büyu?r Atatürk t ntku sana. ve 
senin yüce ulusuna yaro:ı;ır. Çünku s 1. 

yalnız utkunun ve durmadan ilerleme -
nin ve yalnız yurd ve uh nrl)cın 
sembolüs6n J 

Sen yaşa ey büyük Ba bu~ 1 

Yurdunla. uluı.-unla bitmek tll en • 
mck hilmhen utkularmla yaş~ ı 

Arkada§lar; 

Türk ulusu nasıl t'.rkmlik avaaın 

yüce başbutunun göstt'rdiği yold 

derek utkuya erdia ; '>lıt tan o 
türk ulusu na J] eöe beh i öndtr"nın 

buyurdugu yonü tutarak macına v r

dıyaa: bundan sonra ela ne ve hıc; dıı

şimmeden yaratıcı Atatlirk'unlin, çtı _ 
ğı, aydınlattığı ve buyıırdu~u \ 1 t n 

içtem bir inan ve ozvrrj ıle yiırily c k, 
yfilf elrcek v yilksel ce'k ır. 

Yaşasın büyük yaratıcı Atatürk ı 

Yapsın urdumuı ve ulusumuz 
Ya.asın türk cumurhıgu 

Bavram llütün uı·d-
J • 

fla kutlandı 
Ôzel aytarlarımıulan ve oıan~

ton aldığımız telgraflar; b 'ivi; '., 
bayramın yurdun an u' ı. ue u: l 

IW elerine vanncıya k,.,d ar h •r 
yerele aynı sevine llıP k•cmlikfo 
katla.,,Jıiiınr on•atm,., "hrf ,,. 

c """ 
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Mı ılı Mudafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

A kert it e ve orta okullara öğretmen aranıyor. 

ı - t t nbul ve Bursadakı liselerle Kırıkkale a kert sanatlar 
lisesine ve orta okulasına ve Erzincan, Konya askeri orta okula • 
\arına her der için o~retmen alınacaktır. 

2 - Öğretmenlerin k nuni art ve vasıfları taşımaları gerektir. 
3 - Bu gıbilerden istekli olanların dilek kağıdlarını Ankarada 

keri li ler mufctti ligine göndermeleri. 
4 - Dilek kflğıdl rın ilı tirilecek kağıdlar şunlardır 
a) Fotoğraflı ve tasdıklı fış 
b) Çıktıgı yiıksek okulanın şahadetname ı veya tasdikh sureti. 
c) Onıver itede imtihan vererek ehliyetname almı ı e bunun 

ta dikli suretı. 
Bunlardan: tetkik edıldikten onra uygun görlilenlerden ay • 

tıca hUsnuhal ilmühaberi, ıhhat raporu ve taahhUd senedi istene· 
cektir. 

3 - Ucretler şbyledır : 
lstanbuldnki askerı li eler ıçın riyaziye ve fizık der lcrınin 

ylık ücreti 108 liraya, diğer dersler ücreti 98 liraya kadardır. Bur· 
a lisesi için riyaziye, fizik ve kimya deslerinın aylık ucreti 126 

liraya. diğer derslerin ücreti 108 liraya kadardır. 
Kırıkkale sanat lisesi için riyaziye ve fizik 16S liraya kadar, 

diğer derslerin aylık ücreti 126 liraya kadardır. 
Konya orta okulası için bütUn derslerin Ucr~ti 108 liraya ka· 

dardır. Erzincan orta okulası için bütiln dersler 126 liraya kadardır. 
6 - Maarif okulalarında dersi olan öğretmenlere ders başına 

Qcret verilir. 
7 - İ teklilerin 1 eylül 935 tarihine kadar müracaattan. 

(2096) l - 3418 

tLAN 
Ordu ıhh ihtıyacı için 90 • ila • 105 adet hastane çadırı ile S 

illi 8 takım ameliyat çadırları kapalı zarf usuliyle atın alınacaktı~. 
İhalesi 7.10.935 pazartesi gUnil saat 14,5 dadır. Bedeli (200.000) ~-. 
radır. Teminatı muvakkatesi 112SO liradır. Evsaf ve şartnamesını 
almak ve görmek istiyenler 10 lira mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınacaktır. Eksiltmeye gireceklerin 2490 numar~
lı kanunda gösterilen vesikalar ve 112SO liralık teminat ve teklıf 
mektuplariyle birlikte belli gün ve aatindcn en az bir aat evel ko· 
misyona gelmeleri. (221S) 1-3594 

BİLİT ni gl>rmek istiyenlerin her gün 
1 - Bursa ve Mudanya gar· eksiltmeye gireceklerin ilk ina•ıç 

nizonları için bir kilo una lıiçi· parası makbuzu ile 2490 sa~ ılı 
len eder 20 kuruş olan lS0.000 kanunun 2 ve 3 ünciı maddele • 
kilo sığır eti kapalı zarfla eksilt cindeki belgelerile M.M.V. Sa· 
meye konulmuştur. tın alma komısyonuna varmala 

2 - Eksiltmesi 2 ey1ul 935 rı. (2147) 1 - 3S3S 
pazartesi guntı saat 15 de Bur· İLAN 
ada Tophanede Sa. Al. Ko. da ı _ Bir metresine bıçilen e-

yapdaca.Xtır. der 25 kuşuş olan SOO bin met-
3 - İlk inanç parası 2250 li· re çamaşırlık bez eksiltmesinde 

radır. verilen fiat pahalı görüldüğün -
4 - Şartnamesini almak isli· den yeniden kapalı zarfla eksilt· 

yenler her giın adı geçen ko • meye konulmuştur. 
miayona uğrayabilirler. 2 - İhalesi 10. 9. 935 salı gli· 

S - Ekailtmeye girecekler nü saat 15 dedir. 
llk inanç parası makbuz veya 3 - Şartnamesi 625 kuruşa 
mektuplariyle birlikte teklif M. M. V. Sa. Al. Ko. dan ahnır. 
mektuplarını ihale saatından bir 4 - Eksiltmeye girecekler 
aaat evel Bursada satın alma 7SOO liralık ilk inanç parası mek.. 
Ko. na vermeleri. (2192) tup veya makbuzlariyle kanu -

1- 3546 nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
Bil.İT yazılı belgelerle birlikte teklif 

mektuplarını ihale saatmdan bir 
1 - 100 ton bindyagı kapalı saat evet M. M. V. satınalma 

&arfla eksıltmeye konmU§tur. Ko. na vermeleri. (2322) 1-3710 
2 - Tahmin edilen bedeli 

(56.000) liradır. B İ L t T 
3 - İhalesi 3. 10. 93S perşenı- l - Bir tanesine biçilen eder 

be günll saat on birdedir. 6 kuruş olan bir milyon tane •le-
4 - Şartnamesi (280) kuruı ğişik renk ve uzunlukta makara 

mukabilinde verilmektedir. kapalı zarfla ek iltmeye konul-
S - Eksiltmeye gireceklerirı muştur. 

2490 sayılı kanunda aranılan ve- 2 - İhalesi 2 birinciteşritı 
ıikalarla birlikte ve ihale aatm- 93S çarşamba günü saat 11 deılir. 
dan bir saat evel 4200 liralık •e· 3 - İlk inanç parası 4250 Ji. 
minat ve teklif mektuplariyle M. radır • 
M. Vekileti Gntın alma komi • 4 - Şartname ını 3 lira kar-
yonuna v.armaları. (2163) şıhğında almak ve örneklerıni 

ı- 3S33 görmek istiyenler her giln ko • 

B1L1T 
1 - Bır metresine bic;;ilen e

der 32 kuruş olan 69 bin metre 
bijamahk bez kapalı zarfla ek • 
ıltmeye konulmuştur. 

2 - İhale i 13 eylül 935 cu • 
ma gunU aat ıs deC:ir . 

3 - İlk inanc para ı 1666 li· 
radır. 

4 - Şartnameler para ız ola
rak M M. V. Sa Al. Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksıltmeye girecekler 
Uk inanç para r mektup veya 
cnakbuzlariyle 2490 sayılı k~nu
nun 2 ve 3 Uncu maddelerınde 
yazılı belgelerle birlikte tekl~f 
mektuplarını ihale saatından bır 
ıaat evet M. M. V. satınalma Ko. 
na vermeleri. (2269) 1 -3637 

BİT.İT 
1 - Çorlu garnizonu için 

108.200 kilo sıgır eti kapalı zarf· 
tan pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - İlk pazarlığı 2 eylül 935 
pazartesi gunü sı:tat 16 dadır. Bir 
kilosuna biçilen eder 24 kuruş • 
tur. 

3 - ilk inanç para t 1928 li· 
radrr. 

4 - Şartname ini g8recekler 
her gün pazarlığa girecekler bel· 
11 gün ve saatında Çorluda satın 
.tlma Ko. nunda bulunmalarr. 

( 2266) ı- 363 

.BfLİT 
ı - 3 000 çıft ylin ldıven • 

çı ek iltm e konmu tur. 
2 - Hep ının biçılen ederi 

2400 lira v 'lk ın nç parası 160 
liradır. 

3 - İhalesi 5. 9 93S perşembe 
6finiı saat ondadır 

4 _. Şartnam ? rn 

misyona uğrayabilirler. 
S - Eksiltmeye girecekler 

ilk inanç parası ıncktup V""Ya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncU maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından btr 
saat evci Ankarada M. M. V. sa 
tın alma Ko. na vermeleri. 

(2161) l-3S31 

B1LtT 
1 - Bır metresıne biçilen e 

der 110 kuruş olan 40 bin metre 
ekmek torbahgı bez kapalı zaı f. 
la ek iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 birinciteşrin 
935 perşembe günü saat 15 dedır. 

3 - İlk inanç parası 3300 li· 
radır. 

4 - artrume ını 240 kutu· 
şa almak ve örneğini görmek n •• 
tiyenler her gün komisyona uğ
rayabilirler. 

s - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncll maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte tekı~f\ 
mektuplarını ihale saatından oır 
aaat evet Ankarada M. M. V 
satın alma {(o. na vermeleri 

(2162) 1 - 3532 

BİLİT 
ı - Bıtli garnizonu için 

3SO OOi> kilo fabrika unu kapalı 
ıarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesı 14. 9. 93S cumar. 
te i gunli saat 10 da Batlı de a. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Hep ıne biçilen cd r 
35.000 liradır. 

4- Şartname ini alrrtak istı. 
yenler her gUn, eksiltmeye gire· 
cekler 'l625 liralık ilk inanç pa-

ULUS 

rasiyle Ticaret vesıkalan ile 
birlikte teklif mektuplarını iha.. 
le saatından bir saat evel Bit 
li te Sa. AL Ko. na vemıelerL • 

(2306) ı- 3689 

BİLIT 
1 - Yerli fabrikalar mamu • 

latından ve bir metresine biçilen 
eder 270 kuruş olan 3500 metre 
haki şayak kapalı zarfla eksiJt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 9. 9. 935 pazartel 
günü saat ıs dedir . 

3 - İlk inanç parası 708 lira 
7S kuruştur. 

4 - Şartname ini parasız al
mak ve örneğini görmek isti -
yenler her gi.ın figleden sonra ko 
misyona uğrayabflirler • 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası makbuz ve mek· 
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 iıncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektup 
lannı ihale saahndan bir aat e
vel M. M. V. satınalma Ko. nıı 
vermeleri. (2143) 1 - 3506 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 38 

bin 500 lira olan on dokuz kalem 
saraciye malzemesi kapalı zarf • 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 eylUI 93S çar
şamba günü saat ıs dedir. 

3 - İlk inanç para ı 2887 lira 
50 kuruştur. 

4 - Şartnameler 193 kuruşa 
M. M. V. Sa. At. Ko. dan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup "cya 
makbuzlııriyle 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 lincU maddelerinde 
yazılı oelgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evet M. M. V. Satmalma Ko. 
na vermeleri. (2271) l-3641 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçilen e -

der '100 kuruş olan 3500 metre 
lacivert kumaş kapalı zarrta ek· 
iltmcye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 12. 9. 935 perşem
be gi.ınU saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız ol. 
mak ve örneğini görmek için her 
giln cksi1tmeve girmek için de 
1050 liralık ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlariyle ka 
nunun 2 ... e 3 üncU maddelerin. 
de yazılı belgelerle birlikte tek.. 
lif mektuplarını iha1e saatmdan 
bir saat evet M M. V. satın al 
ma Ko. na vı;rmelerı. (2351) 

1- 3759 

BİLİT 
1 - Demirköy garnizonu kin 

500,000 kilo un kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11.9.93S çarşamba 
gUnü saat onda Demirkôyde sa
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık inanç parası 6375 Ji. 

radır. 1 4 - Şartnamesini almak iç.in 
herglin eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak. 
buzlariyle ticaret vesikaları ile 
birlikte teklif mektuplarını iha· 
le saatinden bir aat evci yukar
da adı geçen komisyona verme. 
leri. (2334) 1-3727 

BİL İT 
1 - Bursa, Mudanya ve Ban

dırma garnizonları için 1007 ton 
tüvenan maden kömürü kapalı 
zaıfta ek iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 12. 9. 935 per • 
şembe günii saat ıs de Bursada 
tümen satın alma Ko. da yapı • 
lacaktır. 

3 - İlk inanç parası 1165 li. 
ra 8G kuruş ve hep ine biçılen 
eder (lS.544) liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
tıtaret vesikası ve teminat mek. 
luplariyle teklif mektuplarrnı 
ihale aatından bir saat cvel adı 
geçen Ko. na vermeleri. 

(2352) 1- 3760 

BfLtT 
1 - Bursa, Mudanya ve Ban.. 

dırma garnizonları için 23.300 
kilo sade vağı kapalı zarfla ek· 
siıtmeyc konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 eylül 935 pa • 
zartesi saat 14 de Bursada tü _ 
men satın alma Ko. da yapıla • 
r.akur • 

3 - İlk inanç parası {148S) 
lira (38) kuruş ve bir kilosuna 
biçilen edı:r 85 kuruştur. 

4 - Şartn?mesi yukarda adı 
geçen komisyondan verilir. 

5 - Eksilcmeve v,i. ecekler ille 
ınanç paras· mektup • e itcaret 
vfSikalarıv•:ı birlik~~ t~kiif mele 
t<Jplannı İiıt\le saatırıdan bir sa.. 
ı>t evet Bı:rı.ada tÜmf'rı Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. 

(2353) 1-3761 

BİL İT 
1 - Yerli veya Avrupa fab

rikaları mamulatından olmak fi. 
zere bir metreisne uiçi len ell.:ı 
f>S kuruş olan 25,800 metre arka 
çantahgı bez kapalı zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. 10. 93S çarşa:n· 
ba günü saat ıs dedir. 

3 - İlk inanç parası 1257 li· 
ra 75 kuru~tur. 

4- Şartnamesini almak ve 
örnegini görmek istiyenler her 
gün bğleden sonra komisyona 
qgrayabilirJer. 

S - Eksiltmeye girecekleı 
ilk inanç parası mekt.up veva 
makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerinde yazılı bel~e· 
terle birlikte teklif mektuplarrnı 
ihale aatrndan bir saat evet M. 
M. V. satın alma Ko. na verme· 
leri. (2142) 1-3536 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Bolu afıa l\Jlüdür]ü~ünden: 

l - 16. 8 . . 935 cuma gUnU yapılan ek fümede talip çıkma~ığm· 
d.an aynı şeraıt a.~tında tekrar eksiltmeye konu1an iş: ~olu vılaye
tınde ~olu - Duzce yolunda 21 x 287 inci kilometre ıle 47 x 590 
ıncı kılometre ara<ıında Uç kısımda 9961 metrelik şose lSkil1erek 
e~rakı ke fiye ve fenniye i dairesinde in aatıclır. Bu in aatın ke. 
şıf bedeli (22187) liradır. 

2 - Bu ı e ait şartnameler ve evrak unlardır 
A) Eksiltme şartname 1 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işlen ~eraiti unıumıyesı 
D) Şo5<: tamiratı esasiyesınc dair fenni ve hususi şartname 
E) Kesıf hu1a ası, ıl ilei fiat mc abat cedvelleri. 
F) Grafik. ' 

İsti yenler bu artnamelerı ve evrakı ı 12 kuru bedel mukabilın
de Bolu nafıa mudürlüğilnden alabilir. 

3 ~ 2. 9. 935 tarihinin pazartesi glinil saat 16 da Boluda hiıkU 
met bınasrn~a nafıa müdiırlliğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eks~ltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
~ - Eksıltmeye gire-bilmek için isteklinin 1664 lira muvakkat 

temına! vermesi bundan ba ka aşağıdaki vesikaları haiz olup gö 
termesı lazımdır. 

1- Ticaret .Oda ında kayıdh btılunduğuna dair vesika. 

1 ; - İstekhler rol inşaahnı yapabilecek iktikdarı fennisi bu 
un uğuna ve~a bu ev afı haiz gösterebilecekleri fen memurunun 
~afra. Veka!etınden veya nafıa nıi.ıdürlilklerinden veya devairi saire 
eyetı fennı~elerinden aldıkları ehliyet vesikaları . 

bi 6 - Tekl.ıf mektup1arı yukarda üçı;ccil maddede yazılı aattan 
~.~t evelı~e kadar Botu nafıa miıdürlüğü dairesine getirilerek 
~ 1 t~e ko.~ısyonu reislit!ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
~ ta ıle gonderilecek rnektuplann nihayet Ucilncli maddede ya. 

~1 1 
saata kadar gelmiş olma ı ve dış zarfın mühUr mumu ile iyice 

apat~mış olması. lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil. 
~ez. vrakr .ke fıve .ve fenniye ve sartnamcler Ankara, tstanbul, 

onguldak vılavet1erı nafıa rnUdürlUkleriı.ıe de ~önderilmistir. 
(2330 ) 1 - 3725 

Artvin Hudut taburu ~atın alına 
kon1i~'ronuııda ı 

.Artvi!' Garnizonu ihtiyacı için ııs bın kilo un 19.8.93S pazar. 
tesı gUnU saat onda yapılan ihalede verilen fiat haddi tayikinde gö. 
rulmediğinden 22.8.935 tarihinden itibaren ıs gün mtıddetle yeni· 
~~n kapalı .zarf usulu ile eksiltme}'C konulmasına karar verildL. 
gınden .eksıl.tme 6.9.935 te Cumartesi gUnU saat 14 de yapıla~ağın. 
dan talıplerın bu saate kadar teklif mektuplarını ve 1687 lıra 50 
kuruşluk teminatlariyle ve ticaret odalarında musaddak hUvivetle· 
riyle şartnameyi görmek istiyenler Artvin alım satım komisyonu. 
na müracaatlarr. (2343) t-3'44 

Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem rnev • 

ki kıtaat hayvanatının 612700 
kilo arpa ihtiyacı kapalı zarf u· 
sulü ile atın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10 eylül 935 sa· 
1ı günü saat on altı buçuk· 
ta lzmirde kıslada müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 -Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. 

4- Arpanın tahmin edilen 
mecmu tutarı 27571 lira 50 ku · 
ruştur. 

!i - Beher kilo arpa için 4 
kuruş 50 santim fiat tahmin e • 
dilmiştir. 

6 - Teminatı muvakkate ak· 
c;esi 2067 lira 86 kuruştur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda· 
sında kayıdh olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetin. 
dedirler. 

8 - Münakasay iştirak ede· 
cekler 'ı490 sayılı artırma ve ek· 
sittme kanununun 2 \'e 3 UncU 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı mu. 
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evet komisyona ver· 
miş bulunacaklardır. (2282) 

1- 3649 

!LAN 
Elmalıda bulunan kıtaat ih -

tiycscı için kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konan 188.000 kilo 
birınci nevi unun ihalesi 10 ey -
lül 93S sah günü saat 14 de ya
pılacağından isteklilerin Ankara 
levazım fimirliğindeki şartname 
mucibince muhammen bedeli o -
lan 10 kuruş 75 santimden 1516 
liralr!c muvakkat teminatının 
da askert satınalma komisyonu -
mal sandığına yatırarak Antalya 
na müracaatları .(2349) 1--3749 

İLAN 
Kırıkkale askeri .. anat mek· 

tcpleri için 62 kalem eczayı kim 
yeviye ve 54 kalem den malze • 
mesi iki şartnamede olarak 7 ey· 
lül 93S cumartesi günü saat 11 
de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Talipler eczayı tıb 
biyenin muhammen bedeli olan 
457 liraya mkabit 34 lira 28 ku 
ruş ve ders malzemesinin mu • 
hammen bedeli olan 1436 lira 2S 
kuru!Ja mukabil 107 lira 72 kuruş 
teminatı eveliveterini Ankara 
levazım §mirliği muhasebeci 
lik veznesine yatırarak vaktinde 
Ankara Levazım amirliği satın. 
alma komisyonunda bulunmala • 
rr. (2283) 1 - 3648 

t LAN 
Balıkesir garnizon kıtaat 

hayvanatı için 400 ton yulaf 
10. 9. 935 salı günü saat on altı· 
da ihalesi yapılmak üzere kapa· 
1r zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 18.000 lira muvak 
kat teminat mikdarı 135 liradır. 
Şartnamesi her gün Ankara le • 
vazım :!mirliği satmatma komi • 
yonunda görlilebilir. MUnakasa • 
va iştirak edecekler teminatı mu 
vakkate makbuzları ile birlikte 
teklif mektuplannı mUnakasa • 
nrn vapılacağı muayyen saattan 
bir aat evel Balı kesirde 1 l. Kor. 
eatmalma komisvonuna vennele· 
ri. (2246) 1- 3635 

İLAN 
1 - İtfaiye meydanındaki tn 

dbat karakolunun elektrik tesi· 
satı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Keşifi tatil günlerind::n 
maada her gün Ankara levazım 
~mirliği satın alma komisyonun· 
da görülUr. 

3 - Mezkur elektrık tesısa· 
tınrn keşfi 278 lira olup temi • 
natı muvakkatesi 20 lira SS ku
ruştur. 

4 - Pa~arhğı 2 eylUl 93S ta· 
rihine miısadif pazartesi gilnit 
saat ıs de yapılacaktır. 

S - Pazarlığı Adcara levazcm 
limirliği satın alma komisyonun
da vapalacaktır. 

6 - İsteklilerin bu gibi it · 
terle iştigal ettiklerine dair ve
sika ve teminatı muvakkate mak· 
buzlan ilt.:. birlikte Ankara. le • 
vazrm §mirliği satın alma ko • 
misyonuna gelmeleri. 1 - 3582 

İLAN 
Komutanlığa b:ığh hayvanat 

ıhtiyacı ohm 440 t•Jıl nrııa veya 
yulaf kapalı zarfla ekbiltmeye 
konulmu~tur 

ıJa ve yulaf•an hnı.r,iı;i 
ucuz teklif olunursa tercihan 
ıcuzu :ı~ın<.cakt:r. Arpımın be· 

htt k:1.~ • ,ı;t t h: .n ·1.1"n Le • 
del 5 <u il" !O i:lntimd. r. !h::ıle • 
si 6 ey!l:: '.>l.1 •'l .. t ı:; ı.·1.:rı:r. Şart· 
name· 

ma eksiltme komisyonunda gö 
rülebilir. Eksiltmeye girecekle • 
rin arpa için 1650 ve yulaf için 
181S liralık ilk teminatları ile 
2490 ayılr kanunun 23 üncü mad 
desindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektubu belli gün ve iha· 
le saatından en az bir s at eve. 
line kadar komutanlık artırma 

ve eksiltme komisyonuna ver -
meleri. (2284) 1- 3647 

Kor merkez kıtaatı ıhtiyacı 

için 400.000 kilo buğday unu 1 l 
eylül 935 çarşamba günü saat ıs 
de ihalesi yapılmak üzere kapa. 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesi Ankara levazım i . 
mirliği satınalma komisyonun -
da görülebilir. Muvakkat temi • 
nat mikdarı 2850 liradır. 

Teminatı muvakkate makbuz 
ve teklif mektuplarını ihalenın 
yapıtacağı muayyen saattan b.ır 

saat evel Balıkesir kolordu sa • 
tınalma komisyonuna vermelerı 

(2347) 1- 3747 

ı...u:ı~ara Bclcd::ci ı: 1 iliinJarr 

İLAN 
Ankara belediyesi su ışlerı 

direktörlüğü için 19000 kilo ha· 
lis meşe odunu alınacaktır. Bu. 
nun tüm tutarı 38000 kuruştw 
Açık eksiltme yöndemi ile ek.. 
siltmeye konmuştur. Eksiltme 
12. 9. 935 perşembe günü saat l!ı 
de itfaiye meydanında su işlcrı 
artırma ve eksiltme ve ihale ko
misyonunda olacaktır. Şartname. 
yi görmek istiyenler her gün su 
işleri direktörlüğü levazımıncla 
görebilirler. (2344) 1- 374S 

\!'!keri f<abrikalar llumm 
Müdiirlüğü Satmalmo 

Komisvonu llinlan 

İLA 

1500 kilo sade yağ 

Tahmin edilen bedeli (1200) 
lira oian yukarda mikdarı wo 
cinsi yazılı yağ Askeri fabrika • 
lar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 17 eylül 935 ta • 
rihinde salı gür.ü saat 15 de a. 
çık eksiltme ile ihale edilecek • 
tir. Şartname parnu olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (90) li· 
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gUn ve saatta komisyou 
milracaatlatı. (2376) 1--3790 

Silah fabrikasında halen 
mevcud 500 kilo ve 31 mayıs 93~ 
tarihine kadar yevmiye en az 100 
ve en çok 300 kilo ceviz ağacı 
talaşı satışL 

Beher 25 kilosuna tahmin e
dilen beş kuruş fiat ile yukard.ı 
cins ve mikdan yazılı talaş As. 
keri fabrikalar umum mUdUrlil· 
ğü satın alma komisyonunca 18 
eylül 193S çarşamba gUnü saat 
ıs de açık artırma ile satıla • 
caktır. Buna ait şartname pa • 
rasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 124S kuruş ve 2490 numara.. 
it kanunun 2. ve 3. maddelerin· 
de yazılı vesaikle mezkQr gUn vo 
saatta komisyona mUracaatlan. 

(2409) 1-3803 

Z AY t 
930 senesi Kırşehir orta mek

tebinden aldığım tahsil bilgimi 
kaybettim, yenisini alacağımd.ın 
eski inin hUkmU yoktur. 

Kırşehirde Adil oğlu 
1 - 3800 İzzet 

Doktor 
li i\laruf iiu, ~r 

DERt , FtRENGI VE BEl O· 
ôUKLfJClJ HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tah kh ne caddesi başında At· 
tınt ş sokak No. 17 Hastalarını 

h t'ı::Un Q. 13 vt t 5-20ye kadar 
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Nafıa \' ekileti 
B şin ·i Daire su işleri eksiltme 

komisyonundan: 
1 - Eksiltmeye .konulan iş: Ankarada Çankay yolu llzerinde 

Menfez. 
Ayrancı deresi &uyunu Kavaklıdere kanalizasyonuna bağlamak 

tl.zere l.50 genişliğinde ve 75.60 metre uzunluğunda menfez yapıl
ması keşif bedeli 5505 lira 82 kuruştur. 

2 - Bu .işe ait şartname ve evrak şunlardır' 
n) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi , 
d) Fenni şartname 
f) Proje grafik, 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı beşinci daire su işleri mU

dlirlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 27. 8. 935 tarihinden itibaren on be şgün olup ey. 

llilün 11 inci çarşamba günü saat 3 de beşinci dairede yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 413 lira muvakk t 

teminat verme i bundan başka aşağldaki vesikaları göstermesi la.. 
umdır. Nafıa Vekaletinden alınmış bir fenni ehliyetname vesikası 
ve Ticaret Odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saattan bir s at 
eveline kadar beşinci daireye getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine verilecektir. Post'a ile gönderilecek mektupların 3 üncü 
maddde yazılı saata kadar gelmiş olması ve dı ;ıarflann mühür 
mumu ile kaparunı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (2354) 1- 3767 

Anliara İlllaylığından: 
Cinsi 

Odun 
Çıra 
Mangal kömürll 

Mikdarı 

128000 
2800 
ı480 

Fiyatı 

1,7! 
2,5 
4.5 

Tutarı 

Lira K. 
~240 

70 
381 bO 

2691 60 
ı - 1lk okullar için yukarda cinsi, mikdarı, fiyatı, tutarı yazılı 

mahrukat açık arttırma ile alınacaktır. 
2 - Bu mahrukatın oranlanan bedeli 2691 lira 60 kuru§tur. 
3 - İhalesi 9.9.935 pazartesi günü saat ıs de Ankara lt kona

lmda n ailrel komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedelinin yüzde 7.S tcminau muvakka

teyi bir gUn evel Ankara ö.zel sağış direktörlilğU veznesine yatır. 
mrş bulunacaklardır. 

5 - Şartnameyi 2örmek fstiyenler Killtilr Dire-ktörlUğline mU-
racaat edebilirler. (2345) 1-3746 

Ankara raliliğinden~ 
ı - Yahşihan -Keskin yolunun 2+620 - 19+935 inci kilo

metreleri arasmda takriben 5600 metre mikftb kırma tat ve blokaj 
ta§ı ibzaratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu jıin tahmin edilen bedeli (7116) lira (63) kuruftur. 
Bu işe ait ~ ve evrak ıunlardırı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesl 
E - Hususi ~name. 
F - Keşif ve silsilci fiat cedvell 
lstiyenler bu evrakı Ankara vilayeti nafıa baş mllhendislilin

de görebilirler. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihine mlisadif pazartesi glinil saat 

15 de Ankara vilayeti bincıaında vilayet encllmeni taraimdan ya
pılacnktır. · 

• 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (578) lira (75) 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan ihale güntl nihayet saat 14 e kadar An· 
kara vilayeti binasında vilayet encUmcni riyasetine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Postil ile gönderilecek mektuplar nihayet 
ibate günU saat ıs e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada ola • 
cak gecikmeler kabul edilmez. (2205) 1- 3561 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı. 

Sıhlıat · çtinıai Mua ııet: 7 ka
leti AnJ ara f.erkez Hıfzı ılıha 

Dir ~ı tör1üğüııden: •• • mu 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Yeni ehirde merkez hrf. 

sıssıhha müe esesinde yapılacak: 
A - Serum ve çiçek hayvanları için yem deJlosu. 
B - Toprak altında gübre deposu. 
C - Kapıcı kulübesi. 
D - Demir okak kapıları. 

E - Beton yollar. 
F - Memurin apartımanı etrafına tel örgüsU. 
Umum inşaat tahmini keşif bedeli 27238 lira 13 kuruştur 
2 - Bu işe cıit şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukm•ele projesi. 
C - Fenni şartname. 
J) - Keşif cedveli. 
E - 9 adet plan. 
İ&tiyenler bu şartname ve evrakı 1 lira 36 kuruı bedel muka· 

bilinde Ankarada merkez hıfzıssıhha mUcssesesi ayniyat bürosun.. 
dan ve 1stanbulda Galatada sahil sıhhiye merkezi baş tabibliğin.. 
den alabilirler. 

2 - E iltme ıı. 9. 935 tarihinde çarşamba günü saat 11 de An· 
kara merkez hıfzıssıhha miiesse~sinde teşekkül edecek inşaat ko. 
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
s - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2042 .. li~a ~~ ~uruş 

muvakkat teminatı Hudut ve sahiller ıhhnt umum mudurlügü vcz.. 
nesine; bundan başka a ağıdaki vcsikalan haiz olup gösterme i 
gerektir. -

Eksiltmeye en az bir parçada 2~000 liralık bi.r ?i~ yapmış oldu: 
~una ve bu işe gircbileceginc daır nafıa mUdU~lilg~?dcn belge ı 
ve bu seneye ait ticaret odası vesikası olanlar gırebılır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda üçüncü 1?.addede. yazılı ~attan 
bir saat evcline kadar merkez hıfzıssıhha muessesesıne getinlerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Us~in~ü mad?ede ,Y~ -
zıh sz.atc kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumıylc ıyıoc 
apatılmıs o1masr lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil. 

mez. (2332) 1 -3732 

ULUS 

1 Nafıa beşinci daire 1 

S1ı İşleri üdürlüğü arttırma 

ek iltme ve ihale komisyonundan 
Keşif bedeli 15194 lira 73 kuru§ olan Dikmen deresi ıslah ame

liyatı 10. 8. 935 den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye korunu' ise de yevmi ihalede azanın noksanlığı dolayı. 
siyle eksiltme kanununun 29 uncu maddesi mucibince omisyon te
şekkül edemmıi§ olmakla yeniden 2.9.935 de eksiltmeye konmuştur. 

İhale 18.9.935 çarşamba günü saat 3 de Nafıa Beşinci daire su 
İJleri müdürlüğünde icra edileceğinden isteklilerin ihale günü sa.. 
at ikiye kadar teminat ve tekliflerini müdüriyete vermeleri lazım. 
dır. Teminat akçesi 1139 lira 60 kuruştur. Tekliflerin 2490 numa
ralı kanunun tariflerine uygun olacaktır. (2358) 1- 3768 · 

laliye Vekaletin,Ien: 
Cinsi ?rfiktan Muvakkat tenunat 

Müstamel anbalaj kağıdı 3000 idlo Lirn: 22 Krş. 50 
Kırık balye kapağı 2500 kilo Lira 1 Krs. 88 
Müstamel tahta ısandık 10.: adet Lira: 2 Krş. o3 

.. çcnber 500 kilo Krş. 09 
Ankara ku ta?>iye deposunda mevcut yukarıda cins ve miktar

ları xazılı dört cins anbalaj malzemesi pazarlıkla satılacağından is
tekh olanların yukarda gösterilen muvakkat teminatrlan ile bir. 
likte 11.9.935 tarihine müsadif çarşamba günü saat on dörtte Mali. 
ye vekaletinde müteşekkil komisyona gelmeleri. (2328) 1-3741 

Ankara P. T. T. 
Ba . ., ınüdüı~liiğiiııden: 

3'10 lira 46 kuruıJ keşifli Ankara telsiz irsal istasyonu büyük su 
kuyusu ile 210 lira 91 kuruş keşifli bu istasyon haHi kuyularının 
tamirleri paurlıkla yaptırılacaktır. Muvakkat teminat 41 lira 35 
kuruştur. Buna nıtiteallik şartnameler yazı büromuzdan parasız ve. 
rmr. lsteklilerin 9 cylfil pazartesi günu saat ıs de 2490 sayılı ar· 
trrma eksiltme ve ihale kanununda yazılı bel.e-elcrle komisyonumu. 
za müracaatları. (2329) 1-3740 

Konya ova ı sulama idaresi kadrosunda iki vliz lira aylık Uc 
retli su mühendisliği ı1e vüz lira ayhkücretli iki fen memur· 
luğu açıktır. 

Hizmete istekli olanlar ve fazla malUmat almak 1stivenler Zi· 
raat Vekilliginde ziraat umum müdürlüğüne acele müracaat 
etsinler. (2157) 1-3512 

Aııkara otol)üs İ leıi 

Oirektörl~Oünd n : 
OTOBÜS İŞYARLARt İÇİN : 
no takım elbise ve kasket tahmin bedeli 1595 lira 
110 Palto tahmin bedeli 1320 lira 
110 çift potin tahmin bedeli 577 lira. 

50 adet ceviz bilet kutusu tahmin bedeli 200 Jira ayn ayn açık 
ekall~ye konulmu,tur. 

Şartname ve mühilr1ü niimuneler Ankara belediye i otobüs işleri 
direktörlfiğilndedir. 

İhalesi 2 • 9 • 935 tarihli pazartesi ~Unü sut 10 30 da yapılacak 
ttr. 

• lırteklilerin % 7,5 ilk tcminatlnriylc belediye otobüs i leri komi 
vonuna gelmeleri. (2286) 1-3652 

Taı>u Kada~tro G ueJ. l\f.üdüı·lü
ğiiııf1eıı: 

Kadastro fen heyetleri lçln ~tın alınacak olan ve teslim şart
ları dairede bulunan şartnaınesınde Vrtzllr muhammen bedeli 550 
lira bir adet (ELLİPSKOPF) kopya makinesi ve tefcrrüatr keza 
muhammen becleli 450 lira bir ad t (HİLDEBRAND) Tıirk alidatı 
(Alidat Olimetrik) ve muhammen bedeli 180 lira (SÜSS RAN
DOB 'Müessesesi Polar Koordi~atoğ~af Sis!e.m Szo\:atay muhammen 
bedeli 350 lira bir adet Karl Zeıss Kıp Lodıs muhammen bedeli 9 li· 
ra presizion, beş adet mahfaza1ı Bah:ıstr, muha"nuncn b deli altı Ji· 
ra beş adet büyük pusla, muhaınmen be~eli 5 lira tam daire taksi· 
matlı 19.75 kutrunda beş add effaf. mınkalegrat taksimatlı) mu
hammen bedeli 5 lira beş adet tam daırc derece t<ık imatlı 19.75 &an• 

ti.metre kutrunda şeffaf minkale. muhammen bedeli 1 lira Albert 
Nestler on adet tribl desimetre, muhammen bedeli 2,85 Richtcr on 
adet tirilin, muhammen bedeli 25 ~uruş 25 adet cep için i i nıet· 
relik çelik şerit, muhammen bedclı 1.25 otuz adet yansı 45 v::ınsı 
60 derecelik mika gönye. muhammen bedeli 20 Ura otuz beş adet Z'l 
metrelik çelik rit. 15 giln ınüddet~~ ~ksiltmeye konulmu tur. 

Eksiltm günil 4.9.935 çarşamba gunU sa .. t on dörtdür. 
istekliler her giln Tapu ve Kadastro ~enet Müdürlüj!ü leva7.ım 

müdürlüğüne müracaat ederek şartnamcy1 alabilirler (2223) 
l-3666 

t\d]i ye \ 7 1 aJetiııdeıı: 
Adliye Vekaletinden 1400 .kuruş ma la hulcuk i teri mildlirlü· 

ğündc çalışmak üzere türkçe ve fransızca yazacak bir daktilo alı _ 
nacaktır. Memurin kanununda yazılı evsafı haiz olanlardan arzu 
edenler 2 eylül tarihine kadar istida ve mü bit evraklariyle birlikte 
müracaat edeceklerdir. Namzetler fansızcadan ve daktilodan imti
han olunacaklar ve müsavi şartlan haiz ?}anlardan birden ziyade ya. 
bancı dil bilen tercih edilecektir. {2387) 1 - 3799 

illtüı· Bakaııhfffiıdan: 
915 numaralı kanuna göre KültU.r Ba.kanlığma bağlı lise v or

ta dkullara seçme smacı ile pa~sız yatılı tulc!>c a1ınaektır. 
ı - Seçme smaçtan 23 eylu} ~artesi günü b~lıyacaktır. 
2 - Seçme smacına girmek ıstıyenler -en gon 21 eylül cumartesi 

günU saat 13 e kadar kabul edilec~klerdir 
Seçme sınacına gireoclrlerin şu §artları taşımaları gerektir: 
a) Türk olmak, .. w w• • 

b) Lise ve orta okullar ogrenegmın her sınıf için saptadığt 
çağlarda bulunmak, . 

<:) İlletli, sakat, beden~l. ve tınel kusurları ak, 
d) Baba • anası kendisını okutamryacak kadar fakir olmak, 
e) Zekası, çalışkanlığı, ahlnkı talebesi bulunduğu okuldan ala-

cağı fotoğraflı 1ıir belge ile saptanmak, 
f) Sınıfta kalmış olmamak, 
S - Seçme sınaçları a§ağıda gösterilen} erlerde yapılacaktır: 
4 - Btı ıiş lçin fazla ma10mat hna$ jstiyenler .]jse. orta okul 

V'eya kllltür direktörlüklerine mlirac:a t etmefüJirler. Bakanlı~ı-
~a ba vurmak gerekmez. (2385) J- 3797 

Ankara valiliğinden· 
1 - Ankara - Kır;ehir yolunun 74-464 - 6S+soo kilometr 

leri arasında takriben 23 + 361 kilometre tulünde şose tamiratı v 
7+ 464 - 119+ 500 kilometreleri arasında 26 adet menfez ile bi 
adet beş metrelik köprü inşaatı kapalı zarf usnliyle eksiltmeye k 
nulmucıtur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edi1co bedeli 57676 lira 28 uruştur 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei türabiyc, şo e ve kargir in aata an fennt ~a 
E - Hu usi şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cedveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve evnuu Ankara vila eti nııfta 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Ek iltme 5. 9. 935 tarihine mtisadif perşembe günil ıs d 

Ankara vilayeti binasında vila.} et encümeni tarafında.-ı vapılacaltt 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 
A - İsteklilerin 2490 No. lu artmna. eksiltme, ve ihale kanu· 

nunun 17 inci m ddesiııe uygun 4133 lira 81 kru luk muv 1ra t • 
minat vermeleri. 

B - Ticaret odasın kayıtlı bulunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine d::ıir Ankara vjhıyeti nafıa baş 

hendisliğinrlen fenni ehliyet vesikası almaları. 
5 - Teklif mektupları ihale gtinil nihayet a~t 14 e k dnr ~füı 

yet binasında vilayet encümeni riyasetine m kbuz mukabilind 
verilecektir. Posta ile ~önderilecPk mektupların nihayet saat ıs e 
kadar gelmiş olması lazrmdrY 'Postada olacak gecikmeler kabul 
edil:nez. (2204) 1- 3552 

Ja ırlarma •• ~ı1cl r omutanl. i!ı 

J. .). nkaı·a 

y ııuudan: 

• 
QJTI'I '"' 

1 - Ankarada jand rmz. ve polıı. ktebınde ıaptırıl cik hhi 
ve elektrik tl"Sisatr kapalı zarf u ulı:ı,;le yeniden eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Her iki tesisat eksıltme in girmeli Sçin enaz (yirmi bin) 
liralık ayni tesis<ıtı başannı'> olduğuna dair vesika ve aşağıda yazılı 
ilk teminatı \'e şartn. mede vazıh diiter belgeleri teklif zadma ılis
tirmek j!'erektir. 

3 - Elektrik tesısatınm keşif b deli (5M97) lira (94) kuru~ Hk 
teminatı (3774) lira (90) kuru~ ve eksiltmesi 2.9.935 pazartesi ı:.ü· 
nii &aat 10 ve sıhhi tesisatın keşif bedeli (37.000) lira. ill· tcminab 
(2775) lira ve eksiltmesi 3.9 935 salı gün- 'ia t ıo da Jandarma Ge 
nel Komutrınhğı kurağında yapılacaktu 

4 - Elektrik şartnamesi (255) kurus e ılıM tt-s! t şartnamf' 
de (185) kunı lrarşılrğmda omisvondan alrnabilir. 

5 - İsteklilerin yukarda ve şartnamede yazıl bclgclerd içind 
bulunan teklif mektubunu ksiltme günU o;a t {9l za k:ıdar komla 
yona vermiş bulunmaları. (2134) 1~550 

Polatlı 1~opçu Alayı artıı·ma ek ilt
m.e Jcom • yonu Ri. ı ·ctiudt n: 

1 - Polatlı topçu nlaYl ihtiyacı için 360000ıJtilo lturu ot kap b 
zarfla münakasaya konmuştur. 11 eyliıl 935 sarşamba günü aaat 
10 da Polatlıda topçu alayı binasındakı artırma eksiltme om;syonu 
odasında ihalesi yapılacaktır. 

2 - Teminatı muvakkatesi (1215) liradır. 
3 - Teldif mektuplarının en geç saat 9 da komisyonda bulun-

durmaları. - -
4 - Şartnameyj görmok isti yenler her - n öğleden sonra ko. 

misyonumuza müracaatları llizumu ilan olunur. (2317) 1-»36 

P.T.T. Başmü< ürlüğünd n: 
Ankara - Kayseri - Ç3nkırı şimcndifcr~rinin birle§ti~' lr -

mak istasyonunda trenle:r arasındaki po ta aktarma hamallığı se. 
nelik olaark 21. 8. 935 tan1ıinden itibaren eksiltmeye çıkarılımJtır. 
füddet bir senedir, tahmin olunan aylık ücreti 22 bu~uk lir.Mbr. 

Talip olmak için mahalli hUklimcttcn şayanı itimad ve emin o'klu. 
ğuna ve bir güna mahkUmiyeti olmadığına d ir vesika ibraz etmed 
ve pey sürmek için 20 lira 20 kuruş muvakkat teminat vermesi fa. 
:znndır. Peyi haddi layık görlilürse 4 eylül 935 çarşamba günil &aat 
on beşte Ankara P.T.T. Başmüdürlüğü eksiltme komisyonunda ihn1e 
olunacağından istiyenlerin şartnamesini gönn,ek üzere Başmüdütlil• 
kalemine milracaatları. (2310) 1- 3698 

nkara ValiJiğiııden: 
1 - Nafoı dairesi için lilzumlu olan Kızılcıktan yapılmış (S<lOO) 

det kazma sap: ve gene kızılcıktan yapılmı$ (1500) adet çekiç sap1 
ıle öğüt veya kara ağaçtan yapılmış (2000) adet kürek sapının abn· 
anası açık e iltm ye konulmuştur. 

2 - Bu işin tahmin edilen bedeli (1400) liradır. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihine müsadif paazrtesi günil saat 15 te 

Ankara vilayeti bina ı dahilinde vilayet encümenince yapılacaktır. 
4 - Muvnkknt teminatı (105) liradır. 
5 - !stekJiler şeraiti öğrenmek ve nümuheleri görmek için her 

gün Ankara vilyeti nafıa basmUhendisliğinc mllracaat edebilirler. 
(2253) 1-3632 

i T 1 lia etir den: 
ı - Yeni ehirdeki temyiz mahkemesinde 7 odaya şartname ve 

projesine öre şapkalıklar ynptınlması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksıltme 9.9.935 tarihine musadif pazartesi gUnil saat 14 de 
Adliye velQileti levazım müdilriyeti odasında toplanan eksiltme 
komis} onu tarafından yapılacaktır. 
S - Tahmin edilen bedel 2587 lira 50 kuru§tµr. 

4 - Bu baptaki ş rtname ve ;proje leva:nn mildilrlyctindedir. 
1ste1dilerin bunlan gôrme lizere her gün bu mUduriyete milraca

t edebilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüzde 7.5 ğu 

olan 194 lirayı veya devletçe nakrt n:alrnmında kabul edilmi~ olan 
bu mikdar tahvilatı malsandığma vatınnrş olduklanna dair ol:ın 
makbuzlarln beraber eksiltme &aatinde miiracaatlan. (2299) 1-3671 

Z A Yt 
Adana Namık Kemal ilk 

mektebinden aldığım mezuniyet 
tasdiknamesini kaybettım yeni -
6in.i çıkaracağımdan eskisinin 
bUkmii olmadığı ilan olun.ır 

Adana Namık Kemal ilk 
mektebi me:ıunu 533 nu -
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• en· 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

mezarlık duvarı inşaatı olup keşif bede
li 67871 lira 50 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartnameler 

şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi. 
C. N afra i§leri şeraiti umumıyesi 
D. Umumi şartname 
E. Keşif cedveli 
F. Proje 
İstiyenler bu evrakı 3 ii ra bedelle imar 
Müdürlüğünden alabilirler. 
3. - İş pazarlıkla bir ay içinde yani 23 

Eylul 935 pazartesi saat 18 ze kadar be
del layık görüldüğü takdirde talibine 
ihale edilecektir. İsteklilerin İmar Mü
dürlüğüne müracaatları. (2341) 1-3757 

dliye vekaletinden: . 
1 - Adliye vekilleti binasile temyiz mahkemesi kalorifed için 

alınacak 350 • 450 ton kok kömürü kapah zarf usuliylc eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - Eksiltme 9.9.135 tarihinde pazartesi günü saat 14 de Adli 
ye vekAletinde Jevaı:ım müdüriyeti odasında toplanan eksiltme ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartnameyi vekalet levanm miıdü· 
riyetinden parasız alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen bedel 31 liradır. 
5 - Eksiltmeye i tirak edecek olan isteklilerin bedeli muham· 

menin yüzde 7.S ğu nis\>etinde olan 1046 lira 25 ~u!"11şu nıı.kd~n ya· 
but devletçe nakıt makamında kabul edilen tahvılatı mahallı m~l· 
sandığına tesli metmiş olduklarına dair olan s~ndık mak~uzalrıl.e 
teklif mektuplarını havi mühürlü zarflarını eksıl!111e saatınden b~r 
saat eveline kadar komisyon riyasetine vcrmelerı, taş~adan. t~klıf 
mektubu gönderecek olanların da ayni saate kadar yetışmesını te 
min için daha cvelden postaya tevdi etmi olmaları, dış zarfları 
mühür mumu ile eyice mühürlemiş olmaları lazımdır. (2298) 1-3670 

Adliye Vel\:aletiııden: 
Her ikisi 37 forma teşkil edecek olan marten'in b.orçla~ kanunu 

şerhinin bir cildi ile borçlar kanunu metni ayrı ayrı bırer cılt olmak 
üzere şartnamesi mcibincc beherinin bin beşer yüz adet bnstırılma 
sr eksiltmesi adliye vekaleti levazım müdüriyeti odasın~~ ~.oplanan 
eksiltme komisyonu tarafmfü~n 6.9.935 tarihinde cuma gunu saat 14 
de pazarlıkla yapılacaktır. 

Muhammen bedel beher forması 24 lira hesabilc 888 liradır. 
Şartnamesini görmek ve parasız olmak üzere hergün ismi geçen 
müdüriyete müracaat eylemeleri itan olunur. (2300) 1-3669 

Kapalı zarf usulile eksilme ilanı 

Sümer Bank 
Müdürlüğünden: 

ı - Ankaratda Anafartalar caddesinde eski Taş· 
han yerinde yaptırılacak Sümer Bank mer
kez binası inşaatmm temel kısmı vahidi fiat 
esasiyle ve temelden yukarı kısım toptan 
götürü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Tah. 
min edilen mecmu keşif bedeli 575.000 lira 
dır. 

2. - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Hususi şartname 
d) Fenni şartname 
e) İnşaat listesi 
f) Metraj ve kesif cetveli 
g) Pro~ler • . • 

İstiyenler bu evrakı 30 lıra mukabılınde 
Sümer Bank Ankara Şubesinden alabilirler. 
Fazla izahat almak için Sümer Bank İnşa
at Servisine müracaat edilebilir. 

3. - Eksiltme 16 eylUl 1935 pazartesi günü saat 
16 da Ankarada Bankalar Caddesinde Zi
raat Bankasında Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 22.750 

lira muvakkat teminat vennesi ve Bankaca 
seçilecek bir komisyon tarafından fennı eh
liyetinin tasdik edilmiş olması lazımdır. 

"· - Tel·lif mektuplan yukarıda yazıh gün ve sa. 
saatten bir saat eveline kadar eksiltme ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların ihale 
saatinden bir saat evetine kadar gelmiş ve 
zarfın kanuni sekilde kapatılmıs olması la-
zımdır. 1-3751 ~s!i! 
~ il: 
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Devlet Demiryolları ve L :manian Umum 
Müdürlüğü ilanlarr 
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= Kapalı zarf usulile eksilt me ilanı == 
- ---

Devlet Demiryollan Hay. 
darpaşa işletmesinden: 

İzmit istasyonu önü pe · 
ronunun 1008.37 metre mu· 
rabbaı karolajı ve istasyon 
arkasındaki 2722 metre mu· 
rabbaı sahaya parke döşen · 
mesi ve 100 metre tulde bor· 
dür tasların tanzimi 16,364 
lira 65 kuruş keşif becleliy· 
le 2. 9. 935 pazartesi giinü 
saat 10 da Haydarpasa Dev· 
let Demiryollan birinci i~let. 
me müfettişliği komisyo · 
nunca kapalı zarf usuliyll" 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmeye girmek isti -
yenler 1227 1\ra 35 kuruc;; · 
luk muvakkat teminat ver · 
meleri ve kanunun tayin et· 
tiği vesikalarla kanunun 4 
üncü maddesi mucibince ek· 
siltmeye girmege manii ka· 
nuni bulunmadıöma dair be. 
yanname ve teklifleriyle a' 
nı gün saat 1 O a kadar ko 
misyon reisli§. ine vermeler• 
lazımdır. 

·Bu işe ait mıinakasa ~aı t 
namesi, fenni şartname ve 
mukavele ile müfredatlı k< 
şif parası:ı olarak Haydarp~ 
şa 1 inci isletme yol bas .mu· 
fettisl\ğinden verilecektu · 

(2183) t-3'i~H 

Devlet :>emiryolları Hay~ 
darpaşa isletmesinden: 

Adapazarı istasyonu önü 
peronunun 1102.75 metre 
murabbaı Karolajı ve istas· 
yon arka::.mdaki 1286.22 met· 
re murabbaı sahaya parke 
dösenmesi ve 100 metre tul. 
da .. peron bordürü inşashtle 
rampa üzerinde 500 metre 
mikabr tesviyei türabile ..,~ 
rampa üzerine 1748,25 met· 
re murabbaı parke döşen · 
mesi 18635 lira 31 kuruş ke· 
şif bedeliyle 2. 9. 935 pazar. 
tesi günü saat 10 da Hav · 
darpasa Devlet Demiryolla
n birinci isletme müfettişli
ği komisyonunca kapalı zari 
usulivle eksiltmeye konmu~. 
tur. 

Eksiltmeye girmek isti . 
yenler 1397 lira 65 kuru luk 
muvakkat teminat vermele· 
ri ve kanunun tayin ettiğı 
vesikalarla kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince eksilt 
meye ginneğe manii kanu . 
ni bulunmadığına dair be . 
yanname ve teklifleriyle ay 
nı gün saat 10 a kadar ko • 
misyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait münakasa şart. 
namesi fenni şartname ve 
mukavele ile müfredatlı ke· 
şif parasız olarak Haydar • 
paşa birinci işletme yol mü-
fettişliğince verilecektir. 

(2182) 1--3~?.8 

t LAN 

İlk eksiltmesi feshedilen ve 
ınuhnmmen bedeli 16000 lira olan 
200.000 adet telgraf makinesi 
bandı 9. 9. 935 pazartesi günü sa
at 15,36 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın 
ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1200 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin et _ 
tiği vesikaları ve işe girmeğe 
manii kanuni bulunmadığına da. 
ir beyanname ve tekliflerle ay • 
nı gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazım _ 
dır. Bu işe ait şartnameler Hay. 
darpaşada tesellüm ve sevk mü
dürlüğünde ve Ankarada mal • 
zeme dairesinde parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (2307) 1 -3686 

İLAN 
Muhammen bedeli 8856 lira 

olup mikdarları aşağıda yazılı 
olan yatak eşyası 11.9.935 tari. 
hinde çarşamba günü saat 15.30 
da Ankarada idare binasında ka.. 
palı zarf usuliyle satın alına 
caktrr. Bu işe giımek istiyenle. 
rin 664.20 liralık muvaklrot te. 
minat vermeleri ve kanunun ta
yin ettiği vesikalar ve işe gir
meğe manii kanuni bulunmadr. 
ğına dair beyanname ve teklif· 

i.er ile ayni giın saat 14.30 a k.ı. 
Jar komisyon reisliğine verme. 
leıi lazımdır. Bu işe ait şartna 
meler Haydarpaşada teselliım 
"e sevk müdürlüğünde Anka. 
rada malzeme <lairesinde para. 
"IZ olarak dağıtılmaktadır. 

200 dane pamuk şilte; 30 da· 
m: seyyar karyola !?iltesi, 1600 
dane yatak ve yorgan çarşafı; 
WO dane küçük yastık yüzü; 
ınoo dane büyük yasdık yüzü; 
!ıO dane küçük baş yasdığı 300 
dane büyük ba yasdığı; 200 da. 
ne cibinhk. (2337) 1-3742 

SATILIK PİYANO 
Bir piyano acele satılıktır. 

(1805) No. tlefona miıracaat. 

Saçları 

döküJeule " 

KOMOJEN KANZUK 

Sac Ek~iri .. 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mani oluı. 
Komojen saçların köklerinı 
kuvvetlendirir '-'e besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, li· 
tif bir rayihası vardrr. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 
LlNlMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 
- • - T \; 

l:;ıy:-sahih;:- Haşmu l 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatl idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Burm~vindı basılmış· 

-----
~ ----------------·----------------;; 
--
::: --

----------

1Jıııuıni l\ üdiirlüğü ııdeıı: 
ı. - lzmit kağıt fabrikası direktör ve işyar evle- § 

rinin inşaatı temel kısmı vahidi fiat esasiyle _ 
ve temelden yukarı kısım inşaatı toptan gö~ = 
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. Tah- § 
min edilen kesif bedeli 49.402,50 liradır. ;;; 

2. - Bu işe ait evrak şunlardır: =: 
a - Eksiltme şartnamesi = 
b. Mukavele projesi -
c - Fenn\ şartname a 
d - Metraj, vahidi fiat ve kesıt hulasası := 
e - Projeler = 

İstekliler bu evrakı 2,50 lira mukabilinde E: 
Sümer Bank Ankara şubesinden alabilirler. ;; 

3. - Eksiltme 13 eylUl 935 cuma günü saat 16.30 da ;;; 
Ankarada Bankalar caddesinde Ziraat Ban- ;;;; 
kası binasında Sümer Bank Umumi Müdür- =: 
lüğündeki komisyonda yapılacaktır. = 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. = 
5. - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 3706 :: 

lira muvakkat teminat vermeleri ve fenni eh· E: 
liyetlerini vesaikle isbat etmeleri lazımdır. ~ 

6. - Teklif mektupları yukarıda yazılı gün ve sa. _ 
atten bir saat evveline kadar Sümer Bank U- = a 

- mum! müdürlüğündeki komisyona makbuz = 
_ mukabilinde verilecektir. = 
- Posta ile gönderilecek mektupların ihale -
- saatinden nihayet bir saat evveline kadar = = gelmis ve zarfın kanuni şekilde · kapatılmış § = olması lazımdır. 1-3750 S 
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af1a Bakanlı~ndan: 
Bakanlrk ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartiyle kapalı zarf usuUl 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10 eylül 935 tarihine rastlıyan salı günü saat IS de 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

hteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 569.25. lira.. 
hk muvakkat teminatları ile birlikte 10 eyllil 935 sah gilnU saat 
14 e kadar malzeme miidürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olaralc Ankarada 
Bakanlık malzeme miidürlül?'ünden alabilirlr. (2301) 1- 372Z . -• • • • ·.! ... 
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Ank~ara illlaylığınclan: 

Cinsi 
Benzın 

Azı 

5000 
Çogu 
10000 

Beher litresinin 
tahmini fiatı 
Lira Kuruş 

27 
İhale günü 

' • 

Teminatı 
Lira Kuruı 
202 50 

10 eyllil 935 sah gi.ınü saat 14 de 
Vilaetimiz emniyet direktörlüğü otomobil ve moto iklet!erinln 

ihtiyacı olan benzin gösterilen günde açık eksiltme ile alınacaktır. • 
Şartnamesi emniyet direktörlüğünde görülür. 

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

Ankara valilifilııden · 

Mahallesi 
Sokağı veya Kapı Met~ Cinsi 

mevkii No. ruke 

Y.enice Şengül luunamı 
No. 
393 Ev 

Yenişehir Süleyman bey 

Bedeli icar Depozito 
muhammeni mikdar 

.d:üşbemilatı Lira K. Lılra K. 
3 oda bir banyo mutfak halli avlu 

aylrğı 35 00 31 50 

mezarlığı 383 Ev ı odc. ,.. 6 00 S 40 
İsta yon 8/1 49 Anbar Bir göz ,. 7 00 6 30 
İstasyon 8 SO ,, ,. ,, ,, 5 00 4 50 

Yu.karda ?.'1ahalle, sok~~ ~e numara ile mliştemila tı ve icar bedelleri yazılı gayrimenkullerin i~mrn 
ihatesı 6 eylul 935. sah gunu saat ıs de yapılmak üzere artırma işi on gUn uzatılmıştır. İsteklılerlıı 
yevmi mezkurd.a hızalarmda gösterilen depoz.ito makbuzları ile defterdarlıkta kurulan komisyona mli-
racaatları. (2403) 1 -3798 

Çaııal<ltale Jandarma lekteılleri 
ıınndaıı: 

satın alma l{omisyo 

Tahmini Muvakkat Nasıl olacağı ve 
Erzakın bedeli teminat ihale güA- hangi birliğe 

cinsi Kilo L. K. L. % 7,5 K. lemeci Günü saati ait oldutu 
Ekmek 893650 84896 75 5494 63 10/9/935 Salı 15 Ç. Kale kapalı zarfta 
Sığır eti 120000 24000 00 1800 00 10/9/935 15 ,, .. .. .. 
Ekme-k 215000 20425 1531 75 10/9/935 ,. 15 Gelibolu kapalı zarfla 

ı - Çanakkalede l, 3, 9, 10 sayılı jandarma okul lariyle jandarma hastanesi ve Gelibolu 11 sayılr jan
darma okulunu.n 1/9/935 den 31/8/936 günlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı üç k.a. 
tem erzakın hızalarmda gösterilen günlemeç, gün ve saatlerde Çanakkale belediye dairesinde ealahi.. 
yettar komi~yonda ~ksil~ai yapılacaktır. 

z - Temınatlar ıhale günil saat 12 ye kadar mal sandığına yatmlmı teklif ınektuplariyle makbuzlar 
saat 14 de komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnaımler Ankara, f stani>ul ve Canakkalo jandarma satınalma komisyonlarında parası7. gös-
teri1ehilir. (5072) 1-3776 
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BUGÜN BUGECE 
AŞKA KiM INANIR 

Talebi umumi üzerine A§ka Kim inam,. 
filminin devamı müddetince yalnız 4,4 S 

seanslarında ÇARDAŞ FURSTİN 
gösterilecektir, 

BU GÜN BU ut:..\...t:. 

c LI GETIU 

lnsan ayağı basmamış ormanlar(h 
hayvanatı vahşiye ile mücadele 


