
BASBAI ANil\iJZ 
• 

Rizeden Trabzona 
geldiler 

Trabzon 25 (A.A.) - Hopadan 
hareket eden Başbakan İsmet İnö
nü Rize'ye çıkarak bir zaman ça • 
lı mış ve 25 temmuz ak,amı Trah
ZOR'a vaı-mıştrr. 

lç Balcanımız 
l tanllula o·itti 

" İç Bakanımız B. Şükrü Kaya 
dü kşamki ekspresle lstanbula 
'ftmi tir. Bakanı durakta saylav -
lar ve iç bakanlık ileri gelenleri 
uğurlamıştır. 

Balık:esirve İ ·tan -
llulda deı,renı 

Ankara, 26 (A.A.) -
Tarım Bakanlığı meteoroloji 

t!nstitüsünden: Bu sabah saat 4,25 
de Balıkesir'in 25 kilometre ku · 
zayında Kebsut'ta ve saat 4,55 de 
lstanbul' da 10 saniye devam eden 
tepremler duyulmuştur. Zaı·ar 
yoktur. 

B. Ct~lal ayar 

Moskova elektrik fabrika
sı ve radyo merkezini 

gezdi 
Moskova1 26 (A.A.) - Türk 

ekonomik kurulu başında B. Celal 
Bayar olduğu halde 'Noguinsk'te
ki elektrik f abrikasmın radyo mer
kezini gezmiştir. Dün gece ağır 
endüstri komiserliği, türk kurulu 
ferefine bir kabul töreni yapmı~ 
ve bunda Türkiye büyük elçisi B. 
Zekai Apaydın ile bütün kurul ve 
elçilik ileri gelenleri, ağır endüst
ri komiseri, dış bakanlığı ile ağır 
endüstri ileri gelenleri hazır bu -
lunmuşlardır. 

23 temmuzda 8. Celil Bayar 
beraberinde B. Zekai Apaydın, 8. 
Krestinski olduğu halde B. Kale
nin tarafından kabul edilmiştir. 
Görüşme, oldukça uzun sürmüş • 
tür. Türk Ekonomi Bakanı ile bü
yük elçisi aynı günde B. Voroti -
lof laraf ından da kabul edilerek 
uzun uzadıya görüşmi.~şlerdir. 23 
temmuz akşamı, Türkiye elçili· 
ğinde bir şölen verilmiş ve sonra 
bir kabul töreni yapılmıştır. Bun
da ağır endüstri komiseri B. Ko -
sengoltz Krestinski ile dış ve ağır 
endüstri ve dış tecim komiserlik -
leri ileri gelenleri hazır bulunmuş
lardır. 

~----------------··---------------~ 

LER c K? 
B. Çetinli:aya Bayıııdır]ı] Bakau ığıııııı 

yeııi lasarlarıııı aıılatıyoı 
lzmir, 26 (A.A.) - Bayındır

lık Bakanı B. \li Çetinkaya dün 
de türlü bayınc •rlık işlerini incele· 
mi tir. Yanındı\ bulunanlarla hal
kapınar bataklığının kurutulması, 
Karşıyaka çocuk yuvasını ve Sa
ğırlar kurumlarını, yangın yerle -
rindeki yeni yapıları, panayırı gez
miş, telefon sosyetesinde bir saat 
kadar çalışmıştır. 

Bugün Aydın hattını tefti e çı
kacaklardır. 

B. Ali Çetinkaya basın orun· 
takların diyevinde lzmir urayı 
ile havagazı sosyetesi arasında 
atın alma işini Ankaraya dönü
şünde inceleyerek sonuçlandıra • 
cağını, lzmir otomatik telef.onu . 
nun modern olduğunu, hüküme
tin beş yıl sonra bu enstallasyo
nu almak hakkının saklı bulun • 
duğunu, halk işinin iyi yönetilme· 
sine emir verdiklerini, Halkapı . 
nar bataklığındaki kurutmadan 
evindiğini, Bakanlığın buna yar-

dım edeceğini, mülkü a lmda 
devletinolan Şark demiryolları 
hattının işletmesinin de yakmda 
alınmasının ihtimal içinde bulun
duğunu söylemiş ve demiştir ki: 

« - Sınıra kadar gideceğiz. 
Hatlarımız on bin kilometre o -
lunca ana hatlar bitmiş olacak • 
tır. 

İstanbul tramvay sosyetesi işi
ni bir dereceye kadar düzelttik. 
Kapitalini bir milyon 400 bin li -
raya kadar indirdik. Sonradan 
bazı yeni hatlar için kapital ge • 

tireceklerini söylediler. Bir türk 
lirasını 26 İsviçre frangı sayarak 
k pita.li on milyon liraya çıkardı
lar .. Bunu da düzelttik. So yete 
yem hatlar bahanesiyle biletleri 
üç buçuk kuruş yükseltmiştir. 
Kurtardığımız bir milyon 700 bin 
l~~a b~dur. Durumu adaptasyon 
sozbagına göre yoluna koyduk 
Sosyeteyi almak isteyince bir mil
yon 400 bin lira i zerinde konu • 
şacağız.,, 

-----------------···-----------------
Ürünlerimizi Köstence yolile göndermek için 

• 
Is tan bul' da komisyon 

toplanacak 
JJu yol, iiç lıaftayı lleş g·üııe ·udirecek, nav

lunu da yüzde yiı·mi clf şürccek:tir 
Turkofis'in yaş sebze ve mey· 

valnrımızı dış pazarlara satmak 
yolunda e aslı bir şekilde çalışma
ya b sladıgım öteygün yazmıştık. 
Bazı çıkatçı memleketler için bir 
gelir kaynağı olan bu işin kalite 
bakımından eşsiz olan türk ürün
leri için de bir yoğaltım yeri olma 

smı ulusal bir dava olarak ele a
lan ofis birçok çarelere başvur
muştur. Bu arada, çok çabuk bo
zulan yaş sebze ve meyvanın ve 
öteki ürünlerin en kısa yol
la Avrupa'ya gönderilmesı 
önemli bir iş olarak ortaya cık 

(Sonu !I üncü sayıfada) ~ 

Adımız, andımızdır 

2i. TEl\1!\ll,;Z 1935 (,l ll \RTf!' 

Mosk·oı•lt. 26 ( 4 .A .) - i\toslumtı yi>· 
n•:oıim/,. fJiı· oıol.-tu-la IJfr tını <.,'arın nıı~.1 

otolmı·dn bulmwrılnl'ltı ~Nlisi iilmiiş. :reı ·
. i ) aralmmııştı ,., 

ULUSLAR SOSYETESİ KONSEYİ 31 TEMMUZDA TOPLANIYOR 

ltalya uzlaşma o . isyonuna g • 
hazır o~duğuou bildirdi 

İtalya Uluslar sosyetesinden ayrılmadan özgür kalmak istiyor - İtalyan çe -
venleri umutsuz- Amerika bu işe kanşmıyacağını bildirdi 

Roma, 26 (A.A.J -· Giornale 
d'italya İtalyan - habe~ anlaşmaz
lığım ulu lar sosyetesine götür -
mek için yapılmakta olan hareke
tin ve bu anlaşmazlıkta Japonya. 
nm durumundan bahsederek di ' 

l ısal .. . 
1 ııızm 

t rı itayı 
Moskova, 26 (A.A.) - Yedin

ci arsıulusal komünizm kurultayı 
dün sa t 7 de işçi sendikası yur • 
dunun sütunlar salonunda açılmış
~tr. Kurultayda 65 memleketin"""'· 

B . .StBlın 

geleri vardır. B. Stalin'in kurul -
taya gelmesi bütün delgeler tara
fından çok şiddetli ve sürekli al • 
kışlarla karsılanmış ve bu alkış • 
lar on bes dakika sürmüştür. Al • 
man komÜnist partisi lideri Vil . 
hclm Pik, kongreyi uzun bir söy • 
levle açmıştır. Kongre bürosunda 
42 üye vudır. 

Bugünkü spor yarış
maları 

Atletizm yarışmaları, saat: 
15,30 A. Gücü alanında, 

Güreş yarışmaları, saat: 
16.30 A . Gücü alanında, 

Fut bol yarışmaları, saat : 
17,45 A. Gücü alanında. 

(Yazısı S inci sayıfamızdadır) 

!Habeş atlı fir;Jrerl«'i 

yor ki: 
« Devletler, bu meseleyi ulus -

lar sosyetesinin yargıçlığına sun -
madan önce Japonya Mançuriyi 
ele geçirirken ne için bu sosyete -
nin seyirci kalmış olduğunu anlat
malıdırlar. 

Japonya'ya gelince. komşusu
nun topraklarına s ldıran bu 
memleketin İtalyan - habeş anla§
mazlığmda tüze adına öz söyle -
miye hakkı yoktur. Japonyanın 
her ne şekilde olursa olsun bu i e 
karı ması yalnız ltalya'ya karşı 
bir düşmanlık hareketi olmak ile 
kalmaz fakat aynı zamanda Ja. 
ponya'nm ekonomik ve yantiavru
pal hedeflerle Afrika uluslarının 
topraklarını ele geçirmek için be · 
)ediği yeni emperyalist düşünce -
lerin bir belgesi olur. 

Amerikanın hedefi 
Vaşington, 26 (A.A.) - Silali 

meselesi hakkında gerçin yapa • 

Jaı)oııya li:ara. lıava 
ordus nu 1 vvet -

le ıdiı··y r 
Tokyo, 26 (A.A.) - Gazete· 

lere göre ordu tarafından kabine
ye yeni bir s vga programı veril -
miştir. Bu program, ordunun yeğ
riminin kuvvetlendirilmesini, eski 
ferin yenilerle değiştirilmesini h 
def tutmaktadır. Program, 1936 
yılında başlıyarak beş yıl içinde 
yeritilecektir. Programın yeritil • 
mesi için 60 milyon İngiliz lirası 
harcanacaktır. Hava kuvvetleri il.' 
misline çıkarılacaktır. 

lrirıdc ıiirk uç
mam bulmum 
500 11ç<1I.· en a· 
§"''• 1000 ııcnk 
larnı•etindc <le .. 
mel·ıfr. Bu 500 
ru;:ağı {' a b ıı li 
nıeydmw getir· 
mPli) iz. 

cak komİşyon ileri gelenlerİft en 
ve senatörlerden B. Ünye, g ze • 
tecilere demi tir ki: 

"- Birleşik Amerikanıı i 
hedefi her türlü savaşın dışmda 
kalmak olmalıdır.,, 

Konsey 31 temmuzda 
toplanacak 

Paris, 26 (A.A.) - Dış bakan 
lağı, uluslar osyetesi konseyinin 
31 temmuzda toplanacağım bil· 
dirmektedir. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Uluslar 
soayetesi konseyinin toplan .sı 
hakkında çağrılıklarm bu sabah 

(Sonu 2. ci ss.yıfada) 

----------·----------
Ronıaııyada rejiııı 
değişil )iği yoktur 

" Romartya kıralr Knrol 11 

Bucarest1 26 (A.A.) - Kıra( 
Karo], "Associated Press,, orun • 
ta wma demi tir ki : 

"-Romenler, otokrasi ve istib
dad istemezler. Ulusun hiçbir za. 
man diktatörlüğü kabul etmek zo
runda hır kılmıyacağı, parlamen
to veya herhangi bir özgür kuru • 
ınu dağıtmak girgisinde bulunmı -
yac ğı ke indir.,, 

Kıralm bu diyevi, kırallık hak
kında yetkilerin genişletilm si içi11 
anasal kanunun değiştirilmesi yo. 
lunda bazı ağ cenah çevenleri ta
~afından yapılan propaganday? 
cevab olmakta ve uzun uzadıya ·n 
r lenmektedir. 



SAYIFA 2 

İskin kanunu ve yurd -
)andırma politıkamız 

:Memleketimizde kendisini ulusal bir 
dava şeklinde gösteren bir yurdlandır • 
ma meselesi vardır. Bu meselenin doğ -
duğu kaynaklar ise §Unlardır: 

1) Yabancı memleketlerueki yurd

daşlarımıza memleketin .. kap~n~ ~ça: 
rak onh:ın toplu olan turk omega ıçen
sin; sokmak ve amacı belli olan ulusal 
ekonomik üretimi fazlalaştırmak. 

2.) 762,736 kilometre murabbaı geniş.. 
liğinde bulunan memleketimizin nüfus 
sıklığını çoğaltmak. 

3) Nüfusumuzun yayılı şekline bir 

uyum verm!k. . 
4) Memleketimizin bazı yerlennde 

hala hüküm sürmekte olan g~çebelik şe
kildeki yaşayışa artık bir sonuç vermek. 

Ulusal ekonomi bakımından asıl 

olan memlekette insan bolluğu olmayıp, 

0 insanlann beden, fikir ve rUh bakı • 
mından harcadıkları ekonomik anlamda
ki enerjilerin ve emek' erin kendilerinden 
ve kendi asığlanndan d:ıha yüksek bir 
amacın etrafında toplanmasıdır. Bu ise 
ancak aynı şekilde duyan ve aynı şekil -
de düşünen bir ulus ile imldinlaştırılır. 

Osmanlı imparatorluğu devrinde bir ana 
yurdun ve bir hakim ulusun bulunmama
si ve bu imparatorlugun sıyasal smırlan 
içerisinde yabancı dıllerle konuşan, ya • 
bancı ırktan olan ve yabancı karakter ta
şıyan insan gruplannm bulunması, mem_ 
lckete faydalı olan bir ulusal ekonomi • 
nin meydana gelmesine engel oluyordu. 
Bugün bUtün dünyadaki uluslar kendi • 
ferine ve memleketlerine faydası doku • 
nan bir ulusal ekonomi politikası gUdU. 
yorlu. Artık 18 inci asnn etrafa saçtığı 
lrozmopolit ve liberal fikirlerin tohumla
n çürümeğe ba tadı. 

Bizim gerek ekonomik ve gerekse 
.>syal bakımlardan ancak bu anlamda -

·i bir insan bolluğuna ihtiyacımız var
dır .Türkiye cumurlyetinin nüfus ve 
yurdlandırma politikasında güttüğU a • 
mac ta bundan b;ışka bir şey değildir. 

• • 
Ekonomık ılerlcme için bu anlamda

ki nüfus çokluğunun üç çeşit önemi var
dır: 

ı) Devlet polıtib.sı bakımından 

olup ekonomik erkin bir temelidir. Nil • 
fusu çok bir devlet daha erkli hareket 
eder ve ekonomi alanında daha büyük 
koyaçlar meydana getirebilir; yurddaş • 
lara daha iyi yardım imkanını bulur ve 
ferdlerin ekonomik variyetlerlne daha 
iyi etkiler yapabilir. 

2) Ekonomik organizasyon ve düzen
lilik bakımından olup, ekonomik erkin 
bir temelidir. Nüfusun çokluğu üretimin 
büyüklüğü ve verimliliği merinde pek 
etkindir. Nüfusun büyümesi eldeki üre
tim imkanlarının daima intensif bir su
rette kullamlmasma lüzum gösterir. El. 
de bulunan iş kuvvetlerinin çoğalması, 
toplu olarak iş sarfına lüzum gösteren 
girişimlerin yapılmasını imklinlaştırır. 

Bıiyük bir nüfus i bclümünu en çok d • 
recede temin eder. Ve bu bakımdan üre
timdeki bütün teknik faydalann elde e
dilmesine sebeb olur. Aynı zamanda ço. 
ğalan bir nüfus satısın artmasına sebeb 
olur ve satış artınca da masraflı bir tek 
nik k1.1rulabilir. 

3) Şahsi ekonomi bakımından olup, 
ekonomik erkin temelidir. Ferd büyü -
yen nüfusun rekabete olan erkinlib::u 
hemen af\1ar ve ona göre daha randı • 
manlı çalı mağa ve daha rasyonel hare
ket etmeğe başlar. 

Jşte bu balamlardan Türkiye cumuri
yeti memleketteki nüfus sıkbğıru çolalt· 
mak istiyor ve bu istek kendisini ulusal 
bir dava halinde göstertiyor. 

Türkiyede 28.10.1927 de yapılan son 
sayıma göre 13,648,270 nufusu nrdır; 
bu mikdar bütün toprağa nispet edile
c.ek olursa, her kilometre murabbaı ba

§ına aşağı yukarı 18 kişi dü er. Bu du
rum bugün hiç şüphe yok ki, çok değiş
miştir. Geçen sekiz yıllık bir :Eaman i
çerisinde memleketimizin nüfusu çok 
yükselmi tir; fakat bunu daha pek çok 
yükseltmek hükümetimizin ana pren
siplerindendir. 

Nufusumuzun durumunu daha jy~ 
görebilmek için kom u devletlerin nü
fus durumlariy1e kıyaslama1ı: iyi olur: 

Dr. ŞEREF NURİ 
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Türkiye 162,730 13,648,270 18 
İtalya 310,000 41,477,000 133 
Yunanistan 130,000 6,480,000. 49 
Bulgaristan 103,000 6,062,000 58 
'Romanya 295,000 18,300,000 62 
Efganistan 650,000 7,000,000 17 
İran 1,626,000 9,000,000 5 
Irak 302,000 3,300,000 11 

Türkiyede nüfus sıklığı dünya nü
fus sıklığı ortalamasının (13,2) yükse
ğindedir. Faıkat batı ve güney Avrupa
sına, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve 
Romanya gibi komşu devletlere nispet
le sık değildir. Fakat bu kıyaslamanın 
ilmi olabilmesi için ayni şartları göste· 
ren memleketleri göz önünde tutmak 
gerektir. ~esela batı Anadolu ile Yu
nanistam kıyaslarsak, Yunanistandaki 
nüfus sıklığının daha fazla olduğunu 

görürüz. ltalyada da durum aynidir, o
radaki nüfus sıklığı da memleketimize 
nispetle pek çoktur, halbuki batı Ana
dolu iklimiyle aşağı yukarı aynidir. 

Bunlardan çıkaracağımız sonuca gö
re Türkiyenin nüfusunu arttırması Ui· 
zımdır. Ve dava da zaten bu değil mi· 
dir? Ekstansif ekonomi işletmesinden 

entansif bir işletmeye geçmek istediği
miz bu sıralarda da bu lüzum kendisini 
daha kuvvetli olarak gösteremez mi? 

••• 
Nüfusumuz sıklık bakımından türlü 

yerlerde türlü farkhhlı:lar gösteri
yor. Hiç şüphe yok ki, dünya
nın her yerinde ve her memleke. 
tinde böyle farklıhklar göze çarpar. Bu 
farklılığı doğuran sebcbler de ya tabiat 
ve yer şartlandır ve yahud da ekonomi 
artlar ve düzenlerdir. Memleketimize 

baktığımız zaman en 6ık yerlerin Ka· 
radenizin doğu kıyılanndaki memleket
ler (Trabzon 62,7, Giresun 31.4, Sinop 
29,5) ile Marmara ve Adalar denizinde
ki memleketler (Bursa 29,6, Balıkesir 
29,4, Çanakkale 20,1, lmıir 40,<>) ve bun
dan sonra da Seyhan 15,3, Gariantep 
19,5 ve Tokat 25,2 gelir. 

Nüfusummun bu tar.zdaki dağılışın
da lıSkim olan ta'biat ve yer prtlarıdır. 
Fakat bunda tam bir uyum olduğu ileri 
sürülemez, çünkü nUf us •ıkbğı pek az 
olan yerler arasında ekonomik gelişime 
uygun yerler vardır. Buna karşılık 

Tr.abzonda toprak sıkıntısı çekilmekte
dir. Şu halde yurd1andırma meselesini 
doğuran kaynaklardan birisi de budur: 
Sıkıntı çekilen yerlerden nüfus sıkh· 
ğrnın az bulunduğu ve fakat ekonomik 
gelişmeye ve yaşama şnrtlarma uygun 
yerlere taşmmıclc. 

~ ~"" 

Memleketimizdeki nomadlık, göçebe

lik hayatı birçok bakımlardan hiç de 

faydalı olmayan bir şekilde en çok Ana· 

dolunun iç doğu kısımlarında göçebele
re rastgelinir. Bunlar sürülerilc birlik
te ilkbaharda az yüksek yayla1ara ve 
yaz gelince de daha yüksek tepelere çı
karlar. Kışın ise tekrar ovalara inerler. 
Bu :şekildeki geliş ve gidiş anlarında 
önlerine çıkan ormanlara ve fundahk
lara zarar verirler, tarım yerlerini bo
zarlar. 

Bizde henüz ıouni şekilde çayır ye

tiştinnek adet olmadığından ve bu hay

van sahiplerinin de tabii çayırları bi· 

çerek otlarını bir yere yığmak için el

lerinde vasıtalan olmadığından hayvan

larını her sene yaylak ve kıslaklar.ı gö· 

türürler. Gerek ormancılık ve gerekse 
kültür bakımlarmdan bunun önüne ge
çilmesi ve bunların aabit yerlere yurd
landırılması icab eder. 

İşte bu dört nokta memleketimizde 

ulusal bir dava klinde görünen yurd· 

Jandırma meselesinin dört çeşid kayna· 

ğıdır. Hükümct bunu düzenli ve planlı 

şekilde sonlandırmak için kendisinin 
yurdlandırma politikasını gayet acık 
surette gösteren 21,6,1934 tarihli iskan 
kanununu çıkartmıştır. 

ULUS 

DIŞ HABERLE 
BİRLEŞiK DEVLETLER'~: 

A. merikada almanlaru 
ı·erilen lıakuır 

Vaşington, 26 (A.A.) - Nevyork şar
baymın bir almana massörlilk için izin 
vermekten çekinmesi meselesi bu alma
nın avukatı tarafından dış bakanlığına 

bildirilmi tir. Dış bakanlığında Alman
yada hiç bir amerikalı hakkında ayrı cl
yem yapılma.makta olduğu ve 1925 ta· 
rihli tecim andlaşması hükümlerinin 
yürütülmekte bulunduğu bildirilmiştir. 

1936 olimı>iyadı ı·c meriktt 
Nevyork, 26 (A.A.) - Nevyork Hcr

ald gazetesine göre, birleşik Amerika 
atlet amatörleri birliği başkanı Bay 
Mahoney, Almanyanın dinsel ıneselc

Jer yüzı.inden atletlere karşı ayrı elyem 
yaptığı anlaşılırsa Amerikanın 1936 o
limpiyatlarına girmiyeceğini söylemiş

tir. 

evyorhuı suxıl./a,. 

Nevyork, 26 (A.A.) - 'Oç gunden
beri Nevyorkta hüküm sürmekte olan 
sıcak dalgası, yağan yağmurlarla hafif
lemiştir. 

Lo~ Angelo - mı 1~·ksiko 
lıava yolu 

Los Angeles, 26 (A.A.} - Uçman 
Viley post, dün karısı ve bir arkadaşı 
ile Nevmeksiko'ya gitmek Uzere hava· 
lanmıştır. Burası Alaskadan geçerek 
Siberyaya yapacağı uçuşun ilk yüğrü
mildür. 

ALI\IA 

Kmuiirıisı Rudolf Klmı11 
asıl.acak 

Berlin, 26 {A.A.) - Halk h.dtyeri 
bugün komünist Rudolf Klasın asılma

ma hüküm vermiştir. 
Bu adam, ulusal sosyalistlik hıikümet 

başına geçtikten ıonra da komünist 
partisinin 'hizmetinde yeni Almanyaya 
karşı çalışmıştır. 

Yahudileri kontrol için 
Bcrlin, 26 (A.A.) - B. Göbcls'c, ö -

zel komiser B. Hans Hinkel'i, Almanya· 
da oturan ve iri ırktan olnuyan yabancı. 
lann fikir ve sanat kınavmı kontrol öd • 
vini vermiştir. 

Hinkel, nazilige flk katılanlardan bi
ridir. 1923 Münib kargaıaltğına 

iftlrak etmiştir. Hinkel'in §iddetli bir 
yahudi dü manı olduğu söylenmektedir 

l .. ehi8t.anırı J)an::İ .,: e verdiği nota 
Daıuig, 26 (A.A.) - DUn Varşo

vo.dan buraya gelmiş olan Leh genel ko· 
mlseri B. Papc, senaya bir nota venniş
tir. Komiser, bu notasında Leh bükü. 
metinin kendi görUşünü onadığın ve 
~histan finans !bakanlığının buyrultu
ısunun bozulmıyacağını bildirmiş ve ay
nı zamanda ena bu buyrultu hiıkümlc· 
rini yeritıniye çağrılmıştır 

t G1LTERE'DE: 

Çiıı (H~erleri lm.:ilten•(lı• 

Londra, 26 (A.A.) - Suffolk kruva 
zörü ç.in sanat eserlerini dün karaya ÇJ • 

kamu~ ve eserler akademi depolarına ta. 

ınmışur. 

Çin kültür bakanlıgı tarafından eser 
led götücmeğe memur edilen Çuang -
Şang _ Yen yolculuğun noma) geçtiği 

hakkında hlikümetinc rapor vcrmistir. 

1"01{1{ 
ÇO<~lJI I"' ili 

T Ü R K K U Ş U'na 
ucucu üye yazdınız 

Uluslar sosyetesi 31 tem
muzda toplanıyor 

(Başı 1. ci <;ayJfada) 

gönderilmiş olması muhtemeldir. 
Toplantı tarihi çarfamba olarak 
saptanmıştır. 

1 talyan çevenıeri 
umutsuz 

Roma, 26 (A.A.) - Diploma
tik çevenler, B. Suviç ile Fransa 
ve lngiltere'nin Roma elçileri ara
sında dün yapılan konuşmalardan 
sonra İtalyan - habeş anlaşmazlığı 
üzerinde bu devletler arasında bh 
uyuşma yapılması ihtimali olma -
dığı fikrindedirler. 

Gene aynı çevenlerin kanaati
ne göre B. Musolini'nin "Riccione, 
da bulunmasından dolayı dünkü 
görüşmeler pek değerli değildir. 

~ ~ ·.~ 

Roma, 26 (A.A.) - ltalya hü
kümeti, uluslar sosyetesini bırak -
madan, doğu Afrikasmda kendi -
sine hareket özgürlüğü verilmek 
suretile kabule değer bir kotarma 
yolu bulunması mümkün olduğu 
nu sanmaktadır. 

Hükümet çcvenleri, Japonya 
larafından Çin' de yapılan hare -
ketlere karşı daha az şiddetle pro
testo edildiğini kaydetmektedir • 
ler. 

İngiliz kabinesinin Habeşis -
tan'a silah çıkalı için izin vermek· 
ten çekindiği dakikadanberi İtal
yan kamoyu lngiltere'ye karşı da
ha yakın bulunmaktadır . 

Söylendiğine göre B. Eden, 
Cenevre'de soğukkanlılık göster · 
mek hususunda emir almıştır. 

ltul:m lwmis;rmuı ginniye lwzu· 
o"1uğmm bildirdi 

Cenevre, 26 (A.A.) - İtalya hükü
meti ,İtalyan • habeş uzlaşma komisyo· 
nunun çalışmasına yeniden girmiyc ha· 
zn olduğunu uluslar soı.yetesi sekreter
liğine telgrafla bildirmiştir. 

Habeş hükümeti • 25 mayıs tarihli 
anlaşmada konuşulmayan me cleleri 
görü mek isterse uzlaşma komisyonu
nun uğnyacağı haşan ızlıktan soravlı 

tutulmak tehlikesile karşı karşıya kala
cagı söylenmektedir. 

Sanıldığına göre, İtalya mü bet veni 
önergelerde bulunmıyacaktır. 

f'rmısmun durumu 
Vaşington, 26 (A.A.) - B. Nomıan 

Davjs, uluslar sosyetesinin, habe - ital· 
yan anlaşmazlığına 1ban~ı bir çözge 
bulmağa muvaffak oJacağmı söylemis
tir. 

B. Davis, Fran anın, İtalyaya arka 
olmak için uluslar sosyetesinden ve İn· 
giltereden ayrılmasının hiç ihtimali ol
mad1ğını ilave etmiştir. 

Habf•.ş imp<u·atorrı11u11 l'ari Suar 
gazet.e İm>. iiyleılilcleri 

Paris, 25 (A.A.) - Habeş impara -
toru, Pari Suar gazetesinin özel olarak 
göndcrdigi aytara a ağrclaki diyevi ver -
miştir : 

"- Uluslar sosyetı:sinin kararına gü
venim vardır, hele Fransa ve lngilt re 
haklı taraftan, yani bizim taraf1mııı:dan 

olursa. Fakat 1ta1ya'dan yrına toprakça 
veya e konomik hiç bir imtiyaz mümkiin 
değildir. Ve eğer harp ba§larsa ordu
mun ilk eri ve askerlerimin alın yazı
sının ortağı olacağım.,. 

İmparator itaJyanların boz.guna ug
ramaları ihtimali olduğunu söylemiş ve 
scbeblerint saymıştır: 

ı - 1talyan ordu. u fransız ve ingi
hz somalileri tarafmdan ikiye ayrılmış
tır. 

2 - ltalyan kıtaları yuksek daglar· 
da şüphe edilemiyecek zorluklarla kar
sı !aşacaktır. 

J - Gadcn çoliinde içilebilecek su 

yok:u~ Birçok ~omalili ve critreli, İl ı ' 1 
yan kıtalarını tcrkcdcccklerdir. 

tmparator, silah uzerine ambargo ko· 
nulmasından ve Belcika. Çekoslo\·ak ve 

f;'ELEMENK"OE : 

Uolcında lmbincsi tlii~ıii 
Lahaye, 26 ( A.A.) - Kabine çeki 

Hmini kıraliçeye vermiş ve kıraliçe hl 

çckilimi kabul ederek bakanlara, gün 
delile işleri görmek ve mcmlt:ketin &S 1g 
larını korumak için ellerinden gelen 
yapmak ödevıni vermiştir. 

l tmi lwl>ineyi kim lmnwalo't 
Lahey, 26 (A.A) - Katobk parti 

başkanı B. Allıerse bir genış temer · 
kabinesi teşkılini esas itıb<1riy le kabıı 

etmiştir. Fakat kati kararını onıada 

bildirecektir. 
:(.:f. 

Amstcrdam, 26 (A.A) - Finansa 
ç~venler profesör AJbersenin kabine}' 
kurmaktan vazgeçtiğini sanmaktadır 

Çünkü profesör diger part:iJerden ço 
ğunlugu saglamak için arka bula.ma 
maktadır. Ba bakanlık için bu çevend 
hıristiyan grupu uyelerindcn B. Jon 
Degerdcn çok bahsediliyor. B. Degert 
henüz devalüaı:yon hakkındaki fikrin 
bildirmemiştir. 

Sanıldıgına gore sıyasal gelişmel 

re rağmen iskonto fiatınm yükselmesS 
de gösterdiği gibi, florin hücumlar 
karşı korunacaktır. Kambiyo borsa 
sında sükun baki ve inip çıkmalar ço 
azdır. Devlet bankası piyasa fiatına al' 

· H ·ne tın vermekte devam ediyor. azı 

tahvillerinde hafif yukselmeler olmut' 
tur. 

IJACINIK llARERlf;Jl: 

Aı·11. ıurya. Jlalısburulan 

istemi-yor 

Londra, 26 (A.A.) - Röyu:r ajansı 
Vjyanadan öğreniyor: .Sıyasal görmeıı
ler resmiğ çevenlerde HabsburgJara kal' 
ı gösterilmekte olan soğulduktaıı dola

yı hayret içindedirler. Son 24 1'aat içi~ 
de üç Avusturya eyaleti (Noralberg, yd 
bn Avusturya. Tirol) Habsburglarııt 

Avusturya ya dönmcledne kar ı oldu ~ 
ğunu i)jn etmi tir. 

Ft·an acltı ~İgorta i§lerhıde 
ikii§iklik 

Parls, 26 (A.A.) - 'lntransigeanttt 
gazetesine diyevde bulunan i tıakarıJ 

B .. Prossard, yaz azadından önce sosyaf 
sigorta u ullerinde ye ritim1er yapıw 
1:ağmı öylemi tir. 

/>a[Hılıl.-ht l'11go ... ıa.,,ya '"",.~ınJa 

Roma, 26 (A.A.) - Dün papalık ne 
Yugo~lavya arasında bir konkOf'dlıtO 

imralanmıştır. 

Amı ıurytı(la ulusal )l~ 

Viyana, 26 (A.A.) - Dolfus'un 81· 
clürülmesinin yıl dönümü dolayısiy1• 

bütün Avusturyada uluaal ya tutn1· 
muştur. 

Amerika fimıalariyle otan sözbağlarınıı. 
bozulmasından dolayı eseflerini bildir .. 
miştir. 

f luslm· . os)·etesi lw11.•wyini11 
to11lanacağı tarih 

Cenevre, 26 (A.A.} - B. Avenol 

konsey üyelerine gönderdiği bir telgraf. 

ta konseyin toplantısı için 31 temmuz 

veyahut ı ağustos tarihlerini önerg~ 
mistir. 

H. 1..1t1val iııgiliz t•l~isiyle lwlu•J! 
meselesini gifriiştii. 

Paris, 26 (A.A.) - Bu sabah B. l;a· 

val ile ingiliz !büyük elçisi arasında ya· 
pılan görüşme habeş ıne lesi hakkın· 
öa olmuştur. 

İtalyanın Cencvrc: yc olan tckJiilcrı· 
uluslar kon eyinin ger~ brrakılması so
nucunu verecek cınemde sayılmıyor. 

Şimdi Londra, Paris ve Rom ara· 
ındaki konu~mnlara hakim olan e)' 

Cenevre topJnntısmm pek yakın olnllt' 
sıdır. Asıl mesele hakkında, hal yolu 
bulunması ıçin olan komışmalar şiınd• 

ikinci plana geçmektedir. 





3h..YIFA4 ULUS 

l 1oli. te. --
Bir yankesici yakalandı Yaba erde okuduklar mız 

_J Muzaffer adında biri Gerede· 
in Mengene kamunundan Hali

lin cebinde bulwıan 400 lirayı a
şırdığını polise yanılamış ve Halil 
akalandığı zaman cebinde 266 li

bul unrnustıır. Polis işi gerçin
lemektedir. 

" ... Mesele sadece Avusturyada kırallığın iadesi olsa buna yaımz esellenilir, çünkü 
bundan karışık/rk ve harb cıkmaz. Fakat Habsburglarla taraltarlarmrn yeniden Avusturya
rıın başına geçmeleri bundan daha fazla bir ~eydir. Çünkü onların gayesi eski imparatorlu
ğu yeniden diriltmektir ... ,, 

68 yaşında bir üfürükçü 
yakalandı 

Cihanbeyli ilçesinin Dondurma 
öyclen altmış sekiz yaşlarında Ö· 

mer'in üfürükçülük yaptığı bazı 

saf adamları aldatmağa calıştığı 
görülmüş ve torbasında bulunan 
kitaplarla beraber yakalanarak tü
zeye verilmiştir. 

İki yobazın yaptıkları 
Ötey gün Nevşehiroen Ankara

a 25 kadın ve 5 suçlu getirilerek 
genel savmanhğa teslim edilmiş
tir. Bunlar Nevşehirde bir evde 

planıp kendi aralarında tarikat 
aymlan yaparak tckye ve zaviye
lerin kapanmasına dair olan ka

una uygun hareket ctmiyen za-
-valh ve cahil kimse1erdir. Eleba
ştlan nevşehirli Yusuf kızı Şeyh 

erife ve Orküplü Süleyman oğlu 
Şeyh Ahmettir. Nevşehir zabJtası 
bir takım adamların ve kadınların 
bu iki şeyh bozuntusunun evıne 

ıksık top1andıklannı görC:Tek şüp
helenmiş ve kendilerini kollayarak 
en son suçlulardan Mustafa oğlu 
İsmailin evinde toplu bir halde i
ken yakalayarak tüzeye vermiştir. 

Şehrimiz ağır ceza .,Pak yerin
de birkaç giin içinde duruşmaları 
yapılacaktır. İş aslında önemsiz
dir. Görgüsüz ve bilgisiz köyltiler
den faydalanmak istiyen bir iki 
yobazın yarattığı basit bir hadise-

en baska bir şey değildir. 

Sümer 

17 temmuz 935 tarihli Deyli Her
ald gazetesinde V. N. Ever imza
siyle yazılan bir betkede denili
yor ki: 

Yugoslavyanın eskı başbakanı B. 
Yevtiç bir sözünde "Habsburglar, harb 

öemektir,, dcmisti. Bugün onların tek
rar kırall.ga getirilmesi konuşulduğu 

sıralarda bu söz sık sıık hatıra gelmek
tedır. 

Orta zamanlarda söylenmiş bir söı 
vardı ki bu hanedan hakkında o zaman 
o:ı.ska türliı düsünüldüğünü 

"Bella gerant alii; tu, felix 
nube,. 

Türkçe,,ı: 

gösterir: 
Austria. 

"Varsın başkaları harb cdcdur&Wl; 
sen, bahtiyar Avusturya, evlen!,, 

Çünkü Habsburglar, bir takım top
rakları oraları harbla zaptederek değil 
de evlenme yoliyle kendi ülkelerine 
katmışlardır. 

Fakat imparatorluk her ne kadar ev
lenme yolu ile büyümüşse de harb yü
zünden de parçalanmıştır. 

Bu sene de bir Habsburg prensinin 
öldürmesi büyük harln tutuşturmuş

tu. Bu hadi~eden birkaç ay sonra Loyd 
Corc, söylediği bir söylevde çar ordu
larının Avusturya imparatorluğunu pa· 
::-<ımparça etmek üzere olduğunu söyle· 
miş ve bununla vakitsiz övünmüştu. 

Bu, yersiz ve vakitsiz bir güvendf'n 

ileri geliyordu. Daha bu felaketin bit· 
mesine dört yıl vardı. Bu harbın sonun· 
da da kıral Kari memleketinden ka~

ınak yükümünde kaldı. 
Kaçak kıral iki defa macar tahtını ele 

geçirebilmek için çalıstı ise de bas"trı
ya ulaşamadı. 

Simdi ise Avrupa, oglu Otto'nun A
vus;urya tahtına çıkarılması meselesi 
ile karşı karşıyadır. 

ank 
Umumi ~lüdürJüğünden: 
1934 - 1935 LİSE VE TİCARET 

MEZUNLARINA: 

1'1 SABA A il_JE l\1El\1Ull · 
JJINACAl(11E 

Bankanın dahili teşkilatında, fabrikalarında ve diğer 
Müesseselerinde istihdam edilmek uzere müsabaka ile 
"25,, memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanında muvaffak olanlara başlangıç 
maaşı olmak üzere, kazanacakları derecelere göre 50 - 60· 
10 lira verilecektir. 

Bu memurlar ayrılacakları teşekkülün idari, ticari, tek
nik iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştırılarak ye· 
tiştirildikten sonra ehliyet ve liyakaderiyle temayüz eden
leri bir seçim imtihanına tabi tutularak tecrübe ve bilgi
lerini tekemmül ettirmek üzere Banka hesabına ecnebi 
memleketlerde fabrika ve ticaret müesseselerine gönderi
leceklerdir. 

Müsabaka imtihanına kabul şartları: 
1 - Türk olmak~ 
2 - Liseden veya Ankara, İstanbul, İzmir Ticaret 

mekteplerinin birinden veya lise muadili ecnebi mektep
lerden PEK 1Y1. İYİ derece ile 1934-1935 ders senesi me
zunu olmak, . 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yasından yukan olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
İmtihana gireceklerin nihayet 20 ağustos 1935 tarihine 

kadar aşağıdaki vesaiki Ankarada Sümer Bank Memurin 
Müdürlüğüne ve İstanbul'da Sümer Bank İstanbul şubesi 
müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi, 
2 - Mektep ehadetnamesi ve yahut mektep tarafın. 

dan verilmiş muvakkat tasdikname, 
S - Resmi bir hastaneden almmış sıhhat raporu, 
4 -~Adet vesika fotoğrafı, 

Müsabaka imthiam 26 ağustos günü saat 3 de başlıya· 
cak, ve Ankarada Sümer Bank Umum Müdür1ü;,Hnde İs
tanbulda Sümer Bank Şubesinde yapılacaktır. 

20 Ağustos tarihinden sonra vak; olacak müracaatlar 
nazarı itibare almmıvar.akttr. (1781) 1-2998 

" ~e;+ıTıTıTıTıTf~fTl.Tf7fT.LT5A,fg1T1T1x1ı:1xIT1,:t:ı 

Eğer mesele sadece Avusturyada 
kıralhğın iadesi olursa o zaman yalnız 
buna eseflcnmekle kalırız; bundan arsı
ulusal bir karışıklık ve harb tehlikesi 
çıkmaz. Fakat Habsburgların ve bunla· 
rın taraftarlarının tekrar tahta getiri)· 
mesi bundan daha fazla bir şeydir. Çün-

M~ r li.T • 

kü onlar. sadece, bu dağlık memlekette 
ufacık bir kırallık kurmak ergesinıle 

değillerdir; onların gayeleri eski impa
ratorluğu yeniden diriltmektir. 

.... Bu işe eski başbakan Zaypel du
rup dinlenmeksizin çalışryor. Dolfus 
zamanında Vatikan'ın da yardımını te· 
min ederek merkezi büyük bir katolik 
imparatorluğu kurulması önergesi ya· 
pılmıştır. 

Bu imparatorlugun esas gövdesi A
vusturya olacaktı. Aradan biraz zaman 
geçtikten sonra Macaristan buna katı
lacak, Bohemya. Moravya, Slovakya ve 

katolik Hırvatistan ortodoks Sırbistan 
dan; katolik Bavyera ile Vürtemberg'• 
de Luterci Atmanyadan ayrılacak, bu 
imparatorluk ıle birleşecekti. Bu suret· 
]e «mukaddes Roma imparatorluğu• ye
niden kurulmuş olaca3ttı. 

Bir kilise adamının hulyasiyle bir 
emperyalıstin hulyası teferrüatta biri
birinden ayrı şekiller gösterebilir. Fa

kat esas aynı idi: Avusturya impara· 
torluğun göbeği ve esası olacaktı. 

Otto kendisi, Luven üniversitesinde 
Avusturya anasal kanunu, Macaristan 
ekonomisi ve Tuna hükümetleri arasın· 
da bir ekonomik federasyon yapılması 
konuları üzerinde tezler yazmıştır. 

Bu ekonomik federasyon yapılması 
fikri, Habsburgların geri getirilmesi 
bahsinin konuşulması henüz yasak oldıt· 

ğu sıralarda kullanılmakta olan bir 

formüldiir. 

Bugün esas ergeyi ortaya vurmaktan 
pek o kadar çekinilmemektedir, 

B. Şuşnig'in "ana yurd yöneyi., cc
,.rniyetinin genel sekreteri olan yarbay 
Adam, bir söylevinde demiştir ki: 

"'Tuna devletleri arasında bir ckono· 
mik federasyon yapılması ve Habsburg· 
ların merkez.iğ Avrupada -yeniden bü
yük bir rol almaları yalnız ınümkün de· 
ğil, aynı z.amanda istenilir şeylerdir.,, 

A vusturyanm tarım bakanı da bir 
zamanlar Avusturya - Macaristan im
paratorluğu tebaası olan Avusturya hal
kının Habsburg hanedanına hi1a bağ
lıhklannı muhafa ettiklerini söylemi -

tir. 
Bütün bu olup bitenler herkesten 

fazla bu işlerle ilgili olan küçük anlaş
ma devletleri tarafından dikkatle takip 

edilmektedir. 
Bu birleşme 19ZO de Macaristana Ha

bsburgların gelmesi ihtimali karşısın· 

da yapılmıştı. 

Bundan on beş yıl sonra bugün de 

Habsburglann Avusturyaya dönmesi 
tehdidi karşısında bulunuluyor. 

Küçük ve c~r Avusturyanın Hit
ler Almanyasma karsı durduğu yolun
da batı illerinde dolaştırılan sözler, gü· 
zel bir propaganda vasıtasıdır. 

Avusturyanm faşist kıralcıları, kü
ç.ü.k Avusturyanın özgürlüğünden ziya 

de gözettiklerı gaye bir imparatorluk 
kurmaktır. 

Avusturyanın erkinliği ve toprak 
bütünlüğüne gelince, bu, ya:!ıancı dip· 
lomatlarının kendi özel crgelerini yü-

rütmek için uydurmuş oldukları bir şey· 
dir. 

Hakikatte erkinliği ve topak bütün
lüğünü istiyen pek u avusturyalı var
dır. 

Şurası muh<lkkaktır ki 1919 yılından· 

beri Avus.turyada Almanya ile birleş
mek yolunda oy verecek büyük bir ço
ğunluk bulunmaktadır. 

1919 daki devrim hükümet:i, anşlu.su 
başlıca ergesi olarak ilan etmişti. Fakat 
galibler bunun önüne geçtiler. Bumm 
üzerine Avusturya kendi istemediği 

halde barış andlaşmalarının gerektir
mesinden ötürü erkin kaldL 

Bugün Avusturya halkının seçe<:e· 
ği tarzı o~"taya çrkarıp belirtmek güç 
olacaktır. Çünkü bir taraftan birleşme 
dileği, bir taraftan hitJerizm nefreti, 

bir taraftan da Dolfusizm nefreti üç 
köşeli kuvvetler meydana getirmekte
dir. 

Fakat bütün bunlara rağmen bu· 
gün serbest olarak yapılacak bir genel
oyda muhakkak, Almanya ile birleşmek 
istiyenlcr çoğunluğu kazanacaklardır. 

Bugün Habsbbrg hareketi, Avustur· 
ya milleti tarafından yardım görme • 
mekte, bu işi daha ziyade yabancı dip
lomatlar körüklemekt <lirler. 

İtalya ile Fransa için 1919 danberi 
Avusturya meselesi gayet basit bir h:ıl 
almış bulunuyo". Onlann gayesi Avus· 
turyayı Almanya ile birleşmekten men
etmektir; fakat bu sıyasanm nazikçe 

adı "Avusturyanın erkinliğini koru
mak,. oluyor. 

Fransa için Almanyanın kuvvetlen· 
mesine yarıyacak herhangi bir tedbire 
karşı gelmek b.ir ananadır. İtalya is,. 
kendisi He Almanya arasında bir baş· 
ka hükümet bulunmasını istiyor. Son 
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Hava Kurumuna 5000' 
veren yurdda 2larrmı 
lzmir'de filibdi Si •• ty.mwı o 

ları türk iıb'1a kcrwı.llna 50 
ra vermişlerdir. Hava kurım:ıo 
oel merkezi bu değerli yardım 
dolayı kendilerine Lir t 
mektubu göndermiştir • 

El işleri atölyesi 

ı 

Ankara kültür dirdrtörli,iğÜ 
ders yılı Gazi eğitim enstitüsü · 
retmenlerinden <le faydalanıl'1 
rak bir elişleri atölyesi kurmnk . 
şüncesindedir. Bu atölyede 
öğretim öğren.menlerine ilk o 
programlarına göre elişleri öğt 
tilecektir. 

Halkevinin parasız 
filimleri 

Dün akşam Halkevi etnogrıJ 
ya müzesi ile ev arasına açığ . 
duğu perde üzerinde halk için il 
nema göstermeğe başlamıştır· 
de bulunan eğitim :filimfl....-i"lnOP'I 

··r sonr:a Ankara sine ları direkt~ 
lüğü tarafı dan para ız hn' 
ne Terileoek filimler de gösterile 
cektir. 

yıllarda ise B. Musolininin bütün 'fit~ 
lan Tuna ve Balkan devletleri i:i~ 
de bir hegemonya kurmaktır_ 

Bu scbeble onlar için Avusturya' 
cumurlyet olmuş, kıra Hık olmuş; e~ 
nomik buhran olmuş, ekonomik ınırt 
luş olmuş önemi yoktur. Bu onlarııt ~ 
murunda değildir. Onların istediği es 
!ki şekilde bir "kuvvetler dengesi,,; 
yunu oynamaktan başka bir deı;'" 

dir. 

Habsburglann geri dönmesini fr31'" 
sız kamoyu istiyor. Çünklı bu hane<lt' 
nın tahtını ele geçinnesi, alman - a~ı1~ 
turya birleşmesine en büyük engel O' 

Jacaktrr. 

Halbuki bunların dönmesi hala fra 
sanın bağlaşığı olan küçük anlaşrnanı1' 
asığlariyle de taban tabana zıd bulııl" 
maktadır. d 

İtalya, her ne kadar bugün teredcıi1 
ediyorsa da gün geçtikçe Habsburg~· 
nn dönmesine eğlim göstermektedir· 

. "tal ptefr Viyanada oturan ve bir ı yan 
sesi ile evli bulunan bir Habsburg iıtl' 
paratordan alınanlar nefret edeceklel 

küçük itilaf devletleri korkacak, ~u ~ 
retle Avuıoturya devamlı olarak ital} d 

lann nüfuza altında bulunac&ktJr. ~ 
halde Habsburg propagandasını italY. 

diplomasisi i~ faydalı bir silah ~ 
ıkullarulabilir. 

Almanyanın bu işe karşıtlığına aıdl: 
rı~ edilmiyecck, bu bir nevi Nazi ~j 
kmlığr sayılacaktır. Ortada kala le' 

bir küçük anlaşma kalıyor. .. u· 
Acaba kü~ük anlaşma, bu işin oıt ıt 

ne geçecek kadar kuvvetli ve birleşıtl 
midir? Ben, bundan şüphe etmeğe b3f 

Jamış bulunuyorum. · f 
Kaldı ki bu işin zemini hazırt:ırııtl1ıl' 

bulunm1.ktadır. Avutsurya anasal t<ııt1ıc· 
nuna göre artık bir cumuriyet olma 
tan çıkmıştır. 

lmpar.torluk alametleri, UniforılJB; 
rı, bayrakları yeniden kullamlmağa 

lamıştır. 
'"lkl . l<tll' Habsburglarm malları, mu erı ~ 

dilerine geri veriliyor. Zita ve Otto 

vusturyaya dönmekte serbesttirler .. "' 
Şu halde Fransanın hoş gömıesı . 

tııf' 
İtalyanın açıktan onaylaması ne f 
denbire imparatorluğun ilanından bll 

ka hiç bir şey kalmamıştır. 

~ 4 :p 

··çaıı Bu yüzden harb çıkacak mı? J{tı r 

-·'' anlaşma, 1921 de kıral Karl,ın u..- ,
1 

tahtına çıkmağa yeltendiği sıralaf0 

yaptığı gibi, seferberlik yapacak ııı• 
Şüphelidir. t· 

Hitler, Avusturyayı HabS'burg . ı~. 
münden kurtarmak için bir yürüyiiŞ 
pacak mıdır? Şüphelidir. • itt 

Bugün için bu değişme barış içJfl 
11 

olacak. Fakat bu hadise. orta A vrupnit 

veni bir dursuzJuk ve bir takmı de\1'1~ 
it.re yeni bir ku ku ve korku getirect 

tir. 
Bugün olmasa bile günün birİt! 

g, rçekten "Habsburg demek. harh 
mektir . ., -sözü ~erçeklesecektir. ve 
bsburgların tahta çıkmaları yakl 
tadır. 
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Bugünlcü spor 
yarışmaları 

Bugiın zevkli ve heyecanlı yarışma
lar ;;öreceğiz. Bu yarışmaların hepsi :ı .. 
bölgemizin sporu bakımından çok önem
lidir. Bursa ve E:>kisehir güreşçilerinin 
ıbizimkilerle boy ölçüşmeleri, atletizm 
yarışmaları ve dört önürdcş kulübümüz 
arasında hazırlanan futbol turnuvasın· 
dan Gençler birliği - Altın ordu karşı
la ması birçok meraklıları Ankara giıci1 

nına toolıvacaktır. Su sporları yar 

61 kilo: Anka•:ı Gücünden Rabi,, 

malan yarına bırakılmıştır. Aslında su 
adaleleri sıktığından atletizm ve futbol 
yarışmalarına ve maçına gireceklerin 
yüzmemeleri faydalı olur. Sonra bu ka· 

dar geniş bir programın aynı gü 

ne sıkıştırılması da zo~dur. 

66 kilo: Ankara Gücünden Halil 

Su sporları kurulu da bunu görmüş 
ve cumartesi programını kaldırmıştır. 

Güreş Ankara gucü alanında 16.30 

da başlayacaktır. Eskişehir ve Bursa g\i· 
reşçileri dün sabah ekspresle gelmişler 

ve Aydın oteline yerleştirilmiıslerdir. 

Her iki bölge güreşçilerinin de kadro -
lnrı kuvvetlidir. 56 kiloda bursalı Ah-

ıned - Ankaralı Esad; cskişebirli Sey -
fi - ankaralı Veli; 61 kiloda bursalı 

Ahmed - Ankaralı Habib; eskişehirli 
Musa - Ankaralt Mahmud: 66 kiloda 
bursalı Süleyman - Ankaralr Said; Es
kişehirli lzzet - Acı.karalı Halil; 72 ki· 
loda buraalı Salahaddin - ankaraJı Fa
ruk; eskişehirli İhsan - an karalı Raif 
ile ve ağırda cakiıehitli Cemal Ankara
dan Necmi ile güreşeccktir. 

Atletİ%m yarışmaları saat 15.30 da 
başlıyacaktır. Programda bazı değişik . 
likler yapıldığından bu gün tekrar k<:>
vuyoruz: 

Saat 
110 metre engelli koşu 15.30 
400 metre (seçme) 15.40 

100 metre (seçme) 15.55 

Kültür Bakanlığında 
atanmalar 

Kültür Bakanlığı kültür kuru
lu üyesi B. Harun Haydarpaşa li
sesi tabii bilgiler öğretmenliğine, 
B. Tevfik Gazi lisesi tabii bilgiler 
öğretmenliğine, B. Nevzat Hay
darpaşa lisesi Felsefe öğ .. :etmenli
ğine, Ankara kız lisesi direktörü 
B. Avni orta öğretim direktörlü
ğüne, ilk öğretim direktörü B. Ali 
Rıza İzmir kültür direktörlüğüne, 
İzmir kültür direktörü B. Hikmet 
kültür kurulu üyeliğine atanmış 
ve cumur başkanlrğmca onaylan
mrstır. 

Ruam savaşının 
sonuçları 

Ruam savaşı mevsimi olan ni
sandan bugüne kadar 57 ilde ya
pılan savaşın sonu alınmıştır. Sa
vaş hayvanlara Mallein maddesi
nin yeritilmesi suretile yapılmak
tadır. Bu madde bulunmazsa hay
vanlar klinik muayeneden geçiril
mektedir. Savaş yapılan illerdeki 
fenni olmayan su yalakları yıkıl
mış, istenilen şartlarda olmayan 
hanlar kapatılmış ve öteki hanla
nn ahırları da temizlettirilmiştir. 
57 ilde yapılan savaştan alınan 
:sonuç şudur: 

109.995 ata mallein verilmiş, 

24.094 tane at, 13.070 tane katır, 
167.048 tane eşek klinik muayene
den geçirilmiştir. Sahiplerine taz
minat verilerek öldürülen hasta
lrklı hayvanların sayısı 657 dir. 

Bu sayılardan da anlaşılacağı 
üzere, savaş vakti içinde muaye
neden geçen hayvanların sayısı 
"314.207 olduğu halde hasta hayvan 
sayısı 657 dir. Bu da yekunun yü.z
de ikisi kadar tutmaktadır. 

Ruamm memlekette yayılmış 
olduğu yolundaki sözlere karşı b'1 
rakam gerçek durumu göstermek
tedir. 

1500 metre koşu 16.ü5 

Disk atma 16.05 

Tekadım 16.25 

400 metre (final) 16 40 

Gülle atma 16.45 

100 metre (final) 17. 

Yüksek atlama 17. ti) 

4xl00 bayrak 18.30 

(Futbol maçının iki bölümü arasınchı) 
Bu yarısmalara Ankaranın tanınmtş 

bütün atletleri girmektedirler. Bö\gP 
şampiyonasından sonra atletleri~izin 
çalışmaları sonucunu g'Ö!ltereceğindt"n 

ilgililer için çok önemlidir. 
Altınordu - Geneler birliği futhnl 

maçr l 7.45 de baslıyacaktır. Bu iki t<ı· 

kımın Çankrrıda beraber kaldıklarr göı1 
önünde tutulursa yapılacak macın ne 
kadar çetin olacağı anlaşılır. Şild fina
listi ile Ankara o;aınpiyonundan güzel 
bir oyun bekliyoruz . 

Ankara Su Sporları Kurulundan: 
Bugünkü cumartesi Ankaar gücü a· 

lanında güreş ve atletizm futbol ya
tı§maları yapılacağından yüzme yanş
larına gireceklerin bunları görmeleri i
çin, su sporları yarışmaları yapılmıya· 
caktrr. Pazar programı da saat onda baş
lıyacaktır. 

ULUS 

BibliyogrtıJ Y" 

Kaı-otamonu tarihi 

Memleketin her köşesinde kalbleri 

memleket ve ilim sevgisiyle dolu gene

ler bir ipek böceği sessizliğiyle koza
larını örüyor. Ve beklediğimiz eserler, 
gürültüsüzce, ve birer bireı meydana 

geliyor. İşte öniımiızdc büyük kıtada 
200 sayıfalık, temiz ve eksiksiz 'basıl

mış bir eser duruyor: Kastamonu tarihi. 
Gazetemizde kendir hakkında yaz

dığı yazılar ve gi.ızel Kastamonu mek
tuplariyle okurlarımızın tanıdığı Talat 

Miimtaz bu büyük eserin sahibidir. 
Bir bolgc:nin tarihini yazmak, mem

leketimiz gibi, bu alanlarda ba~vurula

cak eserleri olmıyan bir memleket için 
zor bir iş olduğu meydandadır. İşte 
Talat Mümtaz, Kastamonu'ya karşı duy
duğu sevgıyle, bu memleketin tarihsiz 

kalmasına gönlü razı olamamış ve bu 

eseri vücuda getirmek için tam altı yıl 
çalışmrştır. 

Büyük bir sabır, özen, dikkat istiyen 

bu çalışma sonncsuz kalmamıştır. İşte 
elimizde memleket kütüphanesi için 
hakikiğ bir kazanc olan bir eser var. 

Bay Talat Mümtaz, kitabının ön 
sözünde anlattığr gibi, bu eseri yazmak 
için İstanbul, Kastamonu ve daha baş
ka Anadolu kütüphanelerinde bulduğu 
bütün belgeleri top\amıs ve kitabının 
bu konu üzerinde imkan nisbetinde çoL; 
bilgileri toplaması icin elinden geleni 
yapmıştu. 

"'Kastamonu tarihi., bu bölgenin bili. 
nen en eski devirlerden beı i kimler ta
rafından otıımlduğu, nasıl yönetildiği 

ve ne gibi sıyasal hareketlere alan ol
duğunu anlatmıştrr. lsa'clan önce 14c;t'l 

yılından İsa'dan sonra 1462 de Kasta

monu'mın osmanlı devletine ı:;ccisine 

kadar olan tarih parçası bu eserde bü

tün evreleriyle canlandrnlmıstır. 
Bu kadar değerli bir eseri basaran 

arkadaşımızı tebrik eder ve kitabı atrih 

sevenlere tavsiye ederiz. 
Tanesi 2 liradır. 

Ka ... lamonıı kt·ııcHri 
Kastamonu tecim ve endüstri oda.,r. 

Kastamonu kendirlerinin önemi yetiş
me !jCkilleri, kendirin vasıfları, kemlir 

ürünü ve ekilen topraklar, son yıllarda 
kendir ürünleri istatistiği ve menılei<r: 
te vaptığı ve yapabileceği faydaları an
lat<ırı bir eser meydana getirmistir. Pcıp

yel·u ·e üzerine ve birçok resimlerle be

rab~r basılan bu kitab 10 kuruş fiatla 
~Jtılmakradır. 

Ankara gazeteleri 
Şimrli Filibe Başkonsoloswnuz olan 

eski Dışişler basın direktörü B. İsma· 
il hakkı Tevfik, Ankara'da çıkmış ve 
Ç Kma kta olan bilfün gazeteleri an fa~ 

tan. bunlar hakkında bilgiler veren ve 
reı;inıler toplayan bir kitab meydan<

getirmiştir. 50 kuruş fiatla satılan bu 
de~erli eseri tavsiye ederiz. 

Tiirk ha,tarlar ct•miy~ti 
nıccmua~t 

Baytarlar Cemiyetinin organı olan 

ve iki ayda bir çıkan bu ilmiğ derginin 

ı temmu2 tarihli 4 Uncü sayısı çıkm1ş
tır. Bu sayıda da diğerlerinde olduğu 
gibi çok güzel ve ilmiğ yazılar, me•<de
lı:i bilgiler ve hat:ıerJet vardır, Bütün 

baytarlarımızı pek yakından ilgiliyecek 
o1an bu dergiyi hepsine tavsiye ederiz. 

Tanesi 50 kuru tur. 

SAY!FA : 
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Memleket Post Si ,J 
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Aydının yeni ilbayı işe başlarken 

Aydın ilbayı dııralrt• lfar~ılımrlren 

Aydın - İlimizin ilbaylığma atanan, 
Edirne ilbayı Bay Salim Özdemirin gel
diğini ve parlıı'< törenle karşılandığım 
dün bildirmı : !bayımız duraktan 
dl)ğru orunun, .1:rek akşama kadar 
komutanın dayre direktör ve işyarlarile 
şarbay, parti, halıkevi ve diğer kurumllr 
Laskan ve üycluinin kutlamalarını ka
hul etmiştir. 

Yeni ilbayımıza - ulus adına • ho:;o 
geldin diyerek duygularını sordum. 

Türk gazt tc ve (;azetecilcrine çok 
lerin ilgi ve sevgisi olan ilbayırmz ça
: ı~kan yurcldasların yasadığı ve yurdun 
en zengin bir bölge ı olan Aydına gel

ciklcrindcn çok zevk duyduklaı mı söy

!iycıek: 

- Aydın sınırımı girdigim dakık:ı
clanberi aydınlıların bana karşı göster· 
dikleri ilgi ve sevgi, bcıı.-1!' de ayni kat· 

şılıklı stvgiyi yarattı B >vle karşılıklı 
:.evgiler<le:ı doğacak uyum ve birlikle 

en güçlü işler başanlır. Utuı.un bize 

verdiği nimet karşılığı çok çalışmak ve 
üzerimize aldığımız ödevi iyi ve verim· 
li sonuca ulaştırmak borcumuzdur. 

Burada çok sıcak ve sevgi dolu bir 
çevrenle karşılaştım, gerek işyar ve ge
rekse kurumların 'başında bulunan ar
kadaşlarla ılk görüşüşüm bende çok eyi 
sempati uyandtrdı. Aydını çok ileri 
gördüm.,, 

Sayın ilbayımız daha göretleri kabul 
ederken ilin gelir ve özel hesaplar du
rumu ile ilgilenmişleı, öğretmenlerin 
aylıklarının düzenle veri1ip verilmedi
ğini sormuşlardzr. 

Sporla da ilgilenerek, spor işlerinde 
birlikte çalışacaklarını kendisinin at ve 
eskrim sporlarına merakı olduğunu söy
lemişlerdir. 

Daha işe bas1adıgı gün i1bayımızm 
bu ilgileri gençJeri ve halkı çoık sevin
dirmiştir. ----------------

Mecidözünde kafes ve 
peçe kalktı 

llçchay B Fazıl Özsoy ile Cwnuri
yet Halk partisi ve §arbaylık başkan ve 

iıyeleri halk parti kurağında toplanarak 
pe~e ve kafeslerin kaldırılmasını onay

lamıstu 

Şarbaylıkca ilan edılir edilmez bu 

yerindeki ı~i dört gözle bc.klemekte olan 

Bayanlar pcçı'.< rini bırakarak açık yU1. 

le ve bır kı..,mı da çarşafı bırakardk 

manto ile g 7.meğe başlamışlardır: 

Halk bütı.in evlerinin pençere kafes

lerini ~öleme ı,e. baslamışlar halk ve ha~ 

!';.ınlar J:ı,, ,.,l, duydulrlarını Cunıuriyct 

Halk paı tı-ıine ve sarbaytığa bi1dinniş· 

lercl: •. 

H -ılkevi spor komitesi 

başkanlığından: 
Bugün saat 14 de ~ubemLı Avcılar 

kolunun genel bir toplantısı vardır. Bu 

toplantı a kola yazıh olanlarla yeniden 

yazılmak istiyen arkada~larm gelmeleri 

ric' olunur. 

Orman mühendisleri 
arasında atanmalar 
Alanya birinci sınıf orman mü 

hendisi B. lbrahim DenizJi birincı 
sınıf orman mühendisliğine, or
man mühendislerinden B. Fa.zıl 
Alanya birinci sınıf onnan mühen· 
disliğine, İzmit onnan mühendis
lerinden B. Celal Tahsin Ankara 
merkez orman mühendisliğine, 
Çankırı orman mühendisi B. Ha
mid İzmit merkez orman mühen
disliğine atanmışlardır. 

İki ilçebayınuz 
_, Adana türe işleri direktörü i

ken Bala ilçebayhğma atanan B. 
Nebil ve Koçhisar ilçebaylığma a-· 
tanan B. Vasıf yerlerinde işlerine 
baslamıslarcltr. 

ZAYİ 
339 ve 340 senelerinde Nevşehir ida

disinin sınıfı ibzarisi ile ve kısmı umu· 
mi idadi birde tahsil gördüğümü mü· 
beyyin vesaikimi zayi ettiın. Yeni&ini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ankara Dumlupınar Dutlu sokak 
21-A Oı.man oğlu Remzi 

Vf,US'ım ronaırnı Tefrika: 131 ingiliz lordu ile evlenmisti ve yanılmıyor
sam lord, elçinin yakınla;ındandı. ~~et •.. e~~i 
de hatırlıyordu ki yeğenlerinden hırı, ~ut~!l 
aylesini şaşkına döndürerek, italyah bır ku
çük köylü kızla evlenmiş ve bu yetmiyormuş 
gibi kızı İngiltereye kadar getirmişt!: ~a
kat elçi onu hiç görmemiş ve kocası ol~~
ten sonra da ne olduğunu öğrenememıştı. 
Elçi bu meseleye pek ilgileniyor ve kocası 
hakkında bircok şeyler bildiğini il3ve e~~rek 
benden kadın hakkıncla ne biliyorsam soyle
memi rica ediyordu. 

mo'nun fikrine güvenilebilirdi. çünkü onu 
ben güzellikten iyi anlar bir adam olarak ta
nımıştnn. Adasının dışında kalan konular ü
zerine ilgilendirmek için ne yapılmış ise bo· 
şa çıkmış olduğundan, hiç olmazsa Kaprinin 
tarihini öğrenmesine karar verilmiş. Kadın, 
Tiber hakkındaki korkunç hikayeleri, eline 
gecird1ği düşmanlanm Salto di Tiberyo'dan 
nasıl aşağı attığım, bir bahkcmın yüziinü bir 
çağanozun çenkellerile nasıl tırmaladığını, 
küçük kızlarla oğlanları mavi mağarada na· 
sıt boğduğunu, sonra Tiberin torunu N ero
n'un kürekçilerine kendi anasını, adarım ö
nünde, nasıl ölünceye kadar dövdürdüğünü, 
yeğeni Kaligüla'nın, Poccuoli yah.m1annda 
binlerce kişiyi nasıl suya attırdığını, çok cid
diğ, dinledikten sonra, kimsenin benzetemi
yeccği öz köylü şivesiyle: "Bütün bu adam
lar ne kötü şeylermiş, hepsi de birer Kamor· 

ne,, diyerek, o insanı cileden çıkaran güzel 
gülümseyişi ile gülümsemiş. 

San Michelenin k.itf bı 
l'ütkçeye çevırerı: IVBSUIJI HA y VAR 
Vuan: Akse/ MUNT 

Kapri'ye doğru çekilirken, Fenike mer
divenlerinden dolayı, bırakmak zorunda kal
mış oldukları kücük top şimdi bahçemdeclir. 
Fransızlar, sabah olur olmaz, Monte Solaro 
tepelerinden Kapri'yi ateş altına almışlar
dı. Oraya bir top çıkarmak için nasıl hareket 
etmi oJ::iuklarma akıl ermez. 

Kapride "Kaza İngleze,, de oturan in
giliz komutan teslim andlaşmasını imzala
maktan başka çare bulamadı. İmzanın mü
rekkebi daha kurumamıştı ki, Ponza adaları 
arkasında, rüzgarsızlıktan gecikmiş olan in
giliz donanması, açıklarda g;öründü. Teslim 
andlasması pek talisiz bir adamın imzasını 
taşıyordu. Bu adam, başka bir adada esir tu
tulan kartalın (Napolyonun) daha sonraları 
zindancısı olan Sör Hüdson Lov'du. 

Fan Michele'ye gitmek üzere köyden ge
çerken küclik bir bahçede sade yapılı bir evi 
pannağ•mla göstererek sahibinin Anakapri 
güzeli olan Bella Margareta'nın halaların

dan biri olduğ;u!1,1! ~e ~ıı. Mala. bi-t 

Evlenme hadisesinin ben adaya gelme • 
den cok önce olduğunu ve kadını f ngiltere
den döndükten pek sonra dul ve yaşlı olarak 
tanıdığımı söyledim. Zat~ bütün bildikleri· 
~i de kadının günah çıkaran papası v~ v~si
sı olan Don Krizostomo'dan öğrenmıştım. 
Pek tabii olarak kadın ne okuma, ne yazma 
biliyordu, fakat kaprililerin açık zek'ası ile 
hemen biraz ingilizce öğrenmişti. İngi1tere· 
de yaşamağa hazırlamıs olmak üzere, ingiliz 
lordu, aydın bir adam olan Don Krizostomo'
yu da kadına, daha çeşitli konular üzerinde 
konuşabilmesi için, öğretmen yapmıştı. Ka
dın, bütün Kapri kızlan gibi, bir doğuş hak
kı olarak, naziklik ve yaşama tıörülerini bi-
Iİilor..chıı G .. 11 · v • 1' llOiıl ' •-"-• ~4ueJW,U8 i,t tiW'ri Z06"'" 

• ' d -nste .0 eırnış. 

Profesör cevap vermiş: "Kötü insanlar 
ya. Demin size dememiş miydim ki Tiber 
mavi mağarada kızlarla oğlanları boğmuş? 
Sonra •. ,, 

''Hepsi bunlann ölmüş mü?,, 
''Hepsi ya, iki bin yıl kadar önce .. ,, 
"Öyle ise, rica ederim, neden onlar için 
~ taaalana\un? &rakınız kendi halleri-

Ve tarih dersi de höylece bitmis. 
Kocası öldükten sonra adaya dönmüş ve 

kaynaklan, İngiliz lordluğundan en az iki 
bin yıl eski olan babalarının sade hayatına 
yavaş yavaş dalmıştı. Onu elinde bir tesbih 
ve dizinde bir kedi ile, Graklarm anası kadar 
haşmetli, pergolasmda oturur bulduk. Lord 
Dafrin, eski bir çapkın inceliğiyle kadının 
elini öptü. Kadın, bildiği bütün ingilizceyi 
hemen hemen unutmuş, çocukluğunda ko· 
nuştuğu kıöy dilini yeniden öğrenmisti. El· 
çinin klasik İtalyancası ise, benim gibi onun 
için de anlaşılmaz bir ~eydi. 

Ondan aynlrrken 1ord Dafrin bana: "Ken
disine söyleyiniz ki Madanun eski kocası 
ingiliz lordundan kibarlıkta hiç geri kalır bir 
tarafı yoktur., dedi. 

Elçi, madamın yeğeni La Betla Margeri
tayı da taııımak istiyor mu idi? Hiç tanımak 
istemez olur mu idi? 

La BeUa Margerita bizi en tatlı güliim~ 
seyişi ve papasın en iyi şarabı ile kar'"ıl clı. 
Lord ise, yeğenlik erirıi onun penbe Y<l"::t"'I· 
na kondurduğu gürültülü bir öpücil ·le kut· 
ladı. 

(r.- • 
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BUYUK piyangosu~ 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmi ~ir. 
19. cu tertip 4. cü keside 11 ağustos 935 dedır 

Büyük ikramiye 35.000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,0000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık mükafat varrlır. 

(Müfettiş namzedliği ve şef namzed
liği için müsabaka imt1hanı) 

Türki,,e Ziraat Bani\; ""11 ' ., l: 

1 - Bankamıza müsabaka ile (5) MiHettiş namzedi ve 
(5) Şef namzedi alınacaktır. . . 

2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarıhlerınde 
Ankara, İstanbul Ziraat Bankalannda yapılacaktır. Ta~· 
riri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol paralan verıl: 
mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imti~ıana t~bı 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazananlardan beşt 140 l~ra 
aylıkla Müfettiş namzedliğine ve diğer besi de (130) lıra 
aylıkla sef namzedliğine tayin olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Müf~t 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lıra 
aylıkla müfettişliğe geciriteceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde cahstırılacak 
otan sef namzedi eri ise bir senelik stajlarının sonunda eh· 
liyet 'imtihanına girecekler ve kazananlar terfi ettiri1c. 
ceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Sıvasal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve İktısat) okulasmdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı memleket· 
terindeki benzerlerinden diplomalı bıılunmak g\!rektir. 

5 - İmtihan programım ve sair şartları gösteren izah 
nameler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmdan 
elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan belgeleri bir mektupla birlikte 
en son 26-7-935 cuma günü akşamına kadar Ankara Ziraat 
Bankası teftiş heyeti Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (1702) 

1-2893 

Kaılalı zarf usuliyle el silhne ilanı 
Muğla Nafıa direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla - Köyce
tiz yolunda Beton arma Namnam köprUsU inşaatıdır. İnşaatın ke
ıif bedeli: 23,500 liradır. 

2 - Bu jşeaid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti unıumiyesl 
D - Tesviye'i tiirabiye, Şo e, kargir in aata dair fenni şartname 
F - Keşif hulasa cedveli 
G - Proje 
İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı 117,5 kuruş bedel mukabi

linde Muğla Nafıa Direktörlliğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 21 ağustos 935 çarşamba günü aat ıs de Mugla 

Vilayeti Nafra dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1762 lira 50 kuruş 

muvakkat teminat vermesi. 

Bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi Hizımdır. 
·l - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklilerin enaz ya on metre açıklığında betonarme köprü 

v~ya elli bin lira değerinde esaslı aks?mı betonarme insant teahhüt 
ve iyi surette ikmal ettiğine dair resmı vesikalar. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat evveline kadar Muğla Nafıa Dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçiıncü maddede 
yazılı saata' kadar gelmiş olması ve dış zarfın mUhUr mumu ile iyi
ce kapatılmı olması lazrmdrr. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1874) ı-31S7 

AnJ{ara valili~nden: 
Nafıa dairesi için lüzumlu olan 1050 teneke benzin ve 525 tene· 

ke vakum ve sair yağlar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 29-7-935 pazartesi günü saat ıs te vilayet encümen 
riyaset odasında olacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 7011 1ira 75 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 525 lira 88 kuruştur. 
4 - Şartname parasız olarak Ankara vilayeti Nafıa mUdUrlü

ğlinden alınabilir. 
S - İsteklilerin teklif mektubu yukarda yazıh gün ve saatten 

bir saat evveline kadar muvakkat teminat makbuzu veya banka ke
falet mcktuplariyle birlikte vilayet encümen reisliğine verilmeleri. 

(1844) t-3086 

Ankara D·~ft~rdarlı fuııdan: 
İstasyonda 162 - 164, 12 - 186 No. lu karJ,?ir mağaza icarı senevi· 

si üç taksitte ve peşinen altnmakilzere seneliği yüz doksan beş li
radan ::ırtırma ile icara verilecektir. lsteklilrrin 14 lira 63 kuru~luk 
dipozito makbuzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sUnnek Uzere ihale 
gUııil olan 6 ağustos 935 sah gUnU saat 15 den evvel defterdarlr.kta 
kurıtli'n komisvona müracaatları. (18SS) 1-3106 

imar 1üdürlü~nden: 
Şartnameleri İmar MUdürlU~Unde bulunan muhtelif levazımı 

, '1iye 30. 7. 935 tarihinde eksiltme ile ahnacaktrr. 2490 numaralı 
•· ııundaki şeraiti haiz olanlar % 7,5 muvakkat teminat ile İmar 
m •tJUrliığündeki komisyona gelmeleri. (1780) l-30Zl 

.. 

ULUS 

Ankara Levazım An1irliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 LAN 
1 - "125040" kilo un satrn alınacaktır. Tahmin edilen 

bedel 15005 liradır. 
2 - Şartnamesi hergün Edirne<le Tuğay satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
3 - Eksiltme 30 temmuz 1935 salı günü saat 16 da E · 

dirnecte tuğay satın alma komisyonunda yanılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
5 - Muvakl<at teminatı 1126 liradır. 
6 - Teklif mcl~ttıpları veya icap eden vesaik münakasa 

saatinden bir saat evel Edimede tuğay satın alma komis
yonu ba 1 :anlığma verileceği ilan olunur. ( l i38) 1-2940 

tLAN 
İstanbul kı mandanlığı birlikleri ihtiyacı olu ıı ihalesi vapılaıı 

SS,000 kilo sarle va ğına verilen fiat komutanlıkça pah::1ı görüldil· 
ğünden tekrar kapalı zarfla rksiltmeye konulan sade yağın beher 
kilosunun tahmin bedeli 84 kuruş olup ihalesi 8 a ~u:.tos 935 per em· 
be günü saat ıs de lir sartnamesi 24 kuruş n nkahili lstanbul komu 
tanlrğı satın alma komisyonundan alınahilir. Eksiltmeye girecek· 
1erin 3654 liral ık ten ina t mektubu veya maklııızu ihale saatrndan 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (1839) 1-3082 

1 LAN 
ı - KırklareJİtıde otuz beş ton sade rağmın kapalı zarfla iha 

lesi ağusto un 8 inci oersembe günü yaııılııcaktır Eksiltmeye gir· 
mek istivcnler ih.llc ~ünü teklif mektuplarını telgrafhane ayarı sa· 
at onbeşte komi yun rc ' sıne verip mak"'uz almalı ve saat on altıda 
komisvon'!a bulunmalıdır. 

2 ..:_ S~rlc va '; ın t1hTl';n edilen hir ktlO fıatı Vetmi kuru tuı 
Ve ilkte ; natı l POO liradır. 

3 - ~artnameo;i Kırklare li sıı tın almoi korni!;yonunrla her gün 
goriılebıÜr (1854) 1-3097 

1 LAN 
l - Garnı •on tlahili nclel:i kıta ve miıesseselerın kı c; lrk mangal 

kJmürü ihtiyaçlarına S"r"edilmek Ü'lere "21)500'' meşe 1-ı.imiırti ek
siltmeye konulmustur. 

2 - Münakasa açık eksiltme u,,uli iledir. 
3 - Münakasası 12 a~ustos 935 tarihine müsadif µazarte-.ı gunü 

saat on beste Anlrn:-a levazım Rmirliği satın alma komisvonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 20500 kilo meşe köınürumin beher kı· 
losunun fiatr S kurus olup mecmu tutarı 102fi lir,ı ve teminatı mu· 
vakkatesi 76 lira 87.5 kl•ruştur. 

5 - İsteklilerin münakasanın yapılacagı muayyen saattt: temi 
natı muvakkate makbuzu ile birlikte Ankara l evazım limirligı sa-
tın alma komi vonıım1a bulunmaları. (1915) 1-3176 

t LAN 
l - Garni"'on dahilindeki kıta ve mue:.sc :.e l...ıın .. nelik tutuş

turma odunu ile .:ıc;keri furunun ekmeklik odunu mtinaka aya ko
nulmuştur 

2 - Ek:.ıltme kapalı zarf usuli iledir. 
3 - Münakasası 12 ağustos 935 tarihine musadif p azartesi gtınü 

saat on birde Ankara levazım amirliği satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 700 ton giırgen odununun beher kilo
sunun fiah bir kuruş 75 santim olup mecmu tutarı "12250'' lira te
minatı muvakkatcsi 918 lira 75 kuruştur. 

S - Münakasaya girecekl~ r e ksiltmenin yapılacagı muayyen 
saatten bir saat evetine kadar teminatı muvakkate makbuzları ile 
birlikte teklif mektuplrını Ankara Levazım amirliği satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (1916) 1-3177 

f LAN 
1 - Kırklarelinde 625 ton kuru ot kapalı zarfla ağustosun 12. 

inci pazartesi günU ihale olunacaktır. Eksiltmeyi istiyenler ihale 
günU teklif mektuplarını telgrafhane ayarı saat on beşe kadar ko
misyon reLine verip makbuz almaları ve on altıda komisyonda bu
lunmalıdırlar. 

2 - Beher kilo ot fiatı iki kuruş 39 saııtım tahmin edilmi .tir. 
İlk teminat parası 1121 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli satın alma komisyonunda her gün 
görülebilir. ( 1917) 1-3178 

Kuru/ 
l .. 31r11'racal -CIANKA\• l 

Ankara YüJc~ek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Enstitü Kütüphanesine 175 lira ficre\le bir kütüphane memuru 
alınacaktır. 

, Şartlar 
1 - Yüksek mektep mezunu olmak (Doktora yapmıı olanlarla 

Tabiiyat ve Ziraat tahsil edenler tercih edilecektir). 
2 - Ecnebi lisanı bitmek 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 
4 - KUtilphanecilik sahasında çatışmış olanlar tercih edilir. 
Taliplerin diploma sureti, elle yazılmış tercüme halleriyle niha· 

yet 15-8-935 tarihine kadar enstitU rektörtilğüne müracaatları. 
(1830) 1-3073 

27 TEMMUZ 1935 CUMAK'I ESJ 

Kuruluş U y A 1 1 ~ Serveti fünW1 
t 8 9 1 ~ yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haf talık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki ~ 
~pevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

nk:ara Defteı~darJı~ndaıı: 
Umum Metruke Muhammen 

Mahalle i Sokağı Cinsi No. No. kıymeti İzahat 
Lira K . 

l!ıtasyon aralık anbar 20 440 40 120 00 uç taksitte 
pe~incıı 

.. ,, " 22/ 441 4J 120 00 .. .. ., 
Yukarda yazılı iki anbarın enelik icarmın ihalesi 6 ağu tos 93.S 

salı günü saat ıs de yapılmak Ü7.ere artırmaya konu lmuştur. İstek
lılerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek Uzere dokuzar liralık ayrı 
tıvrr makbuzlarla defterdarlıkta kurulan komi"vona müracaatları. 

(1860) 1-3111 

Aıtkara inhisarlar 

BaşnıiidiirlüğiiudtA._ 
İnhısarlar Ankara Başmüdürlüğü binasının dahilinde 

boş sandık koyınağa mahsus bir sundunna yapılması 104 
lira 5 kuruş ve avlunun pannakhklan arasına boyalı tahta 
k0)nması 37 lira 96 kuruş ki ceman 232 lira bir kuruş kesil
miş olduğundan 9-7-935 tarihind~n itibaren 20 gün acık 
eksiltmeye konulmuştur. 

El:c;iltme temmuzun 29 cu pazartesi günü saat on beşte 
Bas Müdürlükte yapılacaktır. tsteklilerin komisyona gel-
l"' f'lPri ilcın olıınıır. (H)c;Q) 2R46 

Aııkara inhisaı"lar 

Bas nıiidürl öğünden: 
Ankdıa 1nhısarlar Baş Müdiirlük bınasında yapılacak tamırat 

i-:i 777 lira 42 kuruş biçilmiştir. İş ac;tk eksiltme ile. yaptırılacaktı~. 
z4.7.93c; gününden bcışlryarak yirmi giın açık eksıltmeye k~n "• · 
mu tur. İhale günu 13 a~ustos 9~5 sah giinü. s~at 15 de Baş M~ !.~r
li.ıkte yapılııcaktır . İstekliler keşıf dcftc rlcrını şartları Baş Mm .. ur-
h ik komı;yonunda görebilec:ek\erdir (1865) 1-3116 

Ankara ))cftcrda1·lıii,1ndaıı: 
Yenışehirde Süleyman bey mez3rh~ı mevk~~nde ~ain 385 m~t:ru

ke No. lu üç oda bir mutbalı hela ve taşlığı .~uştemıl ~v bed~h ıca· 
rı müsahere suretiyle ve peşinen alınmak ~ze~c avhgı ı~. lırad.nn 
artrıma ile icra edilecektir. İsteklılerın on uç.. hra 
50 kuruşluk dipozito makbuzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sunnek 
üzere ihale günU olan 6 ağustos 935 sah gUnU saat ıs de defterdar• 
lıkta kurulan komisyona müracaatları. (1857) 1-3108 

nkara baytar Dir ktörlügiinden: 
Vilayet damızlık aygır deposu hayvanları için 18000 kilo kuru 

ot 18000 kilo yulaf satın alınacaktır. Ayrı ayrı isteklilerine açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesini görmek fazla malömat 
almak istiyenler baytar veya aygır deposu dire~ö~lükler~n~ mUra• 
caat etmeleri isteklilerin de 1-8-935 perşembe gunu saat ıkı de vt• 
layet daimi encümenine gelmeleri ve o güne kadar teminat akçe
lerinin hususı nıuhasebe direktörlüğüne yatırmaları bilit olunur. 

(1812) 1-3044 

1 iiltürBak~nlıtrıı1dan: 
l ") 

1680 lira muhammen bedelli 6340 litre benzin açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. .. .. 

Eksiltme 31.7.1935 çarşamba günü saat 1~ de ~nkar~da. Kultur 
Bakanlığı Eksiltme komisyonunda y~pıla~~g~.~~. ısteklılerı.n şart· 
nameyi görmek icin hergün Gereç Dırektorlugune ve ~ksıltmeye 
girmek için de şartnamede yazılı 126 lira muvakkat temınatı mer· 
kez veznesine yatırarak alacakları makbuz veya kanunen mukayyet 
teminat mektubu hamilen komisyona müracaatları. ( 1899) 1-3163 

Aııkara Sıhhiye müdürl~öiinden: 
Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti 
Yağ 
Zeytin yag 
Sabun 
Kuru fasul va 
Patates 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğan 
Pirinç 
Bulgur 
Gaz 

Kışlık ve yazlık 

Kilo 
145(. 

Tahmin edilen fiatı 

600 
80 
20 
80 
40 
80 
20 
20 

100 
100 
40 
4 teneke 

11 
30-40 
60-80 
35-40 
26-32 

17,5 
10 
15 
ıs 

10 
24 
12 

450 

Yaş sehze yevmive 2,5 
Çay ı 350 
$eker 50 32 
Kuru üzüm 50 20-30 
Salça 25 30 

Yukarda cins ve mikdan yazılı erzak 1. 8. 935 den 31.S. 
936 sonuna kadar eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi sağlık direktörlüğünde görülür. 1steklile· 
rin 30.7.935 günü saat on beşte direktörlüğe gelmeleri. 

(1719) 1~2909 

Harita umum miidürlü~nden: 
1 - Keşif bedeli (5872) lira (64) kuruş Harita Genci Dirtktor· 

lüğU erat pavyonunun tavan, dö~eme, harici sıva ve sair in crı• • " ; 
eksiltmeye konmuştur. · 

2 - Şeraiti görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gircceklr. 
rinde (440) lira (45) kuruş muva}skat teminat makbuzlarile ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cU maddelerinde yazılı vesaikle eksiltme gil 
nil olan l ağustos 935 perşembe günil saat (14) de Cebecide H arita 
Genel Direktörfüfli satın alına komisyonuna gelm~leri . (1786 ı 

1-3010 
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iş Bank.asına yeni 
fil( .. mur alınacal{tır 

Türkiye ·ş 
Bankasındaıi: 

Haukanuz ı;ervi~lt•rindc çalışmak iizcre Lise \C Ti
unt l.iıwlt!rİ mczunlarnulan imtihan ile 15 memur 
alınacaktır. l\liil'ahakacla kazananlar anı mda ayrıca 
yiik~f'k tahsil görmii~ ve yabancı liQanları iyi bilenler 
tcrc·ilı olunacaktır. 

Alınacak memurlara imtihandaki nnnaffnkıyet 
ve talııoıil dert•celerinc göre (100) lira ilt• (70) lira ara
mda aylık 'crilecektir. 

Yazı ile imtihan 31 ağu to 1935 tle l .. tahnul, An
kara ''e İzmir şubelerimizde yapılacaktır. 

En on ) azı ima tarihi ] 5 ağusto 1935 clir. 
f ı:;tt•kli olanlar girme "e imtihan şartlnnna ait izah

namc)i ha~kamızm Ankara, f"'tanlmJ ,.,, İzmir -.ulwJr-
rimizdcn ıılahilirlcr. 1-3167 

ııkara ili Tarııı1 
Direktörlüğünden: 

344 lıra 35 kuruş bedel keşifli Nallıhan kentinde ipek böcekle
rinin kozalarını kurutmak üzere 1 ağustos 1935 giınlcmecinde An
kara ili daimi encümeninde pazarlıkla lbir kurutma evi yapılma ı 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin 25 lira 83 kuruş süresiz güvenç parası ile ayni günle
meçte daimi encümene ve tafsiHit almak istiyenlerin ele hergün ta-
rim direktörlüğüne gelmeleri illin olunur. (1876) 1-3139 

ılıhat ve içtimai 
Muaveııet Vekaletindeıı: 

Bu yıl İstanbulda Leyli Ebe Talebe Yurduna Orta 
mektep me.zunlanndan derecesi eyi ve pek eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. İsteklilerin kendi el yazılarile yazrh is· 
tidalanm (1/Eylül/1935) tarihine kadar doğrudan doğru: 
ya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine göndennelerı 
lazımdır: 

Kabul şartlan şunlardır. 
1 - Yaıı yirmiden aşağı, otuzdan yukarı olmıyacak

tır ve gerek tahsilini ve gerek ilerde mecburi hizmetini 
yapmaya engel olacak bir hastalığı ve anzası bulunmıya
caktır. 

2 - İstida ile birlikte aşağıda yazılı vesikalan gönde
receklerdir. 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu bil
diren nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 

B - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı. 
C - Hüsnühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bu

lunduğunu gösteren mahalli hükümetçe tasdik edilmis 
Umühaber. 
. D - 4,SOX6 boyunda üç tane fotoğraf (fotoğraflar pro-

fıl olmryacak) cepheden alınmış olacaktır). 
E - Mütehassısları tam hastane hey' einden almmıs 

basılmış örneğine uygun ve üzerinde tasdikli fotoğraf~ 
b~unan bir sıhhat raporu bu rapor hastane baş tabiplik
l~n tarafından zarflanarak altı mühürlenecektir. Ve istek· 
h tarafından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacak· 
tır. 

Muayene yapacak hastaneler: 
Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Nümune hastane

leri, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana 
Samsun memleket hastaneleridir. Buralarda muayene o-- ' 
l~ak için hastanelerin bulunduğu yerlerdeki Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüklerine isteklilerin bizzat mü
racaat ~tmcleri lazımdır . 

. H :-- Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edil· 
mıs hır teahhüt senedi (bu senet isteklinin velisi tarafın
dan eğer velis~ yoksa kendisi tarafından verilir). 

~ - İstcklıler tarafından gönderilecek olan istida ve 
vesıkalann Veka.Ietçe alındığı heıvttn aclreslerine bildiri
lece~i gibi bu \1esikalara s;:ör.: Kabul edilip edılmedikleri 
de yıne adreslerine v::1ktlnde bildirilecektir. 

l'EAAHHÜT SENEDİ ÖRNEGİ 
! tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Ebe Mek

tebınde okunması lazım dersleri okuyup bitirerek mektep
tc:n ç~~tıktan ~~>nra Sıhh~t ~e İçtimai Muavenet Vekaletİ· 
nı~ gosterece~ı herhanıp bır yerde Ebeliğe giderek üç yıl 
~u?d~tle tayın ol~ı:?ugu ( ohinduğum) vazifede gereği 
gıbı hızmet etmedıgı (etmediğim) veya tahsil sırasında 
herhangi bir sebeble yurttan çrkanldığı (çıkanldığım) ya. 
h~t Yl!r~u t.~r~eylediği (eylediğim) takdirde kendisi (ken 
~ım) ı~ın. ~ukumetçe yapılan masrafları nizami faizile bir. 
lı~ .. t.e ~ıç .ıtı~az etmeden ödemeyi teahhüt ve tekeffül eyle
dıgımı bıldıren bu senedim adı gecen Vekalete verildi. 

(1691) l-2884 

UJukı la kaza ı 

Belediyebaşkanhğından: 
1 - Ulukışla' da yeni } aptmlacak (2115) lira ke§i{ be6clli ha

mam 22-7-935 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 20-8-935 salı günü belediye dairesinde saat 14 de 
} apıJacaktır. 

. 3 - Şartnameyi almak ve ögrenmek istiyenler her gün belediye 
daıre ıne muracaat edebilir. (1908) 1-3168 

ULUS 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 
Ankara istasyonunda yeni kurulan eğreti yolcu bınası 

içinrleki büfe pazarlıkla iki yıl için kiraya verilecektir. 
İki yıl için oranılan kira bedeli 1200 liradır. Pazarlık 

5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 de D. D. Yollan ha
reket direktörlüğünde hareket komisyonu önünde yapıta. 
caktır. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin tutaklannı kanuniğ bel
geleri ve işe ginneğe kanuniğ engelleri bulunmadığına 
dair bildirgeyi 5 ağustos 935 pazartesi saat 14 de kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri gerektir. Kira şartna· 
mesi 3-8-935 tarihine kadar parasız olarak Ankarada Ha-
reket direktörlüğünden alınabilir. (1894) 1-3142 

Ankara helP<live re1s1iPi ilanları 

1 - Belediyeye ait on adet yazı makinesinin eskiyen 
parçalarının değiştirilmesi ve tamirleri açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2.8.1935 cuma gü· 
nü ve yapılacak şeyleri anlamak ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin de tatil giinlerinden başka her gün levazım 
direktörlüğüne gelmelidirler· 

3 - Muhammen bedeli 250 muvakkat teminatı 19 lira· 
dır. 1-3049 

t LAN 
1 - Yenisehirde 115 inci adanın 8 sayılı parselınde Mevhıbeye 

ait yer ile şuyuln:ıdırılan ada fazlası 175 metre murabbaı yer açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (26,25) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gun muhasebeye gelebi

lirler. 
5 - İhale 5.8.1935 pazartesi günü saat on beşte artırma vr: ek-

siltme komisyonunda yapılacaktır. (1919) 1-3179 .. 1 LAN 
Belediye kimya evi için eczayi kimyeviye ve cam kaplar s.ıtın 

alınacaktır. İsteklilerin 13.8.935 sah günü saat 13 de komisyona 
gelmeleri, muhammen bedeli 324 lira 45 kuruştur. Muvakkat temi 
natı 24 lira 30 kuruştur. (1920) 1-3180 

t LAN 
Mevsim dotayısile şehirde su darlığı 'başladığından yeni ve es 

ki ehir sularının 27.7.1935 den itiharen geceleri saat 23 den sabah 
altıya kadar sular kcsilecel<tir. (1930) 1-3181 

· Jandarma Genel Komutaııl·~n,Jaıı 

ı 

Ç. Kalede Do-kuz sayılı J. Mektebinin ayda yüz lira ucretli ve 
Maltepe J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimliklerin
de iş görmek Uzere iki hekime ihtiyaç vardır. MUteknid, Müstafi ve 
Kerbest hekimlerden buralarda iş görmeğe istekli olanların bulun
dukları yerin J. Komutanlığına dilekçe ile müracaatta bulunmaları. 

(1907) 1-3169 

Ankara Defterdarlı~ndan: 
Aşağı Ayrancı mevkiinde Kamutay binası inşa edilmek iızere 

ıstimHlk olunan saha dahilinde kain 384 metruke No. lu dört oda, 
kiler ahır ve helayı mUştemil ev bedeli icarı müşahere suretiyle 
ve peşinen alınmak üzere aylığı yirmi beş liradan artırma ile icara 
verilecektir. İsteklilerin 22 lira 50 kuruşluk dipozlto makbuzu ile 
§eraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere ihale günü olan 6 ağustos 
935 salr günü saat on beşten evvel defterdarlıkta kurulan komis· 
yana müracaatlan. (1856) l-3107 

Tahlisiye umum ~Iüdürlüğiinden: 
Fenerlerin mevkii Tahmin bedelleri Muvakkat 

lira kuruş teminat 
Kaledonya feneri 46712.22 3504 
Tavıan Adası ",, 21258.12 1595 
Akbat Murto, Adraaan) 58422.82 4382 
Kınalı'adaıı fenerleri ) 

Yukarda muhammen bedelleri ve mevkileri ya2ıh altı 
adet fenerin mübayauiyle yerlerine konulması kapalı 
zarf usuliyle ve 45 gün müddetle eksiltmeye konulmu§lur. 
Bunların karakterleriyle rüyet mesafeleri fenni şartname· 
de yazılıdır. Vasıfları itibariyle birbirinin aynı bulunan 
Ak bat Murt o, Adraıan, Kınalı adası fenerleri bir tarlna· 
mn.Je ~e vasıfları yekdiğerinden ayrı olan Tavıan adasiy
le Kaledonya fenerleri dahi ayrı, ayrı, p.rlnamelerde top· 
lanmak suretiyle eksiltmeleri üç kısma ayrılmı§tır. 

Her üç gurubun ihalesi, 15 ağustos perıembe günü sa
at le de Galatada Çinili Rıhtım hanının 2 inci katındaki 
s~l1Plalı11a komisyonunda yapılacaktır. 

Şarbıarueler tahlisiye umum müdürlüğünde muham
men bedelin yüzbinde beti nisbetinde bir bedel mukabi
linde almacak ve teklif mektupları 15 ağustos pertembe 
ıünü saat 14 de kadar komuyon reisliğine tevdi edilecek· 
tir. (3474/1512) 1-2661 

KAS E 

NEDKALMiNA 
L, . .. . 

SAYIFA 7 

ı-ı ._. --n-ınını--~ 
Askeri Fabrikalaı Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu il~nlan 1 
910 ADET MUHTELİF EBADDA BİLYALI YATAK 

60 ,, ,, ,, ÇELtK BİI~ YA 
Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan yukarda mik<lnrı ve cını;ı 

yazılı malzeme aüeri fabrikalar Umum Müdiirluğü satınalma ko
misyonunca 6 ağustos 935 tnrihinde sah glinü sa t 14 •le açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komıı;yoı\rl,ın 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( l ~O) lira ve 24QO num • 
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve aikle mezkOr gıin ve :ıııt•a 
komisyona mUracaatları. (1818) 1-3075 

30 ADET TESTERE 
4680 .. TETERE ÇAKISI 
Tahmin edilen bedeli (4500) lira ol n-ı;ukarda mikd.ırı ve c1 ı ı 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mtıriürlugi.ı atınalm ko
misyonunca 4 eylGl 935 tarihinde çarşamba gtlnü aat 14 dr acık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname par~sr7. olar:tk komı"yllnd n 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (337) lira ('>O) kııru 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerind ki ve aikle mt kur 
ve saatta komisyona miiracaatları. (1829) 1-3074 
j;'ll!tttllllllilftllMll--U l!lllRlllll! IR ı lfl!lllllllf ıııııt lll1Qi 1'1!1""""""""'""" 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

1 LAN 
Umum baytariye depoı.unda mevcud 4 kal ın kohn m 1 

tılacaktır. Satış giınü li.8 935 ah gunü aat l4 dcd"r. 1 t,.kl 1 

' 

malzemeyi görmek üure her gun Etlikte umum bayt r ~ lrpo 
müdürlügune muracaat ve satı a giıe-ceklerin belli un \ .ıı:ıtin-
de M.M V. Satınnlma komisyonuna gelmeleri. (1910) 1-31 ' 

1 LAN 
Ordu ıhtıydcı ıçin on ır kalem b ytarı mal eme k.ıpdlı arf · 

uliyle satın alınacaktır. 
Bedeli (5300) liradır. lhalesi 12.9 935 per emb unu .:ı t 14 

dedir. İstekliler ev af ve artnamesinı almak ve görmek ı tıyenl r 
bedelsiz olarak M.M.V. satın alma komisyonundan verılec1:ktır. 
Eksiltmeye gireceklerin (2&90) No. lu kanunda gb tcnlen v s ıkle 
ve {397) lira 50 kuruşluk t~minat ve teklif mektuplariyk irli'.te 
belli gün ve saatinden ena:ı: bir ant evci s:ıtrn ima konıı von na 
gelmeleri. (1911) J-317'.J 

BİLİT 
l - Kars Garnizonu ıçın 24.000 kilo sade \ kapalı :ı: ı fi ek-

esıltmeyc konulmu tur. 
2 - İhalesi 13.8.1935 salı gunu sa.-ıt 10 Kar 'da As. Stı. Al. Ko. 

d.ı vapılacaktır. 
3 - ilk inanç parası 1440 !ıra ve hepisine ıçılen nter 1q 00 

•. radır. 
4 - Sartndmeı;ını goreceklcr her gün baş vurabilırler b.k ıltm ye 
gir~cckl~r !icarct ~esi kası ilk inanç. parası makbuz vcy. ın ktup-
larıylc bırlıkte tcklıf mektuplarını ıhalc saatinden ir aat cvcl 
Kars'cla As Satmalma komi yonuna vermeleri (1913) 1-3174 

t LAN 
ı - r"lrnfr • Rcşadıyede umumi kanaliza yonun ı kı mm 

ilaveler pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedel: 1.961 lira 20 kuruştur. 
3 - Şartname ve planını görmek ve almak istiyenlenn hcıgun 

paz~r.hğa i tirak ~decekleri~ 2490 sayıh kanunda aranılan şartla 
dahılındc \'e 147 lıralık temınat mektubiyle birlikte 2.8.1935 c.um 
günii saat 11 de M.M.V. ıatın alma komtsyonuna milracaatJarı. 

(1912) 1-31?5 
İLAN 

Cinsi miktarı inanç akçası usuliı ıhalc tanhı 
Un 500.000 kilo 6375 lira kapalı 8.8.935 perşembe u ıo 
Sığır eti 130.000 kilo 2730 lira kapalı 8.8.935 pcrşemb sa 14 

1 - Demirköy garnizonu i~in yukarda yazılı iki kalem yiyecek 
24 ağustos 1935 den itibaren 15 gUn mUddetle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhale günleri yukarda yazılıdır. 
3 - Eksiltmelere girecekler ticaret vesıkası ve ılk ınanç akç 

veya mektuplan ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bi 
saat eve1 Demirköyünde satın alma komisyonuna vermeleri. 

4 - Şartnamelerini almak istiyenler her gUn yukarıda adr ko-
misyona baş vurmaları. (1884) 1-3129 

Aııkara Defterdarlığından: 
Asağı Ayrancr (Kavaklı dere) mevkfinde kfiin 6/328 kapı ve 396 

metruke No. lu üç oda, hala, banyo, mutbah ve odunluğu müıtcm.il 
ev bedeli icarı mUşahere suretiyle ve peşinen alınmak füere aylığı 
otuz liradan artırma ile icara verilecektir. İsteklilerin yirmi yedi 
lirahk depozito makbuzu ile şeraiti öğrenmek ve pey sürmek Uzere 
ihale günli olan 6 ağustos 935 salı gUnU saat 15 ten eveJ defter• 
darlıkta kurulan komisyona mtiracaatları. (1859) 1-3110 

Jandarına Genel Konıutaıılığı 
J. lJ. I . nkara ahn alına 

koıni. J'Onund~ıı 
Elde bulunan evsafına uygun olıırak (2 000) kıl o ger ab 

7-8·935 çarş?mba ~ünü saat (10) da Ankara Jandarma Genel ko~~~ 
tanlı~md~kı. konusyonumuzdan açık eksiltme İlt" satın alınacaktır. 

Bır kılo sabuna (GO) kuruş fiat biçi1miştir. İlk teminatı (90) h· 
r~dır. Şartı;ame h~r .gün parasız olarak komisyondan almabiJir. Ek
~ıltmey7 gırmek ıstıyenler eksiltme saatından evvel (90) liralık 
ılk temınat 1?akbuıu veya bank~ mektubu ile (2490) sayılı kanun 
ve şartnamesınde yazılı bclgelerı komisy-ona vermiş olmaları 

(1810) 1-3090 

Aııliara Defterdarhğından: 
İstasyonda depolar caddesinde 166 No. lu b'ır dam altı d b 1 
b" d .. kk" b" k h il a U U• n.10. ır u a~ ır a ve ocağı ve bir kUçUk oda icarı senevisi U 

taks_ıtte. ve peşın.cn alı~ak Uzere seneliği iki yüz on liradan artı! 
ma ıle ıc~ra vcrı.l~c~~tır. İsteklilerin 15 lira 75 kuruşluk depozito 
makbuzu ıle şcraıtı ogrenmck ve pey slirmek ilzere "hale g·· .. 1 
6 ag~ustos 935 1 fi ·· ı 1 unu o an .. sa ı g nu saat 5 de defterdarlıkta kurulan komi yo-

__ n_a_m_u_r_ac_aa __ tı_a_rı_ . ......;(~1~85~8~)------~--...:..--~l ::!3~10~9~~----~-- \ 

YENi ECZftNE 
Her çeşid fenni gözlük ve çerçeveler 

Tıbbi korsa ve lastik çoraplar. 

Aradığınız bütün ıtrıyat \>'e tuvalet e~yasr 
Dikkatli. Taze. ucuz ila< 1• 1 r 1 

.. 
25 C C üll: / 



S:AY 8 

v ~ · çtinıai lua veııct 

Bu yıl İstanbul Üniversitesi Fea Fakültesinin F. K. T. 
-u:f ına dev m etmek üzere Leyli Tıp Talebe Yurduna ah

naook talcbtnin yazılma ve kabul şartlan asağıda gösteril
mi~·ir. Taiebenin yemesi, içmesi, giyinmesi yurtça temin 
ot nur. 

1 - YW(' k, alınacak talebenin tam devreli liselerden 
v l.i e ti reaesinde olduğu tasdik edilmiş mekte~lerd~~ 
hak-e.lor~ veya olgunluk imtihanı vererek pek eyı ve eyı 
derecede mezun olması şarttır. 

2 - İ~t>ekliler kendi el yazılariyle yazılmış ve açık ad
r-esli istidalarını en son (1/Birinci teşrin/193S) tarihine ka
dar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
let-ine göndereceklerdir. Bu istidaya bağlanacak evrak 
~ttfordtr. 

A- Türkiye Cumuriyeti tebaasından olduğunu bildi
r-tMi nüfus hüviyet cüzdanının aslı. 

B - Tam devreli liselerden veya bu derecedeki mek
~t-en mezun olduğunu gösteren mektep şehadetnamesi
ıtin ash (İmtihanları tamamen bitirdikleri halde şehadet
ııameniR tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mezun bulu~
<luklan mektep Müdürlüğünün aynı zamanda derecelerı
tti d~ gösteren fotoğraflı ve resmi bir vesikasmı koyacak
t.w. 

C - O~uduklan mtkteplerden ahnmış hüsnühal vara-
ı. 

D - Mütehassısları tam hastane hey'einden alınmış 
usılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikli fotoğraf bulu· 
nan bir sıhhat raporu (bu rapor hastane baş tabiplikleri ta· 
ııafmdan zarflanarak üstü mühürlenecek ve istekli tara
f.ıından mühürlü zarf halinde istidasına bağlanacaktır). 

Muayene yapacak hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, 
Diyarbekir Nümune hastaneleridir, İstanbul Çocuk hasta· 
nesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket has
taneleridir. Buralarda muayene olunmak için hastanenin 
bulunduğu yerlerdeki sıhhat ve içtimai muavenet müdür· 
lüklerine isteklilerin bizzat müracaat etmeleri lazımdır. 

E - Örneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edil
miş bir teahhüt senedi (Bu senet isteklinin velisi tarafın
dan, eğer velisi yoksa kendisi tarafından verilir). 

C - 4,SO X6 boyunda üç tane fotoğraf (fotoğraflar pro· 
f~\ olmayacak cepheden alınmış olacaktır). 

3 - Yaşları yirmi ikiyi geçkin olan ve yurtta okuma
ya ve ilerde mecburi hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalığı ve kusuru olanlar kabul edilemezler. 

4 - İstekliler tarafından gönderil~cek olan istida ve 
vesikaları Vekaletçe alındığı hemen adreslerine bildiri
leceği gibi bu vesikalara göre kabul edilip edilmedikleri 
de viııe adreslerine vaktinde bildirilecektir. 

TEAHHÜT SENEDİ ÖRNEGİ 
Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip 

herhangi bir tıp fakültesinde tabip olarak çıktığında (çık
tığımda) 9-6-1932 tarih ve 2000 say11ı kanun mucibince adı 
geçen yurtta geçirdiği (geçirdiğim) zamanın üçte ikisi ka 
dar bir müddetle sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin 
tayin edeceği yerde yapmağa mecbur olduğu (olduğum) 
hizmeti kabul etmediği (etmediğim) ve yahut kabul edip
te muayyen olan·müddetini bitirmeden terkeylediği (ey· 
!ediğim) takdirde kendisi (kendim) için sarf edilen para
nın iki katını ödemeyi ve tıp tahsilini terkettiği (ettiğim) 
veya sıhhi sebebler dışmda Fakülteden daimi olarak çı· 
karıldığı (çıkarıldığım) takdirde ve yurtta bir yıldan az 
bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (eylediğim) tak· 
dirde yine kendisi (kendim) için sarfolunan parayı ödeme· 
yi teahhüt ve tekeffül eylediğimi bil<lircn bu senedim adı 
geçen Vekalete verildi. (1692) 1-2885 

ikiTaşde 
J:Jüyük Damacana 

180 
Kuruş 

ULUS 27 TEMMUZ 1935 CUMARTr..~ 

Saçla . 
ö iüleuler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Ek.siri 
Saçlarm dökülmesine ve 

kepeklenmesin~ mani olur. 
Komojen saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlarrn gıdas1ôır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko· 
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa
zalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

Cebeci Hastanesi 
Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını 

Adliye Sarayı karşısında Ha
yati apartmıanında her gün ~' 

_ 15 den 19 za kadar kabule baş- ~ 
lam ıştır. l1 = 

Almanca ders -. 
Muktedir bir alman bayanı 

almanca ders veriyor. Kooperati{ 
karşısında altmtaş mahallesi Şe
rif Süleyman sokak No: 122-124 
ya müracaat. 1-3092 

KİRALIK YAZIHANE 
VE HANE KATI 

Mükemmel, ucuz. 
Telefon 2253 müracaat. 

1-3100 

Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Doktor 

Ali l\1aruf Ünver 
DERİ, FİRENG1 VE BELSO· 
GUKLUÔU HASTALIKLARl 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tmtaş sokak No. 17. Hastalarını 

hcrgün 9·13 ve 15-20ye kadar 
kabul eder 

Sat lık ars? 
Yenişehir Pşalar Tepesinde 

Gülistan Sokağında 700 metr<' 

rnurabbaında su tesisatı mevcut 

Merkez Bankasında Bay Haşim 

Rifat'a müracaat. 1- 2902 

lLAN 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi cfrarında 

Ulu~ B asımevind• basılmış· 
t~. 

i~tanllul lise e ~ satıııatına 
Erzakm cinsi 

Dağhç eti 
Karaman eti 

Kuzu eti 
Sığır eti 
Ekmek 

Mikdarı 

27,000 
17,000 
5,00(} 
4,500 

158,000 

Teminatı 
1... K. 

1891,87 
1303,50 

~uruıııundan: 
Tahmin Eksiltme Eksiltme 

Bedeli günü ve saati şekli 

50 K. 
45 ,, 7-8-93S çarşaıuha Kapalı 

5() .. ıs de iarfla 
35 ,, 
11 

" " 
., ,, 

16 da 
Kurumumuza bağlı İstanbul Erkek ve kız muallim okullarının mayıs 936 sonuna kadar 

yukarda yazılı et ve ekmek ihtiyaçları bir şartname ile kapalı zarf suretiyle eksiltme 
ye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul KUltür Müdüriyeti Bin asmda Liseler Muhasebeciliğinde toplanan 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltme 7-8-935 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktrr. Eksiltmeye girecekler 935 
yılı Ticaret odasr vesikalariyle birlikte 2490 sayıh kanunda yazılı şartlar içinde kapalı 
zarf belli saattan bir saat evvel makbuz mu kabilinde kurum başkanlığına verilmiş veya 
gönderilmiş olacakttr. Bu bir saattan evvelden sonra verilen veya gönderilecek mektup
lar kabul cdilmiyecektir. Kapalı zarf mektup larma kanunda yaztlı olduğu üzere ilk temi~ 
nat naktd makbuzu veya bank teminat mck tuplariyle diğer vesaiki koymalarr lazımdır. 

Bu i~e aid şartnameyi görmek veva almak üzere kurum katipiliğine müracaatları ve 
belli saattan evvel teminatlarını Muhasebe veznesine yatmnaları ilan olunur. 

(4143/ 1841) 1~3093 

l( ütahyada: Jandarma Oliuln koı11ulaıılığından: 
Çoğu üzerin
den tutarı 

Lira Kr. 
20000 
8000 

300 
4SOO 
1200 
1760 
210 
350 

1050 
1240 
300 
600 
675 
210 
500 
100 
Z40 
500 
650 

1040 
84 
S4 
30 

160 
600 
300 
2SO 
120 
300 
3SO 
100 

50 
450 
175 
450 
100 
600 
240 
15-0 

4000 • 
1500 

çoğu 

Kilo Gr. 

200000 
40000 

LOOO 
4500 

\0000 
8000 
3500 
7000 
3SOO • 
8000 
5000 

LOOOO 
2SOO 
600 

5000 
400 

4000 
2000 
2500 
4000 

700 
600 
100 

4000 
5000 
1000 
5000 
600 

6000 
7000 
2000 
1000 
3000 
1000 
3000 

500 
10000 
8000 
6000. 

200000 
120000 

Azı 

Kilo Gt". 

190000 
~5000 

500 
4000 
8000 
6000 
3000 
5000 
3000 
7000 
4000 
8000 
2000 

400 
3000 

300 
3000 
1500 
2000 
3000 
soo 
500 
60 

3000 
4000 

500 
3000 
400 

4000 
4000 
1000 
800 

2000 
500 

2000 
300 

8000 
6000 
sooo 

190000 
100000 

, 

, 

Tahmin edi
len fiat 
Kuruş Se. 

10 
20 
30 
.00 
12 
22 
6 
5 

30 
ıs 5(1 
6 
6 

27 
35 
ıc 
25 
~ 

25 
2ti 
26 
12 

9 
30 
4 

12 
30 

5 
20 
5 
5 
s 
5 

15 
17 50 
lS 
20 
6 
3 
2 5() 
2 
1 25 

<,,O 7 ,5 ilk 
teminat Erzakın cin l 
Lira Kr. 

l 500 Ekmek (bir::inoi nevi) 
600 Sığır eti 

22 50 Koyun eti 
375 Sade yağı 

90 Bulgur 
32 Pirinç 
ıs 75 Tuz 
26 25 Soğan 
78 7S Sabun 
93 Kuru fasülye 
22 50 Nohut 
4S Patates 
50 62 Toz şeker 
ıs 7S Zeytin yağı 
37 SO Kırmızı domates 

7 50 Zeytin tanesi 
18 Mercimek 
37 50 Çekirdeksiz üzüm 
48 75 Şehriye 
78 Makarna 

6 30 Süt (yağı aluunamış_l 
4 05 Un (Birinci) 
2 60 Kırmızı biber 

12 Kabak 
46 Patlıcan 
22 50 Taze bamya 
18 7S Lahna 

9 Sirke 
22 50 Pırasa 
26 25 İspanalC 

7 50 Taze bakla 
3 75 Semiz otu 

33 7S Yeşil taze fasulya 
13 12 İç bezelye 
33 7 5 Börülce 
7 50 Sarrmsak 

4S Arpa 
18 Kuru ot 
t 1 25 Saman 

300 Çam odunu 
112 SO Meşe odunu 

1 -. Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak miktarı eksiltme şartnamelerine göre 
komısyonumuzca münakasaya konulmuş ve ilk teminat miktarları yanlarına yazılmıştır. 

2 - Ekmek, sığır eti kapalı zarfla diğer kırk kalem yiyecek ve yakacak açrk eksiltme 
ile 15-8-93S günlemecinde saat 15 de Kütah yada jandarma okulu komutanlığında yapıla 

caktır. 

3 - E~siltmeye gireceklerin 935 yılı ticaret odasr ve 2490 sayrlı kanunun 2 ve üçüncü 
maddelerıne göre ellerinde bulunan belgeler le, ticarethane namına işe gireceklerin işbu 
kanunda yazılı şartlar içinde noterlikten ah nma vekaletnamelerle eksiltmeye girecek
lerdir. 

4 - Kapalı zarf eksiltmelerinde yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı 
zarf me~tuplarmda istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektuplarını 
ikinci bır .. z?rfa koymak suretiyle zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu 
ve kanunı ıkametgahları yazılır. Zarflar mü hürlü olarak belli gün ve saatten bir saat 
evvel makbuz. mukabilinde komisyon başkan lığına verilmesi lazımdır. Belli gün ve s2at· 
ten sonra verılecek veya gönderilecek teklif mektupları kabul edilmez. Teminatların bel-
li gün ve saatten evvel Kütahya malsandığı na yatırılmış bulunması ve eksiltme şartna• 
mel erini gönnek üzere komisyon v<ı7g;:ınhğt na miiracaatlarr ilan 11lıın1ır. ( 4 Htn ~1 ~2 

1 si EMALAR 1 
f VENi 1 BU GUN BU GECf 

Villi Forst - Dolly Haas 
tarafından temsil edilen 

BÖYLE BiR KIZ UNUTULlJRMU 
Almanca sözlü 

(j<uLOP) BU GÜN BU GE 

AYSEL 
(Batakt. Damın Kızı) 

Oynayanlar: 
C'lhide - Ferihn Talat - M"'hmurl 

Ankaranın en temiz ve en iyi suyu olan (HAYAT) suyu kaynağındaki bol akışı, tesisatındaki mükemmeliyeti, 
nezafet ve intizamı bak mlarından her zaman üsti.ndür. Ve üstün tutmağa layıktır. Onun için evinize, dairenize 

dağıtılışındaki 
HAYAT suyu 
1 - 3120 almakla sıhhatinizi kazanmış olursunuz. Telefon: 1775 Cihan oteli. 


