


SAYFA 2 

YENİ FİNANS TAYİNLERi 
Dcf tcrdarlar 

Finana bakanlıgı yenı te§kilat kanu
ııuıı.:ı ~vrc ucftcruarlclr mwıaseoe ve mal
ınauneri; munasebe kontrolörleri ara
ıoı.ı1.1a yapılan tayın, teni ve becayış1ere 
a.d liste finans bakanlığı tarafmaaıı k.ı
bul edılmiştır. Bu listeyi ne§reaıyorı..ız: 

Edime defteroan Cemal Ahmed nak
len ve Balıkesır defterdarı terfıan ıstan
bul deiterdarlıgı muavınlikterine, Bolu 
deıterdan Fehmi terıian Antalya defter
darlığına, Tunçeli deftcr<lan Halil nak
len lçel dcftearlığma, İçel defterdarı 

Cemil terfian Çanakkale defterdarhgına, 
Çanakkale defterdarı Nahid terfian Ba· 
lıkesir defterdarlığına, Çorum defterda
rı Lütfi, terfian Edirne defterdarlığına 

Samsun defterdarı İrfan terfian Trab
con defterdarlığına, Erzurum defterdarı 
Ali Rıza naklen Samsun defterdarlığına 
Eskişehir defterdarı Nafiz terfian Tun· 
,eli defterdarlığına, İstanbul tahakkuk 
lşlerindcn Bahadd1n terfian Diyarbekir 
defterdarlığına, Diyarbekir defterdall 
Nüsre\ naklen Aydın defterdarhğna, 
Trabzon defterdan Yekta naklen Erzu· 
rum dcfterdarlığınaı 7 inci kolordu mu
hasebecisi Abdullah terfian Amasya def· 
tcrdarlrğmaı Malga jandarma muhasebe 
mUdürii Recai Bilecik defterdarlığına, 
İstanbul tahsil baş memuru lsmail Ha

1
k· 

d u"' na zkı maaıiyle Isparta defter ar ~ • 
mir pul tetkik mcmurlanndan Suleyınan 
Faik terfian Ordu defterdarlığına, An· 
kara mekteb1er muhasebecisi Şerif ter-

1 ğ na Maraş deffian Krşebir defterdar ı ı • 
terdan Namık terfian Gazianteb ~efter· 

• d ft raan Celil nak-dar1ığına Erzıncan e e . 
' 1 ğ a tayın olun-Jen Kayseri defterdar 1 ın 

muşlardır. b b .. 
r d lığı mu ase e mu-Jstanbul de ter ar rfi 

dürü Vahdeddin ibkaen 70 liraya te 

etmiştir. .. . 
1 

rin 
. Dahiliye muhasebe mumeyyu e • 

c1 A . terfian İstanbul muhasebe en vnı , .. . 
i l ı.ı ı·'"Une Muliasebe mumeyyız-ontro ur ug • 
fuinden :Mchmed Ali İstanbul m~h~~ 
kontrolörlüğüne, Kadıköy malmildilrü 
Nevzad terfian İstanbul muhasebe kont-

tolörlüğüne. · 
. Eski :Maraş malmüdürü Adil Urfa 

muhasebe mdürlüğüne, Fatih tahakkuk 
ba§ memuru Ali naklen Seyhan muha-

b üdürlUğUne. Ankara defterdarlığı 
1e e ın d" ak 
muhasebe milı\leyyizlerinden Ham ı n -

1 A dın muhasebe müdürlüğüne, Bur-
m y B' 

sa merkez ma1mUdüril Enver naklen ı-
lecik muhasebe müdürlüğüne, Bergama 
malmüdürü Mehmed İnan Buru mu
hasebe müdiirlüğüne, Maliye muhasebe 

1 inci mümeyyizi Şevki Kayseri muha

eebe müdUrtüğUnet 7 inci kolor.d~. bat 
kib"b Halis Yozgad muhsebe müdurlU
tüne :Mülga harta muhasebe müdilril 
'Rasi~ Trabzon mu):ıascbe müdürlüğüne, 
R-oL.-- 1ı: t-usı malmüdürü Halil ...... ruan mer ez - J. • 
)lardin mtihasebe müdUrlUğune tayın e-

4ilmitlerdir. 

l\lalmüdürler 
Jtöyutis malmüdürll Rıfat naklen 

llilia ınalmtidürlüğüne. 
Bu tene maliy.e mnlek mektebi me• 

aunJarıaitıı Van muamelit memuru re
flld DeruJ malmüdürlüğtıne, Urfa tabak· 
kuk mtlJIUru Cizre malmUdUrlüğllne, 
Aapa}'anı Yaridat katibi Halid Kazım 
Pafa ma1mtid6rlUtfine, Balıkesir vari
dat kitibi Şükrü Şıtak malmUdlirlUğü· 
ne, Ankara matbuat umum müdürlüğü 
kitiblerinden Fethi Vartu malmüdürlil· 
tüne, Kocaeli varidat kitibi Reşid Mid
yad maJmftdUrlUfüne Aya, muhasebe 
katibi İzzet Ardahan' malmüdürlilğilne, 
nafıa inşaat memuru Fahri Ba ndır 
malmUdürlüğilne, Sinop muamel;; me
muru refiki Mchmed Karakoçan malmü
dUrlUğüne, Bor varidat k!tibi Plömer 
malmüdürlüğüne, Kasaba malmüdüril 
Hakkı Kadıköy malmüdUrlü~ne, Sı
hiye muhasebe tetkik memurlanndan 
Rouf Menemen malmiidürlüğUne, Ber
gama muhasebe lsatıbi Mustafa SUmer 
Dikili malmüdürlüğUne, Doğu Bayazid 
malmüdürU Hayreddin Şerefli Koçhisar 
malmüdürlüğüne, Kuruçay malmi.ıdürü 
Salim Sürmene malmüdürlüğüne, Mar
din muhasebe katibi Ratıb Kuruçay 
malmüdürliiğüne, Giresun varidat ka
tibi Ziya Kemah malmildUrlUğüne, Mid
yat tahsil müfettişi Halim Mutki mal
mildürlüğüne, Tarsus kazanç muavini 
Hilml Ahlat malmUdürlilğUne, Şarki Ka
raağaç varidat katibi İrfan Doğu Baya
zid malmüdürlilğünc, Bartın varidat ki· 
tibl Kimi) Diyadin malmUdüdUğilne, 

Garzan maJmGdOril KSmil Mucur mal-

müdürlüğüne, Çorum tahakkuk şubesi 
memuru Mehmed Çiçek dağı malmüdür
lüğiine, Çiçek dağı malmüdürü Nuri 
Çankaya malmüdürlüğüne, İstanbul I. 
muhsebe mümeyyizi Ramiz Eyüb mal
müdi.ırlüğüne, Lice matmüdrü Ali Rıza 
Seyid gazi malmUdürlüğilne Hozat mal
müdilrü İbrahim Fatsa malmüdürlüğü
ne tayin olunmuşlardır. 

Beyoğlu muamelat memuru İlhan 
Gölköy malmüdürlüğünc., Şırnak mal
müdürü Salahdadin Akseki malmüdür
lüğüne Trabzon varidat katibi İbrahim 
Haran malmüdUrlUğüne Develi muha
sebe katibi Nedim Kuşadası malmüdür
lüğüne Bilecik merkez malmildilrü Sil
leyman Urla mlamüdürlüğüne, San • 
dıkh varidat katibi Mustafa Kemalpa
şa maltnüdürlüğüne, Turguôlu tahsil 
müfettişi Cemil Çeşme mıı1mUdiirlil • 
ğüne, Göksu malmüdürü Vecihi Teke 
malmüdürlüğüne, Çorum tahakkuk şu
besi muavini Hüseyin Erdem. Ceyhan 
malmüdürlüğüne, Balıkesir varidat ka
tibi Rıdvan Palo malmiidürlüğüne. 

Samsun muhasebe katibi Hasan Fehmi 
Manyas malmüdürlüğUne, Diyadin 
malmüdürü Nuri Şemdinan malmüdUr
lüğUne, Ahlat malmüdilrU Nusret Hen
dek malmüdürlüğUne, Keşan varidat 
katibi Hamid Vize malmüdUrlüğUne 

Alaca varidat lclitibi Hakkı Göle mal -
müdürlUğüne, Tarsus varidat katibi 
Fuad Çıldır malmildürlUğUne Kemah 
malmildürü LUtfti Sorgun ma\mildür • 
lüğUne, Ardahan malmüdUrü Ali Riza 
Yenice malmUdilrliii'üne Bolu varidat 
katibi Salahaddin Silvan malmUdürlU
ğüne, Se.yhan muam.elat memuru Ham
di Yusufili malmüdürlüğilne, Boyabad 
varidat katibi Avni Şirvan malmüdür
lüğüne, Muradiye malmüdilrü Hilmi 
VezirköprU malmüdürlil~Une, Mutki 
malmüdUrü Kemal Akcaabad malmü -

• dür1üğilne Çubuk varidat kitibi Nazif 

Emet malmüdilrlüğüne, Tuzluca mal• 
müdürü Kemal Iğdır malmildürHiğüne, 
Iğdır malmUdürü Mustafa Tuzluca 

malmüdürlüğüne, Ordu muhasebe ka
tibi Hulusi Hozat malmüdütlüğüne, 

Kars varidat katibi Fazıl Lice malmü
dürlilğüne, Trabzon varidat katibi Nev
zad Garzan malmüdürlüğüne. Mardin 

varidat kfttibi Şükrü Şirnak malmüdür
lüğü~. Menemen malmüdürü E~in 
Kasaba malmüdürlüğüne, Kars varıdat 
Utibi Nureddin Muradiye m:ılmildür

liiğüne, Turgudlu varidat katibi Celal 

Göksun malmildürlüğüne, Uzunköprü 

malmUdürü Rıfkı Biga ma1mUdürlilğü

ne, Tavşanlı Sandıkemini Kemal Eşme 

ma1mUdürlüğüne, Pazar tahsil milfetti
§i Osman UzunklSpril malmüdürlüğünc 
Zonguldak muhasebe kitibl ŞUkrU Ke

ıan malmUdürlüğilne, Sarayköy varl • 
dat kttibi Salih Köyceğiz malmUdilrHl
lUne, Ankara mektebler muhasebe baş-

kitibi Avni Hizan ma1mUdür1Uğüne 
Beyoilu tahsil memurlarından Osman 

Kutum malmüdürlUğüne, Edremit va· 

ridat kitibi Emin Kığı nıalmildürlUğü· 

ne tayin oJunmupardır. 

Yeni malmUdürlerl ve muhasebe 

müdürleri yeni teıkilat kanununa göre 

kadro maaJ}arını alacaklardır. 

·~~ 
Mlaiye meslek mektebinin bu sene 

mezunlan kamilen şark vilayetlerin • 

deki münhal kazalara tayin edilmişler 

ve buna mukabil prkta kanuni müddet· 

terini doldurmuş olan finans memur • 

Jarı da garba nakil ve tayin olunmuş· 

lardır. 

B. Haluk Nihat Pepeyi 
geldi 

Yeni kurulan Çankaya kuası kay. 

makamlığına tayin edilmiş olan B. Ha

luk Nihad Pepeyi şehrimize gelmi§ ve 

yeni vazifesine başlam§tır. Çankaya 

kayır..akamlık binası milli müdafaa cad

desindeki belediyeye aid binadır. 

B. Haluk Nihad Nuseybin, Sındır

ğı, Ayvalık, Kemal paşa, Eminönü ve 

Fatih kaymakamlıklarında muvaffakiyet· 

le çalıpnı§ &cnç •• d~~erli kaymakam· 
larnmzdandır. 

Kendisine yeni vuifesincJe bqanlar 
dileriz. 

IJ l. U S 

IST AN BUL TELEFONLARlı 

Gazi köprüsünün 
temel atma töreni 

İstanbul, 28 - Gazi Köprüslinlin 
temelatma töreni yarın saat 15 de yapı
lacaktır. 

B. Celal Bayar Izmıre 
gidiyor 

İstanbul, 28 - Ekonomi Bakanı 
B. Celal Bayar millctlerarası fuvarı 

açmak üzere lzmire gidecektir. 

Heykel ve resim sergisi 
İstanbul, 28 - Yarım asırlık hey· 

kel ve resim sergisi bugün akademide 
açıldı. Asışı Bayan Afet yaptı. Dahiliy<: 
Vekili B. Şükrü Kaya ve bir çok meb
ualar açışta bulundu. 

Balkan festivali 
İstanbul, 28 - Balkan festivalinde 

bulunacak yugoslavlar bugün geldiler. 
Diğer milletlerin gıcnçleri yarın gele
cekler ve abideye bir çelıenk koyacak
lardır. 

Halkeviınizde dünkü 
dil gecesi 

Ankara Halkevi .Dil, Edebiyat ve 
Tarih Şubesinin, üçüncü dil kurultayı 
dolayısile hazırladığı gecelerin beşin
cisi de, büyük ve seçkin bir kalabalık 
huzurile, coşkun ve fUurlu bir heye
can içinde gec;ti. 

Şube Başkanı B. Hıfzı Oğuz'un, ge
cenin ve şenliğimizin scbcb ve manası
nı anlatan vakur ve veciz söylevinden 
sonra Behçet Kemal Çağlar'ın dil ku
rultayının neticelerini anlatan bir kon
ferans vereceğini bildirdi. Behçet Ke
mal alkışlar arasında sözüne başladı ve 
dil kurultayının çalışmalarını, Güneş • 
Dil teorimizin unuımt hatlarını ve ana 
es starını çizdi. lik inanan, ilk seven 
ve ilk konuşan milletin türk milleti ol 
duğunu, dil ve tarih cemiyetlerinin hu
nu nasıl meydana koyduk1annı an!at· 
~ı. Behçet Kemal, bu ilmi nazari}'eyi 
bDtün esaslarına sadık kalarak bir &a· 

nat eseri C()\lkunhığu ile anlatmasını 
bildi. Bu arada dil devriminin edebiyat 
devrimine yol açtığını, asıl milli ede
biyann ,imdi eşiğinde olduğumuzu, 

bazılarının yalnz "Ayfe, Fatma ... " gibi 
ad değipkliklerile ve "bintüineb" l "ü
züm kızı,, na çevirmekle mint edebiyat 
yaptıklarını zannettiklerini, halbuki 
bunun kötü, gafil, zavalh bir deneme 
oldufunu, SSdabad kokan ~irlerin her 
§Cyden evel bir edebi irt~a sayılacağı
nı tebarUz ettirdi. 

Sıksık alkı9larla kesiJen bu aöy· 
levden sonra; Halkevi gençlerinden 
değerli '3İr Münüt Müeyyed, Altı Ok 
§Hrinin bir parçasile "Adımız,, adlı şi
irini okudu ve sık sık alkışlandı. Aziz 
Eryalaz ve Bn. Hl'ndan halkın alika
ıını çeken birer ,urterini okudular. 
Konferansın sonunda kendisinden 1iir
leri istenen Behçet Kemal, Yunus Em
re için yazdığı ve ''halka doğru,, mef
humunu bütün şuuru ve inanı ile yata
tan mısralarını okudu. Ve halk tairleri 
nevşehirli Tahsin ve İdrisi halka tak
dim etti. Bu halk ,airleri de, halkın 
coşkunluğunu artıran türküler söyle
diler. Ve bir genç musikitı.inas, Refik 
Başaran, milli havalar çaldı. Sonra. 
tekrar halkevJeri ~ençleri söz aldılar: 
Cezmi Tahir ve Kemal Perkün birer 
tiirlerini okuyup heyecanla alkı§landı· 
]ar ve genç şair Kamuran Bozkır. dile 
ve halka dair iki gµzel §iirini okudu ve 
alkışlandı. 

Söylevlerin ve ıiirlerin sıksık alkış· 
)andığını tebarüz ettirişimiz de ken
dilerini lilküye vermiş liu arkadaşların 
zaten mukadder olan muvaffakjyetin
den ziyade halkın derin ve temiz ala
kasını meydana koymak içindir. Ve ha· 
kikaten 6u ıeçkin kalabalık, dört ge: 
cedir halkevinde toplanan kalabalıklar 
gibi, tenliğin mani ve 'ümulünü anla
yarak, COfaralr dil bayramını kutlayıp 
.evinerek evlerine döruıı6ılerdir. 

Alman 
esaslı 

aı·keolo"lan cenubi AJıadaIJI 
ve geniş° ara şhı:ınalar yapııJdl' 

sonra dağ pazarı Fisaudun ~ 
Karamana gelinmiştir. ~ 

Alman Eski Eserler Enstitüsü Di
rektörü B. D. Schede'nin başkanlığı 

altında arkeolog Dr. Stcphan Schultz, 
arkeolog Dr. Kleiner ve mimar B. Ru
dolph Nawman gibi değreli bilginler
den teşekkül eden bir heyet cenup sa
hillerimizden başlayarak uzun bir eski 
eserleri tetkik gezisine çıkmışlardır. 

Bu seyahatte hUkümet komiseri olarak 
Konya müzesi müdiir muavini B. HÜ· 
seyin Şemsi Gilnveren bulunmuştur. 

Komserimiz kafileye Adanada katıl-
mıştır. 

Gezinin başlangıcında Mersin, Si
lifke yolu Uzerinde Dompiopolar hara
besi, müteakiben Lamos köprüsü ve bu 
vakfı yapan Sinan Beyin kabri ziyaret 
edilmiş ve Korikos yahud Kızılkale 

ye vabtmıştır. Buradaki gayet entere
san sütun başlıkları ve kaideleri ka
bartma resimler tetkik edilmiştir. Bu 
harabe denize hemen 200 metre kadar 
yakın olduğundan gerek o vakitki ha
mam dıvarlan, gerek kayalara oyulmuş 
sarnıçlar nisbeten kum ve çakıllara gö
mülmüş olarak bulunmuştur. 

Denize bakan mezarlar, siteyi Ak
denizden gelen dilşmanlara karşı koru
yacak sahil sur bakayası ve bunların 
mazgal kapılarındaki kemerler ayn ay
n tetkikten geçirilmiştir. 

Heyet Koroium yahud Çökören ha
rabelerine de uğramıştır. Eski yıkıntı
lar da bulunmuş ve şimdi oradaki ilk 
mektepte muhafaza edilen bazı dıvar 

tezyinatı, topraktan yapılmış çeşitli 

kandiller, gümüş ve altın küpeler, yü
zükler inceden inceye ara§.tırılmış ve 
hepsinin kalıp ve resimleri alınmıştır. 

Oradan Recepli köyü yani Uzunca 

burçdaki bilyilk mabede gidilmiştir. 

Bu mabed bugün bile sağlamlığını mu

hafaza etmekte ve birçok direkleri elan 
yerinde durmaktadır, Etrafını çeviren 
kale burçlarının yerden yüksekliği bir
çok yerlerinde 20 metredir. 

Mimarlar tarafından büyük tapına
ğın ve çevresindeki yüksek surların 

planları alınmıştır. Buradan hemen beş 
kilometre şarkta olan Alha sitesinin 
harabesi ve kalesi görülmeye değer bir 
yer olduğundan oraya da gidilmiftir. 
Hisarın resim ve plinlarr alındıktan 

Spora dair notlar 

Şehirdeki büyük Karaınat' ~ 
bilginlerin fazla dikkatin~ ~i~ 
bu bina esaslı olarak tetkık ~ 
Mader Mevlana türbesi ve 1iJ ~ 
L d' " d '}m' aüsl . ...Jııl aen ı camıı e gezı ış, ifllP"" 
ve oymalı kapılar gözden geç 
birçok resimleri alınmıştır. ,,-

Bir aydan fazla süren bU ;ıı il'; 
verimli seyahate böylece ft{e ;,il 
rmdan başlanılmış, Kararnand~ 
Yalvaç yoluy1e lstanbula d~ 
Gezide ahnan resim ve is "" 
yekunu 800 U geçmiştir. ~ 

lzmirden bir heyet 
• 

Dumlupınara gitti , 
İzmir, 28 (A.A.) - Zafer bl,,.-iJ' 

layaiyle Dwnlupınarda tehid .--~ 
tJ önünde yapılacak olan törj tJ 
etmek üzere seçilen bir heyet ~ 
yon treniyle Dumlupınar'a 1 

Orduda ilk fındık ~ 
Ordu, 28 (A. A.) - BugüP ~ 

kamızdakı tarım kredi toopc:tl ,,.ti!_ 
den }jayJi koyu bölgesi koopera"~ 
lenmı§ nayVanlarla davul zurıı• 
40 bin kııoya yakın ilk fındık ~ 
te:ı:ahi.ırlerıe zıraat banıcası 0~ 
getirmıştır. Köylünün kooı>C'•.fılt! 
gordügu büyUk kredi yardıJJ>I ~ 
da ziraat bankasına bağlılığı ar~ 
Öteki bölgeler harmanlarını bal ~ 
de tamamlıyarak ürünleriııi gc: ~ 
üzere hazırlıkta bulunmaktadır. ıall 
bankanın yapmakta olduğu satı§ 
derece hoşnuttur. 

İspartada dil bayr 
dördüncü günÜ~ 

Isparta, 28 (A. A.) - Dil pd 
nın dördüncü günü şehrlaıiı:de ~ 
lak ve canlı bir şekilde kud bil ti. 
Gece halkevinde yapılan bUy\l)ı ....... cf. 
lantıda dilimiz üzerinde Jıotl ~ 
bHbiballer yapılmııur. Şehir 
Jarla aüslenmiıtir. 

Saha dava.sı hal olunabilir ııı~ 
olmamakla beraber esas ıporcu konte:,,uı~ Miltehasaıs avrupalr 

D\uharrlrler, on birinci 
modern olimpiyadlarda 
tatbik edilmiı olan bütün 
apor oyunlarına dair tet• 
kiklerinin neticelerini, 
kıhkırk yararcasına, yu
maktl!I devam ediyor18T. 

Yüzmetre nasıl ko
fuldu? Mukavemet ya· 
rışlarında fin1andiyalrla
rın muvaffakiyet sırları 
nedir? Dekatlon neden 
fazla taraftar bulamı
yor? Hendbol intişar 
edebilir mi? Saf tekniğe 
taalluk eden biltiln bu ve 
bunR benzer suallerin 
cevablarını alakalı fede· 
rasvonların bulup oku· 
malan ve tenevvür et
meleri lazımdır. 

Ancak, türlil sporla• 
rın hususiyetlerini, ln
celikl~rini, })unların o
limoiyad veva dünya re· 
korlarının kırılmıv veya 
kırılamamış olmasındaki 
hikmeti anlatan bu yazı
lardan ihtisas sahibi ol· 
mıyanların da 8ğrene· 

cekleri birçok feyler 
vardır ve bunların ha· 
şında herkesin bildiği 
spor sahası davası gel
mektedir. Evet, üzerin
de herkesin durduğu 
.. spor yapmak için ilk 
önce saha lazımdır"' dil· 
şüncesi, Berlin'e gidip 
orada gördilklerinin bü-

l 
tUn hasılasını memle
ketlerine getiren yerli 
ve yabancı bütün spor• 
cu1arın hemen hepsi ta• 
rafından • hic de Yeni 

mesele oldutu için • çoğalma ta~ ·~ 
ehemiyetle ileri ıürill • göz önünde tu ,ıtıl • ~ 
mektedir. liyet ve kas' dl ~ 

Spor yapmak için n• merkezin kd ~d~ ~ 
ba; istikbale aid ..,; fP.-

Sporu te,vlk etmek tatmin inıkiJl •P'tıf.-ıt 
için saha; bir progran,' {oı~ .. t.'-

Ceık sporcu yetipcıi hakkulc ettıri ~M 
için 1aha: fiyeti büdc• 1 re -;• 

Sporcunun iyi yetiı • na göre se.ne ~,11~1& İ' 
mesi için saha; olunarak ~u~1~ ~ 

Ve saha denince de rette tatbık raf~ ~ 
tabii yalnu: futbol taba- luraa her ti .at f Jt' • 
at değil, atletizm için, ıahalarının ~rtı',.IC ~ 
bisiklet için, eUJeş tein, ço~aldığın.ı ,el ~ 
tenis icin velhasıl her pimize ınuye• ,411'_ 
spor icin saha akla gel• tır. bt1 _wtf 
mektedir. Bu esaseıs, ~dl"'1tJ' 

Avrupava gide':' fut· fen _heyeti .eri~ 
bolcular: "İyi netice a- bele~ıyelere dit· ~ 
Jamadık, çünkü çayırlı lıca ı~erdeıı pr~r 
sahalarda oynamııığa alış- lhtısata: kft'fll ' 

· mamıştık," divorlar. P!o.gramın 1
1~rı1Yet~ 

Filvaki futbol sahası bıkıne ;e ı:te ~~ 
çayırlı olmak lazımdır. yana~ u ellere c1 ~ 
Modem atletizm ancak rı~ ı :ıeri• l ı: ~ 
muntazam pistlerde ya- r~ e orc:uı•r. ı ~ 
pıhr. GUleşenlere genit rl~~. det •e~erl e.n 1Y t 

ı · · i d t ı,.ı e m ·rr ....1111 sa. on vd~l ıyı m n er 1 eJ- celeri vereb1 ı . lttF.ı•;..ı 
mın e ı mezse sayı ar • • bit 

1 
111" 

nın -çoğalması bile bek- İhtıyar e~ ~~ 
lenemez ve bu misaller "?t~z ::;sııol etti~ 
hemen her spor için büyuk tertib ~ 
böylece tekrarlanabilir. arası~~· ,ab'Yı ~ ~ 

Fakat saha davasının maç ıçın Ud tııı1' r,1tr 
halli her memleket için bulmıyan ıtcl -"~11'1~ 
olduğu gibi, memleketı· culan taııı "!' ııtc r-"tl ' 
miz için de ruilyonl.ır prak ~ek fe (' il ' 
aarfına vabeste değil mi· hale 2et~.ıerdi 
dir? nl li!'()ste 

1 
,,-

Saha davaaırnn ideal yordu. ,c:ıı 1"~ 
tekilde halli için evet, Hakiki 'f;.ıt ;"~ 
realiteye göre halli için yi lıazır ~sfl • 101' 
hayır. ni alıftJ Jf. s1' 

Hayır. zira fi!11dikl 
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} arı - ~ıyaaal 

Avrupanın nabzı 
· lnsanlrk mlzac değiştirdi. 1914 

Clen O.nce, diplomatların olsun ge
{lerallerin olsun hazırlıldarı öyle
şine idi· ki bir Tanger meselesi 
üzerine bütün Avrupa bir ürper• 
me geçirir yahud Saraybosna'da 
patlıyan bir tabanca aynı Avru
payı ateşe verirdi. 

Bugün öyle değil. Bugün~ top
lar patlıyor da, kimse yerınden 
kalkmıvor. Bugiln devletler, doğ· 
ruda11 doğruya değilse bile g~ze
teleri vahud radyoları vasıtasıyle 
biribir1,..rine en ağır tö~metle;' 
layık ~örüyorlar da biç ldmsenrn 
hatırına hir "izzeti nefis" mesele
.fi y11nmak gelmiyor. 

Şu "tralarda OrtsavruDll'ds 
bulunmak, Avrupa'nın nabzını 
tutmak Eibi bir şey. 

Sanki 1918, dün katl•r yalan. 
Orta devletler blolam• ~ah• •.~ 
6ir surette meydana geuımek içi 
lıeı yeni güniin bir yeni «111ret 
getird?aine hic 11Jphe vok. 1918 de 
lm7.111ımttn mDtareketlen sonra, 
kaha nrta blok kendini tooıarladı 
'da h1trh veniden baslsmak üzere 
midir? Yoksa 1914-1918 arasnHf• 
ıtlınım neticelerin 20 sene 90flr8 

biç ld,,.,~erıin işine elnnnlv~ll 
anlaııırMr d11 ceohl"lerde dPfi!'ıik· 
lilc "''Hnlarsk, haıb, devam mı edl· 
yor? 

Almanya, Macarlstan. ltalya, 
jt vastury• arasındaki mltaas .. 
betler gittikçe sıkı ve sağlam b!r 
hal alryor. Macar blJldJmetinın 
~efil d~ macar mubaleln partile
rinin bile bir arada olarak. lqlst 

bloku lehinde ve antilaşi~t blo~u 
aleyhinde karar vermelerı, fqısı 
bir Ortaavrapanın ber hangi bir 
mücadeleye, fikir bakımından bu
gün ne kadar hasır oldufunu gös
terse gerektir. 

Fakat Ortaavrupa bloku, dik-
kat edilirse, ekonomik bakımdan 
çok daha ~un bir zamandan beri 
hazırdır. k 

Bütün Ortaavru"8 meml~ e! • 
leri (Almanya ve ltaly":. tabıatıy
le dahil ve başta olmak uzere), al• 
tın ve döviz lukarasıdır. 

Bütan Ortaavıuoa memleket• 
leri mallarının tabii pazarlarım 
Doiuavrupasmda, B111ksn1arda ve 
A kdenizin doğusunda balmalct• • 
dırlar. 1 ket • 

Btıtün Ortaavrua• meme 
lerl ekonomik krizin peşind~n 
serbest ticaret blkalı beri, ldi
rln~ usullJ Ozerintlen mlJh11dele ve 
tedive yaomslctadırlar. Ve zaman-

," 
Berlin _ Vivana - Peşte • Ro-

, 1 • ''t . ma. hemen bütün tedlve. erın rı-
anguration" larrnr kendı J11hlerl
ne olarak tanzim etmişlerıtfir. 

Etyopys meselesiv!e sp•nv• 
~ 1ı·n barbı ar11c:rndakı zaman /1t
ua ı •s: blivllt tfelfl
sr1Pc:rnın 1teflrdıF.· en 
şiirlik. Ort11avrupanın bir blok ha
linde mevtfana 1telmesl o1maşııır. 

Ba blokun ekonömik bllnv~l, 
. --'mle dövul-sanksıyonların •&G'p· • I 

müstilr. Politik blln.yesi ıse. span-
ad11kl itltr0ltlilk barbın p-örlJnlir

~e l•panvad• labt aslında hlitiJrı 
A vrnn• fJ•11rin4• yanan ocafıad• 

d8rilecelıtlr. Burhan BELGB 

B ltd '" ve Slt Lamp&0a Ilı lllrliktı 
Nahıs P• Londradı · 

(
AA.)_ Mıall'. ıocill• 

Londra, 28 • ert maddesi 
audlı&flDUınm blfbca IÔ 

clrici ıureıt~ SU· ı~,ılls aaktrlerilliıı te 
"" kanalı bölceainde tabafföd edece· 
liai .,. bal ve prtıD mil~• ettiii " 

• ____ .a.. pwetll ol· 
llll11r erduaıı klfı ele~ . 
dufu takdinte inplt. akerlerinin yız· 

'"ıaırdan çeki· 
llÜ aene IOM& taıname0 -

~cetlni g6z&nUnde bulı.andu~tadır· 
Bu yirmi aene biter biunez, Mısırla 
lnciltere arasında sıbcak b6tilll :18: 
lnaalddar milletleraraaı sallbi)'e r 

Orpnizme havale edllecelrtlr. 
Otııe tarafı.ıt mısırlılar, itteclikled 

ılbi Sudanı tamaınlylt kendi kontrolla

rı altuıda bulundurmak ar~ını ye• 

rine getirememiılerdir. Yalnız bu kont

rola ı§tlrakleri niıbcti daha ziyade ce
llitletilmittir. Bilba8118 mahalli polh ve 

laite gıbi tali ıflcrde 

Mı.ır Milletler ~miyetlne glrlf 
lalehini aıu:ak UkWnıuula aaam· 

bleye ~ereb~ 
Londra, Z8 (A.A.) - 'l'aymit Gut· 

•-'""'' · M ıırm Millet· -fillın yazdıjına göre, ı 
ı · · yapacaiı ta-er Cemi,1etine ıirmeaı ıçın 
lebi, Mill~tler Cemi eti ,Asambleılnin 
&niıak ilkkinun toplantısına tevdi ol~
tabılecektir. Zira, cla:ba önce, imA edil· 
lbit olan andl8ftD811m tasdiki gıcrek· 

nde ola· ltlekted Bu ıae &JM:ak sontetr• 
bilccekt.r. Zira Londra ve JCablro
• P&rl .. ntolar o ay içinde ıopJ.ana· 

ULUS 

- Kıral Edvard 
B. Metaksas'ı hutunına 

kabul etti 
Atlna, 28 (A.A.) _ tnclltere Kıralı 

Sekuinci Edvard'm izhar etaıif oldup 
arzu üzerine bafbakan B. MıetakaU py· 

• kabul olunarak. n reamı aurette huzura . d 
lngiltere Kıralınm yanında u~ mu~ 
det kalmıttır. Kıral Sokbincl var 
elen ba§bakanına ıamiınl Utifattl bulun• 
-ıtıttur Kabulün sonıanna 4olru kırat, 
-~ • . bel 
elen bafhakanının yanında. Atına e· 
diye reiıi B. Kouiaaı da kabule~ ~e 
B. Kotziaı, ingilis tıraıma ken ıı~ın 
Atinayı ziyaretinden dolayı blltUn atına· 
lılarm büyük bir ıevinç içinde oldukla· 

rmı bildirmittir. 

lld ı.blb. 
Atin&, 28 (A.A.) - Atiaa ajanıı. 

kederi muam•lt
hilkümetin ıigorta F bakJmldakl 
!erini inhisar altma alacair nponıar 
haberlerlt .mt ~ )llllı:landa~ 
~ wrp aı...-~ll 
,..,wan bd aarette ır. 

R k b. • • • lif omen dl mesının ıs ası muhtemel 
Bugün yapılacak toplantmm sonunda, kabinenin 

işbaşında kalıp kalmıyacağı belli olacak 
BilkrCf, 28 (A.A.) - Bu sabahki ga· 

zeteıcr, 1 atareako biilriimetinin neticeai, 
iatıfaya kadar varabilmeli muhtemel 
ciddi ıüçlü.kler kartıaında bulunduğunu 
bildirmektedir. Söylendiğine cöre, sağ 
cenah radikal partilerinın te.uhilrleri ne
ticesindeki 11yaaal mücadelelerin önüne 
geçmek için alınacak tıedbirler hakkın· 
da kabine uiaınm fikirleri araamda 
mahata. farklar vardır. Halen mezun bu· 
lunan bakanlar, Bükrct'e çatınımlflar· 
dır. Dün Sınaya'da kual tarafmclan ka· 
bul olunan bafbakan B. Tataretko, , .. 
nmda harb bakanı bulundufu halde li
beral parti bafkanı B. Bratianu'nun ha
len bulunduiu Köatenceye hareket et• 
mittir. Bakanlar, yarın bir toplantı ya
pacaklardır, Bu toplantının, kabinenin 
devam veya ademi devamı hakkında ka
ti netic:e vereceii unılmalctadır. Muma
fib difer taraftu bWdlmet mahWleri, 
kabinenin vasiyete b&kim oldufunu ve 

LONDRA SOVYET ATAŞEMI· 

LITERININ TEVKIJit 

Hidise Londrada 
büyük bir alaka 

uyandırdı 
Londra, 28 (A. A.) - 8"yetl8'1D 

Londra a~Uterl ~htlla'aıa 

RoıMn Bqbıbm B. Tırıtıılıo 
ıWdbıun biç bir saman boı:ulmuı lhtl• 
mail bulunmadıp katbtele ifade eyle .. 
mektedirler. 

8. TAIJN'E ATFEDİLEN 

NUTUK MESELESİ 

1ngiliz mahfilleri 
hidiseyi esefe değer 

buluyorlar 

llo8kova'da teYkifi UberJ p......uıa 

Dr Şaht Londra'do barebtladea hceki ı.adile 
• clolqni7le baytlk bir~ UJaodıflDlt' 

volculuğundan tır. 

Ldlı4ra. 11 (A.A). - IYDinc Nlyu 
~etnlnill eneUd sla B. Btalln'ia 
radyo ile bir nutuk aöylemlt oldul9 
1aakkmda nqrettlll haber burada bi
ylk Mr ıtlrprb uyandnmqtır. Bu~ 
bet, nmal " tlyual mahffllerd.e ._ 
dince h17ecua uyan4udakta 1oaa 

ll•kova taraflDClan r.....,.. tebib ed!&. 
mittir. 

ti IYDlnı Nl1u pntulnln 1u4ılm* 
Jıoşnud gare, bir aıkert ve ıiyal toplantıda bu· 

Paris 

Paris, 28 (A.A.) - B. Şabt, iç itler 
bakanlığından çıkarken Havas ajansının 
bir m~e ıöyle demiftir: 

·--·~ ........... .. 
olmaktan nam! olur da bopud olmam?" 
Bugün öğleden eonra tayyare ile Ber• 
lln'e gidecek olaıı B. Şaht, 1eyahatinin 
neticelerinden çok memnun ve b1htiyar 
olduğunu illve etmittir. 

Lö Tan gaseıeıi B. Thorn'e 
caııyor 

Pari1. 28 C A.A.) - Latan gazett1I 
atman ekonomi bakam Şaht'm Pariı zi

yareti dolayısiyle bqbalran Blum ve ko

mllniıt partili genel telcreteri Thore.r 

arumda teatl olunan mektublardan 
babHduok frantd bilkimetinia yab..Jı. 
cı bir bUkllmlte kartı ne•etıe hareket 
etmeye bakla olM"'lllDI lttlyen Tbo
res'e fidcletle ldlcum etmekte ve baylı 
bir batti barebtin rrani& lçia dolu:rabl
leceli aeticeled lalçt •14ı1riıdaa dola· 
'P. nooa1 tenWcl etmektedir. 

Dr. Göbeb Venedite 
jidiyot 

lunmak bahaneılyle Moakova'ya çafm• 
lan generalin hareketinden iki glln ön· 
ce Gepuya menıub iki kişi sovyet elçi· 
lljlne ıelerek evrak ve doıyalar aram· 
(ta ar8ftmnalar yapmillardu. lsu ....,.. 
brmalarclan 48 IUt 10nra ıeneral he
men Moakova'ya dönmek için hilkilme· 
tinden emir almıştır. Sanıldığına göre, 
generala tevcih olunan itham baıhca 

ıüilcald mununlarından ''Dreiaer" in 
bir ifadesidir. Bu adam idam edilmiı 
olduğundan Putna'nın bu ifadeyi cerh 
ve kendisini müdafaa edebilmeti im
kinaıı bir hale gelmlttir. 

General Put""' ıe"ld/ 

ollilUnalnlf ""' Londrl, 11 (A.A.) - 8ovyet bUytlk 

elçlllll, ıtaft1Dlllter Putaa"nm lloakO
n'da tnldf edllmlı oldulu hakkmda 

ı.tg blı111110mat almadılmı blldlımlftlr. 

SON DAKiKA.: 

lvninı Nlyuz, vermit olduiu bİbw 
hakkında dun bir izahname neıretmif
tir, Bu iaahnamede bu nutkun öiled• 
IOIU'a uat dlrtte Lonc:lra lltalyonllC'I 
tarafmclan alınmq ve Stalln'ln cUr ... 
ıi anlqılmıı olduiu bildirilmektedir. 

Sıyaaal mahfiller, böyle bir velvele 
uyandıracak ve ortaya yeni bir kaygı 
unsuru çıkarabilecek olan bu nutku, 
Stalin'in ıeıine benziyor diye ona U. 
nad etmenin ne derecede doiru olacap 
nı 1Uale deter ıörmektedlr. 

Bu mahfllJer, umumiyetle bldl1eyl 
toeaUft pyan l?ulmaktadır.. 

Kıra1 Boris Luganoda 
Lupno, 28 (A.A.) - 8ulpr ldnll 

llorlt. bir Irat p hlmak isen ..._ 

netrkha buraya celmlftlr-

Dr. Şaht B. Blumla miihim bir konllflD8 
yaptıktan sonra Berline döndü 

.ôt'm franaıs - alman ticari ~ 
~betleri"! konuttuiuna dair ola pıı 
sete haberleri de etaM1scbt. Konu,_. 
1ar urumda. ..,,.. elverifll olmadıla 
~e ticari mllnuebetlerin imkan
•• bulundulu mtltaleuı 1erdolunmut
tur. 
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4!ar, İbrahim Girid, Rilftil :Ş.abahaydar, 
M. Şefik Van, M. Cellleddin Manastır. 

Piyade yarbaylıktan piyade 
albaylığa terfi edenler 

ı. Hakkı Karacaahmed, Ali Rıza 
Ni,, Mustafa Maçka, Ahmed Hilmi İ· 
nebolu, Mehmcd Erzincan, A. Şevki 
Van, M. Faik Harput, Emin Kasımpa· 
p, Sami latanbul, Salim Sinop, M. 
Hilmi Aydın, Derviı Amasya, O. Fuat 
Erzurum, İsmail Hakkı Erzurum, A. 
Ziya Manastır, M. Refik Harput, A. 
Refik Kütahya, lthami Cerrahpaşa, H. 
Hüsnil Pazarcık, A. Sezal lmıir, KA
nıil Sürmene, Osman Nuri Kırtehir Hay
ri Sarıgeı:, M. Selim İzmir, Sllleyman 
Fehmi Davudpqa. Hamdi Tokat, Meh
med Tokat, A. Şevki Manastır. A. Ra
ıim Sıvas, Hakkı Beşiktaf, Abdülka
dir Çanakkale, Zeki Çanakkale, M. Ra· 
ıim Haydarpap. M. Nuri Maraş, A. 
Naci lstaııbul, İzzet Muaul. Şevket 
Harput, O. Hazım Erzurum, 1. Cemal 
Vranga, M. Rıza Tophane, Adil Bit
lis, Mehmed Emin Sıvas, Satihaddin 
Kavak, Cevad Cihangir, H. HOsnU Se· 
Unik, Hüseyin Kastamonu, M. Sıtkı 
Erzincan, Fehmi Kadıköy, Emin Has
lr<Sy, Faik İstanbul, 'Galip Upk. Abdül· 
aziz Yek., Ali Kanlıca, Hayri İnebolu, 

Snvarl yrbay1ıktan suvari 
albaylığa terli edenler 

Hasan Tahsin Selllnik, Yusuf Dcb
re, Hilteyin Filibe, Şerafeddin latan· 
ibul Galip Kayseri, Ali Yaşar İstanbul, 
Salİb Beşiktaf, Esad Manastır, Refik 
Uhri, Sabri Edirne, Hilseyin Metreviça 
Galip Manastır. 

Topçu yarbayhktan topçu 
albaylığa terfi edenler 

Hilmi Manastır, Sadettin Urfa, Ra· 

gıp İstanbul, Bahattin İstanbul, Yıl· 

maz Diyarbckir, Tevfik TaşköprU, İh· 
aan Edirne, Ali Rıza Van, Şevki Ko

un, İsmail Aydm, Mustafa Tophane, 

Hüsnil Kastamonu, Rifat Samsun, Ra· 

if Samatya, Ahmed Erzurum, Adil KU

tahya, Abdullah Süleymaniye, Hilseyin 

İstanbul, Enver Edime, Ahmed İvra
niye. 

Ha-\·a yarbaylıktan hava 
albaylığa terfi edenler 

.M. Zeki latanbul. 

istihkam yarbaylıktan istihkam 
albaylığa terfi edenler 

Mehmed Üaküp, Cellllettin Trabzon 

Kurmay hlnba__şılıktan kurmay 
yarbaylığa terfi edenler 

Nuri Tophane, Vehbi Tqlıca. M. 

Adil Davudpaşa, Zeki 1atanbul, Rıza 

Eğrikapı, M. Nureddin Balıkeair, Mu

ıaffcreddin Taşkasap, A. Hayri Er· 
zincan, Ihsan Yenimahalle, H. Avni 
İzmit, H. Şükriı Erzincan. 

Piyade hinha ılıktan piyade 
yarbaylığa terfi edenler 

Akif Ohri, Remzi Saframbolu, M. 
Muhip Kayseri, Kamil Kastamonu, 
Şemseddin Kemah. Şerif Gaziantep, 
Halil Kemaliye, M. Cemal Setanik, 
Lütfü Kastamonu, A. Hüsrev Manas
tır, A. Hamdi Çarşamba, Remzi Kavak, 
M. Salih EHiziz, Ahmed İstanbul, Şük· 

rü Ortaköy, M. Avni Urfa, M. İhsan 
Van, Ahmed Hamdi Süleymaniye, Na
ıih Emin Erzurum. A. Rıza Kilis, Ce
mal Bul~urlu mc1eid, Hasan Kastamo
nu, Haşim Balıkesir. H. Şilkrli Seli

nik, İbrahim Sıvas, S. Rıza Yanya, M. 
Ata Scrr-nçebcy, Ahmed Kula, Şevki 
Samsun, O. Nuri Erzincan, M. Zihni 
Van, H. Tahsin Kass."\lll çeşme, M. Ka
zım Erzurum, Memduh Üsküp, Halid 
Sıvas, M. Ziya Manastır, A. Memduh 
Urfa, t. Hakkı Başmaklı, R. Hilmi Gi
rid, A. Tııtıit K:ıtlırga, H. Vasfi Edir
ne Zeki Sıvas. Ahdillkadir Cizre, İh
san Koc mu ta ana ::ı H Huliisi İstan· 
bul M fl"hn S• ınik. M. Emin Anka
ra. Abd Uah Yab nabad, 

SiiYnrİ binha'?ılıkt.au 8°İ\ari 
} arlaay lığa t<>rfi edenler 

Ö.ner Ahlat, Muhiddin Harput, 
H kkr K terın, Mahmud Bağdad 

ULUS 

terli ıısteii 
Topçu hinbaşılıktan topçu 
yarbaylığa terfi edenler 

Hayri Erzurum, Faik Çanakkale, 
Abdülkadir GergUk, Bedri Serfiçe, Re· 
p.d İstanbul, Haydar Samsun. Yusuf 
Harput, Yusuf Erzurum, Mehmed İs· 
tanbul, Kimil Pizrcn, Yakup Gerede. 

Hava binbaşıbktan bava 
yarbaylığa terfi edenler 

Mehmed Muhsin Kassamçeşme, Ce
lal Sürmene, Abdullah Yusuf Van. 

t tihkam binha~ılıktıuı istihkam 
yarbaylığa terfi etlenler 

Vasıf Kirmasti, Ahmed Nedim Er
zurum. 

Kurmay yiizhaşılıktaıı kurmay 
binbaşılığa terfi edenler 

Ahmed Beşiktaş, A. Adnan İstan• 
bul, Nizameddin Erzurum. Necati Ka
sımpaşa, Şükrü Harput. Şerefcddin Us
kUp, Kadri Kilidillbahir, Nccmeddin 
İstanbul, Fahreddin Kırcaali, Muhar
rem Yanya, Nazım Isparta. LUtfU Hır• 
kat,erif, A. Rıza Harput, Enver Edir
ne, t. Ethem İstanbul, Sadettin Sela
ntk, Necabettin Uskildar, Hakkı Manas
tır, Rai_f UskUp, Nazım Ercnköy. 

Piyade yüzbaşılıktan piyatlc 
binbaşılığa terfi edenler 

Ali Bitlis, M. Hilmi Sıvaa, Abdul· 
lah Kötltence, Ruhi Gelibolu, M. Sadık 
Beşiktaı, Sabri Alrarçeşmc, S. Emri 
Mihaliç, Cclalettin KaragümrUk. H. 
Basri İakeçe, H. Hüsnü Erzurum, Mus
tafa Cisriergene, A. Refik İstanbul, 
M. Ziya Dragoman, Cemal Koçana, Sa
lahaddin İstanbul, Necmeddin Kadı
köy, H. Hllsnil Selanik, Sırrı Erzunım, 
M. Halid 'ıAdana, M. Hilmi Urfa, Ha
lid Bingazi, M. FeramuJ Halıcıoğlu, 

A. Said Süleymaniye, A. Raif Akova, 
Muhlis Diyarbekir, Şefik Üsküdar, S. 
Hakkı, Manastır, 1. Hakkı Tophane, 
Hikmet Konya, Zekai İstanbul, Bekir 
Sıtkı Selanik, Salahaddin Aksaray, 
Hüseyin Erzurum, Hali1 Erzincan, Na
im Erzincan. Cevdet Gümüş uyu, A. 
Kemal İstanbul, Abdülkadir Trabzon, 
İhsan Trabzon, Mehmed Nihad Edre
m:t, Cemil Manastır. Ali İstanbul, A. 
Hayri Erzurum, M. Muzaffer Topkapı. 

Siivari yiizbaşı11ktan sih-ari 
binbaşılığa terfi edenler 

Ömer Süleymaniye, Recep Manas
tır, Yusuf Bursa, Ali Ciarimuatafapa-• ... 

'f oı>çu yüzbaşılıktan topçu 
binbaşılığa terfi edt•nler 

Hüseyin Bağdad, Naff.z Buru, 1s
mail İstanbul, Ali Rıza litanbul, Mch
med 03küp, Süleyman İstanbul, Ali Sr
vaa, Zeki Beşiktaft Ali İstanbul, Bahir 
Adana, Hakkı Osküp, R mzi Uıkildar, 
Saik KaragümrUk, Arif Saraçhane. Me
sud Erzurum, Şflkrii Aydın, Remzi 
Bursa, Nuri Kuruçeşme, Sadık Anka
ra, Yaşar İştlp, Lütfi Milas, Mehmed 
Selanik, Mustafa Bursa. Mesud Beşik
taş. Muharrem Eyüp, Şefik Er?.incan, 
Osman Beşiktaş, Zekeriva Erzincan, 
İrfan Diyarbekir. Seyfi Debre. 

Haya yiizha~ılıktan ha"~ 
binbaşılığa terfi wenk"T 

Tahir Halıcıoğlu, Mustafa Bursa, 
Has;:.n Tahsin Manastır, M. Celll Er· 
zurum, Fehmi Bursa. 

istihkam yii?.l1awıl rl,ısn1 i~tihkam 
binbaşılığa terfi edenler 

Rifat Erzincan, Hadi Karahisar, 
Ruhi Şehremini, İhsan İskcçe, Faik 
Bağdad. 

Piyade te~c nH• '""n ph·ade 
yiizhnşdığa terfi edenler 

Asım Kadıköy, Suudi Kadıköy, Mev

lild Ermcnak, Fahri Harput, Necati İs· 

tanbul, Mehmed Çemişgezek, M. Ka· 
zım Kozan. Nuri İstanbul, M. Rıza 

Tophane, İhsan Edirne, BUrhaneddin 

İstanbul, Fahreddin Erzurum, Sadet· 
tin Üsküdar, Hilmi Erzıncan, Cevdet 
Eyüp, İrfan Cisrimustafapaşa, Nec
meddin Cide, Bedreddin Aksaray, Sa
deddin İstanbul, M. A ım Gerguk. Ih
san Kasımpaşa, Halil }<' tih, Zeki Har
put, Bürhaneddin 1stanl:.ul, H. HulCısi 

Sıvas, Necati İstanbul, Niyazi Kaaım
pap, Zekeriya Harput. Yuıuf Elbesan, 
Hayreddin Pizre, §emaeddin Bakır• 

köy, Nezihi Erzincan, Bahaddin t .. 
tanbul, A. Rrn Koçana. Hilsamcddin 
İstanbul, Salibaddin Çengclk6y, Sala• 
haddin Manastır, Recai Küçükpuar, 
Rifat Bursa, Ethem Beı!kt~ İsmet 
Nış.anta~J. Fikri İzmir, Fahri Usküdar, 
Kemal Ohri, Fikri Trabzon, Saim Ka· 
raferya, Şevket lsparta, 1. Hakkı l3ur• 
sa, İhsan Kasımpaşa, A. Cevad Maraş, 
Mustafa Elbistan, A. Raif İstanbul, A. 
Liste 4 
Kadri Diyarbekir, Mazhar Diyarbckir, 
Niyazi Akseki, Abdülrahim Bor. 

Siivari teğmenlikten sü,•ari 
yiiihaşılığa terfi c<lenlcr 

Salahaddin İstanbul, Hüseyin Bo
yaıbad, Abdillkadir Malatya, Cevad Er· 
.Uncan, Said İstanbul, Osman Va~. 

• 
Topçu lcğmcıı1iktcıı topçu 
yiizbaşılığa terli edenler 
Rıza İstanbul, Fahreddin Galata, 

Rüştü Volçctim, Alaaddin lstanbul, 
Salihaddin İstanbul, Sabri Üsküdar, 
Halil Harput, Hayreddin KaragUmr.ük, 
Cetal Ortaköy, Ya§ar KaraglimrUk, A· 
1l Rıza Vidoa, Fetht Edirne, Bürha
neddin Bursa, Khnn İstanbul, Cemal 
Usküdar, Nedim İstanbul, Bahaddin 
Kütahya, Ahmed MOmtaz Üsküdar, 
Rıza Feriköy, Naim İstanbul, Nured· 
din Bakırköy, Abdilrrahim Erzincan, 
Raci İstanbul, İhsan Çanakkale, Hıf· 
.zı İstanbul. Rasim Hrrkaiyerif, Said Ça

nakkale, İbrahim Urfa. 

Hava tR.~enlikten bava 
yii.zhaşılrğa terfi e.len)er 

Cevdet Serez, Vehbi Erzincan, A· 
riff stanbul, Hayri İstanbul, Arif Hik· 
met Kadıköy, Remzi Kastamonu, Mua. 
tafa Adil Kilis, Hüseyin Eskişehir, Fu
ad Şhezadebaşı. 

İstihkam k~ıııenlikıen istih· 
kfun ) ii7.haşılıl!a tf>rfi ed(•nler 

Cevad Katerin, Yusuf Kerkllk, Sab
ri İstanbul. 

Pi) adc n t<·önwn likten Jlİ) ndf' 
tcğınenH~e terfi edenler 

Nasuhi İstanbul, 'Galip İstanbul, 
O. Refik Balıkesir, Abdülkadir Bitlis, 
Repd Edirne, M. Şefik İstanbul, M. 

Fahri Ordu, M. Fahreddin İstanbul, 

A. Selim İstanbul, Fuad Niğde, Nezih 

Elaziz, M. Neşet Er.rurum, M. Refik 

Sarayköy, Nedim Siverek, Salahaddin 

Trabzon, Recep Buna, Feridun İlitan• 

bul, M. Raif Niğde, R. Samih Erzurum, 
Bedreddin 1stanbw, O. İsmet latan
bul, Ziya İstanbul, Ziya Euurum, Ab
dülhalim ~ercan, A. Nami Kırklareli, 
M. Celaleddin Avdın. Hamid Beyler
beyi, Biirhaneddin Gelibolu, Cemil 
Bursa. M. Sabalr.ıddin Çengelkay, İs· 
mail İstanbul, Ömer Lütfi Marmaris, 
Hilrrem Elbiz. A. Ekrem İstanbul. M. 
Hilmi Erzincan Reşad Kayseri, Fethi 
Beşiktaş, Saim İstanbul. Osman Trab-
2on, Ec.ref Bursa, Ziyaeddin ;Ji:rzincan, 
Yaşar Erzincan, Necib lstanbul, A. Sa
bit Burs::ı. M. Zeki İstanbul, Ahmed 
Edime. A. Rrza Tekirdağ, Orban İs
tanbul, A. Ata İstanbul, M. Sadık İs· 

tanbul, Cemal İstanbul, M. Fikri İs· 
tanbul, Zeki İzmit, Ahmed Edirne, A. 
İhsan İ!ltanbul. Zeyyad Edirne, Ethem 
İstanbul. Cemal İr.anbul, İhsan Erztn
can, Ali İstanbul, Asaf Hasankale, Nu
reddin Erzincan, Zeki İstanbul, Halil 
Osküdar, İhsan fatanbul, Hakkı İatan
buJ, Mazhar İstanbul, Seyfeddin Erzin
can, Ref8d İstanbul, Bahir İstanbul, 
Ali Konya, Fethi Erzurum. Emrullah 
Er%incan, Burhaneddin htanbuJ, Va
mık İstanbul, Salih htanbul, Kemal 
Bursa, Nuri Edime, Şefik Erzurum, 
Ahmed Mardin, SalShaddin İstanbul, 
Behçet İstanbul, Sadettin İstanbul, Şe· 
fik Elbiz, Ethem İ.ıanbul, Nihad İs
tanbul, Ali Galip Hasankale, Cemal 
Eskişehir, Nevzad Kastamonu, Fah
reddin İstanbul, M. Semih 1stanbul, 
Fuad Mecidözü, Fuad Kırklareli, Meh· 
med Elaziz, Mehmed İstanbul, Ali Ze
ki Usküdar, Osman Turgud İstanbul, 
Mustafa Nihad Malatya, Ali Galip Ger
ze. Naci Tokat, A. Ziyaeddin İstanbul, 
Lütfü Eski ehir, Muzaffer İstanbul, 
Suavi İstanbul, Ebubekir Erzincan, 

tasdikten 
Reşad Çeşme, Muzaffer Edirne, Şük
rU Bursa, Cemaleddin Bursa, A. Neca
ti 1ıtanbul, M. Cemil Berat, Rıza Xaaı
tamonu, §ekip İstanbul, Nuri Kütahya, 
Hikmet Antalya, Tahir Erzincan, Av· 
nl İstanbul, Hidayet USkUdar, Niya.zl 
Sinop, Cihad Ardanot. Mchmed Eski· 
9ehir, SadıK Kastamonu, Cevad İltan
but, Tahsin UskUdar, Avni İstanbul, 
M. Neşet Beşiktaş, Rıza İstanbul, Nu
reddin İstanbul, Cevad Edirne, Avni 
Setanik, Kimuran Diyarbekir, Yavuz 
Çorlu, İhsan İstanbul, Saim İstanbul, 
Umadeddin Siird, Faik Balıkesir, Mu· 
zaffer Akbaba, Salih Erzincan, İbrahim 
Tekirdağ, SUieyman Kastamonu, Tcv• 
fik Çerkef. Halı:la Üsküdar, Nuri Eli· 
.zi.z, Sfldi İstanbul, Cemal Van, Refik, 
Bursa, Hayri Üsküdar, Hikmet Edir
ne, Salim İstanbul, Hikmet Bursa, İs
kender İstanbul, Mithat Konya. Adil 
İstanbul, Rıza Silifke, Mebmcd Eski· 
tehir, Ahmed Hasankatc, Necdet İs· 
tanbul, İbrahim İstanbul. 

Süvari asıcğmenlikten "üvari 
teğmenliğe terfi edenler 

.Mahmud latanbul, Cahid 'Cihangir, 
Mehmed Beşiktaft Fahreddin Bayburd, 
Hüseyin .Burdur, Mehıned Avni İatan• 
bul, Nihad İstanbul, Remzi Van, Ah
med Bursa, Rcpd MalatyL 

Topçu astcğmenlikten topçu 
teğmenliğe terfi edenler 

Kemal latanbul, Ali Ekran İatan· 

bul, Ali Melih UüUdar, Ekrem Cey
han_ Avni NaziJli, Mustafa Trabzon, 
Afif İlparta, Mehmcd Erzurum, İsma
il, Repd İstanbul, Mebmcd Necati Er· 
.zincan. lhsan LUtfi M~ RUstem 
Erzurum, Orhan latanbuJ, Hasan Kad
ri İstanbul, Abdi Es1rifChir, Kemal İs
tanbul, Arif Bolu, Necdet Çorum, Ali 
Kemal Harput, Mehmed Ce1'leddin İs
tanbul, Ekrem İstanbul, M. Hadi İs
tanbul. Remzi Erzincan, Ziya İstanbul, 
HUsnU Erzurum, Basri Kütahya, Ah· 
med MUnür Bursa, Sabahaddin İstan
bul, Kimil Ünye, Mehmed İsparta, Sab
ri İz-mit, SilJevman Antep, Bekir Erzu
rum, Şevket İstanbul, Sabri Balıkesir, 
Nihad Van. 

Hava asteğmenlikten hava 
teğmenliğe terfi edenler 

Mustafa İstanbul, Hüaeyin Adil Ba
lıkesir, Halil Bedil İstanbul, Bahaddin 
Af yon, Şemi Xöpriilü. Aliaddin İstan· 
bul, Adnan İstanbul, HUaeyin Cavid 11-
tanbul, Cevad Antalya, Bedri lırtanbul, 
Ahmed Mesud Buraa, M. Kemal Çodu • 

IJ. Mu•olininin bir nutkq 

~Çocuksuz bir millet 
bir imparatorluk 

zabtedemez» 
Roma, 28 (A.A.) - B. Musolini, Po

tenza'da verdiği bir nutukta ezcümle de
mi tir ki: 

"- Çocuk beşikleri boş bir miJlct, 

bir imparatorluk zabtedeme.z. Eğer bir 

milletin bir imparatorluğu var ise, bir 

gün onu muhafaza etmek ve yahud mü

dafaa eylemek için büyük güçlüklerle de 

karşılaşabilir. Yalnız fazla çocuk doğu

ran milletler, ırklarını butün dünya üze

rine yaymak azminde bulunan milletler, 
tek kelime ile ancak erkek milletler, bir 
imparatorluğa sahib olmak hakkını ha
izdirler.,, 

İngiltere yeni bir hava 
üssü daha yaptıracak 
Londra, 28 (A. A.) - iyi haber a

lan mahfillerden öğrenildiğine göre, 
Sutampton civarında ingiliz hava kuv
vetleri için yeni bir üs vücuda getirile
cektir. Bunun için, hava bakanlığı, 1m
perial Airveya şirkeit ve diğer miles
seseler delege1eri ite konuşmalara gir
miştir. 

Amiral Horti Linz'e gitti 
Viyana, 28 (A.A.) - Amiral Horti, 

bugün öğleden sonra Linz'e gitmek Ü· 

zere Hinterriss'-den hareket etmiştir. 

Söylenildiğine gC:lre amiral, oradan Dol
biaco'ya giderek B. Musolini'ye milla
ki olacaktır. 
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geçti 

Jandarma terfileri 
Albay olanlar• 

Hllaeyin Cahid, Ati Ha,.. 
Yarbay olan bin~ 

Hasan Tahıin, M. Ziya. 

Binba~ı olan yü~ 
A. Cemal, M. Şerif, Fuad, J1. 

M. Hüsnü, Servet SıtJa, ~ 
~ttin, Abdurrahman, Ali Rıl" 
lab, Salih, Fuad, Halil Hulki:_...11.. 
mal, Nızamettin, Hüıanü, O. ~ 

Asteğmenlikten t•·ğınell 
IUkrU, A. Caru, O. Faik, .. 

lehabcttin, Bekir, A. EkTdlt : 
A. Fehmi, Vasfi, Arif, !~ 
Cemil. 

S. -ve 5. mıt muamele 
ğuna terli edeceklet 

4. Sınıf muamele memuru 
Sınıf muamele memuru Ahrncdo 

6. sınıltan he§inci 8111J~ 
edecek hesap meonll',_= 

Demir, Hadi, M. HiJıdi, J1. 
AbdWmecid, HUKyin, Sal 
Emin, Selim. 

6. sımf a ıcrfi edecek 
he aı) nıemuru 

7. Sınıf hcsab memuru Şe\')lt 
dU. 

Beşinci sınıf tüfek ' 
terfi edenler 

·6. Sınıf tüf ekçileri SeyfuJJlll
mud. 

6. sıml tüf ekçiliğe terfi 
7. Sınıf tüfckslleri O. şiiJdlo 

him, Recep, Hamdi. 

'F•rf i listesinin diltt 

1arıa ,auc•I•~ 

Bir fransız me 
harb bakanındaJl 

tınlması, 

3. - Askeri istibzaratın ;.tih' 

olup olmadığı, ~ 

Hakkında harb bakanından 

ta bulunmu§tur. ~ 
Ayni mebus, milli müdafaa dit"' lf 

nin gözden eeçirilmesi ~ ~ 
iflcr komisyonu ile birlikte 0~ 
yonunun iciJcn bir toplantı ~ 
bu komisyon reiainden talc:b 

Bir ingili2 uıv~ ) 
,.~ • Londra, 28 (~· 

'lİS ~:~ 
Roytcr ajanaından : f ııgl da ~-
mahfineri, Fransa'nın ya1'11' ~ 
ordusu mikdanrun arttırılırı'~..., 
den A-.rupada hadis olan.~ rıP' t' 
tere bükümctinin dikkat n~ bil' rJ' 

h .. kiiınc:tC: "" mek ilzere mezkiir u ıJS 

göndereceği haberi hakkında 
malQmata sahih değildirler. .. 

l)ğre•· 
Gene Royter ajansının c: ~ 

. tngııte 
göre Fransa bbkümctı 

da 8 
metine bu mesele hakkın 

· tebliğd mahiyette bile hiç bır 
mııtır. 



(Bqı l. lacl aqlada) 
1Npandaa ........ dWec de 1ula P 
mqtır: 

Art. J>lnc1. Grek, HW • Amapm, 
... Alman, t.Jqt. ~ Elam, 
ati. Btrlak, Ball1r. BaatJt Jlım, ,.__ db,,.. bildin .. ,. dilJeri.-

GGnet • DD tıeorW dlnya ~ 
tUrk clW JaWmiJ'd pnlllipl lsedllt 

~. 
Prehlatodk dllia atıl -1llyed 

• • 
nnın 



SAYFA 6 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Konya garnizonundaki kıtaat ve mUessesat hayvan~tının sene· 

lik ihtiyacı olan 66ŞOOO kilo kuru ot kapalı zarfla cksıltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 23275 lira olup muvakkat teminatı 1746 
liradır. 

3 - Şartnamesi Konyada k?l ordu ve lstanb~~ A~.~ra leva
zım amirlikleri satın alma komısyonlarında her gun gorulür. 

4 - Eksiltme s eylül 936 cumartesi günü saat 11 de Konyada 
kolı•rdu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

s - !sıekliler 5 eylUl 936 cumartesi günü saat ona kadar tek· 
lif mektublarmı konyada kol ordu satın alma komisyonu başkanlı
ğına gönde.nnelidirler. 

Bu saatten sonra gelen mektublar gelmemiş addedilir, 
(4SO) 2-3807 

İLAN 
ı - Garnizon dahilindeki kıt'a ve mUesseselerln senelik mahru· 

kat ihtiyaçları olan 2,279,750 kilo linyit kömürü 31-8-936 tarihine 
mlisadif pazartesi günü saat onbeşte kapaJı zarfla alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi 171 kuruş mukabilinde isteklilere 
mezldlr komisyondan verilir. 

3 - Kömürün tutarı 34196 lira 2S kuruş olup teminatı muvak· 
katesi 2S64 lira 72 kuruştur. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 UncU maddelerinde· 
ki vesaikle teminatı muvakkate ve teklif mektuplarını hav' zarfla
rını kanuna uygun surette tanzim ederek münaknsanın yapılacağı 
helli saatten bir saat evcl komisyona vermeleri. (399) 2-3668 

İLAN 

1 - Konyadakl kıtaatın senelik ihtiyacı olan 572000 kilo yulaf 
kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 28028 lira olup teminatı muvakkatesi 
210'\ liradır. 

3 - Şartnamesi Konyada kolordu İstanbul ve Ankara levazım 
amirlikleri satın alma komisyonlarındadır. İstekliler şartnameyi 
komisyonda okuyabilirler. 

4 - Eksiltme 7 eylUl 936 pazartesi günü saat 11 de Konyada 
Kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7 eylôl 936 pazartesi gtlnU 
saa't ona kadar Konyada Kolordu satın alma komisyonu başkanlı· 
fına göndermelidirler. Bu saatten sonra gelen mektuplar alınma· 
mq addedilir. (477) 2-3831 

tLAN 
• ı - Edremitteki birlikler için kapalı zarfla 400000 kilo ekmek· 

tik un alınacaktır. 
2 - Tahmin bedeli altmış bin liradır. 
3 - İhale 11 eylıll 936 cuma günü saat 11 de Edremittekl aske· 

d satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı dört bin iki yUz elli liradır. 
5 - Teklif mektupları münakasa saatından bir saat evveline 

kadar makbuz kar,ılrğı komisyona verilecektir. Bu saatten sonra 
mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartnamesi Ankara Lv. amirliği İstanbul kumandanlığı ve 
Edremit satın alma komisyonlannda görUlür. latiyenlero Uç lira 
mukabilinde verilir. (476) 2-3889 

1t4AN 
1 - Aşağıda cins, mikdan tutarı, muvakkat teminatı eksiltme 

cinsleri yazılı yulaf, ot, samanın eksiltmesi 31 • ağustos • 936 pazar· 
tesi günü saat 16 da lzmitte tlimen binasındaki satın alma komisyo-
11unda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarflar bir saat evvel makbuz karşılığı komisyon baş· 

kanlığına verilecektir. 
4 - İsteklilerin belli gUn ve saatında kanunun istediği belgeler· 

le kom:syona gelmeleri. (429) 
Cinsi Miktarı tutarı M. teminat 
Yulaf 3Sl 700 16585 1243 
Ku .. ı· ot 229150 6187 464 
Saman 162250 27S8 206 

2S530 1913 
2-3709 

İLAN 
ı - Elmalı garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 161000 

kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 2.9.936 çarşamba gUnU saat 11 de tüın satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1691 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik veznesine 

yatm1mış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uyr.ıın bıılunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görUlebilir. 
6 - Tahmin bedeli 14 kuruştur. İsteklilerin Isparta satın alma 

komisyonuna gelmeleri. ~427) 2-3711 

iLAN 
1 - Denizli garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı otan 

329000 kilo askeri evsafta dört yıldız marka un eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.9,936 salı efinU saat 9 da tüm satın alma komi .. 

yon•ında yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 2961 Jiradır. 
4 - Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik veznesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uy~ın bulunması zaruridir. 

S - Şartnamesi her gün Isparta satın alma komisyonunda 2örU-
1ebiHr. 

6 - Tahmin bedeli 12 kuruştur. (428) 2-3710 

Büyük Subay Okulu Kom utanlığından · 
Ydek subay okulu hazırlık kıtasına gelecek tam ehliyetnameli 

kısa hizmetlilerin 1 • eylül • 936 da okulda bulunmaları şarttır. 2 • 
eylUI - 936 dan itibaren mazeretsiz olarak gelenlerin kaydedllmele· 
rine kanuni imkan olmadığından bunlarm bir eylGlde okula müra· 
caat etmeleri. (381) 2 - 3712 

İ ttisat Vel{al~ti nd en : 
ı - Açık eksiltmesi onbeş gün müddetle uzatılan ve 17-8-936 

tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Marmara mıntakası 
(İstanbul) ölçüler ve ayar Ba'lmüfettişliğinde kurulacak olan mü· 
tenav1p cerey.ınlı elektrik saatları ayar masası verilen fiat haddi 
layıkta görülmediği isin şartnamelerde yapılan aşağıdaki değişik· 
likleı dahilinde yeniden onbeş gün müddetle açık c:ksiltmeğe kon· 
muştur. 

2 a) Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu maddesinde yazdı 
teslim müddeti aynı ~rtlar dairesinde beş aydan yedi buçuk aya 
çıkar lmıştır. 

b) Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve III üncü faslının A 
ve B kısımlarında yazılı 3 voltmetre ile 3 aüpennetre E sınıfından 
değil ·anlrş payı % O,S olan F sınıfından olacaktır. 

3 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 perşem· 
be g 'nü saat onda İktısat Vekaletinde yapılacaktır. (S31) 2-3837 

ULUS 

MILLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl ıı 

BlLlT 
1 - Kayseride yaptırılacak kalorifer tesisatı kapalı zarfla ek-

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 145.200 lira olup ilk inanç parası 8S10 liradır. 
3 - İhalesi 11-9·936 cuma günU saat ıs dedir. 
4 - Bu işe ait keşifname proje idari ve fenni şartname vesika 

evrakı 726 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti satm alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgilerile Bayındırlık Bakanlığından alı
nacak fenni ehliyetnamelerle birlikte idari şartnamede istenen ve 
bahusus verilmesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mek· 
tublarıru ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (S60) 2-3893 

BİLİT 
1 - Muhtelif cinste 6634 kilo toz ve yağlı boya açık eksiltmeye 

konmuştur. 
2 - İhale bedeli 4900 lira olup ilk inanç parası 367 lira SO ku

ruştur. 

3 - İhalesi 9-9-936 çarşamba gUnU saat ı 1 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen bilgilcrile birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
Vekaleti satın atma komisyonuna vermeleri. (SS9) 2-3892 

BlLlT 
1 - .i028 metre amortisör lastiğine talip çıkmadığından pazar· 

lrkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2422 lira 40 kuruş olup ilk inanç pa· 

rası 182 liradır. 
3 - İhalesi 14-9-936 pazartesi gilnü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenen bilgilerile ihale günü ve saatında M. M. V. Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (486) 2-3785 

BİLİT 
31.8.936 P. ertesi gUnil saat ıs de kapalı zarfla mUnakasası yapı· 

lacağı ilan edilen üç kalem urgan, gergi ipi, sitil iplerinin şartna
mesi değiştiğinden münakasası başka bir gün! Lırakılmıştır. (636) 

2-398, 
BİLIT 

1 - ıs ton mobil oil H ve ıs ton Mobil oil w marka yağlar ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 13200 lira olup ilk inaç parası 990 Ji. 
radır. 

3 - İhalesi 16-9-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği bll

gilerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale saatından en geç 
bir saat evveline kadar M. M. Veklleti satın alma komisyonuna ver-
meleri. (611) 2-3985 

Samsun Valiliğinden: 
Eksiltmeye konulan iş: "Samsun Merkezinde mevcut kargir bi· 

na Uı:erine yeniden yaptırılacak ilk mektep ile Havza ve Ladik ka· 
ı:alannda yeniden yaptırılacak ilk mektep binaları." 

1 - Samsun merkezindeki mektep binasmm keşfi 23377 lira 93 
kuruş ve Havza mektebin1n 17662 lira 21 kuruf ve Udik mektebi· 
nin keşfi 17662 lira 21 kuruş olmak üzere her üç mektep binasının 
keşifleri tutarı 58702 lira 35 kuruştur. Ve bu üç mektep şartname· 
leri dairesinde birden ihale olunacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 4185 liradır. 
3 - İhale ağustosun 31 inci pazartesi günü saat 16 da vilayet 

daimi encümeninde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
4 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinde en• 

cilmen reisliğine teslim edilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler ka
bul edilmez. 

5 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Keşif hülasa cetvelleri 
C - Bayurdırlık işleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Projeler 
İstiyenler bu evrakı vilayet ve Ankara. İstanbul ve İzmir Vila· 

yetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
"6 - Eksiltmeye girmek istiyenler muvakkat teminat makbuz 

veya mektupla birlikte aşağıdaki vesikaları kapalı zarf içerisine 
koymağa mecburdurlar. 

A - Cari sene içinde Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika. 

B - Bu işleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekiletinden alın· 
mıı ehliyet vesikıı;sı. 

7 - Eksiltme ve ihale muamelesi "2490'' sayılı artırma eksilt• 
me ve ihale kanunu hükümlerine göredir. (4SOO) 2-3696 

l\faliye Vekaletinden : 
17-8-936 tarhinde açık eksiltmesinin yapılacağı ilan olunan 

on bin metre kana\l'içeye istekli zuhur etmemesine binaen bu eksilt· 
menin 10-9-936 perşembe günü saat ohbeşte yapılmasına karar ve· 
rilmişitr. .. ...... 

Şartnamesi Leva21m müdürlilğünde ve İstanbulda Dolmabahçe 
evrakı matbua anbarında görülebilir. 

Tahmin bedeli binbeşyüz elli lira ve .muvakkat teminatı yüzon 
altı lira yirmibeş kuruştur, 

Eksiltmiye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektubu ile birlikte yukarıda yazılı gün ve saatte levazım 
müdürlU~ündeki müteşekkil eksiltme komisyonuna müracaat etme· 
leri ilan olunur. (548) 2-3908 

Malatya Şarl}aylığından : 
ı - Malatyada ;yapılacak 49852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli iki 

lira kırk beş° kuruş keşif bedelli belediye binasının inşaatı 14 ağus
tos 936 tariHinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usu· 
liylc eksiltmeye konulmu tur, 

2 - İsteklilerin bu binaya aid şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabil~nde Malatya Belediye dairesiyle Ankarada Ha
vuz başında Ragıp Apartımanında Mimar Bekir İhsandan alabilirler 

3 - Eksiltme 3 eylUl 936 perşembe ~ünü saat on beşte Malat
ya Belediye Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3739) Uç bin yedi yüz otuz dokuz liradır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içln aşağıdaki vesikaların bulunma

sı lazımdır. 
A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B- İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu maddesinin F fık· 

rasında ve Nafıa Vekaletinin 13-S-1936 tarih ve 4189 sayılı cmirna· 
mesine bağlı Talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasını hamil 
bulunması. 

6 - Teklif mektuplarının UçUncU maddede yazılı ihale saatın· 
dan bir saat evvele kadar Belediye 'i;;ncümenine getirilerek mak· 
buz :mukabilinde verilmesi posta ite gönderilecek" mektupların da· 
hi yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmit olması ve ikinci zarfın 
mUhilr 11\Umile kapatılmıf ve mUhUrlenmig bulunması lazımdır, 

(S69) 2-3916 

~nkara Erl{eh: 1 ,isesi 
D• ı ·· ı ·· ..... ·· ıc1•," ırP- \.toı· uguı 

bl 
Lisemizde keşif bedeli 59~7 lira 97 kuruş olan daın. sıv~ be 

banyo, mutfak, v. s. tamiratı 16-8-93 tarihinden itiba.ren ° ar 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşıf ve ş p. 
ler lisemizdedir. İhale 1-9-936 salı günü saa~ 15 tc: araf 
Mektepler Muhasebeciliğinde te§ekkül edecek komısyon t istt 
yapılacaktır. Nafıa Müdürlüglince tasdikli vesikası. ola?lan e 
rin 445 lira 35 kuruş tutan teminat akçeleriyle birlıkte 1 iJall 
gün ve saatte Mektepler Muhasebeciliğinde bulunmaları 
nur. (426) 2-3721 

Edirne dört sayılı Jaııdarına 
Efrat Ol{ulu l{onıutaıılığındıı" 

ç • 'ktarı 12 Evve1ce 8 aylık itSn edilen 120000 kilo unun mı ılı 
olmak Uzere 180000 kiloya çıkarılmasından ötiırü 2490 ~[ 
nunun 12 inci maddesi mucibince muvakkat teminat .te.sıde 
ğından bu unun 17 /8/936 dan başlamak Uz ere 1 S gün ıçı:36 
vi aralıkla dört defa iHinı ve kapalı zarf eksiltmesi 7 9 dJ 
tesi günü saat 10 da Edirne merkez malmüdürlüğü odasın up 
lacağından isteklilerin teminat makbuzları ve banka ınekt 
birlikte komisyona gelmeleri. ( 432) . .-

Ekı•l"'; 
iiO" Muvakkat teminat tutarı ~36 Cinsi kilo Tahmin fiatı 

Birinci 180000 14 Kuruı 
nevi ekmek-

1890 2)200 L. 1/9 

lik un ~ ------------------------...... ~----------~ 
Çanakkale Vilayeti 

D · ,... E ·· ;.,dtf aımı ~ ncuınen..., A 
Keşif ~~ 

Yapılacak iş Bedeli ı.;rt 
Lira Kr. 

Gelibolu - &eabat yolunun 0.000 12,440 -
kilometreleri arasındaki şose tamiratı 1365 
esasiyesi 18210 60 ~ 

1 istekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklar~'~ 
ra, İstanbul, İzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde gore,tf 

2 - Eksiltme 14-9-936 pazartesi günü saat ıs de kapalı 1 

llyle daimi encllmende yapılacaktır. 
0 

3 - İsteklilerin müracaatları 2490 sayılı kanuna uygu~ıe 
beraber şose inpatı yapmış olduklanna dair Nafıa Ve 
verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektuplarına kO 
lazımdır. (S34) 2-3903 

M. M. V. den: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye 0~11 

gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek ~ ...... ,..-.... 
öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgileri~. 
iki İngilizce bir Almanca, Uç Fransızca öğretmeni aıınac 5 ti 2 - Bu öğretmenlik!erin Ucreti ders saatı başına 4 ll• • ff 

3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonstr\'ı:.rı 
f us kağıdı; askerlik vesikası; üçer fotoğrafı ve bulund~~ 
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile An 

8
t1,rf 

M. V. ne İstanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. mlir•c:aı ',11-
sarih adres yazmalan lazımdır. Müracaatlar en geç 20 ey 
kadar yapılmalıdır. (561) 2-3882 

Aııkara Valiliğinden : 
Gazi öğretmen okulu binası tamiratı 5 eyllıl 936 tarihi~~;, 

yan cumartesi günü saat 11 de viUiyet binasında nafıa IIl k t 
odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere ııçı 
meye konulmuştur. rra 50 

Keşif bedeli (4713) lira 43 ve muvakkat teminatı 353 1 

ruştur. . "' 
İsteklilerin teminat mektupları, ticaret odası ve~ıkası le 

bilgilerle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte eksıltıne 
nuna gelmeleri. ud 

Bu işe ait keşif evrakını görmek istiyenlerin Nafıa ?i1 
ne müracaatları. ( 492) 2-3810 

Adliye Vekaletinden: r? 
1 - Cinai ilmi beşer adındaki kitabtan enaz 5 en.çok 9 ;:,ı~ 

herinden 2SOO kitap olarak pazarlıkla tabedileceği v~ pa e;,,J .~ 
nünün 17 ağustos 936 günü saat 14 olduğu ve taliplerın Yde ~~ 
kur ve ıaatte komisyonda bulunmaları ilan edilmiş i•ğ ıı 1· 
fiat muvafık görülmemit olduğundan yeniden pazarlı ;ıft''' 
tarihine mUsadif pazartesi aaat 14 de icrası tenslp kılın20 kıJ,..af~ 2 - Muvakkat teminat miktarı kemafiısabık 16 lira JıU~ 

3 - Pazarlığa iştirak edeceklerin evvelki §artn~ee -Je ~ 
baki olduğundan arzu edenler tekrar müracaatla AdhY guntl ~ 
levazım müdürlüğünden meccani alabilirler, Pazarlık caat ed 
natı ha\•i makbuz, banka mektubu ile komisyona müra ul' 
lerdir. ıııtl ııı 

4 - İsteklilerin pazarlık günü muayyen saatte 1:-"a ol"rııll' 
lüğünde milteşekkil komisyonda hazır bulunmaları u;:;~46 / 

(513) ~. 

Ankara Valiliğinden : rtıı~ 
. • f 1/C ~A.,eC -~ Polatlı • Haymana yolunda 6 adet menfezın keşı -Ji,.,-~ 

ai mucibince tamiratı 31-8·936 pazartesi günü saat ıs ~e use~ 
nasında toplanacak daiıni encümence ihalesi yapılma 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak nafıa mildürlilğilnde görUlebiJir. ~ 
Keşif bede1i (817) lira (6S) kuruştur. ıııelıt"b':,.. MI 
isteklilerin 61 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat . ıe .,e f ,ı.JI! 

hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzları~ feıı";;; 
ait olmak üzere villlyet Nafu• Müdürlüğünden alınıı>.;vıııret 
yet vesikasile birlikte yukarda yazılı gün ve saatte-3745 
encümenine gelmelen lazımdır. (4S5) 2 

Nafıa Bak:anlığından : arı• tJ•ıc·~ 
2/Eylfil/936 çar~amba günü saat ıs de Ankar~da !uh~•~ıJ 

ğı malzeme eksiltme komisyonu odasında 163S ııra lllul>'>',. 
delli 260 metre elbiselik ıss metre paltoluk kuınai ıııal,,-
eksiltme usuJil ile eksiltmeye konulmuştur. 0ıara1' 

Şartname ve buna mUteferri diğer evrak parasıı 
me dairesinden verilecektir. cif 

Muvakkat teminat 122 lira 63 kuruştur. rdit· ııt tS 
1936 senesi Ticaret -odası vesikası ibrazı mecbur günil 5' 
Eksiltmeye gireceklerin 2 eylfıl 936 çarşaınba dır· sO 

malzeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazıın ı-31 
(4G3) 
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ıoo ıso 200 kupona inhisar mamulatından L 1 K Ö ~ 
Her pakette bir kupon, her 50, LU' KS 'SİGARA AV MALZEMESİ verilir. 

ŞARAP, KANYAK. ' 
Kiralık Oda 

Ayte yanrnda konforlu ve 
möble. Yeni ehir Tuna cad Yi· 
iitkoşun ıoka ı No. 15. 

Nafia Bakanlığın~ a : 
Kapalı zarf usulile ek:;1 l t }.ne ilanı : 

' 

2-3977 

iş Arıyor 
lngilizce, Almanca. Fran11z

c:a, ve Ttirkc;cyi bilir bir Bayan 
it arıyor. 1613 muracaat. 

2-3979 

Kiralık Oda 
Yeni hir f nk lab sokak No. 4 

'Kutlu , arkasında 

~~ 
l1 N Ş RTLARI 

2 
4 ı~ 

3 
5 
7 

200 
100 
40 4 

kuru,tur. 4 

ıı 1 rınc ve ycnı ~. 
uı ıud ılAnlardan 

r t vıpıhr. 
wı IUln bedelleri 

m t ı t otuz kuru,tur. 
:. _ Tchrık. teşekkür, ev· 

e ttfat ve katı allka 
ıl n ıadan ınaktuan bet lıra 

so E S 1' RTLARI 
Dahılde Hariçte 

s • ' t n l .. in 30 Ura 

6 Avlı ı 9 • 16 • 1 
, Avh 5 " g " 

Potta !lcr ti ~lSnduilmlyen 
~lttt hl ra cevıtb Yerilmez. - eıımınancmı•ı ••• 

Kiralık~v 
4 oda. ı aalon, mutbak, buıyo. 

Sd. elektrik, bava ıan. Milıtalril. 
J(üdafaayJ hukuk caddesi, 62. 
T"el: 364-0 2-3994 

Acele sablık 
otomobil 

Gasctemi.ı l11n memuruna mil· 
racaat. 2---4006 

Kiralık Daire 

1 - Ekıiltmiye konulan ı, Ankara jandarma naektebl a 
yapılacak olan yiyecek ve yem anhan, hayvan sulama y 1 
bak ve bulafıkbane intaatıdır. in~tm ketıf bedeli 22959 
kuruttur. 

2 - Bu ite aid ıartnameler •e evrak ıunlardır. 
a : Ekıiltme .. rtnamcli. 
b : Mukavele projeli. 

"mda 
mut
a 69 

c : Veklller heyetinin ıo.e.t36 tarihti - 4869 numaralı k .. rfyl• 
kabul edilmlt olan Baymdırblr işleri gen.el tartnamcwL 

d : İ8'Uta aid fenni prtnaırıe. 
e : Keşif cedvcli. 
f : Proje. 
fstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı 115 kuruş bedel muk • 'tinde 

yapı lglcri umum mUdurlüğnden alabılirlcr. .. .. 
3 - Eksiltme 10-9·936 tarihinıie pertcmbe günü aaat 16 d ~afıa 

vekaletınde yapı itlen ckıiltme komısy.onunda yapılacaktır 
4 - Ek iltmc kapalı zarf usulıyledır. ..., 
S - Ekıiltmiyc girebilmek için ıst kılnın l 722 lira muv •t te• 

minat vermesi, bundan b oka a ağıd ki ve ikaları haiz olub anne .. 
ai lazımdır. 

Nafıa vekiletinden alınmıı yapı mUt ahbıtligı vesikası 
6 -Teklif mektubları yukarıda (3) uncli a.addede yazılı 

bir aut evveline kadar eksiltme komısyon rcı&liğine makbu 
linde vcrilccetkir. Potta ile göndenle ek mcktublann nihayet 
eli maddede yazılı ıaate kadar gelmı' olması ve dış zarfın mU r mu· 
mu ile iyice kapatılaııt olması lazımdır. Postada olacaka tlane• 
ter kabul edilmez. (546) 2-3907 

Türk Hava Kurumu 
Genel Merkezin<i~n : 

.Kurum mllıtahdemfnlne yaptın) cak e1biıe ve palto tartn.meei 
&lrllmelr ve ihale gUnil ötrenllmek ilsete isteklilerin l eyJQI tM 
•lı &UnUne kadar Heub tılcri DlrektörlUtUne müracaat ctmelerl , 

2--3978 

Ankara Valiliğinden : 
Keçiören jandarma karakolu binı11 iktnilli inıaatr 10 eyi '' 1.)8 

tarihine raalayan pcr~bc günü aaat 1 l ae vi1'yet binasında a•fıa 
mildürlUgU odaıında toplanan ko ıyoadı lhalcıi yapılmak U,.Crc 
açık ekılltmeye konulmuıtur. 

Kqif bedeli 1930 lira 89 ve muvakkat temi~tı 144 Ura 86 kunlf• 
tur. 

tatckJilerin teminat mektubları, ticartt odası veaikaar, fenni eh
liyet vcaikaaı ve diğeı bılgilerle yukarıda yuıh giln ve uatte elr• 
aıltme komiıyonuna gelmeleri. , ••• 

Bu ifc ait ketif nralwu a&mek a.«tthlerin nafıa mU ürllll• 
ne müracaatları. (516) 2-J!Hl. 

Ankara Valiliğinden: 
Bal& merbs okulunun 733 lira 03 ~Uf bedel kctifll t 't'liıtı 

a~lr ekıiltmeye konulmuttur. latelrlilerln flrtnameyi görmek 11.en 
her ıün Maarif Müdilrliliünc ve ıhale &ilnil olan 31-8-936 uat 16 ela 
"7,5 muvakkat teminat akçeleri •e PftDamedc yuılı di er ..... 
ikiyle daimi encümene müracaatları. ( 403) 2-3~ 

1 ASKERi F ABRlKALAR UMUM MODORLUGU 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

~· IUllllG'alanJı1 tJlbqmda çekilecek BUYUK 
Aynca: hediyelerle benber alaeafmu Turin !936 modeli zarif bır Ford otomobili veya 
YENİCE PiYANGOSUNDA FordorF d tr:ktörü 230 liralık BLAVPUNKT RADYO. 
bunun yerine bir Ford kamyRotniçvit S~VlSLEitl, SOFRA TAKIMLARI ve. L .. 

Ye i hır Kocatcpc Geçit 8'>· 
k ı No. 5 d rt oda ayrıca bir 
hizm tçı odası ve hol mupmba 

• koaforlu bir dılln möb
le veya mlSblcm kiraya nrile-

KIIUKKALE'DE YAPILACAK lNIAAT 
Ketlf bedeli (lMCW) lir• (86) bnıt oı.a yukarda yuıh lftfU' 

Albd Pabrtblu u..._ .....,.tıp S.tua aıa. kamiıyonuac:a 
9 tylOI 936 tanbinde çarıamı. atlnU aut 1S de 1ıapa11 sarf ılt lha· cektir. Telefon: 2"G7 

LARI, REVUE SAATLE , . 
2-3993 

le edilecektir. "'1oame (Altı) Ura (il) kurut mukabilinde komiı· 
yondan verilir. Talijlcrin muvakkatteminat olan (8051) lıra (65) 

Kontrolör Alınacaktıı IUnlay c. Gazınaske 
Fabrikası llinı 

kunı,u havi teklif mektuplarmı meakiU &ünde Alt 14 e kadar ko
miıyona •ermeleri •e kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 vı 
3 maddelerinde yazılı vnaikle muayyen &iln ve autte komll)'ODI 

iktisat Vekiletinden : 
mlrabbe9' " konlmDUI bakkmdakl 

llcni tıhit " ihraca°:,.,. mlleur'ıleD meri)'ftl prm1t w P. 
1705 w 3018 D..,..ıı ...,.. ldlkOmlerlnln tatbikini mlln.· 
tecek olan oı-nname .•c karam~ JO kadar kontrOl&r yetiftl
.bbe etmek ifiylc tav.1ıf olunmak bl mlddetle deftm etmek lı:ıere 
rllecektlr. Bu zevat. iki ay b~ ehllptDllDI udıktaa .,... 
Vekile• 8Çılac:Ü illtıUS kuidbu'ell tbliyetleniıe ve ftdfelcrinln 
n ıs blrlDci lrlaun ıne ~in hk tcrctlerle memlelretia mubte
ebemlyctine clre 150 • 250 :ittihdam oluucaktır· 1tqn mY
llf ~ merkes " ı~•:dar aylık Bcftt .erilecektir. 
detince Jrencllleriılt ıoo .~ lcabcden bqbca ftllf .e prdar pnıar.. 

TallpleriA bala o!maau • -
Q: bu dırecede1d tlcant mektebi.,.... olmak 

ı-Enulitıe"18 
balumDÜ: 

2 - Aıkctllıtni ya= ~-k; • 
1 - 40 yatmdaft ,.. daD lchatmm teWUı etmek. • 

4 - HO.nUbll tshabm ~till ıörmUt olanlar " ilan bılen • 
Yilbek Ticaret " Ziraat 

ter tercih olunur. f .-ıtlan bais o1duklu'ml ~ren 
Taliplerin, yutıanki nsı ·~rer tstida ile m ıeç 10 ey11ll l9345 

-•ibları raptetmek turetiyl~ren tktıad Vekiletl iç Tlc ret 
tarihine kadar blssat ~va ta tmeleri Jüaınnu l1ln olunur. (608) 
Umum MUdUrlülilne müracaat e 2-3914 

D. D. Yollan işletme 
Müdürlüğünden: Umum riblnd• 

ibti acı için 24-1-936 ta 
Ka rl t lctml JltldilrlUttıntin Y 18000 metre ıniktbr balnt 

Kayae~e tı!ıeai yapılacatı !llıı .:::.en etmediiU*D eksiltmen~ 
'sin mulı.tazl teralti bala talıp...a .. a IMt 14 dı pasırlık 11ırctiy 
4-9-936 tarihine rnUndif cuma •- ı-3292 
,..pılacağı ilin olunur. (64l) 

Geb Kaymakamlığından: ze ()rllma1I klJUpde JIPl1a • 
Gebze merJıulnde yapılacak 55 ~ dolayı mllnakua it llA 

eatr 31 gaçmen evine talip çr......ıa J tlDCI ,.~ ıtaO uat 14 
müddetle uatılm .. tır. !bale eyUl~n unmc1a ,_,,11acütır. (6S5) 
te Gebse mallyealnd• ko1Dis7on us ı 99M 

.. 

Metre mlklbı 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2090 
2000 
2000 
2000 

, .. 
-=-

Vahidi Ptat 
100 ' 
ıoo i 
110 ) f 
ııo J 
ıoo 

JOO 
100 
ıoo 

100 

Tat ocafı K. il. il. 

483 + 000 

362 + 369 
7 + 000 Salail 

10 + 600 
51 + 000 

215 000 
279 + ıa 

Pıbrlkanıt• hıd:vatt için •l•da nıHr~v "le eb'aclı ,.udı .-.taf 
aandıklan yaptınlacaktıt· !ttcklilerln aancb\tatm mu1ıladea be • 
deli olan (560) liranna ,a.de 1edl buçuk mlkdan muvakbt temJnat 
akçesiyle s eylGJ 1936 rerıembt IÜJlll uat 14 de Xımakta O.rwe. 
lre Pabrikaıu 1111"' utaD Jromlnonunfla banr balnmalan 

CiNSi MIKTARl tç EBADI 
Ambalaj 11&1Sdıiı 200 Adet 32 X 37 X54 -:sn. 

200 23 X36 X64 -. 
100 " 24 X 37 X48 cm. " .. .. .. 

2--3995 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden : 

mUracaatlarL ( 504) 2-3177 
l'7 ,5 TON ÇiNKO 

Tahmin edil• bedeli (5075) lin olan )'Ulıanda mlWan ve cimi 
yudı a.beme Aaked Pabrilı8lar Umam llttdtlrliitl eatm alma ko
mlayonunca il eylUl 936 tarlblnc1e c..a dnl .. t 15 de kapalı ad 
ile ihale edilecektir. Şartname paruu Obrak lromlıyoadan Hrlllr, 
Taliplerin muvakkat teminat oln (MO) ll'n (6S) kuntu ban teır. 
J1f mcktublanıu meaktr pde mt 14 • bdar klNDI.,_. wennele• 
rl" hndllerinln de 2490 nwn1ı ....... 2" 3 -....ıerha.leW 
'ftM!1rJe me&1rGr &Un " uatte komilJOll* ............. (561, 

~ 

Ankara V aliliğiııd • • 
Açık artmna,.a ....._ Çüuk d...a ~ Jrum ..,_... 

llniıı talibi suhur etaMwıiDdea Wr a, ltlade puarlık l\lrctile mle 
•yedqe çıllanlmlftır. lneklilerla 17 ltnı 50 lrunafluk muvakbt 
.......... ktüa ..,. _.......,. u. ....... ,._.." perflllibe 
gilnJtrl mı 11 da 9Ubt clalml enclallllAf mlr1aat1an nan o1 .. 
nur. (538) ....... 

KREM 
ikinci Abdülhamit yalrfı akarlarından Bqllrtqta Akaretlerde 

Spor caddninde 47, 51. 86 ınnaralı Uç evin apartıman ballne talni
H tadilat " lntatı kapalı .arf uıullyle ekslltmeye konulmuttur. 
Ke lf bed U (1609 ) lira olan bu itin protcwf. fenni prtnmnnl ek- Kumral, Sıntm. Ener her tefte tnafulı eden :re&IM tt1dd' 
mltme şartnemeleri (IS) ln11ut mukabilinde Abretlerdı lklnd A~ lrmnlerdlr. Cildi bealer, ÇU, Len n ,t.tlcelert klmllen ıdlıl 
dUlmmlt vakfı mUtewe111 kaymakamlıitftdan alnm. llnalrbt te- eder. Yarım uırdınberl kibar aaahfeUeria tüclk ile kullm-
., natı (12081 liradır. Elıılltme 16 • evıoı • 931 prpmba '8ni1 .. t dıklan llhbl sUnlUk krem1erlc!lr. 
ıs de Bevofhmda Tettraf eokafrada BeyoUu vakıflar direk*IO· KREll BALSAMIN 4 QEKILDE TAKDiM EDt 
tnnde top anıcalr ihale komlsvonunda yapıllleÖtır. Kblltmew ti- v 
m:eklerin Mimar ve M hendi• 01-tan •e laabl (10000) liralık 1 - Krem Baı..ta Y•lb ıec:e için penbe renkll 
bir yapı laini teahhUd edio eri bir •rette buardıklannı ~mrir 1 - Krem balaamln vaiııs ıOndUa için beyaa ren1r1l 
resmi yerlerden ptfrecekleri ftliblan lmnbul Bqıddth'ltt~ 1 - Krem Balumia ICI badem cGaclU. içia heJaa renldl 
bevetl fenniyeslne ibru ile ayrıca ftll1ra alacaklardır. Ancak ba 4 - Krem Balumln acı badem acce için peDbt renkli. 
muamele ve.mi ihaleden tekf• ria ene11ne bdu ollmlı tuttu'· tNGtLtz KANZUK ECZANESi. 
Munkbt teminat ~eleri eblltme tarihinden liri -- ...eline .._ •---L..-

L..---'--'•~ ...... • ............................. iliqiıiı.i .......... iiiiiii;.11 .. '!'llı lı:acbr llOtevelll ..,._. •• Yt~ıllae _.._ -lreMH-+ p 11 
tmllaktır. <111> r ... 



SAYFA 8 ULUS 

Plan Koı)yalaı·ı 17 Ağu tosdım itihareıı l\1ctro karesi 50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel.1230 

• • 
Ki • 

• • 
YENiŞEHiR AJANSI. 

(ANKARA·) 

L 
' 

Yenişehir Halkının Dütün banka muamelelerini çok büyük bir dikkatle 
• 

vapacak oıan Türkiye iş Bankası 
Yenişehir Ajansı. <Ankara> 

sabah saat 9.30 dan itibaren saat 1 S e kadar, fasılasız, sayın 
f 

müsterilerinin emirlerine amade bulunacaktır. 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI ILANLARI 1 
1 - Cebecide 450 inci adada 9 sayılı parselinde Hüseyin Hüsnü

nün arsasiyle şüyulanan 167 metre murabbaı Belediye malı ar&a 15 
gün müddetle açık arttınnaya konulmuştur ~ 

2 - Muhammen bedeli 501 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 37,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı ı,terl kale· 

ınlne ve isteklilerin de 15 cyllıl 936 salı gUnU saat on buçukta Be-
lediye Encümenine müracaatları. (650) 2-4004 

İLAN 
ı - Ycnişehirde 1034 inci adada 2 parselde Veli ve Vehbi arsa• 

lariyle şuyulu 359 metre murabbaı arsaya istekli sıkmadığından açık 
arttırması on gün uzatılmqtır. 

2 - Muhanumn bedeli 2513 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 188,47 liradır. 
4 - Şartnamesini görnsek lstlycnler her gUn yazı işleri ICalcml· 

ile ve htekıilerin de ıs eyH'tl ~ Alt günü wat on ~utta ~ediye 
tncllmeoine müracaatları. (649) 2--4003 • 

t - Yenitehirde 1073 ündl adada 6 parselde 29,50 mette murab
tiaı ada faılaınna talip çıinnadtfmdan açık .. rttmnaır on cUn uza· 
&ılmıttır. .. 

2 - Muhammen bedeli 147,50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 11 liradır. 
4 - Şartnamesini görmiek latiyenler he.r gUn yazı teler1 l<ateml• 

ile ye isteklilerin de 11 eyltll cuma gUnll saat on bucuktı Belediye 
Bncttmenine müracaatları. {648) 2-4001 . 

İLAN 
, ı - Yenitehirde 1073 Uaci adada l parselde 169 metre murabbaı 
~ya istekli çıkmadığından açık arttırması 10 giln U7.atdmııtır, 

2 - Muhammen bcdellr&45 liradır. 
1 - Muvakkat teminatı 63 liradır • 

4 - Şartnamesini görmek: istlyenler her gUn yazı işleri kalemi· 
ile ve isteklilerin de 11 eylut 936 cuma günU saat on buçukta Bel~ 
•ıre encUmenine müracaatları. (647) 2-4001 

!LAN 
Akköprilde İstanbul Hu fırın kiracısı İbrahim, hamur ekmclC 

stbı'dığından yirmi, İsın:tpaşa mahallesinde 21 numaralı Halk fı· 
rmı müsteciri Recep hamur ekmek çıkardığından yirmi, Ulueak 
fırını müsteciri Nuri di!ler arasında gıcım yapan ve yenilecek ev
ufta olmıyan ıre hamur ekmek çıkardığından kırk, Balıkpazarında 
fırıncı Halit hamur ekmek;çıkardığından yirmi, Doğanbey mahal • 
ininde ibadullah caddesinde 64 numaralı dükkinda bakkel Mehmet 
bozuk yağ sattığından bet lka hafif para cezasiyle ceza\andmlmıg-
lardır. (651) 2-4005 

1 D. O. YOLLARI VE UMANLARJ UMUM 1 
MODüRLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI:: 

İLAN 
Muhammen bedeli 12233 lira olan idi ve duble bina camlariyle 

vagon camları 29-9-1936 salı gUnli saat 15,30 da kapalı zarf uıuliy • 
le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 917.48 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5-936 G. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiı olan talimatname dairesinde alınmış ve· 
sika ve tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireılndcn Hay. 
darpa~da Tesellüm -re Sevk §efliğlnden dağıtılmaktadır, 

,(628), 2-3988 

!LAN 

... Afyon • Karat<uyu • Alsancalc ve Afyon• Karatcuyu • Isparta 
\'e ~bclerl araaında iıleyen yolcu katarlarının vakti hareket eaatle. 
ri 1.9.936 trlbinden itibaren del~rllecektir. Yeni tarifelere ıöre 
haftada dört defa Alaancaktan Karal:uyu tariklyle Afyona celeceJc 
ve Afyoadan hareket -eaecek doğru katarlar ·Afyonda Konya kata• 
riyle bulu9acaklardır. Gene haftada Dç defa Aydından Afyona ge• 
lecek btarlar Ankaraya devam edeceklerdir. Bu milnuebetle Af· 
yon • Eıkitehlr araaında ltleyen 205 • 206 yolcu katarları 1·9-1936 
tarihinden itibaren haftada altı gUne çıkarılacaklardır. Fazla izahat 
için iıtuyonlara müracaat edilmeal ilin olunur. (607) 2-3983 

,-

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu alqam 9-15 de 

SON GUNAH CLARK GABL& 

Ayrıca: Mike Fare 

Bahçe kısmında Kurbağa Adam 

Nafia Bakanlığından : . 
ıs • eytnl • 936 salı gUnU saat 11 de Ankarada Nafıa S 11 il' 

malzeme ekıiltme komisyonu odasında 432,25 lira muha~, 
dem 83 sif t erkek 8 sift kadın iskarpini mübay.aası paıır ı 
nuhmıftur. 

lartname ve buna mUteferrl diğer evrak parasız olarak 
dairesinden verilecektir. 

Muukkat teminat 32 lira 42 kuruıtur • 
1~36 ıeneıi Ticaret Odası vcıikası ibrazı mecburidir. d ..., 
Pazarlığa girecelclerin 15-eyltll 936 salı g{inU aaat Jl ;_,,,ı 

eksiltme komiıyonunda bulunmaları lazımdır. (639) 

Yükse) 
Komisyon Evi 

Ankara Şehri İmar. Müdürlüğünden : 
Evln sahlb( 

Emlak arazi alını satımı bil· 
umum ticari muamelat komi&• 
yonculuğu yapar. Fadıl Beker 
Muharrem Akalın. Belediye ar· 
kasında Ali Nazmi apartımanı 
No. 11 - Tel: 1963 2-3912 

Sablık Eşya 
Mükemmel salon, yatak, ye

mek oda talmnlan satılıktır. Y c
nitehir birinci durak S. Sırrı cad
deıi AparL 3 No. 4 her gün öğle· 
den aonra görülebilir. 2--4007 

Mahallesi Sokağı 

Hacı Bayram Dere aokak 
Hamam önU 
Altın dağ 

İnkılap • 

•• 
Benddcrcal 

Türbe sokak 

Cinai 

Bir ev ilç dilkkin 
ev 
Bir ev iki dikkaı) 
bir depo, 
Ev 

Ada 

44 
122 

67 

Parsel 

-
ll 

Muhammen 
bedeli 

70 
450 
180 

Bayan Zakire ıs . .uf. 
Hoca Abdulla ·<18 fi.atP' ~ 
Mehmet. Ad<l1ı _, 

JllP't 
270 Mehmet oih• JIC 

Hatice 
,, Tahta konak Ev SO 13 800 Kadı Halil ti ,,,. 
,. .. ,, Ev 50 14 450 Bayan Mele 11çı1' 
Yukarıya kaydı _çıkarılan ev, Depo ve DUkklnla rrn enkazı ı eytul 936 salı günü saat 15 d rı. 

ma ıuretile satılacağından taliplerin bu günde İmar MUdürlüğündeki komisyona müracaat1•~14f 
(466) 

YENJ 81NE.MA 
SU GECE lmtiyu sahibi ve Ba§mu• 

Yozgat Va 1~1~=-:nden •• harriri Falih Rıfkı ATAY 
~:a.u. Umum! Kıtrlyatı ldare 

P E R G 1 N T 
GÜNDÜZ iKi FiLM 

J - GÖNÜL ACISI 2 - PERGINT 
Geceleri yalnız bir film gösterilir 

PEK YAKINDA 
936 BERLIN OLlMPIYATLARINl SEYRE }lAZIRLA..NlNIZ. 

(16319) lira 28 kuruı kefil tutarlı eksiltmeye JConulmuı; olan eden Yan ı,ıeri MUdUrU 
lrozgat •Yerköy yoluna talip çıkmadığından eksiltme 7-9-936 pa- Nuuhl BAYDAR 
artHl saat (14) de VilAyet Encümen odasında gene kapalı zarf u- Çıakın caddesi civarında 
1Uliyle yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek ls;in (123) lira (96) ku· Ula BUltD4Wlade llasılıııqur. 
hlf muvakkat teminat :vermek. Bayındırlık Bôanbfı ehliyetini l • ""-!" _________ ..... .-1 
... ,." ti.:.ıret odasında klıY,.dh bulunmak ıuttır. (634) 2-3989 


