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1: ouumi bf/lıislcri 

End~strimizi kuraı.ten tarıma da 
Önem vermeliyiz 

· HTürkiye bir tarım memleketidir.,, 
Sözünü ötedenberi işitiriz. Endüstri
si yok denecek dereceye inmiş olan os
manlı imparatorluğu devrinde bu söz 
belki bir takım dar görüşlü insanları a
vutabilirdi. Bunlara göre Turkiyede 
endüstrinin ileri gitmemiş olması mem
leketin tarımcı olmasından ileri geliyar 
du. F k t ne yazıktır ki her şeyden 
önce t rımcı olduğu söylenen Türki • 
yenin tarım üretimi metodları geri, 
köylüsü "aşar., denilen bir belanın e
siri idi. Bundan ta ka tarımcı osmanlı 
imparatorluğu her yıl dışardan milyon
larca liralık un ve buğday alıyordu. 

Cumuriyct Türkiyesi ulusun bel • 
kemiği olan köylüylı "aşar,, dan kur -
tardıktan sonra dışardan yaptığımız 

un ve buğday giritleri azalmış ve hele 
u son beş yıldanberi çıkat yapılmağa 

bile başlanmıştır. Türkiyenin tarımcı 
bir ülke olduğu sözu de ancak kendi 
ekmeğimizi kendi buğdayımızla yap ,. 
mağa şladığımız şu son yıllarda ha
k'' "t olmu~ oluyor. 

1927 sayımında Tiırkiyedc nüfusun 
% 81 inin tarımla, o/0 5, 6 sının endüs
tri ile, % 4,8 inin tccimle ve % 7,9unun 
da öteki işlerle uğraştığı anlaşılmıştır. 
Bu atadar ezici bir çoklukla tarımcı o
lan bir ulusun her şeyden önce tarım 
işlerine önem vermesi gerektiği belli
dir. 

Gerçi ekonomik bütünlUğümlizU 

aağtamak için bugün planlt bir endüs
tri kurmaktayız. Devletin ve ulusun 
bUyU.k bir hevesle giri tiği bu yolda 
her gün lbiraz daha .ilerliyoruz. Fakat 
unutmayalım ki bu endüstrinin temeli 
dün olduğu gibi bugün de, yarın da her 
zaman tarım olacaktır. 

Çıkatlarımızın hemen hemen hepsi 
tarım Urünleridir. Bundan sonra ge • 
lişeceık olan endüstrimize gereken ham 
maddelerin çoğunu da tarımdan alaca· 
ğız. Tarımımızın ilkel durumdan kur· 
tanlarak daha verimli bir hale getir.il· 
mesi köylümUzUn kalkınması için oldu· 
ğu kadar endüstrimizin iç pazarının 
bilyilyebilmcsi için de birinci derecede 
gerekli işlerdendir. Meseli, kurulması 
bitmiş olan dört şeker fabrikamız iç 
pazarın bugUnkU darlığından dolayı 

ancak 65 bin tonluk üretim yapabil -
mektedir. 

Şeker çıkatı yapmaktığımıza ise 
imkan yoktur, çUnkü bir takım özel 
prtlar sayesinde dünya piyasasında 

bizden çok daha ucuza şeker satan ül
keler vardır. Şeker için olduğu kadar 
dokuma endüstrimizin de rantabl bir 
tekilde işliyerek geljşme&i iç pazarla -
rımız alrm gücünün artırılmasına bağ
lıdır. Ulusumuzun yüzde 81 inin tarım
cı olduğu göz önünde bulundurulursa 
köyliimliziln kalkınmasını sağlamanın 

ulusal ekonomi için ne kadar bi.ıyUk bir 
hedef olduğu kolaylıkla anlaşılır. 

Zaten bu bakikatları çok iyi bilen 
cumuriyet hiikümeti köylüye elinden 
gelen yardımı yapmakta gecikmemek
tedir. 

l - Köylünün ürünlerinin yok pa
hasına satılmasının önüne geçmek için 
geçen yıl çıkarılan bir kanunla unun 
kilosundan iki kuruş vergi alınması ve 
bu paranın buğday uretmenlerine da
ğıtılması sağlanmıştı. 

2 - Öte taraftan başka bir kanunla 
köylünün krizden önce (1931) Tarım 

Bankasına otan borçları yüzde 3 ürem
le on be§ yıl uzatılmıştır. Tarım Ban -
kasına hilkümet bunun için her yıl bir 
milyon lira ödemektedir. 

3 - Tarımın ilerlemeai için gerek
li prtlardan biri de kültürün genif 
halk arasında yayılmasıdır. Bu ihtiyacı 
karşılıyabilmek için bir çok tarım oku
lu ve örnek çiflikleri açılmış ve çok iyi 
sonuçlar alınmıştır. Bu okullar aayı
sının gittikçe artırılarak mümkün ol • 
duğu kadar çok köylü çocuğunu bilgili 
tarım yapmağa alıştırmak Ulkemiz için 
pek faydalı olacaktır. 

4 - Daha düne kadar Türlliyede 
buğdayı depo edecek silo ambarları -
mu: yoktu. Geçen yıl Konya, Ankara, 
Sıvaı ve Eskiıehir büyük ailoları ile 
yc«ii ambar yapılmış ve o çeVTelerdeld 
buğdayların temiz bir surette saklan
ması sağlanmıştır. Bu yıJ da yeniden 
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yirmi silo ve ambar yapılmasına baş • 
lanmıştır. 

S - Ürünlerimizin kalitelerini yük
seltmek için de ciddiğ çalı:.malar yapıl
maktadır. Meseli, en önemli tarım Ü· 

rünlerirnizden olan pamuğun kalitesi· 
nin yükseltilmesi için devletçe bir ikon· 
trol kurulmuştur. Pamuğun ekimi ile 
birlikte ayıklanmasının sağlam metod
lar.a bağlanması için devletçe yapılan 
çalışmalaı sonucunda bu iırünün kali· 
tesi epey düzeltilmiştir. 

Tarım Bakanlıgı bugün yalnız iyi 
cins pamuk ekilmesine izin vermekte 
ve lbu suretle aşağı kaliteli pamuk ye • 
tiştirilmesinin önüne geçilmektedir. 

Öteki ürünlerimiz üzerinde de ara -
tırmalar yapılmaktadır. Meesla, geçen
lerde orta Anadolu için en elverişli 

buğday tipinin bulundugunu biıyuk 

bir hoşnutlukla duyduk. 

Şu saydığımız tedbırlerden başkıı 

tlrünlerimizin dıs pazarlarda ıiiriimü

nü saÇlamak için de "Türkofis ,, kurul
muştur. Turkofis yakın dogudan baş
lıyarak türk ürünlerine yeni pazarlar 
açmak için Hindistan, Çin ve Japon • 
yaya bile ajanlar yollamıştır. 

Görülüyor ki gidilen yol türk eko
nomisini kendi üzerine büzülmüş bir 
otarşi degil fakat dışarısı ile bol bol 
alış veriş yapar bir halt! götürmekte • 
dir. Tarımımıza layık olduğu önemi 
verercık ürünlerimizin üstünlüğünü dün 
yaya tanıttığımız zaman arsıulusal te
cim alanındaki yerimiz yükselecektir. 

Endüstrileşmemiz bizi tarımda ça· 
hşmaktan alıkoymamalıdır. 

DACI IK HABERLER: 

"'iytlmd" k<ırgcıŞ<ılık 

Singapour, 10 (A.A.) - Bangkok'

dan gelen haberler, Siyamda bir karga
şalık çııkmrş olduğunu bildirmektedir. 

H. Umf()lini deniz 
manevralarında 

.ı..aspezia, 10 (A.A.) - B. Mıısolıni 

kendi güdeminde olan bir uçak ile bu 

raya gelmiş ve hemen torpidoya ibine· 

reı'k Zara kruvazörüne gitmiştir. Baıba

kan filonun aon manevralarını buradan 

seyrettikten sonra saat 13.40 da gene u
çakta Romaya hareket eylemiştir. 

Mmccağni'nin b11lHndıığıı temsU 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Bestekar 

Maacagni, Szeged şehrinde "Cavalleria 

Ruaticana,, nın oynanmasını kendisi 

yönetmiştir. Milan Skalındaki şarkıcı

lardan üçü bu oyuna girişmişlerdir. Ti· 

yatroda İtalyan hükümeti adına, Marki 
Lepri bulunmakta idi. 

ES 

RADYOLAR 
Ar KAR 

19.30 - Egitim saati 
19.40 - Musiki: 
Haydn Sonate 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20.10 - Arıcılık saati 

20.20 - Musiki : 

Mozart Sonate 
Necdet Remzi· Keman 

Ferhunde Ulvi: Piyano 

20.40 - Dans musikisi 
20.50 - Habe'l'ler 

ISTA 8 L 
12.30 Hafif musiki ve dans musi

kiai (plak) 

18.30 Danı; musikisi (plak) 

19.30 Çocuk saati. Hikayeler. Me

sut Cemil. 

20.- Ziraat bakanlığı namına bağ

cılığımız hakkında söylev: Atıf Nedim. 

20.30 Radyo caz. ve tango orkest

raları. 

21.35 Son haberler - borsalar. 

21.45 Bayan Garipyan §an· piyano 

ile. 
22.10 Plak neşriyatı 

, 'ULU!> 
• 

DIŞ HABERLE 
SOVYETLER BlRLlGl' DE: 

Arsıulusal fiziyolog· 
hır kuı·ultayı açıldı 

Leningrad, 10 (A.A.) - Dün, 
birçok hükümet üyelerinin ve bir 
çok davetlilerin bulunmaıile on -
beşinci arsıulusal fiziyologlar ku -
rultayı açılmı§tır. 

Kurultaya 900 den fazlası 3i 
türlü memleketi oruntıyan yaban
cı ilimmen olmak üzere 1 .500 den 
fazla delege katılmıştır. 

Tunıltayın başkanlık bürosu 
na, Sovyet Rusya akademisi üye
lerinden Profesyr Pavlof, fransız 
Profesör Rapique ve İngiliz pro -
f esör Hil seçilmiştir. 

Akademi üyesi Pavlof, alkış -
lar arasında kurultayı selamlamıt 
ve genç ilim nesillerinin yetişme
sinde bu kurultayın büyük hizmet 
lerde bulunacağım söylemi§tİr. 
Pavlof, Sovyel Rusya hükümeti • 
nin gençleri ilme teşvik etmek ve 
ilme büyük yardımlarda bulun • 
mak yolundaki çalışmalarım ileri 
sürdükten sonra, kurultayı savaşa 
karşı bulunmaya çağırmış ve sa -
vaşı, "hayatın güçlüklerini kotar 
mak için hayvanca çare,, diye va
ınflandırmıştır. 

Bundan sonra sağlık işleri 
halk komiseri B. Akulov, hükü • 
met adına kurultayı ıelamlamıt 
ve kurultayın, verilen önem ıebe. 
biyle fizyoloji ilminin çok ilerle . 
mekte olduğu Sovyet Ruaya' da 
toplanmasından dolayısiyle kıvan· 
cını biJdirmİ!lir. B. Akulov, Sov -
yet Rusya'da ilim alanında göste
rilen kınav hakkında da izahat 
vermiş ve son olarak delegelere, 
insanlığın iyiliği için yapacakları 
işlerinde büyük ba,arrlar dilemit 
tir. 

B. Akulov' dan sonra, ilim aka. 
demisi batkanı B. Kaprinski ile 
Leningrad sovyeti ba,kanı 8. Ko· 
datzki de kurultayı selamlamışla'l'
dır. 

Diyevlerden sonra kurultay, 
amerikan delegesi Prof eıör Can . 
non'un raporunu dinlemiştir. 

Rusy<ıd<ı ekilnı toprak 
Moskova, JO ( A.A.) - Resmiğ ista

tistiklere göre, 5 ağustos tarihinde Sov
yet Rupyada 40.348.000 hektar ekin biçil
miştir. Bu mikdar biitun Sovyet Rusya 
toprağının yüzde 48 zidir. 

ALMANYA'D : 

l>atızigin Polony<l ile dostluğu 
Bertin, 10 (A.A.) - Sıyasal çeven

ler, Lehistan ile Danzig arasındaki ger
ginliğin gevşemesinden dolayı hoşnut

durlar. Bunun Danzig huki.ımeti ta
rafından yapılan girgi ıle oldugunu 
kaydetmektedirler. 

"La Correspondance Politique eı 
Dıplomatique., , ıbu husust unları ya
zıyor: 

"Danzig ve Lehıstan, anlaşoı ıste

ğinde olduklarını isbat ettiler. Bu su
retle yalnız kendi ekonomik asığlarına 
değil, ayni zamanda Avnıpa barışına da 
hi7met etmis ve alman • leh ilgilerinoe 
çıkacak güçlükler yüzünden bu barı ın 
bo .. ulmasını istiyen bazı tcırafların umu· 
dunu kesmiş oldular.,, 

/)mı.zig anltı~nuuıımrı <mtı Vtıs/ı 
Varşova, 10 (A:.A.) - uhistan ile 

özgur Danzig şehri arasında 8 afustos
ta imza edilmiş protokoldan once çıkan 
gümrük hadiselerini birer birer gözden 
geçiren Gazeta Polska, bu protokolun 
özgür Danzig şehrinin pa{a sıyasasının 
sonucunu vermiş yani dövizler işlerinin 
hazırlanmasına yaramı olduğunu yaz
maktadır. 

Rt1yşbank·111 alım plırwcı 

Bcrlin. 10 (A.A.) - Reichsbank, ye· 
dek altın parasını on hafta içinde 
10.640.000 mark arttırmış ve 104.636.000 
marka çışarmıstır. Bu artmanın, Rusya
dan gönderilen altınlardan ileri gel<li-
, c::ınıl,.ıııkt;ırlrr 

HlRl.E'ilK DEVLE'l'LER:.!!_E: 

A merikada yeni bir luuuın 
Va ington, 10 (A.A ) - Dün sena, 

son yıllar amerikan tarihinde gayet Ö· 

nemli bir kanun projesini onaylamıştır. 
Bu kanuna göre, patronlar ve i çi· 

ter, ihtiyaç halinde bulunanlara ve en 
önde analara ve çocuklara yardım etmek 
suret ile issizlere yukum el surette >ar
dımda bulunaca.klardır. Knnun, ayni za
manda, ağlık işlerinin daha ziyade ge
liştirilmesini de göz önünde tutma;kt:ı
dır. 

Bu kanun yakında cumur baskanı B. 
Ruzvelte ımza içın sunulacaktır 

Amt•rilaufo sıc"kfor 
Ncvyork, 10 (A.A.) - Louisıana'da 

Batonruı hapısyurdu yanındakı çiftlik
te çalışırlarken, be zenci kasanık sıcak· 
tan ölmüş, diğer sekiz ıanesı de bayıl
mıshr 

Kansas ılc ccnub ıllerınde ıcaklık 

38 5 dcreceyı geçmekter'hr 

A nu>rilwtla i~t;i gret i d ı•rum 
t•diyor. 

Nevyork, 10 (AA.) - Bayındırlık 

işlerinde kullanılan 700 ışsı, ı i bırak
mışlardır. Ayrıca 10.000 ı çinin en yilk
seği ayda 93 buçuk dolar olan gündelik 
baremini protesto etmek uzere onlara 
uydukları söylenmektedir. 

Filadelfiya tersanesinde de bir grev 
baş gostermiştir. 

Nevyork federal bayındırlık servi ı 

direktörü B. Johnson, grevcileri. yerle 
rine başkalarını almakla tehdid etmiş
tir. Bu zat. işsilerin grevinden komu 
nistleri soravh tutmaktadır. 

Geıwr<d Cmuon ıw tlivor? 
Nevyork, 10 (A.A.) - İşsizlere yar

dım yönetgesi tarafından kullanılmakta 
olan yüz bin işçiden yalnız 727 sı bu a
bah grev ilan etmişlerdir. 

Gem:ral Jo}mson, tekrar işleri başı
na gitmiyecek olan işçinin işsizlik oyı
tmı alamıyacaklarrnı söylemiştir 

Filadelfiyada da buna benıer hır 

grev ilan edilmistir. 

n. Kcllogun bir mektubu 
Scnpol, (kuz.ay Amedka) 10 ( A.A.) 

- Kellog andlaşmasını yapan eski ba· 
kan B. Keltog, bu and!aşmayı imza e
den blitün devletlere karşı bir me-ktub 
neşretmiştir. 

Bu mektupta öyle denilmektedir: 
"İtalya ve Habcşistan'ın aralarında

ki an laşmazhgı düzeltmek için harhe 
girmelerine hiç bir sebeb yoktur. 

Bu andlaşma, bugün İtalya ıle Ha
beşist.Jl arasındaki anlaşmazlığa uma
mi• lr yeritilebilir. 

Kellog ancllaşması, sadece bu ıki ul· 
kc arasında bir bağlantı değil, bu ülke
lerden her birinin digerile olan anla -
m zlı mı barış yollarile, yanı arsıulusal 
hakyerinin veya bir yargıç komisyonu
iun kararilc kotarmaları yolunda büt:.ın 
liınycı uluslarJna karşı. yüklendigı bır 

yuk n<lir 
Andlaşmada mzası bulunan butun 

uluslardan, barışnı korunmasını ve and
laşmanın eınrettigi yi.ıkenlcre baş •ğil

mesı.,i ıstemeok .her ulu un hakkıdır.,. 

Bir uçağın tlem>deri 
A;ar.ed, (Kaliforniya) 10 (A A) -

Birkaç hafta önce, Pao:ifik demzinde 
dene; uçu lan yapan büytik FJin~ 0 -
lipper uçağı, dün saat 19 da Hono?ulı. -
ya r.i mt:k üzere havalanmıştır 

İlk uğrıyacağı yer, Vake-Island'dır. 

J~PA YA'D,\: 

lspmı)·ol işçiwriıw iş b11lm<lk it;iıı 
Madrid, 10 (A.A.) - SU bakanı, yal

nız Amerikada yaşayan ispanyolların 

faydalanacağı 16.9.1931 tarihli kanunu 
Avrupa<la oturan ispanyol işçilerine 

kapsıyan bir kanun projesi vennittir. 
Bu kanun, lspanya dışında oturan gü~ 
delikçi İspanyolları askerlik hizmetin· 
den istisna etmektedir. 

Bu gibiler, asker toplama zamanın
da, konsolosluğa görünmekle yetsinc
ceklcrdir. 

Bu tedbirin hedefini, gençlerin, as· 
kerlik hizmetinde bulundukları sırada 

işlerini kaybetmelerine ve bu suretle 
İspanyada i lzli~in artmasına engel ol· 
maktadır. 

lNGlLTERE'DE: -
lngilterede seç ı ı 1 

hazırlıgı 
Londra, lO(A.A.) - Sıyasal ku 

rumlar, gelecek birinci te,rin s0çİ
mini hazırlamak için büyük bir ça
lışma gösteriyorlar. 

Bugün mevcut a~avlıklarm tutar. 
490 muhafazakar, 50 ıimon:st li
beral, 28 ulusal işçi, 505 işçi, 400 
liberalsamuelist olmak ÜzPre 
1470' dir 

Bu rakamlar, tekrar gÖ7:den 
geçirilecektir. 

Diğer taraftan B. Loyd carç, 
''New deal,, etiketi altında ad y 
gösterip göstermeyeceğini henüz 
bilmediğini söylemiştir. 

Mahafazakarların ergesi, lihe. 
ral simunist ve ulusal işçi orun· 
taklarını arttırma ve bazı mı ha
fızkar adaylara el çektirmektir. 

Evvelce, R. Baldwin tarafın
dan da meydana konulmu, ol n 
bu erge seçimin ulusal mahiyetini 
kuvvetlendirmek yolundaki arzu
yu karşılamaktadır. 

Hükümet, hu "ulusal,, etiketi 
altında, seçicilerin kendisine gü -
venini tazelemesini istemi~tir. 

ln,,iltere l>0rç alaaıhm14 
Londra 10 (A. A.) - Nev 

Kronicle gazetesi, finaosal çe • 
vcnlerde dolaşmakta olan bir yayıntı 
kaydetmektedir. Bu yayıntıya göre hil
kümet, ulusal savgası ihtiyacı iç.in i1<i 
vüz mi11on liralık bir bor~ yapar.aktır. 

rRAN 'A'DA: 

Frmuada h<lyaı ucuzluğu 
Paris, 10 (A.A.) - Dün, UçUncü cu 

murl~ tarihinde ilk dcf a olarak, Fran· 
sanın biltUn ilbayları toplandılar. Ken. 
dilerini bu toplantıya çağrrmı§ olan B. 
Laval, kararnamelerin ve hele bunlar .. 
dan, hayat pahalılığını ucuzlatmak hak• 
kında olanların yeritılmesine emir ve
rilmiştir 

llrest ı1e Tulona giden ger(;İıa 
komi3yonları 

Paris, 10 (A.A.) - Sol partiler say 
lavlarının bir toplantısında Brest ve 

Tuloıw. gerçin komisyonları gönderiltne· 
sine karar verilmiştir. Bu ko:niayonlar 
gelecek salı günü yapılacak olan bl6 
toplantıda, raporlarını okuyacaklardır. 

Tulmuuı ~ iilciin t)(U' l 
Toulon, 10 (A.A.) - Dünkü gUn 

tam bir ıükun içinde geçmiş, ne tersane 
de, ne ıehirde hiçbir hadise olmamıştır. 

Bir işçi delegasyonu, denız .komn· 
tanlığına giderek, kendilerinın azı çıka 
ran işçilerle karı tırılmamasını rica et· 
miştir . 

Şarbay, halkı siıkuna çagıran bir 
bıldiriği astırmıştır. 

Ceza hakyerı, 42 ki ı hakkındakı tut• 
saklık kararını onaylamıştır 

Brest, 10 (A.A ) - Tersane ışçıleri, 
dun i terinden güri.ıltiısiızce aynlmı'· 
\;1 dır. Sokaklarda ~ir gö t ri yapıl· 
mamı~tır. 

Pnri~ bor~ası 
Parıs, 10 (A.A) - 9 tar hl Pans 

bor9oası: Değerler borsasında durum, 
uygun olmakta devam ediyor. Fakat ha• 
la ahvre çok seyrektir. Fiatlar, genel 
olarak az oynamıştır. 

Sovyetlerin Paris elçiliii 
yönetgeri öldü 

Metz, 10 (A.A.) - Otomobıli, Fou
ligny kasabası yöresinde ıbir ağaca çar· 
pan Paria sovyet etç,iliği yo~tgeri B 
Divikovaki, hastahanede ölmüştür 

lngili:tlerin bıraktığı. mermil~I' 
Arras, 10 (A.A.) - Onarılmakta t>

lan bir demiryotunun altında, ingili• 
topçularının eski bir mermi deposu btl

Junmuştur. 

170 milimetrelik 250 tane mcnJWı Jıa 
:ıasız olarak çıkarılmıstır. 
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Bira~ ıuantık 
1...l ay Hüseyiı c .. id, Yedi G .. ün 
• .1 dergisinde "geçı. me zorlugu,, 
başlıt;: altında yazdı,) bir ~azıda 
lstanbulda geçim ıe zorluguıwn 
arttıg'rını ve orca JıaJli aylclerde 

., I ' hir yarıdan ihtiyaçlar çoga rrKen 
bir yandan da bunları kar.şılama~ 
imk11alarımn azalma::.ı gene!.~'! 
hoşnudsuzluk doourduğunu soy,. 
yer k u "onuca varıyor: 

"Duııda ayle ve sosyete ıçin bır 
te:ıı el! .-örüyoı sak kurtulma ça 
rc .. ini feri:.lere çalışma ve para ka
/ n na sahasını açmak yolunda a
ranı:ılrdır. Endüstri ve ticaret kay· 
naklarını devlet elinde toplamaya 
bazı A" rupa milletlerini sevkedeı~ 
cereyan iste bundan d~l~~ıdır kı 
buo-iınku türle sosyetesı ıcın uy 
gu~ gelmez bir tutumdur.,. 

Devletçilik sıyasamıza kaqı, 
açık v~ya insi, simdiye kadar pek 

. ı ~tu Fakat çok tcnkıdler yapı mı-: · _ . 
bunların hiç biri. Bay Huseyın 
Cahid'in yukarda kısaca :ınlattı -
~ .. - u·· kadar lıayalı ve man gmuz goruş 
tıksrı olmamıştır. 

Demek ki, lstanbulun hemen 
büyük bir geııliğe kavuşması ve 
orta halli insanların radyolu .oto 

b .11• gı'n bir sınıf halınde mo ı ı zen ... 
meydana çıkabilmelerı ı~m devle: 
tin eline aldığı dört beş 'f letmeyı 
bırakması ve be§ on f abrıkyı yık
ması yetecektir. Bu ne ?.ar.al g~ -
nişliğidir, bu ne tuhaf ~uşundcedı1r. Her ne kadar üzerınde uru -
maya değer tarafı yoksa da bu la
raziycyi ele alarak biraz gözden 
geçirelim. . . 

Devletin kamu hizmetlerım ve 
fabrikaları işletmesinden bizde 
fertler zarar görmüş müdür? Ve 
görmüşse bunların sayı~ı ~açı b~ -
Juri' Bay Hüseyin Cahıdın tabı · 
rince "bu cereyana kapılmış olan 
bazı Avrupa memleketlerinde., 
bundan zarar görmüş küçük bir az 
lık vardır. fakat tatbikini billıa · 
sa uygunsuz bulduğu memleketi -
mizde devletçilikten kimse zarar 
görmemiştir. Görmemiştir. çünkü 
devlet §İmdiye kadar kimsenin gi
rişmemiş olduğu ve ileride de gi
rişeceği pek umulamıyan i leri, 
yapllmaları lüzumlu olduğu için 
eline almıştır. Devletin bu işlet
melerden vazgeçmesinin orta hal
li halkı nasıl zengin edeceğini bu
lup çıkarmaya imkan yoktur. 

Bu memleket asırlarca müddet 
en geniş bir liberalizm içinde ya
şamıştır. Ve bu asırlar içinde ya
pılmamış kalan ve memleketin 
hasret çektii{i pek çok i~ler son 
devletcilik yıllarımızda başarıl 
mıştır. Hiç kimseye iş alanlaflm 
kapamamış olan devletçiliğimiz, 
uzman, mühendi , işyar, işçi. bin
lerce yurddaşa iş sahası açmıştır. 
Ve devletin yarın işlemeye başlı
yacak olan bir çok demiryol/arı 
ve fabrikaları da daha binlerce 
türke iş verecektir. 

Bay Hüseyin Cahid. de~lct~r_ı 
teşebbüsleri sayesinde gen/ık .r~
zü gören bu binleri görme'!!ek '~~1! 
gözlerini kapayor da. ozledıg_ı 
mevhum liberalizmin radyo ve pı
ya110 sahibi edeceği insanlar!n nok
san kalmıs ihtiyaçJariyle ugra~ı -
yor. . 

1 htiyaç, fakat bu m;m!eketın 
ne kadar ve ne çok .şeye ıhtıyacı ol
duğunu içimizde bilmiyen ~ar mı? 
Hayat eviyesi, memleketm rela
hiyle nıtitenasiP. 018.r~k artacak • 
tir bu re/ ah sevıyesmın artmasın
da. ise devletçiliğimizin ne büyü~ 
bir rol oymyacağı pl'k yakmda go· 
rülcccktir. 

lstanbuldan dışarıya çıknuyaıı 
Bay Hüseyin Cahid, bu mernleke· 
tin bakikiğ ihtiyaçlarım elbe~te 
ki bileme . O, nüfusumuzun dort 
re üçünü teskil eden köylünün ve 
hususi işlet~eler elinde çoğun e
zilen i~çinin yoksul!u~u ve h~yat 
seviyesi üzerinde duşunmek luz~
munu bile duymayor. Buhran _YU· 
zimden ulusun bütün lertlerıyle 

• 
iÇ HABERLER 
Gazeteciler kulübüne 

yardım için 
lstanbul, 10 (A.A.) - İstan

bulda gazeteciler kulübünün ku
rulması hakkında basın kurumwı
dan bir yardım istenmiş, kurum 
yönetim kurulu, bunu yetkisi dı
şında gördüğü icin ,genkurulu top
lantıya çağırmıştır. 

Bugünkü toplantıya, kayıtlı 144 
üyeden yalnız 33 ü gelmiş ve co. 
ğunluk olmadıgından bır karar ve
rilememiştir. 

Yeni toplantı 16 ağustos 935 
cuma günü yapılacaktır. 

Zonguldakta parti işleri 
Zonguldak, 10 (A.A.) - Bu

gün part,; il baskanı. saylav Altıok 
ve saylav Hasan Karabacakla hal
kevi adına bir kurul Be} cuma ka 
munu merkezine gitmişlerdir. Ku
rul orada toplandn köyler halkiyle 
yakmdan değetlerde bulunacak. 
parti programını ve devrim ülku 
!erini konu acak ,kaynaşacak. ha 
talarına bakacak, eksiklerini ve ih 
tiy.tclarmı karştlamaya calısacak
tır. 

Denizlide yağmur 
Denizli, 10 (A.A.) - Altı ay

danberi hiç clüşmiyen yagmur hu 
gün saat 17 de başlamıs ve bir saat 
kadar çok şiddetli olarak yağmıs 
tır. Etrafa da kuvvetli vagmur 
yagdıgı haber ahnmı~tn 

/>oli ,, •. 

Yumrukla vurdu 
Dun Ali ile Muzaffer arasmda 

iş bulup bulmamak yüzünden kav
ga çıkmış ve Muzaffer Alinin gö
züne yumrukla vurarak yaral:ıdı
ğından yakalanarak tüzeye venl
miştir. 

Kamyon çarptı 
Dün şöför Abbasm gudemi al· 

undaki 91 sayılı kamyon dikkatsiz 
lik yüzünden Mehmede çarpıp ha· 
fif çe yaarlanmasma sebebiyet v~r 
diğinden şöför Abbas tüzeye venl
miştir. 

Parayı bozmadığı için 
Dün İslam isminde birisi gaze

te satıcısı Abdutlahtan bir gazete 
alıp, verdiği paranın üştünü iste· 
mış aralarında çıkan aytışmada 1 · 
lam Abdullahm sol kulağını yara
ladığından vakalanmıştır. 

Çalarken yakalandı 
Dun sabah Bayan Lütfiyeye ait 

(ön Cebeci) deki yapıdan Ömer 5 
tane çubuk demir çalarken yaka
lanmı tüzeye verilmiştir. 

Kahvede kumar oynar
ken yakalandılar 

Koyunpazarmda kahveci Meh
rnedin kahvesine kumar oynattığı 
haber alınmış diln bir suç üstü ya
pılarak Hasan, Süleyman, Hüse
yin, Abdullah ve Hüseyin adında
ki kimseler tavla ile kumar oynar
larken yakalanmışlar ve hakların
da yapılan kağıtla beraber (genel 
savamanlrğ) a verilmişlerdir. 

aynı nisbette genliğinden kaybet
miş olmalarına rağmen gene ra
hat ve sıkıntısız bir hayat yaşı -
yanlar için zenginlik istiyor ve 
bu maideyi gökten indirecek çare
yi gö teriyor: "Aman devletçilik
ten vazgeçiniz,, 

Mantık, biraz mantık ıstiyoruz. 
Yaşar NABI 

Çubuk barajında bir teh
like alanı ayrılıyor 

Geçenlerde İtçilerden birinin 
baraja yıkanmak üzere girerek 
boğulması üzerine yeni tedbirler 
alınmııtır. Bundan aonra bu gibi 
hadiselerin önüne geeçbilmek için 
Çubuk barajında bir tehlike alam 
ayrılacak ve bu alanın yanları tel 
örgülerle çevrilecektir. 

89 milyon ton su alacak 
iki baraj yapılacak 

Konya, 10 (A.A.) - Üç dol· 
mada dokuz milyon ton su alacak 
ve 40 bin dönüm toprağı sulaya· 
cak olan Sille barajının projeleri
nin yapılması işi ilbaylıkça İsvic
reden getirtilen baraj uzmam Dr. 
Grünere veıilmiştir. Mukavele bu 
gün ilbayla U7Illan arasında imza
lanmıştır. 

Bundan ba ka seksen milyon 
ton su alacak olan Altın barajının 
etütlerine başlanmıştır. 

Aydında hava tehlikesine 
karşı 

Aydın, JO A.A.) - H va L ... h 
liek .. inc karşı h .kımızı ilgilendit 
mek ve hava tehlikesinin önemini 
anlatmalc iç"n hRl1rnvimiz köylere 
avdmlatma kurulları göndermiş 
tir. 

Aydında peçe ve çar ~af 
A}dın, 10 (A.A.) - Bugun 

toplan n ~arkurulu, k dmlarnı 
çarşaf ve pe temal ö t in' 1elerini 
vn akltvan bir k rar vcrmi~tir. 

---·---
1 )iinl ii i~ıanhu 1 ga -
zetelt:'.\ri has\ azılarnı-

'· ela 1ıc_~ di)Tt.n·la .. ? 
'°'T&T te, ''811 u ~chrı 

• M ..,._ Jr7 nasıl kurulur .• ?,, 
adlr b yazIStndil B. Yunu Nadı, bir 
u ehri ıçin }'alnrz banyo yapmama 

k lfı gelmıyccegını ve sularının incele
nerek tıirlii ha '>:Jl rrna gore redavı :ı;C· 

kıllerınin de tayin eclilme ı lbımgcldı
ğinı söylcnıck(c ve bunun ıçin değerli 
bir doktorlar hcyettnin laburatöivarla 
çalışmn ı ıcab ettığini ı aret eylemek

tedir 

C huriye( da, boşyaz~ rnda 
um lstanbul telefon 

şebeke ının sat111 alınmar:ı ı~ini ileri 
ürmektedir. 

- --

Portakallarımız için 
sandık hazırlanıyor 

Portakal aatıı mevsiminin yak
latmaıı dolayıaiyle aandıklamı 
timdiden hazırlanması için Dört
yol ve Adana çevresindeki orman· 
lardan ağaç kesilmesine Tarım Ba 
knıılığmca izin verilmitti. Mersin
den de aynı iznin verilmeıi için il
gililer Türkofise başvurdukların -
dan ofiı Mersin yakınındaki or -
mantardan da ağaç kesilmesine 
izin verilmesini Tarım Bakanlığın
dan İstemi tir. PortaakJ, üzüm, 
incir gibi ulusal ürünlerimizi ken
di verli k~rf'!stelerimizden yapıla. 
cak sandıklar içinde yollamamız 
memlekette kutı,cnluk i,inin gelit· 
nıes;ni saqlıyacakhr. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 1 O (A.A.} -
Geçen bir hafta içinde gümrük' 

koruma örgütü 34 kaçakçı, 1687 ki 
lo gümrük kaçağı, 17 kilo inhisar 
kaçağı, 718 defter siğara kağıdı, 
dört tüfek, yüz mermi, altmıt iki 
keçi, on dokuz kaçakçı hayvam 
el geç1rmiştir. 

Harhiy<~ ve l\1üheıı-.. 
di~lıaııeden 

330 da çıkanlar bir 
toplantı yaptılar 

330 yılında harbiye ve mühen 
dishaneden çıkan C. sınıflılar okul 
dan çıkar çıkmaz genel ve kurlu 
lu savaılarma katılarak ulusun 
kurtuluıu yolunda kendilerine dü
şen ödevi yaptıktan sonra memle-
ketin dört yönüne dağılmıt bu -
lunuyorlar. Bunlardan Ankarada 
bulunanlar okuldan çıkııtarınm 
22 inci yıldönümünü kutlamak 
için 3 ajuıtos alqamı Çiftlik bah
çesinde to1>lanmqlar ve 22 it yılı
nın, okul çağmm silinmeyen hatı 
ralariyle biribirlerine olan sevgi 
ve bağhhklarımn canlı anlamını 
göstermitlerdir. 

Büyük türk ordusunun onurlu 
birliğinin bir dilimi olan ve timdi 
birçok ayrı ve önemli itlerde ça· 
lıtmakta butunan bu arkadaılar 
o loplanııta ölerek aralarından ay. 
rılanlarm anılarını ac1 ve saygı ile 
anmışlardır. 

Bu toplantıda bulunanların 
grup halinde çekilmiş bir fotoı 
raflarını kovuyoru7. 

sssuA!:':: 

lJibllyogra/ya 

Hava telıJikP. i ve 
koı·uıınıa çareleri 
Gazetcmızdc havacıhk hnkkın<b çıt: 

mış bir çok yazılarıyle okı.;rl rım- ı 
yakından tanımak ve değerlemek fır 
satını bulmu oldııkları arkadaşımlT 

Şakir Haznn'ın uzun zamandanbcri bu 
yilk bır özen ve çalı kanhkla hazırla 
dıgı ··hava tehlikesi ve korunma çaN' 
lcri .. uimli eser, 300 sayıfalık biıyift 

bir cild halinde artık elimizdedır. 
Hemen unu söyhyelim kı tmdı}·c 

kadar bu vadıde mcmleketimızde çık 
mı cserlerın hiç biri konuyu bu kadar 
geniı olarak ele almı ve buyuk bir yet 
ki ile incelemi degildır. Arkadaşmur 
c erinin, her bakımdan tam ve c ·ııı 1 11. 

olması içın elındcn •elen hıç ıır c:ı 

hfi.mayı e ırgemcmı~tır 

Bu eaer • dından nlaşılacıgı gıhı 
hava tehlıke ıni butun korikunçluğu e 

derinliğıyte, butiın imkan ve ıhtımallc 
riyle anlatmak ve ondan korunrr.ık 1('1'1 

ba vurulabilecek bütun çarelerı toplu 

olarak gö termek gay" iyle y zı mıstır 

Kitabı okuyup bitirdıkten sonr gorıı· 

yoruz ki bu hedef tam ir be sarı ı1 t'I 
de edilmi tır. 

Şa.kir Hazım, nılabilecegı gıbı. 

serıni bir veya bır kac batı c rin ·en 
almı veya çevirmi değildir Bu bılgı 
gubesinde batı kütüphanelerini doldu 
ran eserler içinde csa lı bir değer t3 

ıyanların hepsini ıncelemi , bundan 
ba ka türlü dergilerde çıılanrş havacıh 
ğa alt yazılardan da ayrıca faydalan • 
mııtır. Bu bakımdan eser, tam anla · 
miyle telif ve hususı bir görüş mahsu 
Hıdilr 

E rın .ıyrı bır meziy~ı de blitun 
nlattıkl rınr belge ol cak resımler vr 

krokilerle ızah etme ı canlı bir kilde 
göstermesıdir 

Uı;aklard on elci edılcn derle 
meler ve daha da yapıhnatı ihtimalt o 
lan yenilikler en ince teferruatına va 
nncaya kadar izah edilmiş ve bunlara 
k rşı karadnn ve havadan konınma ça
re teri gösterilmiştir. 

Başkaca zehirli gazlarla yapılaıbıle
cck hava hücumlarının tBrlU tanrlan 
ve bunlara kartı ahnabileuk ve aJrn
m ı gerekli tedbirler ayrı ayrı g&te
rilmittir. Gerek yllz ve vficud maske " 

leri ve gerekse maskesiz olarak gaz -
lanmış olanların aağıtılması açıkça gös.. 

terilrrıittir. Kitabrn, herke11in ınlayaıbi
leceği kadar açık ve temiz bir tUrkçc 
ile yaulmı olduğunu da ilave etmeli • 
yfz. 

Hava tchlıkeıunın, Başbakanımızın 
ilnlil söyleviyle bütün memlekette ko . 
runmak için bir kalkınma havası uyan 
dırdıgı bugUnlerdc bu tehlikenin ne 
olduğunu iyice anlatacak ve aynı z:ıı 
mıında gereğinde hava hücumlarına kar 

'ıalkm nasıl korunablleccfini g~ 
ek bir e ere Nlyük bir ihtiyaç nr 

h Şakir Hazrm, bu ıhtiyacı karpla • 
makla her tllrlU takdirlerimlze hak ka 
zanmı tır. 

Bu kalın .kitaba yalnız 50 kutu füıt 

konulmuı olması, onun herkes tarafın 
dan kclayca tedarik ~dilmesine imkin 
\'ermlşth 

~-----·-·----~-
Eski po ta genel direktö
rü B. Fahrinin duruşması 

!>ün eski posta genel direktö 
ru Bay Fahri, genel direktör Yeki. 
ti Bay Suphi ve merkez telgraf di 
rektöriı Bay fhaan'ın asliye ceza 
hakyerinde dunıtmalannft de•anı 
edilmittir. Ancak Bay Fahri'nin 
hastalığı dolavısiyle gönderilen 5 
ai;ıstos tarihli 20 günlük raporun 
okunması üzerine duru,ma 27 
ağustos salı gününe bınlkılrnıftn 

Muğlada yağmurlar 
Muğla, 10 (A.A.) - Dört •1 . 

danberi yağmur yüzü ımmiyen 
Muğla'ya, bugün öğleden IOnra 
yağmur yağmaya bqlanuıtu. 
Yağmurdan önce tiddetli bir fır -
tma esmittir. 

Aakara Birası ; 
--~~~~!!!!!"!!!~~~~~~~=!9~~~~-~!!!!!!!!~~~~~~-

Sıcaklarda en 
çok çllmekte oıan bir içkidir. 
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saray lısesı gıbı, memleketm kurumla- -- -
Genç ve nü·kttldan profesör, önden 

yinrityf'rek: 
- Burada yirminci asra ~iriyorıJıı. 

dedi. 
Yepyeni dem·r karyolalar, 'beyaz ba

danalı dıvar ar .. 'Bu bma son zamanlar-
ifa yatakhane o'larak kullımrlma'k üzere 
'Sr-1as HseC'ıne ilave edılmiş. 

- Ta e deri nereye- srgfüraca-gımı

:zı ı hm' oruz. 
1() s rada ya mu~.ı tJindc , nahtarlar

Ja, o k s ur; , "r k c1 gel ı. Anah
t:>r arı filinde öy'Je "r t :vn'1a tu:tuyotdu 
ki u g · -n t: eı· n taılarını a-
şı nı sanırdı. Bun1 rla, oku1un en es-
ati kısmında · çinde. siyah :ve .. i::k ibir 

y:a ıtı nen· 1 ka ında iki ser "Jciı:rer ıdi
zilmi~ s rala-rbulumm lı'r salona;girdik. 

ıKemal"ı:.t Tıfuikıiy.e bu sa landa, HH 9 
yıl .eylıilünde dqğmuı;t1.1. Orada topla

nan ilk ulusal .kurul, ıkıl~ 1Ve '&izme 

gü.r.iiltüleri a.rasmda ~ki .petrol lambası

'ıun .ı$lğ-ı alt.mda, nüfusunun ;yüz.de 95 i 
üuma }l&Zma bilmiyen ıbir memreke:tin 
gelecefini ibirilıir.i ardı sn:a her Bıkşarn 
aonuştu. 

Bu, belki de bir tesadüf reseri..idi, fa
~t ı:en& cumuriyetin alın Jıözısı, u 
mütevazi dershaneden ba:io'ka nerede aıı
Jıa jyi ka.rarJastırılabilirdi? Böylelikle 
onun ileride yapacağı calısmalar, ken
disinin de haberi olmadan, onu ayırd e
dem istikameti :ve derin .anlamı alıyorilu. 

~ * ııc 

1919 yılının eylfıl ayJnanbexi. her e
yj öğrenmesi lazım olan bütün ıbir ulus 
okullar.a koştu. 

Olcu1hır birdenbire, yerden &ııkıvcr
diler. Bunlar Anadohınun her kö~es:in
de 'hiç bir eksigi olmayan bir parlakhk-
1a acılıyor, büyüyor ve i1erliyorlar. Her 
birinin ktlcuk bir müzesi. çiçekle ve 
hatıralarla süslü lhir 'konferans salonu 
ıw:ar. Bı.mlar.rn iiıer biri, &Bnki cumuriye-

• ıtacın.a ·ıa.v:e edilmiş yeni mr m~cev

ileı: .. 
G,e;en y;r1 ıbir ok ilde we bir efada 
~ ')'CJli 89Jlmı~ ':\'le lher ilin e
lindeki imkanlara ıgöre, TiiTlciyenin i63 
ilHı.in .heJlSinde de .hal ıböyledir~ 

1914 ıde 3DO.O olan okul ~yJsı bugün 
7000 e. takhcler.in sayısı dıı. 230 binden 

.SOO !bine .ç.ılmııs.tH. 
Öte taraftan, ayni öğrenme ihtiyacı 

ile, daha ya Jı .nesiller de .alfabe kit<Jfl
Jarının üstüne Cığiliyorlar. Gece olmlla
rında ve kıslalarda vedlen dersler .sare
tiinde. l4 .milyonluk nüfus üzerinde. 1928 

yılında 7000 bin olan okuma, yazma bi
lenler sayısr bugün üç milyona çıkmış
tır. 

Bununla bember bu rakamlar elile 
ooilen şeyler bak1<1nCla ancak müphem 

bir 'filklr verebiliyorlar. Çünkü cumuri
yt!l oirnttna usullerini de baştan aşaı:ı 

dt>g?stirme'k zorunda "kalmıştır. 
Her şeyden· önce, olrnTiar layikleş-

1iri1mi5tir. 
~nadolu ku'liibünde, \bir saylav bu

nurı '11asıl yapı'lfüğmı ve nasıl ilerletil

digim bana anlattı: 

- Eskiden, nüfusun yalnız muslü
man olan çok 'kücük bir k151111 medrese
!Jeroe ancaik 'kuran o'kumağa imkan vc
re'bilen iJJ 'r ta'hsi'l görüyordu. Öte 'taraf
t •. n da eldeki birkaç devlet oıku1u· yal
nız osm .1 ~ne '-şycn- yetiştirdi

ğinden, alcl klan emir üzerine. talebe-
1ıerıne yam:ıı ,amala':lr ·r atı tlıhEU"li vr
~iyodardL 

'Bun'l .. rClan 'baş-ka, ermeni, yahuai ve 
ı m, 7ı::ı.lık.o...1<ı.ılılar.ile, Q z.aınan1ar elde
kile.riil ıe.o -iyi er.i ..olan .A~rmıpa :;e Ame
rika mi:.y.onerlexfoio nkullan :vıı.rdı. 

A.z.m1ı.klar., y.a.hufüler:dıen .bas.k.a, he
.meD he.men kay.boldulaı'. .Modt:eseler 
luıJdır ıldı. D!l)dan sonra da, ıdini kıl gm 
t<F • aması ;gibi :baz.ı todhider ~yosin
de. yaıhancı ~sy.ooerJer de birer birer 
kapılarını apama.k .zorunda kaldılaır. 
l~y:ik .hükumet böylece kültür işlednm 
organizasyon ve kontrolunu ba§tan a-

1 .kendi :eli.De alm trr. 

1931 denberi türk çocukları için türk 
~ı. \armda &kınna'k '}'iilciimscldir ve or
ta :tAıbı:iJ pa:-aGizd ır. U emk'kette yail

t«lir. 

.. rı.ersiteıfi in vertıi:ğ'i dipl•

eri w~. B11nlHa 'mnailiJ., 
ıdip~ı 'k4fu1.11 eCl.ilmemek-

~ "'" lf. 

... Türkiyede teknisıyi!nler, yüksek 
tahsil görmüş kimseler azdır. Öğret

menleria özverisi, batıda, sağdan soldan 
topıa.-ş cıian lıi~gileriain azlıimı te
Dfi ~z. 

nna ~durma.k .lsteseleıdi,~idnci dere
cede bir yer işgal edip bu ıyer.i muha

faza eUeceklerôi. Fakat bunu yapma -
ddar. Almanlar ise !bundan faydalandı
lar ... 

Sebirden şchire. kollejleri ,ticaret li
seierini, enstitüleri ve sanat okullarını 
gezdim. 'Her defa mda 'fransuca öğret
menini görmek 2 t dim. !R m her ıva
ık.it .öğretmen ya hn ta idi, yahuil da o
raaa yoktu. Görüstügiim ve kenailecilP 
u un u uı1 konusm k istediı.r:rim iki üç 
tanesi her seferinae su, k n smaımzı ya-
r.ıda '<an "ı;ü soyled m': 

- Ne ~·azık ki almanca ıbilmiyorsu
.nuz ! 

.:Bizim pa star t .. rafantlan çe; rilen 
o.kullanımu.ın ta'lebeler.i ;ıy;llan ay;a azal
maktadır. Biraz daha Türki}lede kal
ma:k umuduyla 14 temmuı:ıdanber.i cüıb

belerini bir esvapla dc;ği§tiımeğe r:t't.i o

lan papaslarımrz, giinlerinin sayılı oklu
ğunu biliyorlar. 

Onlarla beraber. fran::;ız dilinin üs
tünlü.ğünün büyük bir .kısmı da kaybo 

Jaca.k. 
Bunların !Yerini tutmak .için <legilse 

hile, onlar:m, keneli okullarında Fıransa 
.adına elde ettikleri entcllektüel nü'fu
zu telafi etmek icin ne -düşünii1'1ü? 

Iıliç. 

Öyle ki, bizim sırt~mızdan ~apılan 

Lozan andlr!>rrlasına, Ankara ile bü •ük 
bir batı devleti arasında yapılan ilk dos+ 
..aı ranfosma olan Frnnklen ıBnyy.on an
laşmasına ve devam e'dip gitmekte olan 
bir ırempa:tiy:e "'..a n, nsrz J..ültfuü. 
türkler tam okullara hucum ettikleri sı
rada, IT'iir.Imyede bütün prestijini kay

betmektedir. 
iilfı1Zumuzun n .. lnmcu,. İstan

ıinıldw;, fakat .bizim ı.c ratuıuza olar:ak 
aln:ran'laştJ.rıla.n ve iler.ide lıa.hsedeıceğim 
İstanbul üniversitesine ne demeli? 

* * '* 
Ulwıal hayatın kuramıncla avrupalı 

uzmanları olduğu kadar çabuk değiştir
mek lazım .geldiği için, T.ürkİJ1Cnin hü
tün calışmaları, ilk gkuldan sonra tabi
atiyle .meslek edr.isatına ve hele tan
ına doğm yön a1mıstı.r. 

Memleket içinde 20 şu.benin t.aınam
ladıgı cumuriyetin en genıiş ve en tipik 
<enstİttisü olan !A.n'kara tanm enstitüsü 
böy.Jece 'benzerleri .arasında bir model 
<01mu~tur. BtıTası. geniş 'binaları, birçok 
emıf.Jarı, sayısız bora'ttlvar1arı, elôk· 
trik santrali, ahır ı ı, mandıraları, oyun 
ıi!La.nbır.ı ~ ecııübe tarfalaTi1e ~hir ic:in
de ba'ldki bir e!ıir.dir. 

Burası, yaba:rıc: gezıginleıre üç gün 
11.çinde ıgezclit:ılen, seçkin i>ir ytt<lir,. 

:Sanm 11>kullar.ımn ıneviierine geliın

ııee. h:ıllllar ciiiş;inüleD ıbcr şeyi çanek
tcdir: Jandarma okulu.. !SOI'(;U ıbüüime

.m Me>ya pı:ilis dnılu, a:rnıkini~~r okulu 

~-
Dıvarcıhk okW.unda ~imeııott> ile y.a-

pılan işler, sağlam dıvarlar ve güzel ba
calar yapılmaı;ı ögr.fitiliyor. 

!Fakat orada da ne lıansızcc <dili ikul-

1arubyor, ne de :fr.anıaiiann bilgisi. 

ıI'fükJerin ,yerleı-ini 'tutabilecekleri
ni anladıkları gün · erine yo1 ver
clı kleı:ıi ııvusturyalı, çe oslovaky.alı, rus, 
daDimarkal~ ne.meçli ,·sviÇ'l'.eJj, ingiliz, 
·ıa1yan ôğl'etmenler, ülıldısü herşeyi öğ-

enmck, her tcknigi :sindirmek, her iislfı
bu benimsemek .olan tc:.bur 'ta.bur cnır

leri istikbale doj,r:u ıc"tmt.,'ğ-e sev.kediyor
lar. 

:.ı: * :f. 

Venilıkten .doğma bir takım acemi
likler ıgörü1müyor d · ; fakın heırgütt 

görülen ıi:ler.in lhaml~. hakiki ışevlc, ~nsa
n n yapaı!:ı.ile~i /herhangi bir tenkitten 
daha üstün .geliyor. 

:Başlarında sırma sentli ve yana eğit. 
mis bir !kasket ıt.a"ıy.an ·seli 'Veya üni
versiteli kı:i a.tila ttı ~k'le1' iairlikte -oku
~aı:. ıilk olw1tıan riıniver:siteye ikadar 
~ittıı:Uı bütün lbaAmaıdannda, ıber 

.alan&, ayım programı ı.taatip ıederek bi
ııibirleııile yarı§ ~-

"T.ahsil bir üks SU1"U 4efil, CÜA-
aelik ayat savaşının 'ıb.iT pdwıııcm C>

Jlar.a'k te:lUki cdilmcliair.,, 

AtatürJtiin "'ıNutıik,, Wtdan r&lı:mp 

.me.r.mer ~ hala:I:.a lkıwlmı daa Peciııe. 
ler, hangileri olursa olsun, bütün okul

ıla.rAa, ııöğreıtmeın~. u~yıe"1iyı.'1c, ~

yal ve demokratik,, zihniyetin ödevleri
ni hatırlatıyorlar. 

"Cumuriyetin kuvvetli, zeki, bilgili 

ve büyük cesaret sahibi Jton.yuaıila.r.a 

ihtiy.ac:ı: ar ... , (Soaıı !QI") 

Barış kuran bir varlık~ 
Chri.~tiwı Science '·Morıiıor .. tfmı 

Yazan: İ.H. Walton 
Türkiye yeni bir öne~ kazanmak -

tadır. 

'O, Balkan devletleri arasında .barış 
kuran bir v::ırln1ı: olmu~tur. Bu, şimdiye 
kadar cenkçi olaraık tanılmış bir ulus 

için, yepyeni bir deneçtir. Türkün, 
kırmızı fesli, uzun. torbamsı pantalo

lu "'C ç.ok defalar, kuşagmda korku ve
ren bir sıra kamalarla yapılan anana -
sal resminin yerine simdi yepyeni ve 

bambaşka bir re im yapmak gerekiyor . 
Bu resimde, batı elbiselerini giyinmis 
bir bilgili zatı -arsıulusal gü~1üklerin 

andlaşmalar ve elverişli an1aşmalar yo
luyla 'hallini arastırma1c üzere oturou

-ğu yeşil masa etrafında ça1ısrrken gö -
rüyoruz. 

'Kama! A.tatürk'ün kurduğu rejim. 

bundan on iki yıl önce bir devrimle 
dogmuş, sonra barış ve siikün icinde 

ge-Hşerek, bugün .artık yapıcı ve kuru
cu bir devreye girmiş "1ulonuyor. Yo -
nanlıları ı:nemldketten drşarı attıktan 

ve Türkiyeyi itilaf devletlerinin kon
tro1undan kurtardı1<tan sonra Kamal 

Atatürk'ün cumuriyeti ilan edişine ba
tı medeniyeti hayret etti. ve, İslam acu
nunun bir çok ileri gelenleri de ne!f -
retlerini gizlemediler. 

1923 den önce Ankaı:..ı hemen he · 
men orta asırlarda uyukluyor gibi idi. 
Tam bir Asya köyü. Soh}darı hemen 

yok gibi idi. Adı hiç bir ilgi uyan -
dırmaz.dı ve ancak yünü ve kedileri yü

zünden tanıhrdı. 
On iki yılda, büyü dolu biı degİ§· 

me yer aldı. Batı medeniyetinin en 
derin çizgileriyle bir hizada olarak ve 
muayyen bir ~ehir planı dahilinde, An
karada geniş caddeler, parklar, heykel
kr meydana cıktı. Türk mavisiyle 

süslenmiş olan beyaz sıvalı binalar An
karanrn heybetli ıbaşını bir defa daha 
bezemiş oluyor. Ankara. hakikaten çöl 
orta:.ında mükemmel bir vahadır. 

Yalnız şehrin kendisi değismiş de
;ğildir. Xamal Atatürk geçmisin bir de

ect:ye kadar keyfçi türlclerini calısma-
y.a we ·§ adamı olmay.a -alıştırmıştır. 

Hru:ıemkr "ev ocagı ıha'.linc girmiştir. İyi 
giı}in:niş ıerkekler v.c ikadrrilar artik so
b'kta trer2bcc geı.iyo.ıhr; birlikte dan
sediyorlar ~e oyunlar oynuyodar. 

iilloonomi ve 'terbiye "terakkileri baş

Jta ilerleme'lerle .bir1i1kite adım 'Rbye>r. 

K.esif m <leımiry:olu m"temi emioeke
tin önemli şehirlerini birbirine bağla • 
mnk,ta<lır. Türk bankaları küçük :;e -
ruclerdc ~ köy1erae şulıe1er açmıslar

dır. 

Okuyup yazma bir ~oda !wı~ini al -

mısm. 

Halkın yalnız ufak bir k.uimı tat'a
imdan an'la!}ılabih:n eslti .ar.a ıharflcri 

~r.tadau :kaldırılmıştır~ litin byııakla
rıından .alına.ıı yeni türik 'hat.fl eri oı:ıla

ırm 0 ferine ,getirilrni~. Arab \'C fars 
kclime1enı art1k kullanılmamabadır. 

Belki. Türkiyenin yakın tarihinia dı -

şarda !ay.ı'kiy-le u:n.ılmamaı:.mm üyiik 
ıbir a~recede mesuliveti, TüiJciycnin 

tındisine aittir. Bu ıgenç ulus daha 
propaganda 'Sa.Il2.tırn -ve kendısini ta -

ııutma meto~unu !Ö,,,ıYireneceıJctir. Diğer 

ıtaraftcuı Türkiye şimdiye kadar kendi 
ıç .((urumuna çeki düzen vermelkle uğ

ıraşıyordu. A.ncalt şiınai dısa.r.dcı ıuyan

ıdırdığı tesirlerle ü1gilene'lııleoektİir. 

Fakat ıkısa bir .zamagda. ban }"olunia 
hat'cadr_ğ1 gayret ve çalışmaları için 
dünyaca takdir edilecegini beklemekte

dir. 
Türkiye Dr Bakanı, Tevfik Rüştü 

Aras, bugün 4'Doğunun Briy<m,, ı aclı 

lk çağmhyor. Ankara ise, güney- ba

tı Avrupanın bir nevi CeneVTel>i hali
m aldı. iKom u devletlerin ha.kanlan 
Tü.dnyenin yeni merkezini görere gel

mipenlic. Vır hemen genellikle bu gö . 
retler -donlııik ~ wdmna.zlıık aıadlaş -
..-ıariy1e ısoııuçlanzm ur. Türki~ u -
lhtslar .&ylesi iç.mae ikeo.ditti.De, bir yer 

~'" Hemen ~ tam Qr ö -
nemsizlikten yüksek kredi sahibi bir 

aevlet 'haline gelebilmiştir. 

Almımyanm .bü)'iik ~ ıbai -
laııplaımaan Uluslar lllOSJ""taıİ llrıooae -
yine seçilen ilk .devlet Türkiye olmuş

ı.u.r. Tevf~ ıtüştli Az•, ~rde 
wyete ~in hapımı iiGi. e. §e· 

ref, "Sar,, geneloyu dolayısıyle verilen 

önemli brarm zamanına nıstlama·kla 

bir '.kat daha artmıştır. :rürkiyenin ö -

nemli coğrafi aurumu devrimdenberi 

fuu devletin .:güttüğü dnj barış sryasası ~ 

aun ônernini irinci <dereceye çıkat:.ıy.or. 

Bu dıs sıyaşadaki bariz politikası, ba· 
tı - güney Av.ru~öa barısı muhafaza 

ile kalmıyor. aynı -zamanaa asy.alı kom
su devletlerin güvenliğinde .önemli bir 

:unsur T.Olünü oynuyor. 
Türkiyenin Sovyetlerle ilgileri cok 

do ;t~adıx. Ii>aha on sekiz ay önce Sov
yet rus harb bakam Vor.o§ilofun baş -
kanlığı altında bir rus heyetinin Tür · 
'k.iyey;e gelmesi !bu dostluk bağını ye -
niden kuvvetlendirmiştir. Türkiyenin 

hayatı, tehlike1i günlerini ya,Şarken, o
na yardımcı elini uzatan iJ.k devlet Sov
yet Rusya olmuştur. Bugün ise Rus
ya Türkiyenin en çok sayfüğı, en çok 
sevdiği -dostlarından biridir ve Anka -
rayı görmeğe gelen yabancı heyetleri 
arasında en çok sürekli sevgi uyandı -

ran gene sovyet heyeti olmustur. Bu 
dostça ilgilerdir ki, Türkiyenin içer -
deki kalkınma ve kurma çalışmalarına 

olnnca hıziyle devamrm imkanlı kil -
makta rol oynamıstır. 

Doğu sınırında bir dost nöbetçinin 
lmhınduğunu bilen Türkiye, rahat ra
hat bütün enerjisini içerde bayındırlık 

çalışmalarına doğru sev"keaebilmiştir. 

Bir çok andlasmalarJa ıbirbirine bağ

lanmıs olan Türkiye ve Sovyet Rusya, 
Karadenizde egemendirler. 

Bundan daha önemlisi, onların ha -
kikatte boğazlara da egemen olması -
dır. Her iki memleket, boğazların bu
günkü "statüko,, sunda değişikliJı:ler te
min etmeğe niyetlidir. Fakat Türkiye, 

Sovyet Rusy.anrn ısrarına rağmen, ha -
rış ve silahsızlanma işine zarar verme

mesi için ciddi bir surette 1932 tarihli 
boğazlar mukavelenamesinin yeniden 
gözden geçirilmesini ağır 'bascrrak ileri 

sürmekten şimdiye kadar çekinmiştir. 

The Christian Science Monitor na
mına yapılan bir görüşmede, Tevfik 
Rüştü .A.ıcui : "Türıkiyenin, Boğazlar 

meselesine dair isteğini sırasız bir za -
manda 'leTİ sürmesinin se ebleri, mem

leket1nin silahsızlanma yolunda yapclan 
g.ayrederin iyi sonuç vermesini 'tehli
keye koymak istemediğindendir.., de -

ıniştir. Bundan sonra Tevfik 'Rüştü 
Aras, Türkiyenin bugünkü şartlar için
de Boğazların özgürlüğünü sağlamak 

ba:k;rnmtıan olan soravını hiç bir zaman 
y.erine ıgeıtireıniyecf1ğini .söylemiştir. 

Devam ederek, "Tür.k donanması, ken

ai&ine ıemredilece.k -olursa, ıbe1lci i>oğaz

lan kapatabilir. fakat kıyıdan muka -
vemet oimaöıkç.a, hiç lbir donanma, 
boğazlaınn açık tutulm~ını sağlayamaz. 

Silahsızlanma konferansının başarıl -

ımasmın :artık Tür'kiyenin kendi mese

lesini ileri sürmekte müessir olmıya -
cağı düsünülecek ı0lursa, Türlciyenin, 

bir bogazlar meselesi etrafında . .bu -
günkü durumunu ne v.akitc .kadar mu
hafaza edeceğini simdiden tayin et -
meık ıimk&ııı:.ıedır. 

Öte taraftan Türkiyeyc kendini mü 
dam aisiinoesinden lbaSka tıir maksat 
üstlemek ,yanlıs olur. 

Tikle.iye kendiliğinden &lkııtn dev

l~ıı arasuıda bacışın teminine llğ -
nıımıı> .bir .devlet halini almıştlr. 

Soma mç 'r 'komşu ıdaıletin op -
;r.akJar;;1. ıillıeırinde emel 1 er beslememek -

ıcilir. Tıürkiycm:cı eJc gayesi, TiiTkiye 

:içinde we etrafm& lbarışı tıcmeUestir -
mektir. 

i'ıüririye, ıitcı}yun1ann Anaifobmun 
~üney kryılaı:ın.a aya;lı: bai>mak 'steclik
lerj yolı.ınd.a çak .sGiyJenen sözlere far:-. 
la .kıj<·.met vermemektedir. 

.B.umınJa ıbc.r.aıbe.r, T.üc.k~ye. bu .top -
.r41.k.l&rda 1&.u.ın golce ıtablrimatı yapmş
ıtıc. Her ne .kadar hoı.lyay~ hrşı bir 
şüphe varsa da, türkleriıı ~dilen bi
Je bumı hak~ı ıbulmalı: için ur'i!ı bir se
obeb ıbulmaıuktadırlar. 

İtalya Türkiyeye 11.000.000 do.lar 

yüksekHğinde bir borç vereceıkti. Bu

AU ııaanifa1rtiir ve aıakine!erlc: yapa 
aktı. İtaly.anın sö:zlinü tu= =• wır
rine, iki memleket arasındaki tecim de 
bi"r derece azaldı. Ve italyan işyarları 
lrtık burada fazla hususi rağbet görP-

Doğunun mimar 
deha~ı 

26 - 7 - 935 tarihlı Naumburger T 
geblstt "Naumburg., dan. 

Türkiye hükümeti, bundan bıı ka
zaman önce, yılın muayyen hır güniır.iı 

(türk sanat güni.ı ) olarak a' ırmag 1 

karar vermiştir. Bu k rarın en 'azla 
dikkate değer tarafı. tiirk sanat giıııti • 

nün, Türkiyenin ünlü mim .. rı Sın nıJ1 

ölüm gününe rastlamasıdır. Hic şup -
hesiz, Sinan, dünyaya gelen en bfryiı1< 

mimarlardan bindir. Bu zatın Avrupa· 
da nisbetcn daha az tanınmasına kar 

§ılık doğuda ölmez bir une maliktir. 
350 yıldanberi İstanbulda Süleymaniye 
camii yanında kendisinin yaptığı bir 

türbede yatmaktadır. 

Cısardan :İstanbula gelen, bliyilk şel 
.rin silueti ..kar:m;ında ı.haynm kalarak 

mavi semaya do_ğru yükselen pı'nare ve 

camileri seyre~e doy.mayan ~ban · 
cılar, bu türbenin önünden 'durmadan 
.geçmezler. Çünkü bu, Sina.nın meyda

na ~etirdiği en müte,..azı <eser.iıdi.r.. Fa· 
kat Türkiyede nereve .g.idilse, - hat· 
ta Budapeşte ~alonlarmda ve .İran hıJ· 

:dudunda bile - planları Sinru1 tarafın 

dan çizilen binalara rastlamak müm • 
kündür. Sin.an 98 :yı'l y.n:;amıs ve haya

tında 1'30 cami, 5.'i ~drese, i!6 biiyiil< 
o"kul, 22 hasta y.ur,dıı, 8 köprü, 33 sara}' 
35 .han:ıam ve yüzlerce b'na y.a;pmıstır. 

Banunla beraber hııyat:ı rolay ıgeç • 
memiştir. Kayseri civarında çak yok· 
sırl bir çiftçinin :oğlıı o1arak doğmuŞı 

!fakat o srr.aaa .EJı:vseriae toplanan bii • 
yük saııat serle-ri, kendisini bu :alanda 

çalışmaya teşvik oetmi fir. Bir miiddet 

som-.a .askere alınarak lstaTtbuHı ıgit • 
mek ırorunia ıka1Clrğı <Eaman. ~aya't yo· 
hı kendfoine açılmış bulunuy(m!u. Si .. 
nan türk on:lusi:ylıe tii 'V"ıyananın 'kapı• 

larına 'kadar gelmiş, IRodosta !kalmış, 

Bağoatta, MrstrC!a. ve han4a tlanna " 
-dan çalışmış ve ö.ğremnişti. Fakat bil• 
tün bunlara rağmen hala tanınmamıştı• 
Anca'k 1hocası ve selefi mimar ~'linin 
ölümünden sonra bütün ibit~isile mey • 
dana çıkmıştır. 

İ§te türk hü'lcümeti, böylelikle geÇ" 
mis zamanların en büyük mimarının 
hatırasını 1rntlıyarak - doğum tarihi 

belli o1madıiı i~in - ölüm güııürıÜ, 
tiiik sanatı günü olarak sapt~ımstır. 

~ 

memcktedi.r . 

Türk - yunan paktmıı:ı v.,,.uması, 
Avrupanın bu kö§estnde yeıll hic ıde-.rir 
açtı. Ve bu Balkan antantmm .temelini 
teskil etti. 

Türkiye, Y~osJavy•. Yunanisatl 
ve Romanya sağlam bir a.nla§ıl'INya. var· 

dılar. Bu ise, yunan .ihtilali de~an:ı et • 
mekte iık.en .muhakkak surette ~ıya· 

cak olau !bir lı.arbm 'Önüne geçmiştir. 
On yıl -önce., Tür~yc ik Yıınanistall 

arasında ıbir dostluğwı sözü geçse. gil• 
lünç say.ılırdı. Fak.at ıbugüıı. aralarırt• 

daki dostluk bir h.a.kikattir. U&telik her 
ilci taraf ~imidir. Eski «in hakikaten 

ve tamamen gömülm\i§tiir. Ve bi,itÜll 

.dostluklcırdan .türle - yunan dostiuğı.l 
eıı fazla gdişebilir. 

.Bulgaristan.la olan ilgiler iyidir, fa• 
kat mükemmel olmaktan çok ur.iktır• 

Daha ıgcn.iş bir Balkan biıliğ'inin ko " 
laylr:kl& gcrçeklesmesine e~1 o1an ve 
iize.r~nde sendelenen taş.. ~te burası • 
dır. 

Resmi Bulgaristan hala Adalarde • 

nizinde bir mahreç istemekte devanı e" 
d;yor. Gayri resmi 'Bulgaristan ise. 'frak 

yada toprak tedarik ede.'bilecegine dair 
umut beslemektedir. Bu meselelerde 
Türkiye ve Yunanistan çok ıilgilidiJ'le!• 
Hiç bil'is!, Bulgari~tana bir ekonoıni!ı: 
limanın temininden .fazlasına 'Tazı ()e • 
ğiJler~ Bulgaristanm Ad.alardenieirıe 
inmesi hususunda Türkiye çok .ııassas· 
tır. Bulg.arJarın kuvvetle limall' .ııen· 
dile.rine sağla:na gir.isimi .karşıs.ıııda, 
onlara eııgel oltnak iç.in, Ti:irkif~ .ıae ,. 

men barba ,gir.mcğe hazırdır . 

Türk.iye,, bir .co.k ,def.l&c, yalcın do
iuda yeni sıyasal hadiselerinde. u~ıaş~ 
1tııncı seç.nm~. Ve mç şüpbe ~~; 
me:aidir iti, Türkiye ya"klna.& bir ~ 

h3" 
bularak. Bulgari'itanı kendi ayrılma 

la • 
vasından, kurtarmayı muvaffal• 0 

caktır. 





SAYIFA6 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

lLAN 
30 Teınaıuz; ve t. 3. 5 ağustos tarihli ga.zetelerinizle t5 ağuıı

tos 935 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 150 kilo domuz kıh, 
100 kilo beygir kılı ve 100 kilo ot kılının muhammen bedeli 2410 
lira olmayıp 2140 lira, muvakkat teminatmın da 160 lira 50 ku-
ruş olduğu tashih edilerek illn olunur. (2033) 1-3336 

60 TON DEVRİ DAİM YAGI 
Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mikdarı ve 

cinsi yaıılr malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 26 ağustos 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (1710) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve SC'atta komisyona mü-
racaatları. (2001) 1 - 3359 

KIRIKKALEDE YAPILACAK iNŞAAT 

Keşif bedeli (152374) lira olan yukarda mikdan ve cin:.i yazılı 
inşaat askerı fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo -
nunca 23 ağustos 935 tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartaname 7 lira 62 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Talipler.in muvakkat teminat olan (8868) 
lira (70) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen kün ve 
aaatta komisyona miiracaatlan. (2000) \- 3360 

10.000 KİLO ARPA 
10.000 KİLO KURU OT 

8.000 KİLO SAMAN 
Tahmin edilen bedeli (1200) lira olan yukarda mikdarı ve cınsı 

Jazıh malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüği.ı satın alma ko
nisyonunca 22 ağustos 935 tarıhinde perşembe günü saat 15 de açık 
Jc~iltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon-
• auı verilir. Ta.liplerin muvakkat teminat olan (90) lira ve 2490 nu
.ru.1alı ıkanunun 2 ve 3 maddelerindeki veo;;aikle mezkur gün ve sa-
atta komisyona müracaatları. (2120) 1-3443 

1500 KİLO SADE YAG 
Tahmin edilen bedeli (900) lira olan yukarda mikdarı ve cmsı 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum miıdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21 ağustos 935 tarihinde çarşamba günü saat 15 ele açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (67) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesai•kle mezklır 
gUn ve saatte komi~vona mür<'!caatlarr. (2119) l-3442 

500 • 700 KİLO KABAK 
400 - 600 KİLO TAZE FASULYA 
600 - 800 KİLO PATLICAN 
400 • 800 KİLO ISPANAK 
300 - 400 KİLO SEMİZ OTU 
200 - 300 KİLO TAZE BAKLA 
200. 300 KİLO DOMATES 
350 - 500 KİLO LAHANA 
600 - 800 KİLO PRASA 
200 - 300 KİLO YERELMASl 

80 - 100 KİLO KARNIBAHAR 
Tahmin edilen bodeli (305) lira ol.an yukarda mikdacı ve cinsi 

yuılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 23 ağustos 935 tarihinde cutna günü saat 15 de açık 
eksiltme .ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (22) lira (88) •kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meT.kür 
gün ve saatte •lromlsyona müracaatları. (2118) 1-3441 

500 KİLO CAM TOZU 
1000 KİLO KLORAT DE POT AS 
Tahmin edilen bedeli (1550) lira olan yukarda mikdacı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alına ko
misyonunca 28. ağustos 935 tarihinde ç~aml>a günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (116) lira 
25 dı:uruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
me.zkftr gUn ve saa.tta komisyona müracaatları. (2092) 1- 3431 

1000 KİLO KALAY VARAK 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme ·Aakert fahri.katar umum müdlirlUğü satm alma ko
misyonunca 28 ağustos 935 tarihinde çarşamba gUnü saat 15 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (187) lira (SO) 
eurut ve 2490 numaralı kanunun z ve 3. maddelerindeki vesaiıkle 
mezkllr gün ve saatta komi9yona müracaatları. (2091) 1-3432 

910 ADET MUHTELİF EBATTA BİLYALI YATAK 
60 .. ,. ÇELİK BİL YA 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdUrlüğü satın alma 
komisyonunca 28 ağustos 935 tarihinde çarşamba giinU saat 15 ele 
açık eıksilt(lle ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko -
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (150) lira 
ve 2490 numaralı !kanunun 2 ve 3. maddelerindei vesaikle mezkör 
gün ve saatta ıkomisyona müracaatları. (2091) 1- 3433 

Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyona.; ilanlan 

(LAN 
İstanbul levazrm amirliği için 70 ton 3adc yağı Z8. agustos 935 

ç.arşampa glinü saat 15,30 da kapalı zarfla eıksiltmesi Tophanede 
Satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 49700 lira
dır. Muvakkat teıninatı 3727 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün 
saat 14.30 a kadar tekliflerini komisyona vermeleri. Şartnamesi 249 
kuruş karsılrğında komisyondan alınır. (90) (4591) l-3446 

İznıir Linıaıı işleri Genel 
Direktörlüğündeıı : 

Vapurlarımız ıçm Juzum olan dört bin ton "ZERODİZ LA
VE.. maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Kömürün klilü yüzde on ikiden fazla kalorisi yedi binden aşağı ol· 
mryacak ve yüzde üçten fazla rutubet payı kömür mikdarından in
dirilecek ve "Şlam., karıştırılmıyacaktrr. Kapalı zarflar ağustosun 
26 ncı guniı acıt 16 ya kadar idarede toplanan alını satmı komisyonu· 
dareden veya İstanbul liman işleri genel direktörlüğü ile Ankara
na vc..rilmelıclır. Teklif meh-tuplarma 2850 liralrk idaremiz vezne 
makbuzu veya banka m tubu iliştirilmiş olmalıdır. Şartnameler i
dare en v a İstanb tl işleri genel diı-ektörlUğü ile Ankara-
d:ı Mal' e ek 1 ti n ıt ısl ı direktörlügünden alınabilir. 

1-34 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 - Bayt"amiÇ garnizoau kıtaatının senelik ihtiyacı için ô29.000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye korunu~ ihalesi günü talibi cıkma
dığmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Her kilosunun muhammen fiatı 9 kuruş 25 santim ıhalesı 
20-8-935 tarih saat 15 de bayramic tümen S<ltın alma komisyonu 
binasında yaprlacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve ~v:,;afını 
bulunduğu verin satrn alına komisvonuna müracaat ederek ô~rene
bitirler. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme kanununun ı. 3 lincü 
maddelerine göre istenılen vesaikla 4159 lira 12 kuruş muvakkat te· 
minatın ve bank mektubunun ihaleden bir saat evet tümen muhase· 
besine tevdi ile komisyonda hazır bulunmatan. (lR89) t-3242 

İLAN 

Bitli:. alay hayvanatmın senelik ihtiyacı olan iki yuz Hl bın 
kilo arpa kapalr eksiltme ile satın alınacak muhammen bedeli on 
bin liradır. İhalesi 21-8-935 çarsamba günü saat 14 de alay satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Sartnameyi görmek için her gün, 
münakasaya gırmek için vakti muayyende muhammen bedelin yiiz
de yedi hucuğu nisbetinde teminat makbuzları ile müracaatları. 

(1969) 1-3238 

tl.AN 
1 - Bayramic garnizonu civarında bulunan piyade krtaatmın 

~enelik ihtiyacı için 855,000 kilo un krıpalı 7.arf usuli ile eksiltme
ye konulmus ihalesi günü talibi crkma<lığrndan yeniden kapalr zarf
la eksiltmeye konulduğu 

2 - Her kilosunun muhammen bedeli 9 kuru~ 25 santim ihalesı 
19:..S-935 tarih saat 15 de Bııyramic tümen satın alma komiwonunc\d 
yapılacaktu. 

3 - Münakasaya gırcceklcrm verecekleri unun şeraıt ıe evsa· 
fını bulunduğu yerin -;atın alma komisyonuna müracaat ederek öğ
renebilirler . 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. iinct.i ma ·!erine 
göre istenilen vesaikle 5204 lira 38 kuruş muvakkat temindtm veya 
bank mektubunun eksiltmeden bir saat evel tümen muhasebesine 
tevdii ile komisvonda nazır bulunmaları. (1886) 1-3223 

İLAN 

l - Nıgde garnizonunda bulunan kıtalar için kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulan 15.400 kilo sade yağına talip çıkmadıttından 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 12320 liradır. 

2 - İstekliler sartnamesini her gün bedelsiz komisyonumuz -
dan alaıhilirler. 

3 - Eksiltmesi 15 .:ı~u:.tos 935 per::jembe günü ,,aat l'.i de Niğ
dedc satm alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

4 - 1lk teminat mikd:ırı 924 liradır. (2101 1- l435 

t LAN 

l - L:mit ıçin 2. te~rin 935 souna kadar ta,ksitle alıruna!k üzere 
{160.000) kilo ekmeklik unun 2 eylül 935 pazartesi günü saat 15 de 
İzmitte tümen binasındaki tümen alım ve satım komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarfla kanunun istediği gibi kH'mızı mühurle mıi
hlirlü ve teklif mektubu ile teminatını ayrı ayrı zarflarda olma -
sının ve her ikisinin de diger bir zarfa koyup üzerinin mühtirli.l 
olara!k eksiltme gününde ve saat 14 de alım ve satım komisyonun
da makbuz karsıhğr vermelidirler. 

3 - 935 senesinde Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair fo
toğraflı ve tasdikli ıbir de vesikasını göstermeye mecburdur. 

4 - Muvakkat teminatı 1440 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün 1zmitteki alım ve satım komisyonun -

da görülebilir. 
6 - İsteklilerin beUi gün ve saatında tiımen satrn alma <omis-

yonuna gelmeleri. (2108) 1- 3434 

Ankara ~Pl<-•rlıvf re1sliği ilanları 

tLAN 

1 - Temizlik ıdaresine ait 916 ve 917 numaralı Fort kamyonla
rı için tamirat ve malzeme tebdilatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Kamvonlarm malzeme ve tamir muhammen bedeli (550) 
liradır. 

3 - İhale 15.8.1935 perşembe günü saat on beşte levazım di· 
rektörlük odasında mUtesekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (41.25) tiradrr. 
5 - Teminat ihale saatinden eve] belediye veznesine teslim 

ile mukabilinde ahnacak makbuzla eksiltmeye girilecektir. (2021) 
1-3311 

fi,. AN 
1 - Mezbaha ve temizlik ameleleri 1ç1n (272) takım elbise, 

(kasket) dahil (272) çlft postal açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Elbisenin muhammen bedeli (2176) ve postaltarm (1387. 

20) ki ceman (3563.20) liradır. 
3 - İhale 15.8.1935 perşembe günU saat onda levazım direktör

IUk odasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (267.44) liradır. 

• 5 - Elbiseler ve postallar ayrı ayrı olmak Uzere ieteklt çıktığı 
takdirde ihale bu veçhile yapılacaktır. Teminatın ihale saatinden 
evet belediye veznesine teslim, ile mukabilinde alınacak makbuzla 
eksiltmeye girilecektir. (2022) 1-3310 

1 LAN 
l - Atpazarında 33 numaralı depo 31.5.936 gününe kad.al' açık 

artırma ile kiraya vedleceıktir. 
2 - Muhammen bedeli (51,20) liradrr. 
3 - Muvakkat teminat (3,84) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler hergiln muhasebeye gele

bilirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazartesi günü saat 15 de artırma ve dtsiltme 

komisyonunca yapılacaktır. (2124) 1-3445 

1 LAN 
1 - Yenı~hirde 1325 inci adanın 2 parselinde ada faıla·~ı (77, 

50) m2 yer açık artırma ile ıatrlacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (155) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (11) lira (63) kuruştur. 
4 - Harita ve şartnamesini görmek istiyenler hergün muhase

beye gelmelidirler. 
5 - İhale 26.8.935 pazartesi günil saat on buçu~ta artırma ve 

eksiltme komisyonunda yapılacaktır. (2123) 1-3444 

İL AN 
1 - 9.8.935 ouma gtinü ıkıapalı zarf usuliyle ihalesi yapılacağı i· 

lln olunan 15156.60 lira bedeli keşifli başka başka yerlerde yaptırı
lacak parke kaldırımı bir ay içinde pazarlıkla ihale olunacaktır. 

2 - İsteklilerin pazartesi ve perşem1>e günleri saat 11 de fen 
dfrektörlUğU odasına g~lmelerl. 

11 .\GUS fü,j 1935 PAZAR 

Kapalı Zarf Usuliyle B:! si!tn~e İlanı. 

Eskişehir l 1

ohun1 

l""li't i~ta~vonundau: 
• - Eksiltme!;e konulan iş: Eskişehir tohum ıslah is -

tasyonunun Mayıslarda yaptıracağı tohum ayırma evi ve 
türbin dairesi yeni in~aatıclır. 

inşaat keşif bt!deli 28028 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu İse ait fartnam~ler \'e evrak şunlardır. 
A - Eksiltme sartnamesi 
B - Mukavele. pro;esi 
C - Karg!r inşaata dair ( enni şartname 
D - Kesif ve metraj cedveHeri 
E - Proje 
F - Umumi şartname dairede görülebilir. 
lstiyenlet bu şartname!eri ve evrakı 140 kurut bedel 

mukabilinde Eskişehir nafıa direktörlüğünden alabilirler 
3 - Eksiltme 2. 8. 935 gi.iniinden 17. 8. 935 cumartesi 

günü saat on birde Esk;sehirde nafıa direktörlüğü binaı 
sında yapılacaktır 

4 - Eksiltme kap lı zarf usuliyle yapılacaktır . 
5 - Eksiltmeye girebilmek İçin isteklinin (2102.14 ) 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göctenneıi lazımdır. 

Benzer bir işi hüsnü surette bitirdiğini vesaikle isL,at 
edip nafıa müdi.irlüğiinden alacağı fenni elıliyet vesika 
sını göstermesi lazımdır. 

6 Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya· 
zıh saattan bir saat eveline kadar Eskişehir nafıa direk -
törlü~iindeki ihale komisyonuna getirHerek eksiltme ko
misyonu reisli~ine makbuz mukabilinde verilecektr. Pos 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet (3) üncü mad 
dede yazılı ~aate kadM gönderilmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. Pos -
tada otan gecikmeler kabul edilmez. (4524) 1-3384 

LEMAN El(REM 
VE 

l'anhura,·ı o~nıaıı Pehlivan 
Büyük muvaffakiyet, fevkalade rağbet. 

1- 3425 Şehir bahçesinde 

EDREMİT ASLİYE MAHKEMESİNDEN: 
Edremit'in Havran nahiyesinin Ebu!bekir mahallesinden Tabir 

oğlu Hüseyin karısı Eminenin ikame eylediği veraset davasının ic
ra kılınmakta olan muhakeme::;inde müddei Eminenin kocası Tabir 
oğlu Hüseyin 8 - 9 sene evel askere sevkedilerek ortadan firar et· 
miş halen ikametgahı belli olmadığı gibi hayat mematı da belli ol
madığından altı ay içinde sağlığından ve öldüğünden mahkemeyi 
haberdar etmek üıere ilinat icrasına karar verilerek durusmantıt 
4.2.936 günü saat ona bırakılmış olduğundan işbu müddet· içinde 
mumaliyeh Tahir oğlu Hüseyinin ölilm ve sağhk haberinin mahke· 
meye bi!diritmeııi ilin olunur. (2105) 3452 

r-;;~;·~~~l~~-~--ı 
i Komısyonu tlanları 
~ 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için on bir kalem baytari malzeme kapalr zarf ıı

suliyle satın alınacaktır. 
Bedeli (5300) liradır. İhalesi 12.9.935 perşembe güniı saat 14 

dedir. İstekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyenlet 
bedelsiz olarak M.M.V. satın alma komisyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin (2490) No. lu kanunda gösterilen veaaikle 
ve (397) lira 50 kuruşluk teminat ve teklif mektuplariyle birlikte 
belli gün ve saatinden enaz bir saat evet satm alma komisyonuna 
gelmeleri. (1911) 1-3173 · 

BİLİT 
1 - Elaziz Gamızonu için 500,000 kilo arpa kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 19 ağustos 935 pazartesi günü saat 9 da Eliziuie Tu· 

men Sa. Al. Ko. da yapda<:aktır. 
3 - İlk inanç parası 1688 liradu. 
4 - Şartname Ankarada M.M.V. Sa. Al. Ko. dan alınabilir. 
S - Eksiltmeye girecekler ilk inanç parası ve ticaret belgele· 

riyle birlikte teklif mektuplarını ihaleden bir saat evel Elazizde 
Tilmen !latm alm~ Ko. na vermelert (2014) 1-3307 

BİLİT 
(2500 tane hayvan velensesi kapalı zarf usuliyle yerli malı ve· 

ya memleket dahilinde mevcud ecn~i mamulatından olarak satın 
alınmak için eniltmeye konmuştur. Tahmin edilen umum bedeh 
(30.000) liradır. Şactnamesi bedeline karşı alakadar şubesindcrı 
alınacaktır. İhalesi 28. 8. 935 çarşamba günü saat ondadır. İlk tc 
minatı (2250) liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunuo 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgeleriyle birHkte teminat ....e 
teklif mektuplarını havi zarflar en geç ihale saatından bir saat 
eveline kadar M. M. V. Satrnalma k<ımisyonu reisliğine verile 
cektir. (2094) ı -3430 

BİL İT BİLİT 
27 .8.935 günü ihale edileceğ t 

ilan edilen 100 ton Hint yağının 
evsafındaki bazı deği§iklik dola
yısiyle alınmasından şimdilik vaz-
geçilmiştir. (2111) 1-3453 

BİLİT 
1 - Erzincan garnizonu için 

129.000 kilo sığır eti kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsine biçilen eder 
19350 lira 17.S kuruştur. 

3 - İlk inanç parası 1452 li
radır. 

4 - İhalesi 4. Eylfıl 935 çar
şamba günü saat 15 de Erzincan
da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek için 
hergün ve eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası makbuz ve tic.t
ret belgclerile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir sa· 
at evet Erzincanda Tümen satm 
alma Ko. na vermeleri. 

1 - Sarıkamış garnızonu içırı 
27.000 :36.000 kilo sade yağı ilı: 
3.000.000 :3.600.000 kilo kuru çaıt' 
odunu ayrı ayrı kapalı z~u·fla ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Sade yağın ihal ı zs.ıt. 
935 çarşamba günü saat onda ıte 
odunun ihalesi ayni gün saat ı 1 

dedir. 
3 - Sade yaga biçilen eder 

15940 ve ilk manç parası 1 ıss 
liradır. 

4 - Odµna bicilen eder 3(>0UI 
ve ilk inanç parası 2700 tıradır. 

5 - Şartnamelerini gorrn~lıc 
için hergün ve eksiltmele~~ gır~ 
cekler 2490 sayılı kanuna tcvfi• 
kan ilk inanç paralarile tlc.ır~~ 
Ot!lgelerile birlikte teklif rneıc 

b . s.ı· 
tuplarmı ihal atinden ır 

at evet ihalelerı yapacak otan S" 
. n 



BelediyeJer Bankası bina proje 
müsabakası 

Ankara'da )apılacak Rdediyele~ Ban~ası binası 
))rojc.-;İ 5 airu8los 1935 tarihinden 5 ıJkteşrın 1935 ta
rihine knd~r 2 ay miiıMetle müsabaka)a konnlmuş-
hır. 

Miltmhak :t) 8 Tiirk ve ecıwbi mi.iheudis '\-'t~ nıimar-

1ar girf•hi1irler. • • • .... 
'lii,.abakacfa hirinciJiği kazanan 1.000~ ıki~.cibgı 

kazanan HOO. iiçiindiclen beşinciye kadar da floı·der 
-ı'İiz Jira n·rilecktir. 
. 1\1" l . ' -a "· artnamesi \"e vaziyet planı Ankarada , u~a t.lh. ~ R .. I l 
h • k ..ı arasız alınır. u mu' ' et .,,,.,fıyelf'r han ·acunrıan P 
4'10nnna k~ular projrJer Ankarada helediy~ler bankası· 

J• 1.1 • olııcnktır Poı.L'l \'C "aır sebeplerle 
na te!-l ım "' ı nuş ' • · ,, 11" 
gc ciknwlf'r hichir surt'lle kabul ecliJemez. 20 

. 1~3328 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

Satılık kalas 
B nk da mevcud bir mikdar direk ve iskele kalası 

a amız 5 .. ·· t 11 d 1 kt hl kt lh lesi 28. 8. 93 gunu saa e yapı aca ır. 

laati. 
1 lır.. :ıezkir tarihe kadar kapalı zarfla tekliflerini 

ı yen erın .• I '"d"" }" W•• · • ı· a teminat akçesını evazım mu ur ugune ver-ve yırmı ır 1 3402 
meleri. (2081) -

Erzincan Jandarma Er. Okulası 
Satın AJma Komisyf nluğundan: 

ı _Jandarma Er okulası erat ve hayvanatınm (935 
') yo"netimi (idaresi) için bir yıllık il;tiyacı olan aşa-

senesı · ı· ı· b ı ;ı:,. d ·ns ve mikdan yazılı 29 kalem çeşıt ı yer ı es ev 
&ı a cı . d . "b 21 .. maddeleri ı ağustoe 1935 günlemecın en ıtı aren gun 
müddetle eksiltmeye (münakasay) konulm~~tur. . 

2- Esksiltmel~r: 21ve22 ağust?.s 93~ gunlemecın~ te
sadüf eden çarşamba ve perşembe gunlen (kapalı eksılt -
meler perşembe günü saat 16 da) sa~t 9 - 12 ve 13 - .16 
ya kadar olmak mere Erzincan belcdıye salonunda komıs-
yonu tarafından yaprlacaktJr. 

A-lhale: İstila.na bağlı olup Ankarada Jandarma ge
nel komutanlı~ından (J. U. K.) sorulduktan sonra yapıla-

caktır. · (J k 1 B - İstekliler şartnameleri ve nümunelen . o u a • 
ımdan) parasız olarak istiyebilirler. 

C - Eksiltmeye girecekler, (2490) sayılı artırma ve 
ihale kanununun 2 inci ve 3 üncü (Ticaret adasından 935 
kayıtlı ve noterd• musaddak kanuni ikametgah vesikalı) 
maddeleriyle 16 ıacı ve 17 inci maddelerinde yazılı (bede
li muhammenin yttzde 7 ,5 nisbetindeki teminatı muvakka
te belgeleri dahilinde girebilirler. 

3 - istekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazı
lı olan saattan bi~ saat önce getirerek makbuz m.ukabili~
de satın alma komisyonu başkanlığına verecektır. Teklıf 
mektuplan posta ile gönderilecek ise bu saate kadar ·gel
miş ve dış zarftan da mühür mumiyle eyice kapatılmış ol-
ması şarttır. . 

4 - Bu husus hakkında izahat almak istiyen isteklıle
rin her gün satın alma komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. (4248) 

kilo 
.f 50000 
300000 
300000 
200000 
200000 
120000 
50000 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
10000 
10000 
lOOOO 
lOOOO 
lOOOO 
8000 
5000 
5000 
5000 
4000 
4000 
3000 
3000 
1500 
1500 
1500 

25 

. 5 
~~ 
~2 
... tO 

a~ 
il .... 

fof : 

Lira K.. 
421 88 
281 25 
900 00 

1800 00 
450 00 

67 50 
487 50 
93 75 
97 50 
52 50 
45 00 
52 50 

450 00 
243 75 

16 88 
210 00 
35 63 

150 00 
127 50 
93 75 
« 38 

.: . .... ~ 
~tii 
~:;:' 

K~. s. Eksiltme uslü Beslevin cinsi 
ı 25 kapalı Odun (meşe 
ı 25 açık Tahniye (ekmek) 
4 00 kapalı Arpa 

12 oo kapalı Un (ekmeklik tahlile tabi 
3 oo kapalı Yonce (kuru) 

75 açık Saman (düğen) 
13 oo kapalı Sıgır eti 
6 25 açık Bulgur 
6 50 acık Fasulya (kuru) 
3 50 acık Patates 
6 00 aÇ°ık Nohut 
7 00 acık Mercimek . . 

60 00 kapalı Sadeyağı (tahlıle tabı ) 
32 50 açık Sabun 

2 25 açık Soğan (kuru) 

28 00 açık Pirinç (Tosya) 
4 75 acık Tuz 

25 00 açık Üzüm (kuru) 
24 00 açık Şeker (kesme) 
25 00 açık Maka~na (4. No .. çubuk) 

6 50 açık Ken~ıme_ 
45 50 açık Zeytın~agı 
29 00 açık Gaz yagı 
18 00 açık Pek~cz 
30 00 acık Zeytın 
20 00 aÇık Salça (domates) 

136 50 
87 00 
40 50 
67 50 
22 50 
33 75 30 00 açık 
22 50 20 00 açık 

Peynir (tulum) 
Peksimet 

7 04 375 00 acık Çay 
1-3257 

Anl~ara Sarhaylığından: . 
' • t bbi e satın alınacaktır. t tekh· 

Belediye sıhhat işlerine eczayı k ı · Y
0
,,a gelmeleri. Muhammen 

.. .. t ıı de omısy •. 
lerin 27.8.935 sah gunu saa M k kat teminatı 70 liradır. (2102) 
lıe<lel 970 lira 80 kuruştur. uva 1-3429 

ULU$ 

ı lznıir Tayyare sineması kiraya 
veriliyor 

İzmir'in en guıcl sınaması olan Birinci Kordondaki 
Tayyare Sineması zengin donanı, makineleri ve ckitlerile 
beraber üç sene için kiraya verilmek üzere arttınnaya çı· 
kanlmıştır. Artırım 22-7-935 ten 11-8-935 e kadar devam 
edeceğinden isteklilerin bu 2aman içinde şartlan görmek 
ve nihayet 11-8-935 pazar günü saat (18) e kadar kapalı 
zarflarını vermek üzere İzmir'de Hava Kurumu İzmir 
Şuğbesine, İstanbul'da, İstanbul şuğbesine Ankara'da Ge-
nel Merkeze uğramaları. 1-3117 

~~ Türk Ha 1a l\uı·unıı• 
~ ~ 
~ ~ 
~ . . . . ~ 

~:BUYUK piyangosu~ 
~ ~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
~ 19. cu tertip 4. cü keşide 11 ağustos 935 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Aynca: 15,000, 12,000, 10,0000 Jiralık ikramiyelerle 

İş Bankasına yeni 
menıuı~ alıııat•al~ tır 

Türkiye iş 
Bankasından: 

Bankamız l'icnislt:riıulc (•ah~mak Hzt•rc Use 'e Ti-.. ~ 

caret Liseleri nıczmılanıulnn imtihan ile 15 mcmuı· 
a1ıoacaktır • .i\lü ahakada kazananlar ara ıncla U) ru•n 
yiiksek tah~il gcirıniiş H' ) ahaıwı li ... anları İ) i hilt•nlt•ı· 
tercih olunacakrır. 

Alınacak memurlara imtihandaki mm affnkıyt!l 
ve tahsil derccelf•rine gö,.~ (100) lira ilf' (70) lir:t m·a
~ mda aylık \1erilc·ct~ktir. 

Yazı ile imtihan 31 ağu ... to~ 19:~5 ,]., l ... ıuhnul, An
kara ve fzmir ~nbelerimizı)e yapıfacaktır. 

En ~on yazılma tarihi 15 al!,u.;:to 193~ tlir. 
IAtrkli olıınfar girme' c imtihau ,aı·ılm·ına aiı izah

nameyi bankamızın nlrnı·a. Is ~mhul e lzınir nhf'fo-
riminlı·n alaMlh·ln. 1-:nr.7 

Mimar, mühendis ve fabrika resimhanelerine 

Genç Türk R a p i d ecza!. kiiğ.dlaro 

Satılık apartıman 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Ziraat bankasının tasarı:ıfunda bulunan, Ankarada 
Giizclizmir caddesinde Mersmpalas namile maruf apart· 
rnan satıJıktır . 

Birbodrum katı, bir zemin katı ve aynca birinci, ikin· 
ci, üçüncü katlan ve bir ~~ ç~tı katını havi olan bu bina 
193 metre murabbaı arsa uzerıne yapılmıştır. 

Zemin katında üc dükkan ve her katta kar ılıklı iki
şerden cem'an altı daire. va:clır. 

Beher daire müstakıl bır methal üc oda, bir muthrık 
bir banyo dairesi, bir he~a ile bir balkonu havidir. ' 

Satış kapalı zarf usulıyle 20 agustos 935 salı gUnü sa
at on altıda Ankara Ziraat Bankasında yapılacaktır. Ka
palı ve üstü mumla mühürlenmiş olarak talip olanların 
tekliflerini muhtevi zarflarını bu tarihe kadar Ziraat Ban
kası merkez müdürlüğüne göndenneleri ve binayı gezmek 
istiyenlerin de her gün çalış~a"' saatleri dahilinde Merkez 
muhasebecisine miiracaatları ılan olunur. 1-3171 

Nafıa Bakanlığı: 
Beşiııci Daire n i~leri liiiliirliitfii 
arlbrma cksilınıt\ ve ihale koınis-

yonundan: 
Keşif !bedeli 15194 lira 73 ku.n~ş olıın. ~nkaradaki Dikmen dere· 

si islah ameliyatı 10. 8. 935 tar.hınden ıtıbarcn on beş gün mUd ~ 
detle ve kapalı zarf usuliy~e _eksiltmeye konmuştur 

Eksiltme 24. 8. 935 tanhıne rastlayan cumartesi gunU aat l 1 
de Nafıa Vek&leti beşinci daire su işleri müdürlüğü odasındaki ek· 
siltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler artınna, eksiltme ve 
ihale kanununda yazılı vesikalarla beraber ve imdiye kadar yap
mış olduklarr işlerde t~ah~üdiin~ hüsnü suretle yaptıklarına daıı 
mahalli idarelerden verılm.ış vcsıkalarını 24. 8. 935 tarihine müsa
dif cumartesi giinü saat ona kadar be ind daireye vereceklerctiı. 
Muva'kkat teminat 1139 lira 150 kuru~tur. Teklifler 2ikrohınAn 2490 
numaralı kanunun tariflerine tıyı?"un olaca ktıı (2074) 1-;1412 

SAY lt-A l 

· rgüp C.J\Iüddt~i Umnmili~nd ıı: 
. Ürgüp kazasının D~yc:ri mahallesindeki kilisenın tadilcn lıa

~ıshane yapılması içi.n mü~eahhid Mahmuda 15108 lırııya ihale edı
lıp noksa~ kalan. ve ılave~ıyle _beraber ıncvcud keşifname mucibin· 
ce 17765 lırahk ınşaatm ıkmalı 27.7.935 gününden itıbaren 20 gün 
müddetle kapalı zarf uımliyle münakasaya konulmuş ve 16 8. 935 
cu~a günü saat 16. da C. M. U. li?indc: ihalesi icra krlıoacağınfüın 
tahp olanların sekız rthı evel ehlıyetnamclerim Kay eri n fıa b:ı 
müdürlüğiince tasdik ~ttinneleri ve -.•ıizde yedi bııcuk temır ıt ı 
muvakkat .. akceleriylc yevmi ınr.zkıırda Ürgiip C. l\i. U liginı!c 
ha.zır bulunmaları ve ke!jif evrnkını görmek istivenlerm Kavsc ı 1 
nafıa müdürlüğüne mür:ıc;ıatları ilan olunur. (2043) l - 357 

Kapah zarf usuliyle ek~ilt: me ilanı 

l{ütalı) a \7aliliğin den: 
l - Eksıltmeye konulan ış · ( Kutahya ıstasyon c d :.ının 

O 000 - l 038 arasındaki kısmının 22 metre gen ligın 
halinde yapılm:ısı için J.izım gelen bordur, trot va .. , park< nim 
ve iki adet menfez in aatıdır.) 

Bunların mecmuunun 'kcşıi bedclı (26757) lıra 27 ı n tur. 
2 - Bu işe ait artnam leı ve vrak unlardır: 

A - Eksiltme artnamcsı 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa ışleri eraiti umuma} csı 
D -Tesviyd turabiye, so e ve k rgır in , ata dair fcnr.i tn. ıne 
E - Husu si şartname: 
F - Kesif Jıulasası crtvc it 
G - Projeleı 
3 - EksıltiTıe 20. s. 935 t rıhındc alı gilnu t 15 d Kt t. hy. 

Hususi Muhasebe bınası içınd d ıını encı men od ınd pıl 
caktır. 

4 - Ek ıltm kapalı zari u ulıyk y pılacaktır 
5 - 'Eksiltmeye girebilmek icın ı tcklıl rin (2005) lır. 

kuruş muvakkat temınat vem1e ı, undan b ka • gıc.l k \ 
!arı haız olup gci tc.:rmesi lazımdır 

A - Ticaret oüa ına kayıtlı bulunduguna daır veı;,ık 
B - istekliler eksiltmeye gırmezden bir hafta eve! bu ı ı ın

ş.;at i~lerinde ihtisas sahibi olduklarına ve yahut mcsuhy tı fen • 
nıyeyı kabul edecek mektt!p mezunu bir mührndis \ y. fen me
murunun daimi surette iş lı:ışınıla bulunac ıımın ve buna c,l. ır no 
ter tarafından tas<likJj tanlılıiidnanıesini vilavft nııfr. dnır sin<' 
trısdik ettirecektir. 

b - Tl'klif mektupları .} ukarda 3 uncıi macldede yazılı saatt. n 
bir saat eveline kadar Daimi Encilmen reisligine makbu mukabi
linde verilecektir. 

Posta ile gömlerilecck mektupların nıhnyct 3 iincu madd de 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış ~arfın muhiır mumu ıl 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkm ler k,. 
bul edilmez. 

7 - İkinci maddede eösterılen bu işe ai} şartnameler prOJC ve 
sair evrakı Kiitahya vilayeti nafıa dairesinde görülebilir. (2004) 

ı - 5294 

Adliye:\ , Vekal~tiıulf'n: 
Yeııişehirdeki Ttmyiz mahk~esı bodru'ınunda ar ıv olar, k 

ayrılan odalarda açık ek&lltme usuliyle 297 metre mikabında ?af· 
lar yaptın1acaktır. Muhammen bedel 1670 linı 70 kuruştur. Eksilt
me 16.8.1935 cuma gilllU saat l4 de. ndJiye blnası içinde levazım 
mildürii odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıta
cak~ır. Um~i ve hususi şa~nam.eler vekalet ~evaum mudUriyetin
dedır. Eksıltmeyc gelecek ısteklıler şartnameleri imza mukabilin
de alabilirler. Eksiltmeye girecek j tcklilcrln ek iltme gUnü aat 
14 den evcl muvakkat teminatları olan 125 lira 50 kuruşu nakden ve
ya nakid mukabili kıymetli evrakı mal sandığına vererek makbuz
larım komisyon riyasetine teslim eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

(1988) 1-3260 

Kaçrrdmıyacak fır~at 
Ankaranın opera meydanında ve köşe başında llort 1 arça<lruı 

ibaret arasaJarla Keçiörendc otobüs dL1rağrna iki dakika mesafede 
beş dönüm muntazam ve m~yvalı bahçe içinde biı isi sekiz oda iki 
salon banyo üç tuvalet mat.hah ve kileri ve diğeri iki lıo1üklü altı 
oda iki tuvalet matbah banyo g:ıraj nyrrca bir ahır içinde akimiila
tör ve benzin motörü ve elektrik istihsal etmek için motorc mer • 
but dinamoyu su tesisatı ve elektriği havi hane ve arsalar tıhkttr 
Görmek ve konuşmak için telefon 1624 de Avukat B Recm 
veya 1507 de Bay Şahaba müracaat dilmcsı. 1- 361 

Ha a Yolları D let 
İ letınt~ İtlare. inllen ~ 
' Tcl::.iz telgraf ve telefon ve rad) ogonyometre al etlen lın cnktır 

Hava yolları Devlet İşletme idare ince alıcı ve venci telsizlerle 
radyogonyomctre cihazları almac. ktır. Bunların cinsi rını knraı
Iaştırmak için bu aJctlen satanlardan ::ılctlcrinin muhtelif kata1oğ· 
lariyle bütiin vasıflarını bildiren izahat istiyoruz: 

Verilecek izahat arasında şunlar da bulunmalıdıı 
1 - Cihazların fiatı (Ankara veya İstRnbulda teslım rtıyle 

tiırk lira:-.r olarak) 
2 - Cihazlarm sıpnrıştcn ne kadaı sonra teslim edılebileceği 
3 - Cihazlarla birlikte verilecek yedeklcrm cinsi ve mıkdarlan 
4 - Cihazlardan bir tanesınin tecrübe icin Ankaraya g tırilip 

getırilemiyeceği 
5 - Cihazların ne gabi şartlar altında ~ ne kadar bır aman 

içın garanti edilebileceği 
6 - Cihazların diğer rnarkalanı faik olan hususi}ctleri. 
7 - B11 cihaı:lardan hangi hatlarda kullanılm:ıkta olıluğu. 
8 - Şebekemizde aynı fabrikanın telsiz filetlenni kullandığı • 

mız mliddetçc fabrikanın bize ne gibi kolavlıkl:ır ve )'ardımlar 
yapabileceği. 

Bu izahat l. 1 ı. 935 tarihıne kadaı Hava yolları Devlet ışletme 
müdiirlüğüne - referansları bağtr olarak - önderilmiş olmalıdır. 
Bütün şcbek_e hak~_ınıla tel~iz ve gonyometrcl~r için bir prcıjc ya· 
para·k o projeye goı:-e yapılacak muhaber<' tcsısatı için umumi bir 
teklifte bulunmak veya rlahn fazla malCımat almak istiyenlerin 
idareye müracaatları. (2048) ı- 3401 

Kınıden ıstim 
lak edildiği 

Bay Osman Nuri 
Bayan Şerife ve 
mii terekleri 

Mahallesı 
l.-eblebici 

Mu bey 

oka ı 
Acica 

Muhamın n 
Ada Parsel bedel 
No. Na. J...irn 
190 6 400 

Schit Murat 246 15 ~O 

İınar lüdiirliif!iindcn: 
'~uk~rda kaydı c;ıkarı~an. hanelerin :ınka.zları 15. 8. 935 pcr§eın· 

h~. ~.'n~ --~at o~ be t~ bılmüznyede satılacağından taliplerin İmar 
murlıırlugunılekı konıı yona g-elmrleri (2046) 1-!355 



SAYIFA 8 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

1 - E-ksiltmeye konulan iş: (Merkezde ahırlarm ta -
düen inşası). Bina ve ~sisatm keşif bedeli: (30269) lira 
ili" kuruıtur. 

2 - Bu İ§e ait şartname ve evrak şunlarda" 
a - Eksiltme şartnameai 
b - Mukavele projesi, 
c - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
e - Fenni fartname, 
f - Keşif cedveli, 
g - Planlar, 
lstiyenler bu şartname ve evrakc tı5J lira 14 kuruş 

bedel mukabilinde Karacabey hara11 direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
aaat 15 de Karacabey harası direktörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2271 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada (100000) liralık birinci nevi bina yapmış oldu -
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat evetine kadar Karacabey harası direk
törlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek 
tuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel ~ 
mit olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatdmış 
o1maıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (4612) 1- 3448 

Karacabey Harası 
Direktöı,.lüğündeıı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aygır tavlası iD!aaı. Bina 
ve tesisatın keşif bedeli: "26261,, lira 96 kuruştur. 

2 - Bu İşe ait }Clrtname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyea~ 
E - Fenni şartname, 
F - Ketif cedveli, 
G - Planlar, 
latiyenler bu şartname ve evrakı 13 lira 13 kuruş bedel 

mukabilinde Karacabey harası direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22 ağustoı 935 tarihinde perşembe gü

nü saat 15 de Karacabey harası direktörlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1970 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdrr. Eksiltmeye en az bir 
parçada "100.000,, liralık birinci nevi bina yapmış oldu
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Karacabey harası direktörlüğüne getirilecek tek-
lif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar getirilerek eksiltme komisyonu re
iıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazıh sa 
ata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile olacak ge -
cikmeler kabul edilmez. 4614) 1 - 3447 

Karacabey Harası 
. Direk.törlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Erkek tay ahırı inşası. Bi-
na ve tesisatın keşif bedeli: "29518,, lira ''42,, kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır~ 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele pı·ojesi, 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
E - Fenni şartname, 
G - Planlar, 
F - Keşif cedTeli, 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı "14,, lira 76 kuruş 

bedel mukabilinde Karacabey harası direk-törlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 935 tarihinde perşembe günü 
saat "15,, de Karacabey harası direktörlüğünde yapıla -
caktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ''2214,, lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada ''100.000,, liralık birinci nevi bina yapmış oldu
ğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika alanlar girebilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya
ilh saattan bir saat eveline kadar Karacabey harası di -
rektörlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar 
gelmif olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa -
tılmış olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4613) 1- 3449 

ULUS 11 AGUSIU::> W:15 PA 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantin 
saç boyalaı·ı 

iş Bankası Kumbara ilu~amiyeleriııi 10,00 
liradan 20,000 liraya çıliararak. bir misli artı 

1 Nisan ve l Birinciteşrinde verilen beşer bin liralrk ikr 
yelerden maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eylfıl ve Bi 

cikanun aylarının 

ilk günlerinde kumbara sahibleri arasında çekilecek ku 

larla (her biri ikişer bin liralık) fevkalade ikramiye! 

verilecektir. 

İngiliz kanzuk eczanesi ıa.bo
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 

(Ru ikramiyeli kur'alara iştiı'ak için de kua.ııhara sahihlerinin 
asgari 25 Jfra hidktirmi~ olmala ı·ı lazımdır. 

, 
:ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: iE :ı: :ı: 5E :ı: :ı: :ı: 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
'1İvah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet talıii ve sabit olarak t'!-
min edilen renk yıkanmak ve ter
lemek hatta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markad[r. Eczaneıerde ve 
ıtrim•t m., ~ ;ızahrmdan arayınız;. 

~ııııırıııııııeıııı11ıi:!ll11ıııt•t1· mı· ıımruıu mı•rnııı mmıuuJR§ 

1 Cebeci Hastanesi Operatörü 1 
1 Dr. TURGUT 1 
~ Hastalarını Adliye Sarayı 1 
§ karşısında Hayati apartmanın- ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
§ kabule başlamıştır. ~ 
~ oıınmınnıııımııı~ıtı:ı!llillllllll!lllllllll ı§ 

Sablık Motosiklet 
Telefon 1441 den sorunuz. 

Veznedar aranıyor 
Veznedarlık için bir ha -

yan lazımdır. Halk Eşya pa
zarına müracaat. 1-3393 

l(iRALIK 
Yenişehir Selaniık caddesi ni

hayeti Kızdırma:k sokak No. 6 a
partmanın ikinci katı 4 oda ve 
konfor. Birinci kata müracaat. 

1-3427 

Kiralık Bağ 

Etlikte son otobüs durağında 
Cami yanında dört oda maa müş
temilat saire eyi su ve elektrik 
tesisatı mevcut beş dönüm bağ 
ve çeşitli meyva ağaçları ile bir
likte senelik kiralıktır. İstekl.ile
rin EMNİYET ŞİRKETİNDE 
Bav Tevfike müracaatları. 

-Telefon: 1833 1-3426 

ANKARA TAPU MÜ
DÜRLÜGÜNDEN: 

Ankaranın Deliler tepesi 
mevkiinde verginin 73 numara
sında petek Ahmet adiyle kayıt
lı sarkan Köse Hasan garben yol 
si~alen kadı Asım veresesi ce
~uben baba oğlan Abdurrahmaıı 
vcrese:;i ile mahdut tarlanm at
lariyle te:;cili için mumaileyh 
/\lımet v~ karde!!leri Köse ve 
Halim vari,,Jeri tarafından müra
caat edilmiştit. Tapu sicillinde 
kayd[ olmayan bu gayri mcııkul 
ıçin 19.8.935 tarihine müsadif pa
zartesi gunü saat onda mahalline 
gidiltceğinden tasarruf ve mül
ki ı~t• ile dlakadar olanlar ılan 
gününden itibaren on gün zarfın
da tapu dairesine veya mahallin
de bulunacak tapu memuruna el
lerindeki belgelerle birlikte mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

1-3408 

Üstünlük Zeis Perivist 
cerceve ve punktal camları 
ile Revü ve Omega saatla
rmdadır. Bankalar caddesi 
RIZA GÖZLÜKÇÜ 

1-3364 Tel:3025 

Rusça Muallim 
aranıyor 

Ders ve·rmek istiyenlerin 
Nümune hastahanesinde 
Dr. Eyyübe müracaat etme-
leri. 1-3456 

Acele satılık arsa 
593 metre murabbaı Yenise -

hirde Orduevi civarmda asf~lta 
yakın. Tel.: 1316 1-3344 

Dok.umahaııe SuJ,esine isletmt 
' ' 

Sef i alıııacak 
'! 

Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
t:n aşağı üç sene muntazaman fabrikalarda do~uma işle -
rinde çalıtmış olmak şarttır. 

Talipler arasında almanca bilenler fabrikalarda başlı 
başına işletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil 
etmiş olanlar tercih olunur. 

İsteklilerin Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep şehadetnamesi, şimdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları suert
lerini ve tercümei halleriyle birlikte, nihayet 25 - 8 - 1935 
tarihine kadar Adana'da Ziraat Bankası Mensucat Fahri -
kası Müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri 
veya bizazt getirmeleri. (2113) 1-3454 

Devlet Demir Yollarından: 
15. 8. 1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan 

miş olan Balast işi şartname ve mukavelesinin yen 
larla değişmesi ve bir grup daha ilavesi dolayısiyle 
ve ihalesi 22 - 8 - 1935 arihine talik edilmistir. 

Evvelce alınan mukavele veşartnameleri~hükmü 
Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve h 

için İcap eden muvakkat teminat paraları aşağıda 
BALAST 22. 8. 935 perşembe günü saat 16 da kapa 
usuliyle ve dört grup olarak ayrı ayrı İZMfRDE Bas 
nede Devlet demiryolları 7 inci işletme müfettişliği 
smda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her grup yani 
teşkil eden kısımların hizalarında gösterilen mikda 
muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin 
vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince it 
meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyannam 
şartnameye uygun olarak her grup için ayrı ayrı teki 
tuplarmı aynı gün ve saat 15 e kadar komisyon reis 
vermeleri lazımdır. 

Grupları teşkil eden kısımların mikdar ve vasıf 
göre muhammen bedelleri değişmeden her gruba ait 
mektuplarında grupu teşkil eden kısımlar için ayrı a 
at veı·ilmelidir. · 

Bu bapta fazla izahat almak istiyenler 1 inci it 
yol başmüfettişliğine müracaat edebilirler. 

İşe girecekler şartname ve mukavelenameyi yol b 
fettişliğinden parasız alabilirler. (2115) 

Mikdarı 

Grup No. M3 

1 
2 Afyon 

Hattı 

8000 
( 4000 

(lOOOO 

( 1500 
3 Bandır- ( 3500 

ma hattı ( 1500 
( 3000 

4 
" 10000 

. 

Muhammen Teminat 
bedeli Mik-Oarr 
Lira 

1040 
( 3400 
(13000 

( 1425 
( 3325 
( 2100 
( 5200 

4000 

Lira Evsafr 

780 Toplama - K 
255 Ocak 
975 

" 
107 Toplama - kır 
250 " ,, 
158 Ocak 
390 

" 
300 Dere kum ve b 

tın vagonlara 
lenmesi 

1 -3439 

Diyarbekir 
ilbaybğırda 

15,000 lira değer biçilen Çermik ilçesı Büyük ve 
çük hamam adile anılan kaplıcası ve bunun kütük ya 
na bağlı olan oda, dükkan, ahır ve kah ve yerinin 
tükte yazılı hudud içindeki mülkiyetleri parası ihaled 
sonra ve on beş gün içinde verilmek şartile 27 ağu 
935 salı günü saat 12 ye kadar kapalı zarfla arttırın 
konulmuştur. Muvakkat teminat biçilen değere göre 
arttırma kanununda yazılı surette o/0 7,5 ahnacaktrr. 

Teklif mektuplan 27 ağustos 935 salı günü saat 1 
kadar Daimi Encümene verilmiş olacaktır. 

Kütük yazısını ve şartnamesini görmek istiyenle 
Daimi Encümene uğramaları ilan olunur. 

(4473) 1 ~ 3340 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne§riyatı idare eden 
Yazı tılert MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

1 SİNEMALAR 1 

Çank111 c~dts; civarında 
I U/uı Basımevindı bası/mr~· 

l tll. 

f :YENJ' f BU GUN BU GECE 

Y ddızlar Kıraliçesi Greta Garbo 
fransızca sözlü, hissi 

ÇALINMIŞ AŞK 
filminde 

BU GECE (KULÜP) 

MACERALAR KIRALI 

Aşk - heyecan ve sergüzeşt filmi 

Dünyanın en iyi maden sularından, mide, bağırsak, karaciğer hastalıklarına şifası denenmiş olan KIZILAY KARAHİSAR MA
DEN SUYUnun Arık.arada acenteliği Cihan Oteli telefon 1775 dir. 
Bu numaraya telefon veya hayat suyu satan her arabacıya tenbih edildiği takdirde sandıkla ve onar şişelik kasalarda dahi ev-

lerinize kadar nakliye parası alınmaksızın gönderilir. 1-3401 


