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rk sularında egemenl·ğ·mizi sağlı
ı bugün büyük gösterilerle kutlandı 
Atatürk İstanbul'daki deniz yarışlarını ve balo yu şereflendirdiler. 

lstanbul, 1 (A.A.) - lstanbut 
nizcileri, kabotaj hakkının türk 
Lyrağma geçmesinin onuncu yıl
inümü olan 1 temmuzu büyük 
isterilerle kutlamıştır. 

Türk deniz kurumlarından sal
tlar bu sabah onda Tophanede 

' deniz yolları yönetgesi parklnda 
toplanmışlar ve önlerinde mızıka
ları olduğu halde Taksim'deki Cu
muriyct anıtına doğru yola çıkmış
lardır. 

Taksim de Jstanbul merkez ko
mutanlığı tarafından hazırlanan _________________ .._ ....... ------~--------

Başbakanımız Diyarbekir'de 

İsmet iııönü, lıalkın içtem seygi i ara ında 
Adanadan ayrıldı 

Adana, 1 (A.A.) - Ba,ha -
<an İsmet lnönü yanlarmda Dış 
lakanı 8. Tevfik Rüştü Aras ve 
•teki izetler olduğu halde dün 
,aat 15,35 de şehrimizi şereflen· 
Jirmişlerdir. Baıbakan Yenice 
~urağında ilbay, şarbay ve C. H. 
P. Baıkan vekili ve saylavları • 
ınız tarafından karıılanmışlardır. 
Baıbakan tren durur durmaz bin
lerce halk ve karıılayıcılarm sü • 
rekli alkııları araımda İnmiıler, 
asker ve bandonun ve türlü ku -
Twnları oruntayan kartılayıcıla -
nn önünden geçerek güler yüzle 
selamlamıılardır. Başbakan ve 
yanındakiler duraktan çıkarak 

J • 

• • . 

1 
otomobillerle şehre inmitler, ıar -
baylık bahçesinde bir az rahat e. 
mişlerdir. Sevgili konuğumuz cad
deden geçerken halkın coıkun al -
kışlariyle .ve yaşa sesleriyle kar~· 
lanmışlardır. Bahcede yarım saat 
kadar kalındıktan sonra durağa 
dönülmüş ve konuklarımız burada 
da halk taraf mdan allcı§lanmışlar· 
dır. Tren tam saat 16,35 de ban -, 
donun güzel bavalariyle ve İçlem 
kopan alkıılar arasında hareket c. ~ 
mi,tir. 

· Diyarbekir, t (A.A.) - Bat -
bakan lamel İnönü bugün Diyar -
bekir'e gelmittir. 

Başbakammızrn dün geçtiği Adanamn geneı g6rünÜ§Ü 

~~ 

"'Lozan andlaşrııa~mdanbcri aldığmıız 

yeni gemilerimizden birkaçının dıştan 
ve içten görünüşleri 

programa uygun olarak anıtın et
rafı bir deniz bölüğü tarafından 
çevrilmişti. Deniz mızıkası da ora
da bulunuyordu. Deniz tecim oku
lu talebe~· de mızıkalcıriylt: kendi
lerine ayrılan yerde bulunuyorlar
dı. 23 deniz kurulundan gönderi -
len 23 çelenk anıtın dört bir yanı
na dizilmişti. 

Törende asilbay 8. Rükned -
(Sonu S inci sayıfada) 

Laval kabinesinin 
sıyasa~ı 

-B. Lavarın '&1r karikatürü 

Klermon Ferran, 1 (A.A.) 
B. Laval Roya' da Overnya ilinin 
büyük ıenliklerini açarak demit • 
tir ki: 

"- Hükümet genel finansda 
ve ulusal çalışmada düzeni yeni -
den korumak için kuvvetlerini 
kullanmaktadır. Fakat bu Çalışma 
nın başarısı bütün fransızlarm 
• andisine yardım etmesine bağlı

ır. Memleketimiz, şüphe yüzün -
en yolunu şaşıracak olursa yö 
tmenlerinin önayak olması sure 

ıyle, aslından sahip bulunduğu 
enerpi kaynakları ve örgütler kuv
veti yeniden harekete geçebilir. 
Biz bunda kusur etmiyeceğiz. 

Kalldita. 1 ( A.A) - ili 

diği m«ğdnıirıde bir ımt/am. 

ld~i ölmiiş. 23 ki~i ~·llmlwım --------J 
llt·ı· ) erde 5 

Aydı Demıry 
Türk işletmesinde 

Dün temmuzun biri idi. Bu ta· 
rih, son zamanlarda Devlet De -
miryolları anahatlarına katı~- ı 
Aydın demiryollarınm bizim tara 

.onaylanmış olduğunu bundan ön
ce yazmıştık. 

Bu satm alma işinin ortaklar 
tarafından onaylanmaıı sosyete 

<V'./V'>./V'>A.A/'\A/'\A"-A""-""'""''VV'VV'VV'VVVV'VV>..'~~--

A ydııı hattı için 

Bayındırlık Bakanı 

mızın bize dedikleri 
"Aydın demiryollarımn dev-

letçe satın alınması ulusumuz 
için mutlu bir hadisedir. Geçen 
yıl satın alman ve bir yıl içinde, 
verdiği 'so'nuçlar dolayısiyle, 
satın almakta ne kadar isabet 
ettiğimizi göstermiş olan Ka J 

saba hattı ne ise Aydın hattı 
da, bizim ~in, odu~ 

Bu iki hat, Ege bölgesi gibi 
yurdun en verimli. tecime/ ve 
ekonomik gelişime en elverişlı 
bir kısmım biri Gediz ve öteki 
Menderes vadileri içinden uza -
narak, Akdenizde en önemli limanımız oran lzmıre oağlaı 
Yalnız şu geogralik durumun kısaca gözden geçirilmesi bile 
bu iki hattın önemi ve değeri hakkında bir fikir vermeğe yeter. 
Aydın hattım satın almamı~;, ekonomik erkinliğimizi tamamla
dığı gibi onun daha çok gelişip yükselmesi icin etkili bir araç ıa 
olacaktır. Bu suretle demiryollarımızrn birliği de sağlanmış 

bulunmaktadır. Bu yolun Afyon - Antalya hattiyle birle.şmP · 
sinden sonra değerinin bir kat daha yükseleceği şüphesizdir. 

Devlet Dcmiryollarr direktörlüğü, bu yeni hattı da, hütün 
eksiklerini tamamlıyarak, az zamanda, öteki devlet hatlaTI de -
ıecesine çıkaracak ve tarifelerinde de ekonomik kuramrrııza 

uyacak gibi değişiklikler yapacaktrr. 
Hattm devlete geçmesi ulusa, lzmir ve hinterlaııdrna kutlu 

olsun.,. 

fımızdan işletilmeğe başlaması ta
rihi olmak dolayısiyle önemlidir. 

Aydm demiryolları sosyetesi 
oruntaklarile Bayındırlık Bakan • 
lığı arasındaki görüşmeler sonun -
da bir anlaşmaya varılmış, ondan 
sonra Londra' da Vinçester havz' -
da sosyetenin ortaklarının bir top
lantısında bu satın alma işinin 

, 

Hava tehlikesini 
bilenlerimiz 

tarafından resmiğ olarak Bayın 
dırlık Bakanlığına bildirilmesi 
üzerine Bakanlık hattın tesli -n 

almmasını Devlet Demiryol 4 

Jarı genel direktörlüğüne emret . 
miş, direktörlük de teslim alma 
hazırlıklarını tamamlamak üzere 
oraya gönderilmiş olan salgıla tes
lim alma işini yüklemişti. 

(Sonu Sinci sayrfadaJ 

çofaldıkca 
uçaklarımız 
çoğalaca~tır. 

..ıek de 

..uğu 

.met <k 
~yi geçinir 

.fah, umwnı 

ış olur • 
.r. 



• 
- anbul' da hal işi 

lstanburda bir hal işi var. Be-
lediye lstanbul'un ya§ meyva ve 
aebu i§lerni yoluna koymalı, Is. 
tanbuldski yaş meyva ve sebze ih
tikarının önüne geçmek, yaf mey. 
va ve sebzeyi pislikten kurtarmak 
llb.; ilh .. için Haliç'te yeni bir bal 
1•ptırdı. Hale girecek alıcı ve sa
'tıcılar, bunların yanlarında çalı
pn yardımcılar, hale mal gönde
,. iöyliJler için ha/il, ağır, (hu
ausi, umumi) şartlar koydu. 

Mesela; belediye, hal komis
ronculanns yetiştiriciler taralın-
4an satılmak üzere gönderilecek 
malların besablarını dilediği za
man kontrol edebilir, satışa (hiy
le) karıştıran ( 1) hesablarını ( u· 
nlü dayresiade) tutmayan, halin 
(uul ve imibatını) bozan komis
yoncuları cezalandırabilir, halden 
pbrabilir. Yetiştiricinin alacağı-
111 vaktinde ödemiyen komisyon
cu besabına (belediyece teşkil e
iilecek hakem heyetinin) veya 
'esmiğ mabi.emenin karariyle e
lindeki (teminat) akçesinden ö-
4emeler yapabilir 

Belediye, bal açıldıktan ve işe 
6aşlad_ıktan sonra artılr l stanbul
~a bir meyva, sebze ihtikarı, mey
YI sebze pisliği olmıyacağı, yetiş
tiricilerin ve yeyicilerin kabzımal
lar taralından aldatılamıyacağı 
bnağatındadır. lstanbul, beledi
yeye göre; 1 temmuzdan sonra 
tol, ucuz, temiz meyva ve sebze 
yiyen bir şehir olacaktır. 

Kabzımallar, bunun tamıersine 
lıamğdırlar. Belediyenin birçok 
prtlıq1nı yersiz, birçoklarını da 
bnunsuz buluyorlar. (Hususi 
prf1anlaki) (tüccar, komisyoncu 
•errdi hizmetinde ku11andığı me
mur ve milstahdemlerin_ hareket
lerinden bizzat mesuldür) ve ( tüc
car - komisyoncular namına güm
riik beyannamesi ve yahut kordon 
pusulası ile gelecek eşyanın güm
riik muamelesi icabında usulü da
iresinde tamim edilecek tarifede 
yuılı ücretler muhbilinde doğ· 
ıııdan dolraya hal müdürlüğü ta
nlından yapılır) mecburiyetleri 
Jlalrkmda dlifündük/eri böyledir. 

- Yannndaki adamın kanun
•UZ işinden ben nasıl mcsul olu
rmn, mesuliyeti mutlak olarak na-
111 üstüme alabilirim? 

Yahut; 
Kendi yazıcıma veya yar-

41mıcuna bedava gördürebilece
lbn bir it için hal direktörlüğü
ailıı pUIUlasma nasıl para ödeye
llilirim? 
lal• diyodu. Onun i~, yeni 
Wde çalışmafa yanaımıyorlar. 

- Ne olacak? 
Belediye ekonomi direltörün

~n sordum: 
u ı• - İatediğimizi mutlaka yap
~ğız, yetiıtiriciyi, yiyiciyi 
~haraç ödemekten kur
wacalu! dedL 

Kakımallara sordum; güldü-
k, 

- Bugünkü yq mcyva ve seb
fiatlarmı ga.ıctcni.ziıı bir kötc· 

yannv.. Bundan evclkilerini 
yaıam, ve bu fiatlan hal ite 

... llallatam IODr8ki fıatlarla kar-
tll'Dm. O aman baracm ve 

urac Memenin ne olduğunu an
laftlllmf dediler. 

Bealm 6idıaç baltalık tntik
~ llOllra lfteatlilılerim ıunlar
lir .. 
za e~ lnubııl'da bir bal o/ma
eksılti .. ~ llelediye ~Aria yi

ma 17-7-935 .Udik ne de liat ba
·ı_ıniliğinde .1 -ol edemivordu. 
a~Ko: inat_ ı 
ılerın '/if. - ldelri kelime ve cüm· 
hliyetnames --'-"..hft • • 

....__~,..·~----

• ~!JJ " olclullları &ibi ya.zı.Ja kon
ıcan:" 

eler' 

2 - Kabzımal ile yetiştirici ve 
satıcı arasında, tuhaf bir ekono
mik sistem kurulmU§tU. Kabzımal 
yetiştiricinin hem luedicisi, hem 
de komisyoncusu idi. Y etirtirici
ye vaktinden önce para, malım 
içine koymak i~in küfe ve sepet 
verir, buna kar§ılık d3 onun malı
nı satardı. 

Halde bu sistem tarihe karı§a
caktır. Hale gelen mal, açık artır
maya konacak, ve mal, kim artı
rırsa, onun üzerinde kalacaktır. 

Şu halde, yetiştiricinin kredisi 
kesilecektir. lstanbulda böyle 
kredisiz çalışan iki küme daha 
vardır. Sebzeciler, balıkçılar, kab
zımallar; 

- Gördüğümüz işin, yetiştiri
ciye faydalı olup olmadığını an
lamak için, bir dela bu iki küme
nin nasıl çalıştığına bakmız! di
yorlar. 

Onların söylemeleri şüphe yok
ki beni inandırmaz, fakat ben sor-
dum; 

- Kabzımalların yetiştiriciye 
yaptıkları senelik kredi resmi ra-· 
porda bir milyona yakın gösteri
liyor, bunlar aradan çekilirse ye
tiştirici kredisini nereden bula
caktır? 
dedim. inandırıcı bir cevab ala-
madım. 

3 - Ôğr-enmek istediğim şey
lerden biri de lstanbulda .şimdiye 
kadar yaş meyvada liat ihtikarı
nın yapılıp yapılmadığı idi. Dön
düm dolaştım, sordum, araştır
dım, buna da rakamla, 

- Evet! 
Cevabını veren kimseye rast-

lamadım. 

lleıi geri söylenenleri bir ta
rala bıraktıktan sonra edindiğim 
kanağat şudur; 

Belediye hal işini iyi fakat ek
sik tutmuştur. Belediyenin kabzı
ma11ık sistemini, ne pahasına o
lursa olsun, ortadan kaldırma te
şebbüsü ne kadar iyi ise, yetiştiri
ciyi büyük bir kredi yardımından 
mahrum etmesi de o kadar zarar
lıdır. Buna belki ba§ka çareler de 

bulunabilirdi, belki kredi sistemi~ 
laiz miktarı, yetiştiricinin bağlan
ma mecburiyetleri değiştirilebilir
di, belki de yepyeni bir kredi mü
essesesi ortaya konur, kabzımal 
kredisi ondan sonra ortadan kal
dırılırdı. 

·Devlet bile mürabahacmın lutr· 
ıısma ödüncü yuak ederek çık· 
madı. lşi (şundan #azla faizle pa
ra verilemez) diye bir kanun hük
müne bağladı. 

Şimdiye kadar halde, 22 büro 
ve depo kiralanmı§tır. Belediye 
ekonomi direktörü kiralayanların 
~ğunun özgür iş görenler oldu -
ğunu söyledi ve yakında yirmi yer 
daha kiraya vereceğiz dedi. 

Hale yepyeni bir tüccar tipi 
giriyor. geri, iötü kabzımallık 
sistemi tarihe karışıyor demektir. 

N.H.ATAY 

ISPANYA'DA: 

l•panyada ..yual bir Ki)aı.ri, 
Valbadolid, 1 (A.A) - "Haıltçı ba· 

reket genç)lkleri,, kurumundan elli bin 
lrifi, dUn Medina del Kampoda, ati ba
kanı we halkçı çiftçiler lideri Gil Rol> 
lesin bqkanlığı altmda bliyiik bir ıh 
terit yapmıflardır. 

Bu ghterlfde bir çok ICSylevler ve• 
rilmit. bu arada ttbe bakam Kasanueva. 
lriUdimet partileriniıı anasal kanunu u
lusun az cluygulanna uygun olarak ~
nidcn yapacaklarmı taylemiflerdir. 

Bundul IOllra, il büanlıiı istediği 
zamaıı bir hükümet devirmesi hazırla -
malda suçlandığını hatırlatan B. Gil
robles, ordunun hiç bir partinin emri 
altında olmadığını söylemiştir. 

YUNANISTAN'DA 

Kondilisle partisi 
arasında ayrılık 

var 
Atina, ı (A.A.) - Aynşık gazetele· 

rin haber yerdiğine göre Kondilis par -
tisindeki saylavların ~oğu Cumurluk re
jimine bağlı kalmaktadırlar. Bu saylav· 
lar, Kıra1hğrn yeniden kurulmasına kar· 
şm bir bildiriğ imza etmişlerdir. 

General Kondilisin ulusal - radikal 
partisi dün toplanmış ve Generalin kı • 
rallıktan yana dönmesi halclnndaki iza
hını dinlemiştir. Parti oruntaklan Gene· 
ral Kondilis'i istediği gibi hareket et · 
mektc özgür bıraıkmışlar, fakat rejim 
meselesinin bir başka toplantıda görü • 
sülmcsini kararlaştırmışlardır. 

Amerikalı arkeologların bul -
duld.arı eski eserler 

Atina, 1 (A.A) - Amerikalı arke -
ologlar. Agorasda romahlar d"vrin • 
den kalma. 70 metre uzunluğunda, 40 

metre eninde, bozulmamı' mermer ba • 

samakh bir tiyatro ve ayrıca bir de 150 

metre uzunluğunda kemer bulmuşlardır 

FRANSA'O.\ 

Franstıda sendikalist federm•
yonlar birle.şiyorlar 

Paris, 1 (A.A) - Birkaç zamandan
beri, fransız C. G. T . ve C. G. T. U. 
send~kalist federasyonları birleşmeğe 

çalışıyorlar. Bu yüzyılın başlangıcın · 
da, cgım bakımından oldukça birbirin 
den uzak olan bu gruplar arasında bu 
birlik başarılmış ise de harbtan sonra 
birleşmiş sosyalist partisinde ayrılık 
baş gösterdiği vakit devam edememittir 

C. G. T. U., rus devriminden sonra or· 
taya çıkan komUnist partisi tarafından 
kurulmuş ve bu kuruluı eski C. G. T. 
den küçük bir çoğunluk ayırmakla be· 
da.her işçi kurullarının kararları üze
rinde ctker olmaktan geri kalmamıştır. 
Bundan sonra birleşmeye doğru yapı -
lan bir çok girgiler sonuçsuz kalmıştır. 
Fakat bu defa, komünist partisi "en az 
program,, üzerine dayanan daha lastikli 
bir sıyasa onaylayınca, ciddiğ görüşü 
temelleri bulunmu,tur. Bundan ötürü 
işçi kurullarının sendikal bir plan üze
rine başarılan birliğini "hak yöneyi,, 
nin sosyalist ve komünistler tarafın 
dan sıyasal bir pıin il%erine başarılan 
birliğinden daha sıkı saymak gerektir. 

Parİ•le aı kotuları 

Paris, 1 (A.A.) - Baron dö Roçild
in "Crudite,, adındaki atı, 22 atın girdi· 
ği büyük Longşan yarışında birinci gel
miştir. 

Bu ilki ile Franıtada birinci olarak ha 
JH'lanımt olan piyangoda 9 kip milyo 
saer olmuıtur. Bunlardan üçü Uçer mil· 
yon, üçü bir~ buçuk milyon. ve üçü de 
birer milyon frank kazanmışlardır. 

ParistcJd lllC'ftim ıenliklerinin en 
parlak gösten1erinden biri olan bu } ı 
rışlar, çok gUzel bir havada yapılmıı • 
ttr. Cumur Başkam Ye kor diplomatik 
yanşlarda haztT' bulttnmu,larrlır. 

B. f.,avaUn km nlfanlandı 

Parla, ı (A.A) - Baıbakanın kızı 

Bayan Joae Lavalin Nnyork barosu a 
vubtlarındm Kont Rene dö Şambrun 

ile nipnlandığı haber verilmektedir. 
Kont dö Şambrun, Laf ayet ayles.in-

den general dö Şambnın ile Bayan Ne 
Longvonam otludur n eski cumur 
bafkanı Theodor Runeltia IO)'IOpa, 

timdiki cumur ba!bnmm ela ~ğenidir" 

.4l/oıu Dode nti.iaui 
Arlea, 1 (A.A.) - B. Eryo, Mulen • 

Font Viel'de Alfona Dode mmtt: . 

açım tirenini yapillllfbr. Doc1e (Değ. 
meninden mektuplar h adındaki eeerini 
b· da yu11111tı. B. Bryo lııu t&-end 
sonra yen"Jen yemekte ywJi kılıtiYle h• 
zır bulunmuştur. 

ALMANYA~DA: 

Almanya'nm sömürge 
ihtiyacı 

Bertin, 1 (A.A) - Alman general
lerinden Fon Ep eski alman sömürge 
savaşçıları tarafından yapılan bir gös
teri& verdiği söylevde demittir ki: 

" - Uğursuz Venay andlaşması 

bizden sömürge sahibi olmak hakkını 
kaldırmıştı. Fakat führer öteki mese
leler gibi bunu da kotaracaktır. Sö -
mürge meselesi Almanya ve Avrupada 
yeniden büyük ve kuvvetli bir hale gel
diği zaman olgunlaşacaktır. Aytaç 
alman sömürgeciligini 6vdükten sonra 
demiştir ki: 

" Güttüğümüz ırk politıkası sömUr· 
gecilikle bağdanamaz bir şey değildir. 

Bizi bala -beklemekte olan eski alman 
sömürgelerindeki yerlilerin, gcist~rdik
leri zağlrhk bunu isbata yeter.,. 

.4rsuılusfd ııık kurultayı 

-Berlin, ı (A.A.) - Arsıulusal ışık 

kurultayı, avrupalı ve Avrupa dışınd •• 
ki 18 devleti oruntayan 418 delgesi ı., 

zır bulunduğu halde bugün Rayştag sa· 
lonı·~·la açılacaktır. Çalışma programın 

da şunlar vardır: 
1 - Hava yollarına konulacak ııık 

lı işaretler hakkında arsıulusal tüzükl • 
yapılması ve şimdi uçaklann ön tarafla· 
rma konulan kırmızı ve yeşı' ışıkla r•.., 

aynı kuvvetteki b<'l .I • ışıklar kadar gö 

ze çarpmadıklarından renkli t!ıkların 

otomobil'~· :Ie olduğu gibi, uçakl.ınn ar· 
kasına da konulması istenecektir Bun 
dan başka dağlarda ıtıklı işaretler bu · 
luııdurulrnası da önergelenecektir. 

2 - Komisyon, otomobil fenerleriııh 
ışık kuvveti hakkında araı uluııııl bir tU· 
rük yapacaktır. 

3 - Komisyon, «mum> ölçüsftnDn 
yerine geçecek obln yeni bir ışık ölçftsD· 
niln kabulü için çalışacaktır • 

SOVYF.TLER BIKLl~l"NDE ı -------------M tJskovaJa ~porcuların 
ge(id reaıni 

Moskova, 1 (A.A) - Yüz yirmi bin 

sporcu bu sabah Kuılmeydanda, B. 

Stalin ve Molotof, VorotOof ve Kaga • 

noviçin önünde büyük bir geçid alayı 

yapmışlardır. 

Jimnastik ve atletizm en.titüleri ta 

lebelerinden binlerce kip, komünist 

şeflerinin resimlerini taıryarak geçer

ken, uçak filoları havada. Stalinin adı 

nı çizmekte idiler. 

Modravada öliinı ,..,m~ınn 
çarpılanlar 

Moskova, 1 (A.A.) - Tabii - Ural 

hakyeri, Kikova Jrıyaaından suçlu olan 

iki kişi ile bunların kıya ortağı olan 

dört kişiyi ölüm cezasına kasamııtır. 

Bu ölüt, sıyasal erk için yapılmıı • 

tır. Duruşma sırasında. halktan bir 

Palkur, bakyerine girerek suçlular için 

ölüm cezası istnniştir. 

DACINIK DUYUKLAR ı -
}aponyada luırkunç ,..,...,.,_ 

Tokyo, 1 (A.A) - Sala giinlerdc ya

ğan sel gibi yajmurlanlaa ft tapalar 

daa llealerin ..,. ..... pralıla 
rın da 68 e plmuıtır. Oa iki kiti de 
kaybo1muıtur. Gerek 1'elldleri ft gerek 
yanbm ekiplerini bnetlatdirmek 
için ulıer ghderiJılllttir. 

On iç ld,U.iıa ,.,.,,.., oıokar 

1 

.... 
Rabat, 1 (A.A.) - lldmes - Rahat 

yolunda bir otokar lıua,a uinmlf on 

1 

u~ kiti yanarak kimiir UliDe ~lmit. a •• 
iris lri!i de •fır yaralan111J!tır. Kazaya 
yoldan geçen bir inek eebeb olmu§tUr. 
Şofar hayvana çarpmak istmwdifindt'n 
kan olmuttllf'. 

ltalya -

ita. 
anl 

Paris, J 
Londra ayt~ 
lığından do~ 

lcrini anlata 
sözüne göre, 
sır'dın Bu b 

gelen ırmakl~ 
daki önemli 
Habeşistan'd, 

hir, Nil'in en 
rumuş bulum 
na gölüdür. H 
min genişlemesi içi 
projede 1n~iltereniı 

edeceğini Musoliniyt 
Cana gt\l-U bara jrnd< 
nılabilir . ., 

INGIJ.TF.RF:'flF:: 

8': Edtın in avam 
diye 

Londra, 1 (A.A) -
kamarMuıda Roma gö 

latarak ingiliz toprakl. 
tiııtana deniz üzerine b 
sini ve Habeşistanm tı 
konomik lcolayhklarda 
İtalyan hükilmetine öne 
kat B. Muıolininin bun 
diğini ıöylemittir. 

Avrupa meselelerine g 
selelerin öteki devletler 
le ve özgür konupıaJarJ~ 
ic;in !nıriltere, Fransa ve 
laşabiJecekleri kanağatinc 

tur. 

ll.8. Tiıülesko -
kon Uf,,.,. •. 

Londra, l r 
bakanı B. Tit 
ile görüşmesi 

Görüpnele 
yapılacaktır. 

riişmeler yap• 
söylenmcktedı 

Alman - i 
pek. 

Londra, 1 ( 

yanaııkltğını pc 

ayaklarından L 

Taymis'de çıkan 

şıklığın tam olm 

tinin bazı azmhkla 

görür bir sıyasa sr 

nu yazmaktadır. 

B. De J'aleı 
ana;. 

Londra, 1 (A .• 

verdiği bir söy1 

kıra] Zoziyi yabat 

landınnış ve eğer 

mekte özgür olsay 
ce kti, demiştir. 

Bay De Valer 

çekilmeden önce ye 
bazırhyacağmı we a 
lrlanda kanunu olac. 

Çin flurunau 6' 

PelrlD, 1 (A.A) -

nmda yalrıala'JMI uıyr 

pbri bombardıman 

kamuta ede• Tuillfiat 
tadu. ltendiıinin ıu 

pıbnur ihtimali çoktu 

Pekinde btıktimet i 
l•nn lideri Şien'rilyil d 
mi bin, ölO getirene on 
den adamıtlardrr. 

Pekin 11yual konsey 
azıyı bastırdıklarından d< 
liı kuvvetlerine armağan 
bin dolar vermistir. 



::;AY r. 

1 
~1 

------~-------~-·-·-----------------------=-------------------....;;.U~L~U~s ___________________________________________________ ~_A_v_ı_F_A~ 
H a e ı ike ini b · n 

üye1er 
ÖDE ~ fEN 

hm Bozcaya lı Ödem te t • 

er (bır efalık -250. !ıra verrnı ve 
r yıl 20 lıra verm g yuk nmiş r.) 
BB. Sıtkı Kulalı tecımcr 20, İsmail 

H-akıı:ı Tavsalı manifaturacı 20, Musta
fa dcmircı 20, Hüseyin ve Ahmet demir. 
c:i 20, Mustafa urgancı 20, Ahmet ev. 
ket tuhafiyeci 20, Ali Haydar Aksekili 
tecimer 20, Şevket ve Refet helvacıı.20, 
Osman bakıkal 20 lira yılhk yuken lı· 

na girmişlerdir. 
VİZEDE: 
BB. Münir Atansay şarbay bır d!· 

falık SO, Mahmut ve kardeşleri Viıe 

tüccarlarından bir defalık 150, Arif e 
Tahir kardeşler bakkal 100, Kemal n
ya kale mahallesinden bir defalrk 5, 
Celil bakkal ıbir defalrk 20, Kadir Mic 
yeli ormancılık şir.ketinde bir defalı 
ıs, Recep otelci bir defalık 20, Feth 
bak,;kal bir defalık 20, Tahsin ve kar 
devleri umumi meclis azasından bir de. 
fahk 150, İbrahim bakkal bir defaltk 2( 
Kemal Ziya kale mahallesinde 20, Aril 
ve Tabir kardeşler ba'kkal 20, Kadr 
Midyeli ormancılık şirketinde 20, Ha. 
aaa gazozcu 20, Mahmut ve kardeşlerl 
Vize tüccarlarından 20, Ömer kasap 20, 

A.&'uı kasap 20. 

MERSİNDE: 
BB. Sait Çiftçi Ziraat Bankası •t

yarı 20, Saraçoğlu Mahmut Ziyapal'!t 
Gazinosu müsteciri yardımı- 30 liıı 
yıllık yilkeni 20, Fuat Akbaş şuğb 
başkanı matıbaacı 20, Halit Ecemiş şuğ 
be muhasibi 30, Dr. Aptullah Ersoy C 
H. P. İlçe başkanı 20, Dr. Mahmut De 
veli C. H. P. il başkanı 20, Dr. Muhta 
Bozdoğan Lıman şir. direktörü 20, Hal 
kı Berksun lçel Valisi 30, Dr. Rüşt 
Mernlokıet hastanesi doktoru 20, D 
Nejad Seyhun memleket hastanesi dok 

· · ( ... ı he~ k iıne 
' Ulır bastanbaşa kılavuz 

kelımelen lle çıkıyor. Türkf. 
yede çıkan gazete ve dergiJe. 
re her gün verilen 5 er keli
melik liste/en de yazıyoruz. 

,.Bu listeyı basan gazete ar
tık hu kelimelerin osman/z. 
calanm kullanmıyacsktıı. 

KIRK SEKİZİNCi LlSTE 
1. - ihtikar Vurgunculuk 

Muhtekir Vurguncu 
Örnekler: 1 - F ransl% hükü
meti bor•a vurguncularına 
karşı sert davranıyor. 
2 - Y aşatık maddelerinde 
vurgunculuk en ağır auçlar
d an olmak lô.zımgelir. 

2. - ı1··sadere - Alanç 
Miisadere etmek 
mek 

Alancet-

Örnekler: 1 - O•manlı im
paratorluğunun ıon zaman
larına kadar alanç uttUlü de
vam etti. 
2 - Kanun emretmek• 'z 'n 
kimıenin malı alancedile-
mez. 

3. - Mü•rif Savurgan 
israf= Savurganlık 
Örnekler: 1 - Savurganlığın 
•onu, avuç açmaktır. 
2 - Savurgan iki yakaıını bir 
araya getiremez. 

4. - Mülahaza = Düıün 
Ôrnek: Bu iıte ne Jüfünde 
olduğunuzu •öylemediniz. 

5. - Nasihat = Ôğüt 
Naıih = Ôğütçen 
Ôrnek: Ôğütçenler çabuk 
bCJf ağrıtırlar. 

NOT: Gazetemize gönderile
cek yazılarda bu kelimelerin oı
manJıcaları kullanılmamasını ri
ca ederiz. 

toru 24, Dr. Mustafa Ertem memlekc Buğdaycı tecimen 100, Mordo İnkişaf 
hastanesi do'ttoru 20, Dr. Muhittin Öm Şirketi Direktörü 100, Ahmet Hanefoğ. 
ayer ınemlcckt hastanesi doktoru 20, lu tecimen 100, Reşit Urfa ticarethanesi 
Selami Tarhan ölçUler başmüfettişi 60, sahibi 60. Şimendifer Komisyon evi 200, 
Şerafettin Güler ölçüler müfettişi 30, Rıza ve Hakkı Cemal tecimen 100, 
'Mustafa Altıncıoğlu ölsüler fen me- Mehmet Kanun t~,cimen 50, Ali Demir
.nuru 20, Ergıroğlu Ali ve ortakları te. ci tecimen 100, Mahmut ve A. Kadir 
cimen so, Messulan lşalan Selanik Ban- Hamis tecimen 50, Kemal Ekin ve Ki
~sı direktörü 50, Edip Behenaavioğlu ragos tecimen 100, Nail İsmail tecimen 
tecimen 50, Küranioğlu Fahri tecimen 25, Reşit Çukurova barı sahibi S<>, Ze. 
100, Sezar Şaşati ve kardeşleri tecimen keriya Küranioğlu -tecimen 50, Cuma 
~ fabrikatör Mersin 1000, Ali Rifat A.1i lokantacı 30, Mehmet Emin kundu
tecimen 50, Nihat Mirikelam tecimen acı 30, Mehmet Sabbağ tecimen 100, 
ıoO, Karamancı oğullar tecimen 500, :rdişli Mustafa tecimen 50, Salih fş
)lalazoğtu tecimen 150, Ali Safa teci· lar.a tecimen 50, Mi:>ak Keşişyan teci
.,,en ıso, Nazım Miskavi tecimen 150, en 100, Mehmcd Muratoğlu tecimen 
J(ııdri Sabuncu tecimen 160, Mehmet O. 

Subaylarımızın '1-İ bir yeıı!,risi 

Viyana, 1 (A.A.) - Viyana 
' )'üksek atlama şampiyona yarış -

nıasıııda Saim, Yalçın adındaki 
atiyle 2 metreyi yanlışsız atlaya 
t-ak birinciliği almıştır. 

Aynı gün site f ef anspam yarış
~asında yedinci ve dokuzuncu 

• 

Öıalmıştır. Arkadaşlar yar.~ 
lllcla da yüzbaşı B. Cevad Ko
ladüncülüğü almış ve çok al -

k•!ııışlardır. Bu fotograf geçen 
yılaylarımızın Ankara' da yap
tıkkonkur - ipik'de alınmışıtr. 

IST AN BUL TELEFONLAR/ .. 
Takas ve buğday 
yolsuzlukları 

fş:Onbul, 1 - il yönetim k·ı . 
rulu bugün toplandı. Takas yol 
suzluğu haHandaki dosyayı ince
lenıiye basladı. Tarım bankasın 
daki buğday yolsuzluğu inceleme
lerini bitirdi. 

Ekonomi Bakanımız 
lıtanbul, 1 - Burıa ve Gemli

ğe bir etüd geziıine giden Ekono
mi Bakanı Celal Bayar latanbul'a 
döndü, Paşabahçedeki cam ve ft· 
•e labrikosı i~fomeye btı§lamıftır. 
Fabrikanın açılı.şını Ru•ya'dan d:•· 
nüfünde B. Celal Bayar yapacak· 
tır. 

Gelen kurul şerefine 
şölen 

lstanbul, 1 - londra - l.taı. 
bul yolunu görmek için lıtanbula 
gelen kurul fereline bugün T uri .. : 
kulüp batkanr bir fölen vermifti,·. 

Yeni hal kiraları 
• 

lıtanbul, 1 - Uraylığın Ke . 
reıtecilerde yaptırdığı yeni hal 
bugün açıldı. Halde yalnız yaş 
meyve vardır. Önce tutulmamıs 
dükkanlar perıembe günü tekra; 
artırmaya çıkarılacakıardır. 

Orta okul öğretmenliği 
sınaçları 

lıtanbul, 1 - Orta okul öğret
menliği sınacına bu aabah Üniver
ıitede bG§landı. Sınaca 53 ki~i 
türkçeye, 41 ki§i coğraliyaya, 6 ki· 
Ji tarihe, 51 kifi in!!ilizceye, 18 /, · 
Jİ franıızcaya, 2 kişi cılmancaya 
olmak üzere 118 öğretmen girdi. 
Kaz.ananlar 4 temmuz.da yazılı •ı· 
naca gireceklerdir. 

İstanbulda buğday 
düşüyor 

lıtanbul, 1 - Buğdayın düı -
me•İ devam etmektedir. Bu düfÜ§ 
un liatlarına etki yapmıttlır. Ek:; 
tra yumusaklar 635 - 710; yumu • 
şaklar 650 • 700; ehstra ekıtra yu· 
mıışaklar 110 - 110 araıındadır . 
AnaJolu'dan bugün 50 ton brı~ -
day. on beş ton un gelmiıııtir. Ta -
rım Bankası durum ivi olduğu için 
satıs yapmamıstır. Narh ko'1tİsvo-.; 
nu bu!!Ünkü toplantııında da ek -
mek liatlarını indirmiştir. 

Eski eserleri aramak . . 
ıçın ızın 

lstanbul, 1 - Makıter adında
ki İngiliz bugün ilbaylıktan eıki 
eserleri aramak için izin almı§tır. 
Uzman Ayasolya, Sultanahmed 
taraflarında Bizanı escrlcr:ni ara· 
yacak ve yarın işe başlıyacaktır. 

Adanada sebze hali 
Adana, 1 (A.A.) - Urbaylık 

tarafından yaptırılan yeni sebze 
hali bitmiş, içindeki dükkanlar ' · 
raya verilmiştir. Hal 2 temmuzc! 
törenle acılacaktır. 

Dünkü İstanl>ul ~telerinin llaşyazıları özetleri 

h • 1 te B. Abidin 
Um UrlyeL Daver başya-

srn 1ıı diyor ki: 

'l'ürk deni::cileri denizi bir türk gö
l haline getirdikleri, Çin okyanu· 
:anda ve Irlanda kıyılarında sancak 
ıterdikteri zaman, Osmanlı lmpnra
lrluğu diınyanm en büyük <lcvlctle

tlen biri idi. Ve denizde zayıfladık· 
~ <!üttil. küs;üldu .. Cezayiri, Tunusu, 

Mıs rablusgar.bı, BingazLy.i, Girid 
ile ~r bütün Ege adalarını, Bal
kan nı ve onunla beraber Rumeli
yi hnizdc zayıf olduğu için kay· 

bettiAlmanya ile müttefikleri, ka
radalün zaferlerine rağmen, deniz 
cgetl\ İngilterenin elinde olduğu 
için diler. Denizi elinde tutan 
dünyı. elinde tutar. 

Blij deniz bayramını türk de-

nizcilerin.e kutlarken memleketin, etek· 
lerini öpen güzel denizlerin bir melike· 
si olmasını dilerim. 

KURUN B. A.sım Us 
diyor ki: 

Geçen gün bir dostum bana şu fikri 
verdi: "Her köyde örnek köylü yetiş· 
tirmek. Daha doğrusu köy ögretmenle
rini yerli köylüler arasından çıkar· 

mak . ., 

A1'A1'VRK'VN DlYEJ'I 

Romen basınında müsbet 
yankılar bıraktı 

Biıkreş. l (A.A.) - Ozel •lY 
lnrıon:ı:d:ln~ Romen g.ı. · "luı 
Atatürl-'iin arsıul"sal dııru-1 hak 
kında, bir amerikalr ga2.Pleciye 
verdi!Ti diyevi, büyük bir ilgi f?Ö~ 
t~r~r"'k yazmakll'.thrlar. 

Adverul gazetesi ya;ı;dı!.!ı hır 
hetkede diyor ki: 

" Türkiye Cumurbaşkanınm bu 
ıözleri bizde hosnudluk uyandır 
mıtlır. Çiinkü bu aözl'!r, ülken· .ı 
en lıayatiğ asığlarmı sa vga;r. .. k 
için arsıulusal yöneylerde güttü 
ğü tezlerde tiikel olarak haklı ol . 
duiunu gö~termek• ... dir.,, 

Kültür Bakanlığı hakl·nı
da asılsız haberler 

Kültür Bakanlığından: 

Kurun gazetesinin 30. 6. 935 
pazar sayısında Kültür Bakanlı . 
ğında bir takım deiişiklikler ya 
pılacağı, sözde bakanlık yöne! 
gerinin yerine ve açık direktörlük 
lere bir takım şahısların gelece~i 
ya7.ılıdır. Hiç bir esa11 olmryan 
bu duvukl1'rı yalanlamak için Kül
tfü Bakanlığı Anadolu Ajansınil 
i:ıin Yermi~tir. Kültiir Bakanlığı ay· 
rıca tunu da bildirmeye lüzum 
~örmüştür: 

Bakanlıkca yapılan ve yapıla 
cak işlerden kamuğoyu ilgilen,. -
recek haberleri Bakanlık hasın a 
lanma vaktında vermeyi bir bor<.
bHir. Şu halde Bakanlıktan bildi -
rilmlyen haberlerin doğru olup ol
madıiı yazanlara aittir. (A.A.) 

B. Muhiddin Üstündağ 
döndü 

lstanbul, 1 (A.A.) - İstanbul 
ilbay ve şarbayı B. Muhiddin Üs
tündağ bu ıabah iznini geçirmek 
üzere iki aydanberi bulunmald• 
olduğu Avrupadan şehrimize dön
müttür. 

Gümrük ve Tekitler Ba
kanlığında işlerin 

hrzlaşması 
Gümrük ve T ekitler Bakanhi!ı 

u 

rPsmiğ mektub ve telgraflardan 
dn para alınacağı hakkmda olaa 
l\A nun dolayısiyle gümrüklere ge-
1' P l ge yapmıştır. Bakanlık genel -
fJ"~inde liizumsuz elyemlerin we 
vazılarm azaltılma11nr ve lüzumlu 
ıse en kısa tekillere ıohu1maııru 
:'\temf"ktedir. Bakanlık genelge. 
inde drJcfiğ sebebler olmadıkça 

telgraf çekilmemeıİnİ Ye adeta 
mektup yazar gibi telgraf yazıl • 
mamasını hildirmit ve yapılacak 
öner~eye esas olmak üzere bütün 
gümrük ~rgütiinden tekiller yö. 
netgesinden mu haf aza genel ko -
mutımlığmdan bu yoldaki düıW.. 
celerİni ıormu!l,AVrıca kod uıuli
nün yetirilmesi için İncelemeler ,... 
pılmakta olduğunu da bildirmİftil', 

Soyadı 
Basbakan ismet lnönü'nün aa. 

neleri Bayan Cevriye, Temelli ao,.. 
adtnr almışlardır. 

Nüfus ve iller yönetgesi 
genel direktörlüğü 

lç 8Akıınltk nüfus genel direk 
törlügüne Kocaeli ilbayı Bay Fa
ik'in, iller yönetgeıi geneJ direk. 
t()rlüğüne de Kastamonu ilbayı 8 
F:u:ıl'm fttanmalan yüksek onayla 
maya sunulmuştur. 

Göçenlerin getirec.ekleri 
şekerler hakkında 

Şekerin ucuzlatılması dolayı -
siyle gümrük resminin yüzde 1.15 
indirilmesi hakkındaki kanun hü
kümlerinden göçmenlerin birlikte 
getirdikleri ve gümrük antrepola
rında bulunan şekerin de asığlan
ması için Gümrük ve Tekitler Ba 
kanlığı Bakanlar Kurulundan ka
rar alacaktır. Bunun için bir ka
rar projesi hazırlanmıstrr 

.._~-----------···------------~~--
Basııı Genel Direktörü • • vrupa} a gıttı 

Basın Genel Direktörü B. Ve 
dad Tör, dün akşamki ekspreslt! 
lstanbul'a gitmi,tir. B. Vedad Tör 
lstanbul'da birkaç gün kaldıktan 
sonra Avrupada propaganda ve 
baaın işlerini incelemek üzere ge
niş bir etüd Ş?ezisine çıkaca' .. ır. 

Türkiye'de 40 bin köy vardır. Bun
ların 36 bininde ilk okul yoktur. Bu
günün kültür sistemine göre okul ve 
öğretmen bulmak imkansız olduğu gibi 
olsa da faydasızdır. 

Her ilbaylıkta birer, ikişer örnek 
köyler yapmak, bunlara bakarak ilerle

mek için öbür köylere kılavuzluk et
mek bir fikirdir. Bu fikir bazı yerler
de tatbik bile edilmektedir. Arkadaşı

mın fikri ise her köyde, bir örnek kôy- ı 
1ü y.etistirmektir. Bu örnek köylU de 
ancak o köyün öğretmeni olabilir. Kısa 

Basın Genel Direktörünü An 
kara durağında Genel direktörlük 
ileri gelenleri, gazeteciler ve dc .. t 
lan uğurlamışlardır. 

Yukardaki resim dün akşam da
rakta alınmıştır. 

yoldan türk köylusunu yukseltmek de 
gene ancak böyle olabilir. 

ZAMAN B ~yazısında 
iiyor ki: 

Ferdleri, iktısadi hUrriyetine sahil: 
olan memleketlere bakılırsa oralarda 

hürriyetin bütün manasile cari olduğu 
görülür. Öyle yerlerde hükümet ek 
halk da biribirleriyle gayet eyi geçinir 

ler ve bu yüzden umumi refah, umum! 
gönül huzuru elde edilmiş olur. 

Tan'da başyazı yoktur. 



La ens Adisababa -ı 
da imiş! 

Ovr, Paris • 2J.6.9JS 

Bundan on beş an kadar önce 

ldr çok gaz telerın bızden alıp incele

dikleri bir haberde, 1ntellicena Ser -

Tiaia ,eflerinden biri olan Unlu albay 

Lawenain, söylendiği gibi, ölmemiş ol

IDlaı ihtimalini JU11Uf ve tavsiyelerile 

blbet imparatorunun ordularını aydın

la-.k •• onı&.rı kalyan iflaline brfı 
lıMlrlamU tbeıe, IAnenain belki A -

ll••babada olclutwm eBylemiftik. 

Once biru inaıımamazbkla kal'fıla -
Mil bu biber, Kre.tOI ajanaınm bir ay-

tllmca da berldttlme"edir. 

Bu llt'tmm 17 buiranda Kahireden 

tektiii telaraf ı olduğu &ıbi afaiıya ya

..,onıs: 

l:a i1i bir kaymktlA öjrendijimc 

fJlft, lltlqtl blıberi Yerilen albaJ Lav· 

lıelllıln uı.ti çok yerindedir ve ken -

M 21 ma11atanberi Adilababacla çok 

...., bir tekilde çalıpahada'. 

s.ıMNI edillni• r.i>edere ıare al -

..., Lfıw-. ............ ingilh bay-

... taf11D11Y8D bir pı.ble Darü&Hlima 

•laüftir. 
BmMa LavreMi kim8c tanu:aamıt, 

.... t yumdaki lldMNn kim olduiu an

laplmqtır: Bu adam, kendilinin eski -

t1en Maopotamyada yardımcıeı olan B. 

Qıatdnerclir. LavreDlle bu admı Viktor

J& cölilne doln& 1ola ç•Jma•ılar ve ora

.. et.kiden Ciddede olup fimdi Uganda

di ba Wliainde yerlqmi1 bulunan 

eski bir tüel ityar tarafmdaa tıaıuıı -

llllflardır. Lavreoale yardımclM ve yan 

lllnDdaki kervua kuHye doğru ilerle • 

91iflerdir. 

Ote taraftan, 21 mayıata türlü kay -

aaklardan, Adisababaya babet impara • 

torunun 11yual ve aüel bir daıutma • 
mnın geldiği bildiriliyordu. Bu, Lav

rena midir' Buna inanmak iç.in bir çok 

IObebler var, çilnlıdl ufak bir badiae, 

ODUll sahwına tarzım ıösıermektedir. 

1923 • 24 te, Lanem Suriyedc fran 

aulara lrarp uvaprken. ondaki traa • 
tıs aubaylan CebeH Dlrasdül Mitin 

yerll kaylennde gaz mukeleri bularak 

Pf8 ka)mıglardı. 
Bu maakeler ne için orada idi? Çün 

kü ulular cemıyetinin gerçin kurulu o

:ralarda dolaııyordu ve maskelerin bu-

1-muı, oralarda caz kullandığımızı ve 

.nD Jlalka, koruncnu• için ıu maike
Jeri daiJttıpmuı ilbat etmek içindi 

..,.. de Somali auurları bo,..cf. 

llllıltl Kaır• llDUlllAla bile bildin yerli 

lrlJlerbwle ps =Mkeleri balunnwkVr 
... .... ... kim dalmal 

......... LavrtGliıD ....... 0-

- ...... bulullclulaDa .... etmes. 

O.un denlerini ı.tkdlh da kullana • 

WHrler. Banunla benl'8f, onun Vik • 

*Ja &ilinde oldupau ıırenlerin MSJ· 
Wiklerl ... ite tanftaa.. upadıp ka

.. ile IHlmitatl kaplaıy• tuhaf haller 

W.e llft ttJi taftlDlk imlr&mm vere • 

bilir. Bundan bqka. Adısababa ile ahı 

ftrif yapan tı1cim gevenlerinde, Lav • 

remin babet imparatorunun yanında ol

tluiu taklaamunaktadır. 
Son olarak 9wıu da miyliyelim ki, Ka 

Wre " hkeaderi,edeld IUel çeven • 
imle LavreDlirı c eüi llümleriaMD :. 

plrp 1Mdmed1Jmektedir. Bu da lledlal • 

de bu itte bir filphelilik olduğuna gle 

tenn ktedir. 

au hadise ~ italyan • ba • 

ULU ... TEMMUZ 1931 IALI 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 f 
A1manyave 

Büyük Britanya 

hıgiliz - Alman deniz anlaşma ı 
Frankfurt r Saytung gazeteai yuku· 

d kı başlık altında Lord Loyton'un a. 
un bir ya.ıısrnr koymuştur. Bu yazıda 

ıo alman • ıngiliz deniz anlapaır in
ctl,nnıektedir. Önemli gördUğümUz bu 
y:ı/ının baıı paııçalarrnı alıyoruz: 

18 hairanda LonJra'da lngil
tere ile Almanya cırcıRnJa im
zalanan denu cınlaımaaı, dün
ya bcuınını İfgale Jevam elmek
teJir. Olırulmunıuı bu yankılar 
hakkmda bir lilıir verebilmek 
ipn, rus, lranau; ve alman go
zetelerintlen alarak tiirlıçqe 
~evirdifimiz yazılan kentlileri
ne SUllllJ'Onu;: 

Londra anlaşması ve 
sovyetler 

22 buiran 935 tarihli Jurnal dö Mos
ku'dan: 

18 haziran tar-ihiode Sir Samucl Hor' -
la B. Fon Ribbentrop ara11ndıa alman 
deniz aılahlarımn nilbetl baklnnda 
Londra'da yapılan anlapna, haldı ola. 
rak bütün dünyanın dikılcatini kendi Ü· 

zerine çeıkmittir. 

Devamlı olacağına lngılterede bile 

lrilmenin inanmadıtı bölfb bir anlat· 
manın yapılmıı olmuı, sonuçları be. 
Hblanamıyacak kadar büyük olan böy
le bir hacüaenin önemini azaltmak de
iil, tcrainc olarak artırmaktadır. 

Bu anlqmayı ve teknik ayrıntüarı. 
aı derinden derine gözden geçjreceık 

detilll:. lngiltere ile onun kamoyu. bu
nun, yalnız İngUtıerenin uJueal guven· 
liii bakımından bile olu, memleketle. 
ri için ne dereceye kadar faydalı olaca
ima kendileri karar versinler. 

... Pakat ıwıu hemen soylıyelim: E
ier İngiltere, bazı hükümet adamları. 
nın aöyledikleri gibi, yapılan aolqma
nın deniz lilahlarını buçlandırmaya ve 
bu meaele llzerinde genel bir anlapıa 
yapılmaama yarıyacağına sahiden ına

DJIYOra, bu IUUll her türlü esastan arı
dır. lnpliz-Unan deniz anlaşması am
ululal bir anlapnaya temel oJ.amu v~ 
İngiltere hWriimetinin eeçtiği yolla 
bitlerci Almanyaya baişettiği prtlar, 

küDleyi •caJe edemes. 
Londra aolapM11, birinci olarak, de

nizler üzerinde yeni ft ateıli bir önür
dqJife yol açacafmı ve, ikinci olarak 
da, pmdiılai Almanyanın ozel karakteri. 
nl ve onun anıuluaal programım göz· 
den uzak tuttugu ıçın, bir denis anJaı-

maaının hareket noktası olamaz. Unu. 
tulmamalıdır ki • )ngıliı:ler ise bunu 
wıutmupcbenziyorlar - saldırma ve top. 
rak ele pçırme istekleri açıkça ve bir 
dereceye kadar resmiğ olarak hatların· 
dlıld adamlarca da itiraf olunua lnı 

memleketin ıilahları, ancak öteki mem. 
leketlerin uyanıklılım artınp oalan 
ıilablnma büım•ndan karpbk tedbir
ler aldırmak sfbl bir IOllUÇ verir. 

- Banp boaaap buırlanall lrir 
memlelmetin lilaJalarirle, bu tedbire ka1'
P ••PJS buır1anmeılr sorunda olan 
ilkelerin liJahlanm aritmetik 1llr tt
Wlde kJnı11amak lmklm yoktur. Tir· 
aatta lnıllanmak ıerektir.B. Hitllr clo
aanmaıınm 400 000 tonu, saldm81 ni
yetleri bnlemeyen bir memlellıı!tin 

800.000 tonluk donanması kadar olabı. 
lir. Almanların yapacakları deniz sılah
ları, bir zaman için zaten epi geni§ o
lan Londra anlaşmasının çerçevesi için. 
de kalsalar bile, birçok kara ve deniz 
ülkelerinin çekingenliklerini, kaygula
rını ve avga araçlarını kuvvetlendir
me ihtiyacını arttıracaktır. Bu, Lon. 
dra anlaşmasının, deniz silahlarının 

buclandmlması için arsıulusal bir an
laşmaya degıl, fakat ulusları şimdiye 

kadar görülmemiş bir silahlanma yarı. 
şlfta yol açacağ nı göstermeğe yeter 
Avrupadüi anlaşmazhıklarla doğrudan 
doğruya ilgili olmıyan devletler bile 
bu yarıta sürüklenmekten geri dunnı
yacaklardır. 

... Son aylardaki Avrupa sıyasaıı 

çok açık olarak g08teriyor ki, şimdiıki 
harb tehltkeei taşıyan durulh içinde. ıki 
prensip biribirıyle çarpışmaktadır: bir 
traftan, güvenliğinko11ektif bir ~kilde 
lü memleketlerin donanmalarmm to. 

naıları arasındaki nisbeti oranlarken, 

bu devletlerm dış sıyasalarınm gaye

leri ve metodları üzerıne kurulmuş bır 

örgütlenmeaı: ôte taraftan da, savaşın 
lokalize veya kanalize edilmesi preT5i. 
pi, ki bu, aon zamanlarda B. Bitler t~· 
rafından ortaya atılmış olup "ıki tard. 
h anlaşma,. ısml arkas,ına gızlenen ve 
Japonya tarafından kuzey Çin'de kul
lanılmıı olan pren•iptir. 

•. Sır Hor Samuel'le B Fon Ribben
trop araaında almıp verılcn notalar be?" 
7tyden önce, Almanyanın AYTupa dev
lt-tleri aramnda yapılmağa baş1anan iş. 

birliğ"ni bozma ve lngilt~re ile Fran
unın ara••• açma i•ini bqardıgını 

gösterir. 

B.Hitler bugilnlerde İtalya ile yaptı· 
t• tld taraflı konuşmalarda da. gen~ 

devletleri blribtrlerinden ayırmak pye-
9inl gUdmektedlr. Bu konu..-ıarın a. 
macı, Tuna paktını ''tdtpfllemek .. tir ki 

buna varmak tCiİn B. Hitler bir yandan 

da Bulgaristan ve Macarıstanla ani~· 

makta ve bu memleketleri, ı11ahJanm11. 

larını .ıor kuvvetiyle değiştırme volu· 

na sevketmektedır. Hitlerci dıp'°"'a~ı 

nın, ılrinci dHecede olmakla beraber 

onemli olmaktan geri kalmayan başlcl'I 

bir amacı da, devletler arasına çekın· 

ıenhk ve kutku ıokmaktadır İngıltere 

ıon uyutma ve konuşmalara gırenlenn 

tıkırlerini ıormadan Almanya ıle 2yrr 

bir anlaşma yaptığına gore, Hitlerın 

bu gayeye kısmen varmış olducu yadı. 
s .namaı:. 

... 8Utüıı bunlardan sonra. oldukça 

ıüçlükle yapılmıt aıWıfJDa.lara ııren • 
deYletlerden biri, gerçek veya hayalil 

bır aaığ bulunca bu anlaşmayı bo.aar-

11, yeniden anıuluaal iş birliğinden, 

lronferaııtlardan ve konuşmalardan bah. 
solunabilir 111i? Bu ıartlar içinde, in· 
giliz bakanlarının Uluslar Sosyetesinin 
fiı1rlrlerlne batlı kaldıkları yolunda 

abyledikleri sözler insana tuhaf geli-

yor. Uluılar Soıyetesınin, genci bır 

kollektif güvenlik ıiıteminden ayrıla· 

rak yapılmıt ikı taraflı paktlarla hiç bir 

ılgiıi olmadığını biliyorw:. KoJJektif 

güvenlik planlarına uygun olmıyan ve 

ayrıca yapılan uyupalar, uluılar ce

miyetinin eueı olan prensiplere taban· 

tahıma ı...,rttır. Almanya, anıulua.tl 

iş birli~ınır yerine, kendisine devletle

ri biribirlerinden ayırmak ve bunlar 

dan bazılarını nötürleştirerek ötekile

re karıı uldınnak imkanını wrecek o· 

lan ıki tarrtlı anlafm8ları geçirmeıic 

içın l'Juılar Cemiyetinden çrkmıttır. 

Alman sıyasası 
Entransijan, Paris • 26 6 f.JS 

A !manya, İngiltere ile ayrı bir pe1rt 

yaptr. $nndı de Fransa ile ayrı bir pakt 

yapmak istıyor. Almanya, adları inaıc). 

cı diye çıkmış memleketlerin teuine 

olarak.. epi inadcıdır ve er geç berıtr 

uğlay.tcak olan büyük paktlara düt

mandır. Fakat, kendisini doğuda hür 

bırakacak olan özel anlaşmalardan ya

nadır. Almanya uzun müdettel'lberi böy· 

le yapmıştı ve bundan sonra da aynı 

ıtekilM hareket etmek istiyor. B. F()n 

Rıbbentrop: "Hayatımın gayesi lngU. 
tere, Almanya ve Fransa ırasında ıdrr 
bir ış birliğini gerçekleştirme«tlr.,, di
yor. 

Ya 1 peki ama, neden ltaıya ile de 

<k&il 1 ÇüDIPü İtalya, Avuaturyanın er• 

"Yenıden elbırligıyle çalıtma hava· 

ı Fürer'in 21 mayıst.a Raybftag'da ve,. 

d~ı .öylev ile umeğe betlamıştır. Bu 

~ylevin gereık Brıtanya gazettJerf p. 

tikte bütün Britanya kamoyu tarafın. 

cfn dostça lrarıılandığrna hiç ıupbe 
~lttur. Bntanya bqbakanı Bay Hitle-

1; barışın durlattırılmaaı ıtıııde yar. 

fntda bulunmağa çağınnı,tı Ftirer'ill 

P,tevj de bu çağrıya bir kartıllt ol· 

~ustu. Avrupanın başkanlıkları A•ru
la harııına karşı bir hötlem silahlanma 

}arışının ıoravınr biri lfıbürilnüt\ sırtı. 
ha yüklemeılc için haftalarca, aylarca 

fitrtılıkh lliıcmde bulunmak. euç yWr

emelt ile utr8f•P durmutlardır. Hal. 

llri B Hltlerin Mlylerinden IODrlt, ulu 

ar anılr ıeriye depJ, yenWea ileri,. 

ılofru ~fi b&flamrtlanfır . 
Ribbentrop ile Britanya dıt lflerl 

~anlıtı arasındaki ıo.rtıpnelerın mut· 

\1 bir anlqma bavaıı içinde yapıJmıı 
ılmaer, bUKilnlrU durumda bit' tebli.b 

•lan Brltenyanın denizdeki Ü9tGnllilti-

11e kartı alm.tnların yarlfl çılrmaJannr 

ortadan kaldırmJttır. Ancak, itlerin içi. 

ne .OCJ havac,Jrfm lt&nflDl1 olmaeı 

Britanyanın bir ada olması dola7ııi7• 

le biç de güven vermeyen yeni bir teb

li.ke ortaya atmııtır. itte bundan cloJa. 

yıdır kt. llna kunetlerinin dl.Malea

meef için, yeni bir andhıfma yapıım. 

devamlı bif' dtbenla en an pllndakt 

kinliği iç.in uğratmakta ve Brenner 111. prtlarındandrr. Efer bava 18r0tmelerl 

tlt11de belrçiıik etmektedir. Çlnldl ltal- de, deniz ıtirütmelerinde oldulu Pbı. 
yanın orta Avrupada her uJuıuıwldnden içtem ve temia dtlflnceler isinde Japlıl 
çok daha kuvvetli asığları vardır. ÇUn lacak olur-, bu ..... .._de bir --

kil Rayhg, Franııa ile lngilterenin n6 manın ıerçeJdqecep umatla beaJene. 

türlügünü aaglarsa, doğu sınırında 

yük itlere girişebileceğini " panJe 
manizm'in dotmaaı olan "doguya dol 
ru iJerJeyiı.. i eerçeklcıtirebilec:eği~ 
diııunuyor 

Dü~nceaiz adamların ~yle 16yl! 

dtklerrni duyuyoruz: B Hitler bize e' 
uzatıyor. bu eli ıtmek yanlış olur. v~ 

ışler o kadar sade değtl. Her ıeydl 

önce, pek de ewki olmıyan bir tarib 

ze gösteriyor ki. Sedan'dan sonra 

dova gelir. Sonra. iyice biliyorus 

bugün bir hücum ancak bir koalk 

uırafmdan durdurulaıbilir, çünWI • 

dem barbm araçları çok llerlesni, 

Franu INırıım b81tlnmes oldufunu 

tiinmekte inad ediyor, ~tlnldl ... 
da bunu cBaterlyor. Almanya ile aıt
mak mı? Bia de bunduı bqkı b&;r 
iıtemlyonu, fakat cSo.tlanmısla .._ 
şıkJarımızm da bisıimle be-raber jka 
atmala çalnlmalan fAl'tiyle. fe"'9. 
asıl da bfse bunu emrediyor. 

Alman - t~ailij 
deniz anlatmaı 

Harll Tanna Man - ....... 
ralor *iifilc ama ayala ıtıınl 

ın.srtlu 

' 

blllr. Bllyek Bdtaaym111, almanlana 

havada etit bir lnlnette olma1arı 19tıe· 

iini ,.nau oluaı11skabul etmiftiı'; fa. 
kat bunu kılıbul etmekle be..._ bu ep\. 
litfn yalnıs yulranya dopu &idea ... 

kilde delil, atailJ'• dolru inmek duru. 

munda da olmnmı istemektedir. 

*** 
Britanya ulusunun büyük çogunıu· 

iu, ulusal silahlanma veya bailafma ile 

ıuvene varrlamıyacağı kanağatındadır. 

Bntanya uluaunun çoğunluğu yalnı• 

kollektif listeme lilYeniyor. Britanya 
devlet adamJumm beceribizlili Lo
kamo andlapwıı cöri'1meleri ,apılar. 
Un belli bqb bir rol oynamııtı. Bu 
andl.qmaam ..,..ı, .........,_ lratıl· 
iDii olan cln1elerden laerlllql biri 1-
bürtlne uldınna bbldayıbfllll an. 
dinde cGremfyeceir e1çtlde olmak IHre 
hücuma •lnyaam JUmı tulmaktachr. 

Ululllr cem1yed de aynı da,ance 
ile bantı daha centı bir alanda gtlven 
altına almak i~ bir chitimdir. Bu JOI· 
da bir ,... apmadan bulunulan yerde 
dımnanm çok gtls elduiunu, cemiyete. 
en içten ıelen cluyplula balb olaalar 
bile yacblaymnular. Yagoela91a ile 
Macariatan arasındaki an1afDMZlak iti 
de fapat ettip ribi, Ulualar Cemiyeti 
aruutuaal meselelerde çok &JemH bir 
rol oynıyacak balcle oldujuna Britanya 
İnatunıttır. 





a 
re an' t 

Gediklisine ta lehe 
alınıyor 

1 - 9.35 - 936 ders senesi icin istanbulda bulunan Ku
Jeli, Maltepe liselerile Bursada~ bulunan Bursa askeri lisesi
ne ve Kırıkkaledeki askeri sanat lisesile Konya ve Erzincan 
Askeri Orta Mekteplerine ve Kırıkkalecleki sanat gedikli 
erbaş mektebine talebe alınacaktır. 

Liselerin 9, 10 ve orta mekteplerin 6, 7 sınıflarına sanat 
lisesınin 9 smıfiyle sanat gediklisinin birinci sınıfına tale
be alınacaktır. 

2 - Talebe askeri lise ve orta mektepler talimatiyle 
sanat gedikli erbaş talimatına göre kaydü kabul olunur. 
Bu talimat talebe alacak mekteplerde ve askerlik subele
rinde görülebilir. 

3 - Atideki hususların göz önünde bulundurulması 

lazımdır. 

A - Almanca okuyanlar tercih edilir. 
B - Bütün mekteplerde kaydü kabul 1 tenunuz 935 de 

başlar. 15 ağustosta biter müsabaka imtihanı lazungelirse 
15 ağustos: ı eylUl arasında yapılır. Bununla beraber kad· 
roda yer kalırsa ders senesinin devamı müddetince sivil 
Lise ve Orta mekteplerden nakil suretiyle talebe almma
ğa devam olunur. 

C - Mekteplerin bulundukları yerler haricindeki yerler
den Askeri Lise ve Orta mekteplere kaydedilmek istiyen
ler 1 temmuz 935 den 31 temmuz 935 tarihine kadar bu
lunduklan yerlerin askerlik şubelerine müracaat edebilir
ler. 

D - Mektebe girmek için yaşını büyütüp küçültenler 
mektebe alınmazlar. 

E - İstekliler evrakını tamamlatıp istekli bulundukları 
mekteplere askerlik şubeleri vasıtasiyle veya doğrudan 

doğruya gönderirler. Mekteplerden davet vaki olmadıkça 
hiç bir istekli mektebe gitmiyecektir. 

F - Müsabaka imtihanına mecburiyet hasıl olursa mü
sabaka imtihanı yapılacak yere kadar gitme ve imtihanı 
kazanamaymca gerj dönmek için ihtiyar edilecek masraf 
istekliye aid olup mektebe kabul edilmediğinden dolayı 
hiç bir hak iddia edilemez. Onun için geliş gidiş masrafı
nın beraber götürülmesi lhımdır. 

4 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesin
den başka giydirilmesi techizat ve kitapları hükümete aid 
olduğu gibi ayrıca her ay bir miktar maaş da verilir. 

Liseyi muvaffakıyetle bitirenlerden arzu edenlerin mü
sabaka imtihanına girerek kazandıkları takdirde Askeri 
Mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere bir kısmı 
A vrupaya tahsile gönderilir. 

5 - Bir seneden fazla terki tahsili olanlar bir evelki 
sene derslerinin hepsinden imtihan venneğe mecburdur-
lar. (1550) 1-2691 

Kırşehir tlhayhğın dan: 
Kırşehrinde yapılacak ve 9825 lira keşif bedeli olan vi· 

layet evi inşaatı 18 haziran 935 den itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 2 temmuz 
935 sah günü vilayet daimi encümeninde saat on altıda 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 737 lira mu
vakkat teminatlariyle vilayet daimi encümenine veya mu· 
hasebei hususiye müdürlüğüne mürcaatları ilan olunur. 

(1454) 1-2545 
-----------------------------
1 s tan hu I: Deniz Levazım Sahnalma 

Komisvonnn<1an: 
• 
Tahmin edilen bedeli 70000 lira olan 5000 ton rekom· 

poze kmmür 2 temmuz 1935 salı günü saat 15 te Kasm:pa
şada satın alma komisyonu binasında kapalı zarf usulıyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 350 kuruş bedel mu· 
kabilinde her gün komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
4750 liradan ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya 
mektupları ile kanuni belgeleri havi teklif mektuplarını 
belli saatten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine 
vermeleri. (3243/1386) 1-2448 

Söke belediye başkanlığından: 
48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi ile Söke su boruları 

ve malzemesi ile boru ferşiyatr ve kalafat. 
1 - Nafia Vekaleti ve Sıhhiye Vekaletinden musad· 

dak su projesine göre 48891 lira 60 kuruş bedeli keşfi 
olan Söke su yolları boru ve malzemesi ve boru ferşi
yat ve kalafatlanmasmı 1 - 6 - 935 tarihinden itibaren 
31 gün müddetle kapalı zarf usulü ile (2490) numaralı 
artırma ve eksiltme kanunu hükümleri dairesinde eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhale 15 - 7 - 935 pazartesi günü saat 16 
da Söke Belediyesinde Encümen huzurunda icra kılına
caktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden bir sa::ıt evveline ka
dar muvakkat teminat ekçalanm ve yahut banka mek· 
tuplarile birlikte tekliflerini kanuna ve şartnameye UY· 
gım surette verilmesi lazımdır. 

4 - İ5b1J malzemenin evrakı keşfiyesini ve şeraiti 
fenniye"ini anlamak istiyenler Söke Belediyesine mü
raraat ecleceklerr11r. (1470) 1 - 2567 

Anl{ara İ]l,aylığı J(lan: 
1 - Etimesut yatı okulası icin 3 ı mayıs 936 günle 

mecine kadar aşağıda en cok miktarı yazı 76 kalem ek
mek, ve sebze açık eksiltme ile ayrı, ayn alınacaktır. 
2-İstekliler ayrı, ayrı olan şart11amelerinde yazılı mu

hammen parasının yüzde yedi buçuğu nisbetinde para ve 
tahvilat ,,e esham ve Banka makbuzu ile eksiltmeye gire
bileceklerdir. 

3 -- Bunun için tecim odası belgesi lchrmdır. 
4 - İhale 4 temmuz 1935 perşembe gi.inü saat 15 de 

tı Siiel Komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi gönnek için her gün Ankara Kültüı 

Direktörlüğüne baş vurmalıdır. 

6 - Bıl yiyeceklerin tasarlanan değeri en çok 9803 ti 
radır. 0474) 

Cinsi kil'J Cinsi 
Pirinç 1200 Taze bamya 
Nişasta 25 Sığır eti 
Buğday 30 Kuzu eti 
Kuş Üziimü 12 Ekmek 
Çay 12 Armut 
Kuru bamya 60 Patlıcan 
Kuru kayısı 150 Domates 
Pekmez 150 Dolmalık bi.ıber 
Reçel 100 Kabak 
Limon tozu 3 Karpuz 
Ceviz içi 200 Lahana 
Sirke 200 Pırasa 
Sarımsak 40 Semiz otu 
Salça 200 Salamura yapra~ 
Zeytin 500 T•ıze soğan 
Sabun 600 Taze bakla 
Zeytin yağı 500 Taze fasulye 
Sade yağı \200 Taze üzüm 
Kuru incir 200 Vişne Bulgur 400 

Yoğurt 
Soda 500 Süt 
Tuz 500 Ispanak Kuru sogan 1400 Havuç 
Şehriye 125 Uskumru balık Patates 2000 Ayva Makama 500 

Tel kadayıf Kaşar peynirt 125 
Türlü konserva Beyaz peynir 500 
Yer elması Kuru üzüm 150 

Nohut 600 
Kuru fasuliye 1000 Yassı kadayıf 
Un 1000 Portakal 
Pirinç unu 25 Hiyar 
Kesme ~eker 1300 Yumurta 
İrmik 60 Maydanoz 
İç frndrk 15 Marul 
Mercimek 250 (.Dere otu 
Koyun eti 4000 Limon 
Elma ıı;o Karaciğer 

Janrlarına f~nel Koınutanlığı 

J. U. 1(. Ankara sat~n alma 
komisyonundan: 

Kilo 

75 
800 
600 

17'JGI 
ısr 

70fı 

3Cf. 
20( 
40(, 
60{' 

600 
90C 
300 
125 
15i' 
400 
500 
500 

75 
1000 
400 

1200 
250 
ızı; 

150 
60 

20C 
250 

Adet 
400 

1600 
250 

7500 
500 
200 

2000 
250 
~or 

Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak (203) 
çağ torbası 16-7-935 sah günü saat on dörtte Ankarada Jan· 
darına genel komutanlığı binasındaki komisyonumuzdan 
pazarlıkla satm alınacaktır. 

Bir tanesi için {135) kuruş fiat biçilen çağ torbası pa
zarlığına girmek için (2056) kuru~luk ilk teminatın mal
sandığma yatırıldığına dair karşılık veya banka mektubu
nu almış olmak gerektir. Şartname istiyenlere parasız ko· 
misyondan verileceği (1544) 1-2690 

P. T. T. biııalar ve levazım 

müdürlüğünden: 
Şehirler arası telefon mükalemeleri için 7500 lira mu

hammen kıymetli beş amplifikatörön 24 temmuz 1935 ta
rihine rast1ıyan çarşamba günü saat on beşte Ankarada 
posta telgraf umum müdürlü~ünde bedelsiz verilecek şart· 

namesi dahilinde kapalı zarfla münakasası yapılacaktır. 

İsteklilerin 562 lira 50 kurusluk muvakkat teminatlarını 
idare veznesnie yatırarak alacakları makbnzu veya kanu· 
nen muteber banka teminat mektubu ile 2490 No. lu kanu
nun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesikalan 
ve teklif mektuplarını kanuni tarifat dahilinde zarfhya
rak mühürliyerek tayin edilen tarih ve günde saat on dör· 
de kadar Ankarada Umum müdürlük mübayaa komisyo· 
nuna tevdi etme1eri lazımdır. (1300) 1-2320 

İnhisarlar Ankara Baş 
Müdürlüğünden: 

Ankara istasyonunda tuz ambannda bulunan ve 400 li
ra kıymet biçilen eski bir tuz motörü pazarlıkla 11 tem
muz 935 perşembe günü saat onbeşde Başmüdürlükteki 
komisyon tarafından satılacaktır. İsteklilerin komisyona 
gelmeleri. (1548) 1-2688 

Aıılcara Yiil{sPk Ziraat Eı ~titüsü 

Rektörliiğündeı1: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi ihtiyacı için 

aşağıda beş grupta müfredatı ve hizalarında ta~?1in .ol~
nan bedelleri yazılı ena ve levazım her gurupta gosterıldı
ği üzere kapalı zarf usuli ve aleni eksiltme suretiyle sahn 
alınacaktır. Parasız şartname almak ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün yüksek ziraat enstitü muhasebesine mü 
racaatları ve eksiltmeye gireceklerin 12 Temmuz 935 cuma 
günü gurupların üstünde gösterilen saatlara kadar gruplar
daki izahata göre yapacakları tekliflerini Rektörlük ma· 
kamına veya idare ve ihale komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 

Cuma günü saat 10 da Aleni eksiltme 
Beherinin 

Cinsi Adedi Fi atı Yekunu 
L. K. L. K. 

Çorba tabağı 300 50 150 
Yemek tabağı 500 45 225 
Kaşık düzüne 17 50 102 
Çatal " 17 50 ıo2 

Bıçak o 17 75 153 
Çay fincanı maa tabak 50 25 12 50 
Çay kaşığı 150 30 45 
Ekmek tabağı 50 85 42 50 
Su bardağı 500 10 50 
Sürahi 100 70 70 
Demir kepçe 50 40 20 
Tuzluk 50 ıs 7 su 
Tel nihale 30 20 6 
Tükrük hokkas. 50 1 15 57 so 
Bakır karavana 100 85 85 

Yekfuı 1128 CJ 
Cuma günü saat ı 1 de kapalı zarf ile eksiltme 

Erkek talebe elbiıe.i 402-412 18 57 7650 84 
Kız talebe elbisesi 40- 45 18 50 832 50 
Erkek talebe paltosu 120-ı30 13 35 1735 50 
Kız ,, mantosu ıo. ıs 16 00 240 

YekUn 10458 G4 
Cuma günü saat ıs de aleni eksiltme 

Erkek talebe iskarpini 370-380 460 ı748 

Kız ,, ,, 40- 45 340 153 
(Beyaz keten iskarpin) 520 200 1040 
(Kız ve erkek talebe için 

YekUn • 2941 
Cuma günü saat 16 da aleni eksiltme 

Yün battaniye 30 1450 435 
Beyaz laboratuvar gömleği 300 300 900 
San ,, ,, 500 300 1500 
Kışlık ıpor tulumu 125 650 812 50 
Yazlık beyaz ıpor fanilası 200 45 90 

,, ,, ,, pantalonu 200 50 100 
Yüz havlusu ~"" 35 175 

Yekfuı 4012 50 
Cuma günü saac ı ı de aleni ek~iltme 

Pamuk ,ilte 25 t??.5 306 25 
Yorgan pamuk 75 650 487 50 

Yekfuı 793 75 
ı-2653 

Tosya Belediyesinden: 
1 - Tosya kasabasının tenviri için Nafıa Vekaletince 

tasdikli proje ve şartnameleri mucibince yapılacak 42926 
lira keşifli elektrik tesisatı kapah zarf usulile ve otuz gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme mfüMeti 18 haziran 935 tarihinden ba~
layarak 17 temmuz 935 çarşamba günü saat on altıya ka
dar sürecektir. 

3 - Zarflar o gün saat 15 e kadar Tosya Belediye en
cümenine verilecek, cndan sonra kabul edilmiyecektir. İha 
le Tosya belediye dairesinde encümen odasında yapıla· 
caktır. 

4 - Talipler keşifnamenin yüzde yedi buçuğu nisbe
tinde teminat akçe~;rıi ya nakten, yahut hiikümetçe tamn
mrş bankalardan biı·inin teminat mektubwıu verecekler
dir. 

5 - Proje ve fenn; şartname örnekleri İstanbutda Tak· 
simde İstiklal apartımanmda Mühendis Hasan Halet'den 
bedeli mukabilinde tedarik editebileceğ"i gibi Ankarada 
Nafıa Bakanlığında ve Tosyada Belediye dairesinde gö· 
rülebitir. Eksiltme şartnameleri örneği bedelsiz olarak 
Belediyeden istiyen!~re gönrlerilir. 

6 - TektifnamP.1ert> tasrlikli Ticaret Orlası sicil suret
leri ile birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Bakanlığınca 
ehliveti musan~ak f1'liltehassıs ve mühenrlisin teahhütna· 
mesini, !Şirketler namına verilecek tekliflerde bunlardan 
ba$ka şirket miime~ı;;tllerinin ._arnhivPtleri derecesini gös
terir resmi vek~letnamelerini ve 2490 numaralı kanunda 
gösterilen diğer evrak ve vesikaları rapt etmeleri lazım
dır. 

Eksiltme ve ihale 2490 numaralı kanun hükümleri da-
iresinde vaoıl~cakt'" (14~2) 1-2403 

Ankara ~vkaf MüdUrlii~iinden: 
28-6-935 de ihale edileceği ilan olunan Vakıf akarlardan 

kiralanamayan 26 parça akar pazarlıkla kiraya verilece~ 
ğinden tutmak istiyenlerin Evkaf Müdürlüğüne gelmele-
ri. (1560) 1-2696 

• 



Ankara Levuun Amirliği Satın 

AJma Komisyonu ilanları 

lLA N 
Kor komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 935 haziran bıda

yetinden 936 mayıs nihayetine kadar 2500000 kilo odun 
komısyonda mevcut sartnamesine göre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmustur. Muhammen bedeli 25000 li
radır. Yiizde 7,5 tutan olan 1875 liralık makbuzları yevmi 
ihale olan 8 temmuz pazartesi günü saat 10 da kor satın 
alma komisyonunda vapılacaktır. Taliplerin vakti muay
yeninde komisvonda bulunmaları. (1401) l-2447 

t LAN 
ı - Şartnamesi Ankara ve İstanbul leva.zım amirlik

lerı satın alma komisyonlarında ve Tekirdağında askeri 
atın alma komisyonunda hergün görülebilir. 

2 - Eksiltme kapah zarf usulü ile olacaktır. 
3 - Eksıltmeye girecekler tican•t odasında kayıtlı ol

duklarını ve ehliyeti ttlccariyelerini 935 senesinde alınmış 
vesikayı ve vekil gönderenler vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirguleri komisyona göstenniye mec
burdurlar. 

4 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komis· 
~n reisligine verileçektir. (1422) 

C"'1 1 Teslim yeri Mıktarı Beher kılo Muh, Muvakkat 
kılo bedeli kuruş teminatı 

lira 
n Makara ,tıoo 11 1238 

lh le tarıhı gun ve 6 at· 
4 7 o 5 per embe saat· 15 te 1-2475 

İLAN 

Ezme, geyıkli, ve a vacık garnızonlarının senelık ihtı
)IHJ olan 855000 kilo un kapalı zarfla münakasaya konul
M1lştur 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 2~ san
anı olup ihalesi 11-7·935 tarih persembe günü saat 15 de 
laeiYramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Münakasaya girecekler verecekleri un'un serait 
ve evsafını öğrenmeleri icin bulunduğu mahallin satın al· 
111a komisyonlarına muracaat ederek öğrenebilirler. 

4 - Münakasaya girecekler 5204 lira 38 kuruş muvak
kat teminat makbuzu ile münakasa kanununun 2, 3. üncU 
maddelerine göre istenilen vesikalarla birlikte müriakasa
dan bir saat evci llomisyonda hazır bulunmalan. (1425) 

1-2535 
İLAN 

İ8'allbul kumandanlıgı birlikleri için beher kilosuna 
tahmın edlen bedel 84 kuruş olan 58,000 kilo sade yağı ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 16 temmuz 
935 salı günü saat 15 dedir. Şartnamesi 246 kuruş mukabi· 
li Fındıklıda İstanbul kumandanlığı satın alma komisyo
•undan alınabilir. Eksiltmeye girecekler 3654 liralık temi
aat mektubu veya makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 
locü maddelerindeki vesikalarla birlikte ihale saatmdan 
Wr aaat eveline kadar komisyona vennelerl. (1493) t-2615 

İLAN 

Kırıkkale askeri sanat 
111ektebleri atölyesi için 1ü • 

Mım olan 56 kalem saraciye 
malzemesi 22 temmuz 935 
puartesi günü saat 14 : 17 
ye kadar açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. Ta
lipler muhammen bedeli o· 
lan 500 liraya mukabil 37 li
»e 50 kuruş teminatı eveti· 
Jeıini Kırıkkale aı;keri fab 
Rkalar muhasebeciliğine 

Jatırarak vaktinde mekteb 
aatm alına komisyonuna mü 
ıacaatıan. (1576) 1-2720 

Lüks yemek salonu 
Antika oymah Avrupa ma· 

-.lab, ayrıca mutfak takım 
lan, lika alon, piyano, do
laplar, yazıhane teıiaatı, ha· 
L Ye saire satılıktır. Telefon 
1847 1-2621 

Satılık 
Pa5alar tepesınde 704 No. ar-

• .. tılrktır. Telefon 2291. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanlan Sabnalma 
Komisyonu hinlan 

İLAN 

Miktar ve muhammen be
deli aşağıda yazılı telgraf 
makinesi yedekleri 12.8.1935 
pazartesi günü aaat 15 de ka
palı zarf usulii ile Ankarada 
idare binasında ıatm alma· 
caktır. Bu işe girmek isti
venlerin 532.50 liralık mu
vakkat temınat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesika
lar ve işe ginnefe manii ka
nuni bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerle ayni 
gün saat 14 e kadar komis
yoiı reisliğine vermeleri la
zımdır. Bu işe ait şartname
ler Haydarpapda tesellüm 
ve sevk müdürlüğünde, An
ttarada malzeme dairesinde 
parasız olarak dağıtılmakta
dır. (1535) 

12 kalem telgraf makinesi 
yedeği muhammen bedeli: 
7100 lira 

1-2651 

Talas Amerikan Mektebi 
ORTA DERECE - 5 SINIF 

LİSAN SAN' AT TİCARET 
1935-36 ders senesinde aynca iki senelik mealekt san

at kuralan açılacaktır. Fazla malümat mekteb idare
sinden almır. Tedrisat 23 Eylül pazartesi günü başlar. 

ıııııııııııtllMUH••lllllll-lll•IAllllll-

Çankın. Belediyesinden: 
Sekse~ li~ üc~tli fen memurluğu açıktır. lstiycnlerin 

cYrakı musbıtelenyle Belediyemize müracaatları. 
(3f10-1567) 1-2718 

1 
1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 

İLAN 

(66499) lira fiatla ihale edilen (728) adet muhtelif ok
sijen cihazları müteahhit ifayı teahhüt etmediğinden bu 
kerre müteahhid nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle 
satm alınacaktır. İhalesi 15.7.1935 pazartesi günü saat 14 
dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak üzere (333) 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan 
verilecektir. Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatin
de ve 2490 No. lu kanunda göster len vesaikle ve (4574) 
lira (95) kuruşluk teminat mektubu ile birlikte M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1507) 1-2624 

48,3 ton meşe kömürü 
Tahmin edilen bedeli (2656) lira (50) kuruş olan yu

karıda miktarı ve cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 15 temmuz 
935 tarihinde pazartesi günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Sartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (199) lira (24) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki vesaikle mezkr giin ve saatte komisyona müracaat-
tan. (1554) 1 - 2680 

Kapalı zarf usuliyl( eksiltme ilanı 

Naf1a Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Samsun vilayetinde Baf. 

ra - Alaçam yolunda) 
(Betonarme Bafra köprüsü inşaatı) dır. 
İnşaatın keşif bedeli 225.000 liradır. 
2 - Bu ite ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, fOSe ve kargir inşaata dair fen-

ni şartname, 
e) Betonarıue büyük köprüler hakkında fenni ıart 

name, 
O Keıif bulisaıı cetveli, 
g) Proje. 
lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı 1125 kuru§ bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti toıeler reisliğinden alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 10. 7. 935 tarihinde çarpmba günü 
saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti bina11nda f(>leler re
ialiii dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için İsteklinin (12500) li

ra muvakkat teminat vermesi, bundan başka qağıdaki 
vesikaları haiz olup ı&termesi lazımdır. 

l - Ticaret oclaama kayıtlı olduğuna dair Yeaib. 
2 - lıtekliler yapmıt olduklan i,lere ait Yesiblan 

göıtererek eluiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet ves~kası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar toaeler reisliği daireai
ne getirilerek eksiltme komisyonu reiıliğine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. Poıta ile gönderilecek mektublann 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmif olma· 
aı ve dıt zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmı olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ü 

(1464) 1 - 2557 

İmar Müdürlüğünden: 
Kımden istimlak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi Sokai!ı Ada Parsel Lira. 
No No. 

Bay Mi.ınip İmam Yusuf 191 2 5 

Bay Esat ,, ,, 191 12 10 
~&n Melek Leblebici ,, ,, 191 13 220 
Evkaf Müdürlüğü Yenice Namazgah 210 1 200 

,, ,, Bahriye cad 210 5 ıs 

Yukarda kaydı çıkarılan hanelerin enkazları 10 tem
muz 935 çarşamba günü saat on beşte blmüzayede satıla
cağından ta1iplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaatları. 1-2606 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti·Mer

kez Hıfzıssıhha müessesesi satın alma ko -
misyonundan: 

t - Eksiltmeye konulan İ§: Ankara<la Cebeci caddesi 
üzerinde Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Çlçell qısı ıube
si için alınacak dana. 

2 - Alınacak dana(270) adet olup tahmı"\a edilen be
deli (8100) lira. 

3 - Eksiltme 13.7.935 cumartesi günü saa~ on birde 
lhfzıssıhha müessesesinde yapılacaktır. Teklif mektup 
lannın mezkiir saatten bir saat evetine kadar verilmesi 
sarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için (607) lira (50) kuruş· 
luk ilk teminatın verilmesi ve aıağıdaki vesikayı haiz ol
ması prttır. 

5 - Resmi müessesata enapğı on bin liralık et tealı
hüdünü yaptığına dair bir vesikanın gösterilmesi. (1530) 

1-2646 

Sümer Bank 
~umumi pıüdürliiğünden: 

1. - Kayseri dokuma fabrikası yanında yapılacak 
ifçi apartımanlannm ke,if bedeli 6.335. 73 lira olan 
bodrum dötemeai altındaki temel İnfMb nhidi ln
yui fiat esasiyle Ye kqif bedeli 229."7.19 lira olan 
üat luann intaat toptan ıötürü olarak ebiltmeye çı
karılmııtır. 

2. - Bu ite ait eksiltme evrakı fUDfudll': 
a) Ekıiltme pıtnameai 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni prtname 
d) Metraj vahidi fiat ve ketif huliaaaı 
e) Projeler 
lstiyenler bu evrakı 11 lira 80 kurut mukabilinde 

Sümer Bank Ankara merkezinden saba alabilirler. 
3. - Eksiltme 15 Temmuz 935 pazartesi günü aaat 

17 de Ankara' da Ziraat Bankaıı binası içinde Sümer 
Bank Umumi Müdürlüğünde müteteldail komiıyonda 
yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf uıuJile yapılacaktır. 
S. - Eksiltmeye girmek için iateklinin 13.039 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batka en az 
50.000 liralık tek bir bina intaatını DMnaffakıyetle 
bitirmit olma11 lizımdır. 

6. - Teklif mektupları üçüncü .maddede yazdı sa
atten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmit ve zarfın kanuni 
•e iJdP- k~D1\h1mı~ olmıuır IR7.1rndır. l-?.641 

Ankara defterdarlı~udaıı: 
• 

2395 No. lu kazanç vergisi kanununun 3 üncü maddesi 
mucibince kazanç vergiıinden istiına edilen mükellefler
den mezkiir maddenin 4 ve 5 inci fıkralarmda yazdı olan 
larla (hiç bir suretle vergi alrnmıyacağı y~a ilerde ihd~ ı 
edilecek vergilerden müateına tutulacağı mukavelenamt 
lerinde zikredilmit olan imtiyazlı ıirketler) hariç olmak 
üzere keza mezkUr maddenin 21 inci fıkrumda yazılı miı
esaeaeler 29 mayıs 935 tarihinde ne,redilea 2728 numaralı 
kanun mucibince kazanç vergisi afiyeti baki kalm~k 
üzere buhran vergisile mükellef tulmutlardır. 

Bunlardan kazanç vergisinden mauf obnalarmdan do
layı beyanname Yenniyenler 2728 No. lu kanun mucibin
ce alınacak buhran vergilerine esaı olmak iizere 934 tak· 
vim senesi muamelelerini rösterir beyannamelerini niha
yet 15 temmuz 935 tarihine kadar memup olduklan ta· 
hakkuk subelerinde -vermeleri akai takdirde bzanç kanu· 
nunun 43 üncü maddeıi mucibince ver,u.min resen tak· 
dir ediJec";;j İIJ\n nlnnur. (151f;) 1-2639 

Türkofisden 
Turkofis Kadrosuna 14 memur alınacaktır. Kendileri

ne 120 ili 250 lira aylık ücret verilecektir. Verilecek ücre
tin mikdan imtihanda gösterilecek liyakata göre ilgili ko
misyonca dereceler üzerine tayin oluna~tır. İmtihan 
temmuzun 15 inci günü öğleden sonra saat 2 de Ankara 
Türkofis Merkezinde, İstanbul ve İzmir şubelerinde aynı 
zamanda yapılacaktır. imtihana gireceklerin aşağıdaki va
sıflan haiz olmalan gerektir. 

1 - Türkiye ve yahut yabancı memleketlerde Orta ve 
yüksek ekonomi meslek tahsilini bitinniı olmak. 

2 - Bir veya birkaç ecnebi dilini iyi bilmek. Yanlışsız 
terceme ve muhabereye muktedir olmak. 

3 - Devlet müesseselerinde ve yahut tanınmış yerli 
ve ecnebi iktisadi ve mali teşekküllerde çalışmış ve muvaf
fak olmuş bulunmak. 

4 - Yaşı 45 den fazla olmamak. 
S - Talepname ve vesikalarının fotograflariyle birlik

te imtihan güıtünden üç gün evveline kadar Türkofis mer
kezine ve İstanbul ve İzmir şubelerine verilmiş olmak. 

6 - İmtihan neticesinde kazanılacak numaralar arasın
da alınacak ranseyyimanlar ayrıca göz önünde tutulacak-
tır. (1562) l-2705 4Jfll 

Ankara Emniyet 
Direktörlüğünden: 

tahmin edilen 
f iat 

teminat Eksiltme 
günü 

Kilo Gram Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 
87840 00 yem otu 4392 00 329 40 ) 
80520 00 Yulaf 6441 60 483 12 ) 22-7-935 
58560 00 Yataklık ot 1756 80 131 76 ) pazartesi 

292 800 kaya tum 23 43 3 26 ) günü aa-
~-------------------12613 83 UM? 44 at 15 de 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı l>Ol*lll1rari 
nm yiyecekleri maddeleri karşısında 
palı eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesi emniyet direktörlüğünde görülür. İstekli
lerin yukarda yazılı mikdarda muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektuplan ve kanuni belgelerle birlikte o gün 
ve saatte direktörlükte müteşekkn komisyona gelmeleri. 

(1537) 1~2707 



Biçilen kıymeti 3398 lira 24 kuruş olan Ankarada istas
yon çevresindek' atış poligonu içinde planlarına göre yap· 
tırılacak tadilat ile binaya bir depo eklenmesi ve dışı ve içi 
badana renklerinin değiştirilmesi 29 haziran 935 gününden 
başlıyarak yirmi gün açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me temmuzun 19 uncu cuma günü saat 16 da inhisarlar 
Ankara Başmüdürlüğündeki komisyonda yapılacaktır. 
Şartları anlamak isti yenlerin komisyona gelmeleri. ( l 529) 

1-2657 

İkb~at \ 7 el aletin den: 
Dört yüz ten'eke benzin artırma ve eksiltme usuliyle 

satın almacaktır. Temmuzun 10.uncu çarşamba günü saat 
10 da Levazım Müdüriyetinde toplanacak komisyonda 
ihalesi yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk muvak
kat teminat akçelerini yatırarak gelmeleri ilan olunur. 

(1508) 1-2640 

afıa Bakanlıfrından 
Derincede ·vagon içinde teslim şartiyle muhammen 

bedeli "13500,, Jira olan 1000 ton maden kömürü kapalr 
7.arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13. Temmuz. 935 cumartesi günü saat l 1 de 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 1012.50 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 13. Temmuz. 93!i 
Gumartesi günü saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne 
t-evdi etmeleri lazımdır. 

Bu bıauataki ıartnameler parasız olarak Ankarada Ba
kanlık Malzeme müdürlüğünden alınabilir. (1502) 1-2633 

Rize Sarhavlı'1ından: 
• .. 

1 - Rize şehrinin yapıyollar kanunu mucibince 1 500, 
1/1000, 1/ 2000 mikyasında haritasının yapılma iti, ;,in 
her yüz hektarı 2500 lira yüz hektardan fazla 250 hektara 
kadar beher 50 hektarı için 1000 lira üzerinden artırma 
ve eksiltme kanunu hükmüne tevfikan 20-6-935 den S-7-93!l 

~~ .. ; 1?Ünü saat 16 ya kadar açık eksiltmeye konu\muş· 

ôu işe talip olacakların tahmin edilen 4250 liranın 
ı ,5 teminat mektubu veya banka mektubu ve iş yapa

cak mütehassıs olduğunu İspat eder vesikasını gösterme
ğe mecburdur. 

3 - Bu itde kullanılacak alat ve edevat şartnamede 
yazılı olduğu cins ve nevide olmasını müteahhid kabul 
edecektir. 

4 - Bu iş için yapacak mukavele harcı dellaliye resmi 
ve sair yol masrafları müteahhide aid olacakbr. 

5 - Daha fazla malfunat istiyenlere bir lira mukabi
ltnde ıartnamesi gönderilecektir. 

6 - Verilecek bedel haddi layık görülürse derhal iha· 
le yapılacak ve İfe baslanma zamanivle bitme zamanı bir 
mukavele ile tesbit edilecektir. (1532) 1-2658 

Nafıa Bakanlıfhndan: 
Haydarpaşada tesellüm memurluğunda teslim şartiyle 

9150 lira muhammen bedelle 75 adet mahruti ve 30 adet 
mühendis cadın kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 5.7.1935 cuma günü saat 15 de Ankarada ba
kanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini 686,25 liralık muvakkat teminat 
ve ticaret odası vesikası ile birlikte 5. 7. 935 cuma günü 
saat 14 e kadar bakanlık malzeme müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
ka.rada bakanlık malzeme müdürlüğünden atabilirler. 

(1410) 1---2462 

İkhsat Vekaletintlen: 
1 - Alma~ Fransızca, tercüme ve y!l'Zmağa mukte-

dir Daktilolara ihtiyaç vardır. 
2 - Lise tahsili olanlar tercih olunacaktır. 
3 - Ücret batlangıçda - 80 - liradır. 
4 - isteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, sıhhat raporu, 

Hümü bal kiadiyJe diğer vesikalarını bir pullu dilek kiğ
diyle iktisat vekiletine göndermeleri ve bunda kendi hak
lannda malUnıat verebilecek iki zatın da adreslerini bil-
dirmeleri. (1509) 1-2654 

Adana belediye riyasetinden: 
Emaye numarataj levhaları yap 

bnlıyor 
Belediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) 

tane emaye numara levhası yaptırılması açık eksiltme
ye konulmuştur. 

A - İhalesi temmuzun dokuzuncu sah günli saat on 
beşde belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

B - Eğreti tutum parası yapılacak teklifin yüzde 
yedi buçuğudur. 

C - Şartnamesi yazı işleri kaleminden parasız veri
lir. 

İsteklileritı ihale günü eğreti tutum parası makbuz· 
lac-ile belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

(1468) ı - 2566 

.\skeri Fabrikalar Umum 
l\liidürlüğü Satınalma 

Komisyonu tlanları 

56 kalem mefruşat satışı 

Tahmini bedeli 3444,32 
lira olan yukarda mikdarı 
yazılı mefruşat 15 temmu2 
935 pazartesi günü saat 14 
de askeri fabrikalar satın al· 
makomisyonunca açık artır· 
ma ile satılacaktır. Bu mef· 
rusat listeleri parasız ola· 
rak komisyondan verilir. İs· 
teklilerin muvakkat teminat 
elan 258 lira 32 kurus ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. ~ddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (1528} 

1-2645 

50000 kilo yonga satısı 

Tahmini bedeli 375 lira 
olan yukarda mikdarı yazılı 
yonga 17 temmuz 935 tari -
hinde çarşamba gün.Ü saat 
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1temmuz935 pazartesi 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Bütün şubelerinde 

1 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tmalma komisyonunca açık 
artırma ile satılacaktrı. Şart =: 

----
50 liradan itibaren namesi parasız olarak ko - -

misyondan verilir. İsteklile- ;;;;; 
rin muvakkat teminat olaı:ı § 
28 lira 13 kuruş ve 2490 nu- = 
maralı kanunun 2 ve 3. mad- = 
delerinde yazılı vesaikle -
mezkur gün ve saatta ko - = 
misyona müracaatları. . _ 

9300 metre 50 Mm. genig\İ -
ğinde kolan 

Her tiirlii nt(•vduatnuzı kaimi edeN~k ve 

heı~ ay başında faizini 
Size ödeyecektir (1553) . ı - 2706 ,-

7 650 ~~~: :~ ı~ m. gen b l i - ~ .. fllJHflllllllllllfl llllllllllllJJllJlllllllllllllJI lllllllllflllllllllfllfllllf Hlllllllfllllfllff lf fllllf llff lfllllllllf llfllll 
50 kilo balık ağı ipliği 

Tahmin edilen berleH 
(1985) lira olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri Fabrikalar u -
mum müdürlüğü satmalma 
komisyonunca 17 temmeuz 
935 tarihinde çarşamba gü -
nü saat 15 de acık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 
(148) lira (88) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko -
misyona müracaatları. 

(1565) 1- 2719 

Ders almak 
istiyenlere 

Bir Bayan İngilizce, fransrz· 
ca ders veriyor. Akşam saat ye
diden sonra ve öğlende saat bir
den dörde kadar. Adres Toygar 
apartrmanr No: 4 Miss E. 1'. 

1 -2711 

Doktor 
Ali Maruf Unver 

DERt, FlRENGl VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No. 17 
Hastalanın her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

Kiralık odalar 
Hacıbayram caddesin

de, aile nezdinde konforlu 
odalar kiralıktır. İlan me
muruna müracaatları. 

1 - 2676 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrll Naauhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarında 
Ulus Basımevind• basılmış· 

tll. 

Or. CEl\1S'irı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, Ciddi ve müessir bir na· 
sır ilftcıdır. 

Kanzuk: öksürük şurubu: Öksürüğü 
katt şekilde durdurur. 

l
~•~rammmamm~a•DW•••Dl!•rı 
Ankara Belediye Reisliği 

~ llanlan ı 

lLAN 

1 --- Belediye basta evi i
çin gerek olan ve şartname· 
sinde yazılı evsafta (2800-
3200} kilo süt, (2000-2400) 
kilo yoğurt alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
(780) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
(58,50) liradır. 

4 - İstekli olanlar ıhate 
günü olan 15.7.935 pazartesi 
günü saat on beşte komis
yona gelmelidirler. 

S - Şartnamesini gör
mek istiyenlerin sağlık işle· 
ri direktörlüğüne müracaat
ı~ rı (1534) 1-2650 

Nafıa Bakanlığından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 Ton Kreozot 

kapalı .zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 15. Ağustos. 935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğün .. 
de yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
liralık muvakkat teminatları ile birlikte 15 ağustos 935 
perşembe günü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tev· 
di etmeleri lazımdır. 

İstekliler hu husustaki şartnameleri 5 lira mukabilin
de Ankarada Bakanlık mal;eme müdürlüğünden alabilir-
ler. (1547) 1-2689 

Marangozlar cemiyeti 

haşkanhğından: 
Cemiyetimize bağlı üyelerden iş hususunda usta olan

lar tercih edilmelidir. Cemiyet vesikalarında görüleceği 
üzere usta veya işçi olarak kayıt edilmiş olmakla buna 
dikkat edilmesi ve fiatlann ucuzluğuna aldampta iş yaptt• 
nlacak ve ehli aramlmıyacak olursa ileride gelecek uygun 
suz hallerden Cemiyet hiç bir guna mesuliyet kabul ede-
miyeceğini beyan eder. 1-2709 

Ankara şarhaylığından: 
Belediye hududu dahilinde bütün binalarla sokaklara 

takJlan levhaların bir kısım halk tarafuıdan yerlerinden 
çıkarıldığı veya tahrip olunduğu görülmüştür. Bu gibi ha
reketlere cüı' et ,edenlerle binalarında numara levhası bu
lunmadığı halde Belediyeye haber venniyenlerin tecziye 
edilecekleri ilan olunur. (1569) 1-2717 

ŞEHİR BAHÇESİ 

Ozan opereti 

(Ayşe) 
BÜYÜK OPERA KOMİK BU AKŞAM 

1 SiNEMALAR 1 

' YENi j 
BU GECE 

SEVDA GECESİ 

Gündüzleri iki filin. 
l - Stüdyo Eğlenceleri 
t - ~ Sevda gecesi 

GECELJl}Rf YALNIZ 

l KULÜP) 
BU GECE 

SORA T ŞAMPiYONU 

Gündüzleri iki filim 
1 --- Sürat Şanıpiyonu 
2 - Ben bir caıustum 

BfR FiLM GÖSTERİLİR 


