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Giindelik 

EGE oztJMLERI 

İzmir' de dış pazarlara lku~ 
.. teci111er erın 
uzüm ve incir aat•n . 
bir birliği var. Birlik 21 haı~~·-~~ 
d . 1 kuru uzu 

a toplanıyor, yenı yı · fi • 
l. z hanı• 

a ıvre satıılarmm en a 1 tırı -
l l 

w karar at at ar a yapılacagını . larda 
Yor. Fiatlar yabancı pıy~~ı11alar 
İyi. kaqılanıyor. Ah~ı 1;.tııla· 
Önemli mikdarlarda ~l~v~: ise ka
ra bağlanıyor. Yurd ıçın 
rarlaıan fiat azınısanılnı:.or ·daha 

Birlik 3 tenınıuzda it 1~ ilk ta
toplanıyor. Ozüın reko es di _ 
ıınlardan daha bol o:~n dıt 
J?r ve önürdet nıem eğl fiatlarla 
P•yaaalara daha ~ ·ıeri tÜ· 

· önergelerde bulundugun~ 'ıtırdıiı 
rerek 13 gün önce karar a 

· f iatları indiriyor .. .. le ilıili çe -
· ikinci karar, uzuın eripnbk 

venlerde taıkınhk ve p 
doğuruyor. 'lk fiadarla 

Oq piyasalarda 1 Bunlar 
. . .. 1 1 olnıuıtur. uzum a an ar da za -
Yeni dut'' ük fiatlar kartısılna--•~• 

· d' e sız ua-• 
rara uğrıyacağız •Y .. k fiatları· 
baılıyorlar. Bir da~a ı;ar 
na naıd inanırı: .. d•~:;;.:r · geÇiaen 

Pekçoiu. baıc~ . dütük 
· Ere halkı, üzünılerın• so~ · .c;y • 
f . d diklerını 
tatlara ınal e eıne i verdiii • 

lüyor, bütün yıl to~~a : diye fer • 
ıniz emek, bof& ııdıyo 
Yat ediyor. . . . k arın yerıiz 

Türkofi•, ıkıncBı ar 1 rekolte 
ld bT or u yı 

o uğunu ı 1~ • k d" inceleme· 
bol de "'"ldir dıyor en ' . . d 
1 

. gı.. d ··nürdetlerımız ı§ 
erıne gore e ~ . .. , fi· 

piyualarda bizımkmden a~gl 
_ ~-L • temeJD•t er -atlarla mal ......- •• 

dir. 1 .. .. tif. 
Dıt alıcılarımız a, u~u?1 Y~ 

tiricilerimizin ve türkof uın soJ~.e
dikleriyle lzmir'deki bi~Jiği, • ı~n
lümüz istemiye iıtemıye ·.uç u 

buluyoruz. t tecimer· 
Geçmit yıllarda çı~ribirinden 

lerimizin bir .ç~ köt~ oyunlara 
habersiz, ve bırç • dıt pi· 
ve hırslara kapılarak ıçh~e • dı"r· • • • ıçe ın 
Yaaalarda ürünlerıın•~~ nutubn•· 

. mitlerdir. Bunlar benuzBu önden 
Yacak kadar yakındır. u 1 

1 l kuru ıneJ -
zmir' de dıt pazar a_r•. a rak 

•a aatanlann bir barlik 1 pal 
·ı kartı arız. 

ç.l.tmalannı pygı ı ed ilmit 
· Ancak birlik halinde e velr _ 

1 . . . karar arın 
o aa tecimerlerınıızın h · bir 
da yurd uığlarına .~y~rı cle:i ti • 
tey bulunmama11 uzerın · 
tizlijimizden de vaz geÇ~I eyı~~-

• · ·,,.,. 0 ç111eu~-Birlik rekolteyı •JI-, ı ara-
ki zorluğu ve dıt duyunt ar ·ver· 
•ında en gerçejini hemen ~· n .. 
rnedek · .. ı ·· "'.. ileri sürebıhr · A 1 guç u~ . . · kararı 
ca.k fiatların ındırılıne~ı . 
verilirken Türkofiıten hıç0bır ~y 

"'mun 
sorulmadığını sanıyoruz. zu.. nu 
bağcdanmıza neye malold~~ 
· · · bıhrler. 
ıse kendileri herkesten ıyı k t 

lzmir'deki kuru meyva çı • 
lecimerlerinin kararlarında mazur 
olmalarım çok isterdik. 

Çrkat teeimi ekonomi alanın· 
d ' ····buse-aki çaıılıımalarm, en gucu d 
be~e de en değerlitidir ve ~u . ~ · 

· ıerledir ki dıt tecinıerlerıın:n 
batardı çahımalarına yardım b: 
:~•- ela 1" ır y.._ Parti programın • I 

Yer almıthr. Dıt pazarlarda,.. • 
larunızı aatanlar, çojaltmaftla~n 
- .. . . 1 d" • ye ıenli • - ... egını deg"' er en ırınıf, 
~· · k mat•· gına artırarak yurdun orun 
nı ve yücelmesini pğlamıt ~lu~ • 
lar · Bu yönden kendilerine ustun 
Lir saygı duyduiıJmuz tecimerle • 
rinıizin ulusal ödevleri de ağırdır. 
kendilerine bütün varhğiyle yur
dun herşeyi emanet edilmiıtir ·. 

Ürünlerin, son yogaltım yerane 
... ..,. • . ..., .. i a-

Adımız. andımızdır 

lıalya'nm cevabı Paria kon/eran.ını 
, ·arida bımkıı. - General Kondilia ku-al
lık istiyor. - l!raylar banlmsının yeni {4-

f ışnuı programı. - Mii1'iyim, l)inarlı'yı 
ye11di. 

İtalyanın cevabı üçler kon Uraylar bankasının yeni 
feransım sonucsuz bıraktı çalışma plinınıo esasları 

Bir resmiğ bildiriğ çıkarıldı · üç devlet 
delegeleri anlaşmazlığı harış yolu ile 

kotaramıya(·aklarını bildirdiler. 

Esas tüzükte yapılacak deiişiklikle 
özel gönetkelere, gardım imkan 

içine girmiş olacaktır. 

P 
. l8 (A.A.) - 8. Laval 

arıs, 1 .. 
pat JS,30 da batlamkıt . o an~ uç 

I t konferansının esıme ugra
dev e e bu aktam saat 20 de bir 
dığını v 1 ... . v bildiriğ çıkarı acagını ga • 
resmıg .. 
zetecilere .c;ylemıtt.•r,._ .. . . . d' 

B kesimin genıt ıgmı t•m ı • 
den k:stirıneye imkan yoktur. An-

k enel görüt çok karamsardır. 
ca 1 ... bildiriğte konferansın ke
~esmı~ adıgv ı ve 8. Eden ile Aloi
sıme ugr · 1 ·· ·· k ·• . hükümetlerıy e goruıme 
zı nan l . d.. kl 
üzere nıemleket erme onecld~ e • 
. . bildirilmesi muhteıne ar· 
rının ~ ıt- :t-

Paris, 18 (A.A.) -Dıt ba~n-
1 v ndan pat 17,30 da ayrılan ıtal· 
;:~ delegesi 8. Aloizi saat 19 da 
tekrar gelmit ve hemen 8 . ~~~1-
in yanma girmiştir. 8. Aloızı eş 
dakika sonra dıt bakanhğından 
ayrılmıttır. 

Resmiğ bildiriğ 
P 

. 18 (A A ) _ 8. Laval 
arıs, · · d k" 
20 d konferans hakkın a 1 

saat e B b"ld' 'id bildiriği okumuıtur. u ı arı e 

deniliyor ki: l . l 
'' Ü devletin deleıe en an q· 

ç oliyle kotarılma -
aıazhğın barıt Y k bir ıörüıme 

· ınkin verece 
sına ı 1 nıanııılardır. Konuıma· 
esaıı bu ad ileri sürülen önerge -
lar sırasın a l . t""dlerinde rasttanı an zor • 
)erın e u 1 1 • • 
Juklar giriıilen ince emkle e~m ~er.a

b kılmasını gere etbrmı,tır .. 
1
9
e _ıralemelere diplomatik yollar-
u ınce . 

1 devam edilecektır.,, 
a *** 

Londra, 18 (A.A.) - Sunday 
Kronikl ıazetesi, bir aytarmın, 
habet imparatoru ile yaptığı ıö -
rütnıede, Negüs'ün fU sözleri tÖ'f -

lediğini yazıyor: 
•• _ Büyük Britanya'mn doıt • 

luğunu hoınudlukla kabul ~diyo -
ruz. Erkioliğini korumak ııteyen 
habet ulusunu koruyacağınıza 
inancınıız vardır. 

Ben ltalya ile Habetiıtan ara· 
oda hir harp olmıyacatına bi .. 

tı F k b"" ük' f I" li inaoıyorum. a at uy e a -
ketin bafımıza ıelmeti kutsal öz. 
ıenliğimizi savgamak için IOD fer
dimize kadar ölmeğe hazınz. 

İtalyan korumasını hiç bir za -
an kabul etmiyeceğiz. Harbın 

:nüne geçilebilir. 
Uluılar sosyetesi, ltalya'n~Q sa-

va,çı projelerine sed çekebılmek 
erkindedir. -----------·-
B. Kondilis . 

ne diyor? 
cumuriyetin gerçekleşti· 
remediğini kıral ger· 

çekleştirecektir 
Atina, 18 (A.A.) .- H~llenis
adındaki gündelık yenı gaze· 

ınoı d'l' '' b" 
G neral Kon 1 ıs an ır yazııını 

te e K d'I' b ktadır on ı ıs u yazısın· 
yayma . • . . 
d ••cuınurıyetın gerçekleıtırme· 

d~ ... · kıral Jorj bataracaktır.,. 
ıgını J ., 

d ınektedir. Bu yazıda, orJ un 
e"lik tüze ve doğruluk duyau -

eyı , d v b"'t'" b 
1 "yle dolu ol ugu ve u un e -
arı 1 "~ o aca ı so,. .en • 

Uluslar sosyetesinin bir ital -
yan • habet harbı çıkacak olursa 
bu erkini göstermek için ciddii 
gayretler harcayacağına inanıyo • 
rum. 

f'a~İsl inıpar<ılorluğ11 lmrulrın
caya kad(ır 

Beneveto, 18 (A.A.) - B. Mu· 
solini, Aırika'ya gitmek üzere bu
lunan siyah gömleklileri selimla
mıtlır. 

B. Musolini bundan sonra il -
baylığa gitmi9tir. Yollarda çok ka
labalık halk yığınları sevinç gös
terilerinde bulunmuıtur. 

Pettoranello tümeni siyah göm 
leklileri kartısında ıöz ıöyliyen 
8. Musolini, ltalya'nın, faıist İm -
paratorluğunun kuruluıuna kadar 
kendisine çizdiği yolu kovalayaca
ğını söylemit ve siyah gömleklile
rin sonuna kadar ödevlerini yapa
caklarına inandığını ilave etmit -
tir. 

8. Musolini yarın hava alanın
daki kuvvetleri gözden geçirecek· 
tir. 

Cevap bekleniyor 
Paris, 18 (A.A.) - B. Aloisi, 

Roma'dan beklediii emirleri he · 
nüz almamııtır. Görütmeler, Ro -
ma'mn cevabına bağlı olduğu için. 
yarın devam edip etmiyeceği bi • 
linmemektedir. 

8. Laval, B. Eden ve 8. Aloisi 
arasrra birletmektedirler. 

( Sonu Z. inci sayfada) 

Uraylar bankası 5 eylulde ge · 
nel kurul toplantısını yapacaktır. 
Kurulut kanununun özlüğü ve ken 
di çalııma alanında tek olması, 
ve urayların çalqmalarmı plan • 
lattırmak gibi kamutal hayat üze 
rinde önemli itlerle uğratması u -
raylar bankasının önemini artır • 
maktadır. Bu yazı ihtiyaçları da .. 
ha iyi kartılamak \çin tüzüğünde 
değiıiklikler yapılması dütünülen 
bankanın kurulutundaki ıayeyi ve 
bir yıllık çahtmaımın verimlerini 
anlatmaktadır: 

Uraylar bankası, öteki finans 
kurumları gibi türlü özel hizmet • 
lerle uğratmayıp yalnız urayları • 
mızın aıığlarına uygun ;,terle ui • 
ratmaktadır. 

Zaten bankanın kurulu9un · 
daki hedef de kamusal hizmetler 
bakımından önemli ödevler yük -
lenmek zorunda olan uraylarrmn:,, 
yurdu baymdırlathrme ııyasaam· 
da devletin güttüğü gayeye yu • 
dımcı yapmak ve yersel konular 
ve ihtiyaçlar üzerinde programlı 
ve sistemli çalı~ma bağlan ahm • 
da it sörebilecek hale aolu••'Flfr. 

Bütün tehir itlerini belediye • 
lettirmek gayeıiyle uraylar kanu· 
nuna ek olara1' bir kanun projesi 
hazırlamıt ve Kamutaydan bu pro· 
je ile devlet urayları, halkın ası -
iına yanyan bir kurum haline ko
yarak bir taraftan uraylar için 
büyük ıelir kaynaklar1 sallamak 
öteyandan da urayları da devletin 

Kırşelıirden gelen kurul ne istiyor 

Ankara'da bir Kırşehir meyva satış yeri açılacak 
Kırtehir ilbayı Bay Mitat'ın 

bafkanlıiı albnda defterdar Maz
har Tuz ve bayındırlık direktör 
.ekili Bar Mazhar Demirkuf 'un 
da bu)unduiu bir kurul ötey ıün 
tehrimize ıelmitlerdi. Dün kendi-

Kırtehir, bol ve l'enit bahçeleriy
le Anadolumumn zümrüt yerle -
rinden biridir. Her gün artan ba
yındırlık çalıımalan ili pek yakın
da ileri bir tehir haline l'eleeektir. 
Şimdi l 72241 nüfuılu bir tehir o-

Bayrndırlrlc yolunda ilerleyen J{ırşehirae yapılan bir bina 

siyle görüten arkadatımıza Kır - lan Kırtehir ili 20 kilometre uzun-
ıehir ilbayı Ankaraya gelitlerinin luğunda bir alam meyva bahçeleri-
sebebini anlatmıt ve Kırıehir hak· le örtmektedir. ilin evlerini yemye-
kında istenilen bilgiyi vermiıtir. fİI dallardan seçebilmek hemen 

Kurulun tehrimize geliti ilin imkansızdır denilebilir. ilin ceviz, 
güzelliği ve bayındırlığı için uğ - elma, badem, erik, armud ve ayva 
ranılan bazı ufak engellerin orta- ürünlerinin ve hele pataleı ürünü· 
dan kalkmasına lazım yardımı iı· nün her yıl artan üretimi kal'fıım-

bayındırlık ve endüıtri politikui
le bat bata giden yardımcı bir el 
yapmaktır. 

Kamutayca onaylanan bu ka
nun hükümlerine göre may kanu
PU yeritilen ve bugünkü nüfu-.ı 

,,,.,,~ .............. .. 
••yındırlrlt balcanlıfr 6/naaı 

on binden yukarı bulunan yerlerin 
haritaları, bayındırlık planlan, •e 
içme ıulariyle spor alanları gibi it
leri "b~lediyeleri imar heyeti,. ta
raf andan yapılacak prorram day
~·esinde y,.r\tUecektir. 

( Sonu Z. inci Nylad•) 

Başbakanımız 
• 

I z mire gidiyor 
İstanbul, 18 - Bqhaba lı -

met lnönü lzmir aruuluaal MrSİ -
sini açmak üzere lzmir'e ıiclecek
tir. Baıbakan Nazilli fabrika11nm 
temelatma törenini de yapacaktır. 
Batbaba lzmir'de imemli bir IÖJ· 
leY Yerecektir. 

Yahudi 
gurddaşlarımız 
Uydurulan yalan haber
leri çok fena karşıladılar 

Ek~e"' T elegral •ian•ı, ya -
lawlilerin Türkiye'tle ltUla bculn 
görJü/Jerini ue bu yüden btqlıa 
memleketlere göçmek ~lıümün. 
Je lıalJıklarını uyJuran bir tel . 
gral yaymıı h. Bu uyJurmo laabe • 
ri öteygünkü aayımızda yolanl• 
mııtılr. Bunan ltalılnnJa ba,h 
türlrçe gazetelerde Je bir telnm 
yazılar çılımııhr. 

.. B~ yalan ue uyJurma tJgral, 
TurkıyeJelıi muıevi t:irk yurJJClf 
larr üzerinJe çok lena etkiler 
yapmıf, çok kötü yankılar uyan. 
tlrrmııtrr. 

Ankara'Ja bulunan yalaudi 
türkler atlına bize bir mektup gön
Jeren Ankara muıevi okulu IJ'" 

buraJalri muıeui cemaate baf kan: 
Bay Harun Aral Danyel, Jiyor ki: 



SAYIFA2 

-..lrllebllr.Gm gelen 
.......... ne di1 ? 

.... ' inci .,,,.,,., 

ylar 

(Bafl ı lacl .,wtııda) 

... ,. .......... ppaı.akit
lll'lll lııll'pblz l1iDI aray1erna 11er ,.ı 
MclcHine koa.ı.nk MDlraJa sWerl
lnelr ft ..-na- .., ... ,... 
de OD ~ bluclıeriyle Pinana ... 
~ toplawl ma...,.. 1ıı111r1er 
...... .... .,. .... ,. itıtmlacak 
w l'lftlADlll ba lf1erlİI .._.. .. 
"9lııaca borç ftya kefflU. ıaretiJle .............. 

Bu tarml - .,.. 11e1ettaın atlle1 
6ılni, ,.Wrlerin propma •yreainte 
bayındıdqtmlıuıım• aldec.ett- ıan 
lı 'tin• ,..w ....... ,..,...... .... 
tmm mkuı,, oıacaıma bl1- flplle , .... 

Geçen 934 yıh ipnde bankanın yap
tıiı ltJerdaa Wd ele eau tl\zilıünün ba
sı maddelerinde prülen fulllık .. ,. 
mlphemlqtn hNadmiıli w bazı ma41· 
........ .... 11D1811*ta jlrltllebU
.. w eNeif lllpltde pre1dnee kı
...., bir llaftbt WrlleMJmell ... it
ler tçia ,_dil brdluııai )#etki wril-

~ J'f...,.. w ..... ~~ 
~ ,.. ...... --- ... 4'e11.:: 
•""6iflıı-· 

A • lJrtıiluca MMICeye ~ ialanca ....... ,.... • .,.........,...tç 
B't'i 111 .. .....,.~ 

B • CMmeri iç 'fi' eha jılnetl& 
hrulu bqlı:İln te l,eJerillin IOD .\'ile 
hizmetlerinin ıecıel 11eyetia toplaama
...... Wı mnıi. 

c • Bmb .... •bne«M tlıfdlD ................ , ...... ....... 
lrarar ftl'ilı•ilmNI 

ç • OillOiDal tedek -.: ı Mli1 

•rı•··- ... , _ .. 
D • ............ bet ..U,• lka11 

Jllbklm-.-ı ...ı- ı a nane 
.,.....,. Wr ,_1tı ._. J&letplere -- ............. . 

E • Dlıpe w plmlu tuafmdaia 
tar' J• ,..,,..._ ~ .._ ...._ 
.... ı..&ıti'wll,, 

~ ............... , 
G· Genel Dla1Dam Jll ..,..0 ma •· 

rm•• .. • ·~---·· lilikHkPıak 

114 ,. ilWe ~ ••*** 
..,ıua ..,.., 91.Wlıa.k 1111111 ... 
llWai .... .,. ...... " '·- ,... 
... De JotJlrlan ft J9peak'-1a illet-
le. Pe\fND -ımeldedlüa •'it'f 'nf 
a11te11•,1r tınn ... ~ ..,...., 
..&71e bir ~ '" pmm bulranm
dan blfJıyarak ~~lmaktadır. 

934 Jllı IODtlDa Jraılar 113 ... ban
..... .... .... l.tıaılsllr. ..... 
dan n unym ,. fnı"CM' eklik ...,. 
ademe kapasiteai u veya ewalrJannm 

' 3# ................ ... 
almHtaıl ~ otmalarm4n c1o1ayı 
ftı .. d ...... ~~· 
.. ..._ maıw l n bs• ... ...,. 

.,eıa.ttmMl tN9lw Mlıı,. 1llrPi •WB-
.._ .... .._ ttl P •lşl&S'aftf 

ıs ............ ~.-..-w 
....U.~;JJ ........ ..,.......,.. 
4lamıuD ,. .. 1090 m«nJilt tiir b 
.... ..._..., ld .,.. ....... w..ı 

... 711Pdaaılmr. 

Ut.US 

f tdw-:un cev6ı 1mnfe- ı 1önc1eıR • -.ere teierber edilen •i· ıARNA ~ : 
MiLl74M ,.. •• htM'ed tılftit ...... etcaf1le 

raD8I yanda bıraktı birdsbn taria,..,.'" Laprnoya 11t- O... .__, ............. -• 
...... 1-lrtat... ..,,.., • (A.A.) -~ 

(B8fl ı. lllCI aqt.ı.) sm börosa pmra1 Ghilardfnia celllilll!I 

B._.._ onluw • le ı-ı..en Komqınalar deamn ediyor sinin dihı b1'1ndc1ılmı haber 
...,._ ......, -~ Parla. ıa (A.A.) - ı.a...ı • AJoml tedir. 

..... • Jilr ••ı.: lı ı •n ... .,... erb..._ ....... Cenaze b6ylk del t6renle DMIJDll 
a.tla, 1t (.A.A;) - Berbnde ,er- mı, •e 11,45 e kadar •ilrmlttllr. B. Alo- -.zr. 

Je--!ı balun:n ~ok Japonlar, babet iR Rem•• hMi-iM _.. bir telc
ı. .. ı Dlı • ıw Mt wrlınk ~ Dfı -- ip.. ttllly& elçUlliM c1-. 
l'ln oi'chılana a*er jan1mak liteadt-
lerdir. Aynı aımeda fP-ia•ı .-t -. Jrea .B. .&daa dq babnbtına celaait ve 
paatorlak .......... JWcsek ereceU lıaaen Laftl'ba fanına &irmittir. 
6irP tabaylami ........ Makrce 
ad-. babefler için hatbe prmek iateii
nl aaateaMleri IÖ,....,.. 

Habet bllf ~bu oner.ge
lerhı bepsiaıe mtdl _,.. namı .. 
eua itibarile, biç bir yabancmıa babet 
erilum blial edil i,-.ı.i bıldir

mifU . 

:r ..... ,. ..... _,..,., 
Pvis, ıa (A~) .J.i:GUıetelerin ~ 

'"" ~ıu+a, ~ve·~ 
~-~~~İ.fl.J.~klan pir ~el· 
p-afa 10re. büet ~ .. traıi
IU Soma)ilini qarü Adogal yakınm
cla bu1uuan o .. •med oymalı adamla· 
rma saldınmtlardır P'mua sömilrıesi 
yerlilerındeo bir,otunun bu hiidmda 

aıtııter --~ bulun~aklan ıöylen-

mekte41t. . t • 
'Pnilsu l&Dtlrp .,....nltp bu ba-

dlaeden ~ otW'fmı tatatrmekt9 
" Ac1oplhi fnaıua SöinalmnCle dciill 
ftılıtiM' t..bet topraklarme1a otdapnu 
~kte4lr. 

A•illblbl. 11 (A.4-) - Rabttt o""1-
lllft. IP.,._~,.,at ..... 
ribWadat a,ana .-ır lseliode ppa 
ıa.dlle• u1teni•cliıle1 

Ba6efi......,.,,,,___ıniP 
v~ 11 (~ -~•lıitıJ• a.. 
~ ... ~ ...... .... 
"9 Atınap91m w ......-,ı. Tba ~
nfiı r•• .._ Mtı ta .._ •llıılııt w.. 
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8. Celal Bayar döndü 
latanbul, 18 - SoYJet Rua1a' • 

ela bir etü4 ınili JapaD Ekonomi 
Bakanı B. Celal Bapr Ka.teace
den felarimise .... iftir. 

Tevfik Fikret günü 
l.tanbal, 18- Yarm E,.Up'te 

tair Fikret'in maanada ililmil • 
nün ,O.inci ,.Jdaniimii 4olaJDi· 
le ltir toplantı ppdacaktrr. 

Telefon sosyetesinin 
alınması 

lıtanbul, 18 - Telefon IOIJ• 
tesi1le haZll'lanan 16zbaiı proje· 
ıinİD B'tcan•plr Kurulunun ilk top. 
lantııı"d' ,a-ıd n ıeçlrilm•i •• 
alı ıüni imzalanma11 ihtimali 
Yardır. 

Ayasofyayı geanler 
latanW, 18-AJUOba mlu 

olfti•••nMI lmk Wn kiti ı•· ....... 
lst.anbula gelecek 

gemıenler 
........ 18 - ç.......- ıü . 

nü lata.W'a IOO italJ&D ınme · 
alnin ıeleceli "o alqam hun -
laraa Buna•ya ıiclecelderi .a,le · 
nlJor. Din. de Orlof ptiyle latan 
bura 96 amerikalı •e bu ıece bir 
&ama ....-i1le 500 ıezmen ~el
llliftlr. Bu &J içinde latanhul'a hir 
eok MYYall daha ~-

Yabani domuz derileri 
ve kıllan 

Orman çiftlili dlnkt6rlqi 
üriinlerimbe ....... •niklerl için 
açılan l&ftft& . ildürillea ,. ... 
dommlannm derileriai atın ala • 
catnu bu •ntlann pp}ldıir ltll
ıelerdeki tarm direktlrlüld.;ne 
1umqtrr. Bqb ha,... clerit.in
den olduiu ıibi doau derileria
clen de birçok delerli ..,. ,.. • 
mak .imkim nrdır. Hele clomıia• 
kıllanndan )'&Pllan fli'Çalar plra
sada pek çok aranmaktadır. 

İlk öğretmen okullarma 
alınacak talebeler 

Kiltir Balranlıir 1135 • 1938 
JJlı için ilk 61ntmen olmllarma 
.,.,.. .. J&b taleı.e.i a.._k a-e 
ldiltir direkt&rlilderiae Mr ..... 
......... ittir. 

Kidtlr Lkeahtı i ........ . 
olmllarma ............. tul-
lardan hatim "' aladan an••· 
tad .... : 

a) Uhual bralr.terillia i,Ulll 
ıtretaenler lcundunca •ptana41 
bulunmak. 

&)nne1 .. w.1.aallwh-
1ı obl cloktor.u ................. 
la Wtdirilmek. 

Şehit ÇC'"'klari,te ,.. ••• ., 
okula traı.alde Gdn bıııllllac•lde• 
dır. 

Ordu evinde şölen 
Oteyıece OrclueYinde 33 .... . 

JllDIZlll .çocap .................. . 
Bunun için sabaha kaclU .._ 
Wr ,alen nrilmlftlr. <W...t • • 
relctarlfiil l»a etlace için letaa • 
...._ ......... Olta ., ...... 
holrlrahulanndan bir partiyi An
kara'•& ıetirm\.tir. Subaylanmn 
•• ayl"leri kendi an.lannda iyi Ye ........................... 
tt>Ptantnun lheH'''""' •• &-"'lü 
Di •i'•YUI •Yİn deferli dlnldl
rii ikY Ceıaal'i laatlarn. 

İzinir'de satılan fizüniler 
lamir, 18 (A.A.) - Pl,.u_ 

açıldıfl Gç ,O,. içinde..._ .. Mt 
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1auf•I' MM elifti ll .. •" •l'ltn' 

GindııU• 
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SAYIFAı 

SP08 

Dinarh, Mülayim 
pehlivana yenildi 
İatanbul. 18 (AA) - Bugün 

hava kurumu tarafmdan ha.zır1 • 
nan cfiret yarqmalan 1n1ın a 
Amerikadm d6aen Dinarb M 1. 

metle bq peblivnı..dan la
yilnin glinti de vmdı. 1720 de 
başlayan gtket 45 dakika drdU 
Bu zamaD içinde lıllliyim pehU 
van illtiln bir girqte önünle mı 
baatmh. Sonuçta pavan heabi e 
kazanmıı ayıldı. 

Türkiye yüzme birinci-
likleri sona erdi 

Dllnden kalan yarışmalara de. 
vam editdL Sonuçlar: 

200 metre öqir- 1ıta111Mildan 
Halil birinci, Kocailinden bmaıl 
ikinci. Bandumadaa Cevad ic;iln· 
eti, 

100 metre lll't iiltü - tstan. 
bulclan Agah birinci (Yeni Tiirki
ye rekoru), Kocailinden Ali Hay. 
dar ikinci, Bandırmadan Şamil U
çtindl. 

400 metre oqür- latabaldan 
Halil blrtnci. Banclmnad8'1 Cevad 
ikinci, N ocailinden Ihsan UçUncü • 

4x200 baynk - lıtanlMal bi. 
rinci, Kocam ikinci. Bandama U
c;ftncl. 

Genç takanlar arasında 
Din İCIİ*ble,. sidea Aiaka-

ra 08ctl klçdkıere ... 111•ıkl• 
n maçı 2.3 lra .. n ..... nl& Altm-
ardu - Oeiaçl• ..-Uli ı-c ta. 
knnlan an-da ela lair o,_ Y•· 
pd'DqtP. 

Ankara kallple1rinin .. gliıl
lerde ıenç spon:umr yetiwdrmek 
yolmad•ki ~lqmıı.n ,.. içia 
bin çok umucllar ~lr. 
DOn AnkaradaJd .-u &lnnler 
hele Kınldralede bll,&k ortmcu. 
tarla kuwetleladirilmii tılmm ye
nen anlwagüçHllerini 1e1ıediaaler 
birinci taknnlar oyunlarında çok 
zevk ve heyecan duyduklarm aöy • 



SAYIFA 4 

Komş1:1larımııeda 
neler olu~or? 

YUGOSLAVYADA 

~ ''P d • . d v ~ rav a,, gazetesının yaz ıgt-

na göre yugoslav öğretmenleri 
kongresi 21, 22 ve 23 ağustosta 

Saraybosna'da toplanacaktır. Bu 
Jwngre dolayıaiyle hazırlanan ra
por, Yugoslavyada 60 talebeye bir 
öğretmen düştüğünü söylemekte -
dir. 

§ Tecim hakanlığı "yemiş mer
kez komisyonu,, nun bir bildiriği
ne göre ilk yugoslav taze üzüm ve 
erikleri yabancı piyasalara var -
mış ve istek artmakta bulunm.u§ -
tur. Bu yemişlerin ambalajlariy -
le hazırlanma usuUeri hakkında 
hükümet çok ciddiğ tedbirler al -
mak kararını vermiştir. 

§ Bugünlerde bütün yugoslav 
gazetelerini uğraştıran en ônemli 
mesele ''Ban ve Banovin,, lerin, 
yani vali ve vilayetlerin erkinliği 
itidir. Bir çeşid "ademi merkezi • 
yet,, sisteminin kurulması demek 
olan bu erkinlik meselesinden bah
seden ''Sloveneç,, adındaki Zaı -
reb gazetesi, birleşik karşın parti
lerin ancak Skupçina"nm bir kara
riyle kotarılabileceğini ileri sür -
dükleri Banovinlerin erkinliği 
bakkmda kabinenin karar verebi -
leceğini söylemekte ve düşüncesi
ne esas olarak 1931 anasal kanu -
nanun bu mesele ile ilgili hüküm· 
lerini göstermektedir. 

SOVYETıLERDE 

§ Komiserler kurulu, bo,anma 
hakkındaki kanunun hükümlerine 
karşı olarak çocuklarma bakma -
makla suçlu babaları bir yıla ka -
dar hapisle cezalandıran bir ka -
nun projesi kabul etmiştir. Buka
nuna göre, her sovyetlinin şahaiğ 
pasaportuna, "çocuğuna nafaka 
borcu,, nu gösteren bir kısım ila -
ve edilerek bu borçlar, babaların 
çalıştığı kurumlarca, doğrudan 
doğruya kesilip, çocuklara verile -
cektir. 

Bu kanunun önemini anlamak 
için hakyerJerinin, 1933 yılında 
142.000 ve 1934 yılında da 200.000 
''çocuğuna bakmıyan baba,, hak -
kında karar vermek zorunda kal
mış olduğunu öğrenmek yeter. 

YUN ANİ STANDA 

§ Cumuriyetçi 
0

''Patris,, gazete
ai, cumuriyetin korunması için aç
tığı savaşta pek ileri gitmekte, hü
kümet üyelerine karıı türlü yazı -
lar yazmakta idi. 

Geçen gün yirmi kadar silahlı 
adam bu gazetenin yönetgesine 
hücum ederek her tarafı kırıp dök
tülden başka yazarlardan bir ka
çıaı da yaralamıılardı. 

Bütün partilerin gazeteleri bu 
hareketi kötülemekte ve kanuna 
aykırı bu gibi girişimlerin ancak 
yunan medeniyetini lekelemekten 
başka bir 'eye yaramıyacağmı 
aöylemektedirler. 

§ Türkiye elçisi Bay Ruşen Eş
ref azad günlerini bitirerek işinin 
başmc.. dönmüştür. 

BULGARlSTAN'DA: 

§ Varnada dikilen anıtlar do
lay ısiyle bir takım yabancı ( ?) 
gazeteler tarafından o günkü töre
ne verilmek istenilmiş olan sıyasal 
karaktere esef edilmesini söyliyen 
"Slovo,, gazetesi, başyazısında, 
Varnada 1444 tarihinde kanlarını 
d~ '=müş olan uluslardan birinin 
d_JegeJerinin bulunmamış C'lmala
rmın bu yanlıs düsüncelere sebeb 
olmuş olduğu~a i·şaret ettikten 
sonra orada kıral .Goc'is ile b~ba
kan Bay T oşef'in vermiş olduk la
n söylevlerin bu törenin ancak 
kültürel gayelerle yapılmış ve çok 
inaaniğ hislerle hareket edilmiş ol
duiunu göstermeğe yeter olduğu
nu ilave etmektedir. 

ULU5 '19 '.AGUSTOS 1935 ~ AZAKTESl 

l Yabancı gazeteler.de okuduklarımız 
B. Laval'in aldığı li.esin tedbirler 

10 ağustos 1935 tarihli Deyli Te·Jgraf 
gazetesi bu başlık altında yazdığı baş 
betkede diyor ki: 

B. Laval cesur bir yöney tuttu. Fran
sız başbakanı Fransa ekonomisini sıkın
tı isinde bırakan birçok güçl&kl.cri yen
mek için birçok p1anlar hazırlamış ve 
1karşısma dikilecek biltün dayanımları 
çiğneyip geçmeğe karar vermiştir. 

Bettket versin bir takım fransız li
manlarmda haşgöstercn kargaşalıklar 

;ratr.jtm'malrtadrr. HaYTda TC öteki 1İ· 
manlarda.kıi brgaşalrlı:lar yatışmış ve 
tayfaları ayaklandığı için hareketleri 
geciken Şamplen gibi gemil~r. dün yo
la .çıkmışlardır. 

Bütün hu kargaşalıkların },aş sebebi, 
gemi işçılerinin de, gemi sahipleri bli
kümctten yardmı gördükleri h'llde, dev
let işyarları gibi gündelik ve ayhklarr
nın kesilmesidir. 

Brest ve Tulonda ise bu pa•:a !kesil
mesi bahane edilerek daha ba~ka sebep
lerle kargaşalıklar ç~lmıştrr. 

... Şimdi, geçtm ay çll:arılan e1ı:ono
mik buyrultu kanunlarından sonra bir
çok yenileri de çıkarılmıştır. 

Bunların, halkta görülen genel hoş

nudsuzluğu ortadan kaldmlrncaya ka
dar genişletileceği ve artırılacağı hay
ıetle görülecektir. 

Fransrz hükümeti büdceye kağıt ü
zerinde denge verdikten ve frangı teori 
olanından kurtardıiktan sonra şimdi 
yaşamayı ucuzlatmak, işsizlere iş bul
mak ve arsıulusal fransız tecimini onar
mak tedbirlerini almakla uğraşıyor. 

Bütün bu araştırma ve incelemeler
den sonra tarife buclandırması sıyasa-

sının kötülükleri meydana çıkacaktır 

kanağatındayız • 
Bu sıyasa ilk önce nerede ve ne za. 

man yeritilmeğe başlanmıştır, bunu söy· 
]emek güçtür. 

Fakat bu her t.ara.fta genel bir silih 
olarak kullanılmaya başlayınca ne ka
dar zararlı bir şey olduğu ortaya çık
mıştır. 

Fran61z hüküıneti şimdi İngiltereyi 

model alarak bizim "girit danışma ku- ı 
rulu,, gibi bir kurul yapmak v~ "en dur
suz bir zamanda lngHterenin gerek en-

düstri, gerek tanm tcdmini onarmasına 
imkan vtten,, bu yöntemi yeritmeğc ka
rar vermektedir. 

Framız kurulunun da İngilterede 
olduğu gibi bütün endüstrici ve sıya
sal etkilerin dı~ında kalıp kalmıyacağı 
görülecektir. 

İngilteıe de böyle etkiler dışında 
kaldığı i~ndir ki bu kurulun dedikleri 
bükümet, parlamento ve endüstri çeven
lerinde pek az tenkid ile kabul edilmiş, 
yeritilmiş, böylece başarı elde edilmiş
tir. 

İtalyan gazetelerinin ingilizlere hücumu 
Roma'dan Mançester Gardiyen ga

zetesine yazılıyor: 
İtalyanın uluslar sosyetesine karşın 

olan duyguları ve gazeteJerinin ingiliz 
sömürge sıyasasına olan hücfımları ha· 
la devam edip gitmektedir. Hatta Lavo
ro di Cenova gazetesi, İngilterenin uy
gun bir zaman gözetlediğini ve o gel.in
ce Habeşistanı imparatorluğa katacağı
nı söyliyecek kadar ileri gitmiştir. 

Burada söylendiğine göre İtalyanın 
4 eylül uluslar sosyetesi toplantısı için 
oy vermemiş olması onun orada orun
tanmayacağı anlamına gelmemek gerek

tir. 
Bugünkü gazeteler, İngilterenin sö

mürgeleştirmek için kullandıkları sert 
metodlar yanında itaJyan metodlarmın 
pek insani olduğunu söylemektedirler. 

Koriyere della Sera bir baş betke
sinde diyor ki: "Irklar arasında harp, 
değişik ren1cliler arasrnda bir çekişme 
çıkarmak İtalyanın tabiatine uymaz. 

Böyle renki insanları biribirine düşür
mek ve onlarla çekişmek bir anglo . sak
son metodudur ki bu, İtalyanın yükse•k 
ve insani ruhuna uygun düşmez. 

İtalya daima sömürgelerindeıki teba
asına medeni bir tarzda bir baba sevgi
siyle muamele etmiştir. Onlardan da da
ima bayrıca karşılık görmüştür. 

... İ talyanm Habeşist.anda yapccağı .. 
hareketlerin Afri]çarun öteki siyah ırk
ları arasında bir takım karı§ıklıklar çı
karmasına imkan yoktur. 

Burada biricik tehlike, lngHterenin 
büyük harpte ,bağlaşığı oJan ve gideceği 
yere medeniyet ve tolerans götüreceği 
bayık bulunan İtalyayı ılaskanmasma ve 
onunla önürdeşmeye girişmesindedir. 

İngilterenin Afrikadaki siyah rrklar 

arasında beyaz ırklara karşı uyandırdr
ğı nefret, bu ulusların medeniyet çevre
si içine girmelerini ,hiç olmaısa, elli yıl 
geci ktirccektir.,, 

Be çika'da yeri öğretim plinı 
A 

Avrupa sıyasal çevenlerinde plan 

adamı diye anılan "Henri de Man,, ta

rafından hazırlanmış olan iş planı Bel
çika sosyalist partisi tarafından ıkabut 

edilmişti. Henri de Man'ın ba§kanh -
ğmda top1anmış olan büyuk bir plan 

kurulu ana çizgileri onun tarafından çi· 
zilmiş olan planı genişletmiş ve büyük 
bir program halinde saptamıştır. Bazı 

kısımları şimdiden yeriti1meye başlan

mış, fakat diğer bazı krsımlarınm başa
rılması için daha bir çok yıllar istiyen 

bu planda, öğretim reformuna ayrılan 
kısmı önemli gördüğümüz için okurla

rımıza tanıtmak istiyoruz. 
Yapılmakta olan yeniliklerin belli 

başlı noktaları şunlardrr: 

l - Yükümsel öğrenim çağı 14 den 

16 ya çıkarılacaktır. Orta öğretim pa
rasız olacak, okulların ders yaraçları ve 
taşıt ihtiyacı parasız temin edilecektir. 

16 ya~na kadar çocukların dışarda çı

raklık etme~ri yasak edilecektir. Bir 
zanaat öğrenmek istiyen çocuklar bunu 
oku11arda yapacaklardır. 

2 - İlk, orta ve yüksek, bütün o • 

kullar en modern şekilde olacak ve bü- 1 
tün öğretim gereçleri yenilenecektir. 

3 - Öğretim sistemi şöyle kurul
maktadır: (şemaya bakınız) 6 dan 12 

yaşa kadar 6 sınıfhk Uk okul. 
İlk okulu bitiren çocuklar hayatta 

tutacakları yolu seçmek :ve öğrenimle· 
rine ona göre devam etmek zorunda • 

dırlar. 

Orta öğretim iki esaslı kısma ayrıl
maktadır: Teknik okul, genel bilgiler 

veren ve üniversiteye yetiştiren okul. 
Teknik orta okullar şunlardır: Ta

rım, tecim, endüstri ve zanaat okulları. 
Orta öğretim.in ilk sınıfını bitiren ço -
cuklar bu dört okul tipinden birine 
girmekte ve 13 den 16 yaş arasında 4 

yıl okumaktadırlar. Bu okulları bitiren
ler her biri kendi branşında olmak üze· 

re şu yübek okullara girebilmektedir . 
ler- Tarım, tecim ve endüstri, teknisi -

yen mühendisi yetiştiren okullar. 
Genel bilgiler veren orta okul üç 

sınıftır, bunu bitirenler 15 le 18 yaş a
rasında Jise ikinci devre şubelerinde 

okumaktadırlar. Şubelerin sayısı dört-

tür; Tecim ve yönetim şubesi, fen şu
besi, yunanca ve latince şubesi, peda

goji şubesi. 
Tarım, tecim ve endüstri orta okul-

1armı bitirmiş olanlar da bir senelik 
hazırlayıcı bir sınıftan geçtikten sonra 
lisenin bu ikinci devre .şubelerinden bi

rine girebilmektedirler. 
Lise ikinci devre öğrenimini bitiren 

~ocuklar 18 le 19 yaş arasında bir ha -
zırlayıcı sınıftan geçmek suretiyle iJ,k 

okul öğ_retmeni olabildikleri gibi üni -
versitenin fakülteJerine de girebihnek -
tedirler. :Üniven>lte fakültelerine gire 
bilmek için Hse şubeledni bitirmek 
ıarttxr. T~cim., maden, elektriık, tarım 

gibi branşlardan teknisiyen mühendis 

dip1oması olan bir genç bile liniversi 
teye girememektedir. 

Bir üniversite fakültesini bitiren 

genç, bir senelik bir pedagoji smıfmr 

bitirdikten scnra orta öğretim öğret • 
meni olmaktadır. 

Aşağıdaki şema, çok lojik ve ras -
yonel olan bu öğretim sistemini bir ba
kışta kavramak imkanını verebilir. 
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§ Bugünlerde Pariste Laval ve 
Aloizi ile habeş - İtalyan anlaş • 
ma:zhğı hakkmda konuşmakta o • 
lan İngiliz bakanı Eden, büyük 
harbta yüzbaşı idi ve pek çok ya
rarlıklar göstermişti. herde ken • 
diaine gaz çarpmış ve genel kur -
maya verilmişti. Yüzbatı Eden, o· 
rada kalmıyarak tekrar ateş boyu· 
na gitmiş ve onbaşı Hitler'iıı 
bulunduğu kıta karşısında uzun 
zaman savaşmışbr. 

Karşı karşıya döğüşeıı iki e~ki 
savaşcı, son aylarda, barış için, 
yeşil masa başında, daha kaç ke
re karpla.şmışlardır ! 

§ Japon Ji - Ji gazetesinin yaz· 
dığma. göre Japonya şimdiye ka· 
dar, güney Manç.ukuosu fİmendi -
ferleri ve süel harcalar la birlikte, 
Mançukuoya bir milyar yenlik bit 
kapital yatırmıştır. 

§Fransız gazetelerinden bir 
takımının yazdıklarına bakdırsa 

başbakan Laval'in kızı madma -
zel Joze Laval'in, bu ayın yirmi -
sinde, kont dö Şambrönle evlene· 
ceği haberi bir çok dedikodulara 
sebeb olmakta ve başbakan de • 
mokrasiye karşı olmakla suçlan • 
dırılmaktadır. Yeni güveyin kont 
olmasından do1ayı bir babanın sı
ya.sal hayatına leke .sürmeğe kal· 
kışmak çok mu demokratça bir 
harekettir? Ah bu demokrasi! 

§ Büyük Ma.rn savaşman yirmi 
birinci yrldönümü 8 eylül pazar 
günü Mo'da, sü bakanı Jan Fa!>ri· 
Din başkanlığında kutlanacaktır. 

§ 13 ağustos gecesi Montekar
loda bir elmascı dükkanı soyulmu§ 
ve bir milyonluk mal çalınmıştır. 
işin şaşdacak tarafı, dükkanın hır• 
sızlığa karşı en son sistem elek -
trikli ensta1lasyonlarla korunmak· 
ta olduğu halde hrrsızlann kimse· 
yi kuşkulandırmadan içeri girip 
mücevherlerin saklı olduğu kasa· 
yı da kırdıktan sonra hir iz bile 
bırakmadan savuşmuş olmaları -
dır. 

§ Japonya sü bakanlığı süel 
işler direktörü general Nagatanın 
yubay Saburo Aizavva tarafın -
dan öldürüldüğü anlaşılmıttır. Ge
neralin hu suretle öldürülmesi or
duda ,disiplin eksik) iği ne verilmek· 
te ve japon kurmayını ciddiğ ola· 
rak ta.salandırmaktadır. 

§ Ünlü fransız roma.ncısı ıBal· 
zak, bütün eserlerini "İnsanlık ko· 
medyası,, adı ah::mda neşretl'!" -k 
iç.in 1841 tarihinde "Kitab e-rleri 
kon50rsiyomu,, ile bir sözbağı im
zalamıştı. "insanlık komedyası,, 
26 cild içinde 137 eser olacak. her 
cildin fialı 5 nangı geçmiyecek ve 
Ba.lzak satılan her kitab başına 
yanm frank alacaktı. Balzak, söz
bağmı yerine getirmeden öldü ve 
bu kitabcıhk işi de 6793,85 frank 
ziyanla kapandı. 

Dünyanm en büyük romancısı 
sayıları Balzak, herkesce okun~u 
kitabları do1ayısiyle kitabcısına 
yedi bin frank ziyan ver.dirdikten 
sonra "zamanımr7.da kitah ok••n • 
mu yor,, demek doğru olur mu? 

§ Gene kitab: Pariste cıkaıı 
Lezannal dergisi geçenlerde hlt 
anket açarak. mütarekeden sonra, 
mükafat kazanın~ olan romanlar 
içinde "mükafatlar mükafatı,, ün· 
vanmı alabilecek olam seçme!< 
için okurlarını ankete cevap ver • 
meğe çağırmı.;;b. Gelen binlerce 
cevap srralamMctan ~~nra, b1rin • 
ciliai Rotan OtıriölP<'in "T?hta 
h->rhr., ı. ikinciflc;.j Piver Bönll 
'Vanın '"A tlı-nhd .. i. ür.i'ncüliifi~ 
Leon Frapive'n;n "La Maternel,, 1

' 

dördüncülüğü Marsel Prust'uJl 
''Yeni yetişen kızların gölgesin " 
de,, si, beşinciliği de f ransll"

3 

Moriyak'ın "Sevda çölü,, nün ka
zaxıdığı anlaşılmı~tır. Şu sonuca 
bakarak çoğunluğun kararına bat 
eğmekten batka yapılacak bir te'f' 
ve söylenecek bir söz yoktur. 
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E ki ·· k}erde tarım 
S tor yazan: Hüseyin Namık ORKUN 

• ~,,,,,.ıarı ve ba ;§leri çolı es-
.. _. Jarıa brı ,_. ·ı I _r..:ı:~;.,,.... . ........ , L,:ı.ıı·r..ı·..;- en guzel delı o • 

Es/ci türklerde tarılJJJD e:fAU#fi Jd--- ,,.,u. • ••· 
iında elimizdeki 'belgeler iDilafldın ö• ıibi bu dslerin bir kısmı da baş-

........ .ıır llal " ,,.,~-'--'••· .. d'iJlerine türkçeden geçıniJ 
ce 72 yılına kadar '1kaJB . • ~· • ._,. ..s....,,p.N .. -
.a __ L ....... _.,._ - d 11 da tiJrikrin bafka ııln .. 
..uci belgelerin bıı tarıbı .-r-- -•·•ban a . bljl111111f ..,,.,,, • rettlJılerini anlayabiliııs. 
tllrklerin de tarıma brı yıJ4• • • Jua tatıllll "' . 

• ~.-.;Jj '"" -.I• L;ı·r..--• IJ)M>arlatl zJ/rtetml]Jı 
•lımııarma imki• .,erik•r--• . B ar-- .,. 0

-.... ., Lıı. t#JrkJeriD " lıt' . BıııBn biitüa macar bil · 
•Undan 4'0k esiri ~18'u• ,,. • •:ı·•• lasttll ıe s ,,ı _,,;Jı - . ....... ... ettikleri gibi macadar 
larımJa uğrllftıkluııu lıÖ _ ...... ı · ,;,,ı.tılJlll •-· ~ · o 

1
..... .,_.'UI _ __;__hile tiJtklerden ogre1J1111J-

11onra buna tiirlrlli jk o - ta- .......-,,.. 
'4tün bil•iaJert:e bbrll alo,.. ~ •·tdW· 1 e ~,.;1~-- ,. .... 'iletin sanayide kuJJam an 
1-in tarım ~ tı .. - s-• ... ı ·ı . bu -~ 1# _ ....... _,.,, b tanıdıklarını ve bun· 
1 ave eder•lı tirldena ..---- 60' ,,_.... . ....ur. -'alaJJtlık.larını görmelıte7•z 
lraaar e$1ci olılukla11 ortaya r-:--• d tJd l•r· lı . L" ::...1 ö,.; 1Z # - shlJniJn eski tür çesı alllJC11tı· 

Çin tarihleri miladdaD .Jıtı- pamııi•endir de tiltklerce malüm olup 
Yıllarında hün tlJı~tilJİD Kof'_': dOr • thl•r gauuer • • '11 da istifade ettikleri aıılaşrlmak-
IJe topragı ekmek içio a llfjnJer a- bU1Jd. T rp ve burçak sözleri de ç9k 
diklerini yazmaktadır. Fdat a keli· adzt u lHı§k t • .-.- olup başka ulusların dille -
r~~den aldıkları ~ub~llatta~ ri btlfk• nJd titr::~._ dildell ıeçtiği bütün bıl-
dı uJkeleriade yetı~"-ik/I inli • rinı de ouı ... 
eşyayı da rinlilerdtn aJırJatdı. Ç ,,JelCI aıaJtlmdut. 

• :s • t111Jerı ıı· ıi iri. ri• Pyvuılıkla da ugraştıgı· 
hrın senelik vt!rgı olar~ .v"'.. .;ıe ıi- 2'01~ ,,.,.,-ktedir: Alma, ar· 
Y~lar arasında mese1' ~"46· nı fi' ,.ıı11#llr- Annud sözaoiia es-
bı yiyecek eıy•a tla '}letfD tartllJ ınıı4~ .. L-6İ .,,,,_•t1ir. Elimizdeki 

Hünlettlen sonra g8itfr. r..:L! bit iti ~•s- L- ..1 J la ~· -.. __ d telgeler yalms yu-ıua yu _,. 
•yatına dair eliıaistle ti6Jıleı;.iıl 11WY-- ·,ııı il• cf!ris. keıınM ""' 

belge yoktur. Fa/alt oypl }tiali- ~ "r'!" de ttrklet~ ea eski ,a.lv· 
tarımıa vğrllfbldatıoa 4alr ıe• ·war yeınifletiJJ v - 1r 
lerinin 'bıralıtıkluı bit ~k ~~~,... 

111 
~ıl tanıaJJJ1f oltluguau gosterme 

6 .ılır 014,,__ı 
unların toprağa pek 11-r ait tdh· rd• babçeciliğiıı ı}( uncu y#i% 

lôstermektedit. Bu riirk ul~.._ .. ~ ı L.o d )U ,,___ 'nk' al ettiği anlap maad ır. 
llefro/unan bir çok belgeler /ı yaıno yıIJard• ~.,,,:~/ tOrkJetin bahçeciJıği 
dan henüz araştıtılınaını:;~i/ılfl Ort• Aısr;;-...,., bemen Jıiç bit bel· 
11~ıuıJarın pamolı hhi bd)llı- JJak1'z_::!bidir. Bazı resimlerdeki çı • 
i"6ze çarpmaktadır. ~Y6fll1-;',,oe4.. gı ,.~ .... sust• biricik hareket nok-
bat alış verişlerine daır bit ~ -ı ...-. ,..ııar .,u - A ı. t/. .ır-s r :r _.-:ı-JıUdir. HallHılıi doju v~ 

r ortaya çıkmıf olıtP 1 ak 1111" tul ,,,_... f1f1Ulll tiıilni• babçeletı 
•iiyJe bu belgeler araştırıl• ,;ald- ,...,.. .. .,. ,.;-it yeôftirme1ı bun • 
lllusaı taıibimizin bıı ııo)taSI • ,,,.,_., "' ..-.- ... • ılerl ıitdğiai doğu Jraynaa· 
ll>ıf olacaktır. 1111,__ •""' ~ arab Vt! Jran ka7aalrla11 a• 

AY-rapa tiıi/eıi .,..- • ~•· ıatı lıil"'V' 
lı • ·n sitall.U• lıtlllln 

•zarlar ile bulgar tiirltlennı • dlr ,_. JSd'' · 
"~l'll§tığını görmekteyi•· ~8:_~,. ç Bir fJhıSUIJ tıırım hayatiyle ae dere
bır • • • b arlM a...--:- 1hDJ 11116an "' açık tir .ar«-

ıran tarihcısı ,. il- ce ultqtla· __ , ,,..,., bDgillleriad•n 
Sllt17Jvı yazmdUfhr: ~'!:.:1ıııi •• ,,_.,,,, ,,_. ,Jh -
.t · bir gok ,,,,,...... •• lstYM'ıo ortay• llttla• --
~ hep ekilmi§ o/Ol' :ki bıı su.ret· toat Zyoly oda gare 6nct bir ulu-

cle İhtiva etmelcte4"9 Bu iU d' toddat. Bu met -a..J1CJ diUu-
le bu 'illik veııııelt.te ır.,, rıJ,,.,. v• ,__.-

ulusa çok ge törltletİll 11111 ~ !_ . .-. _._... tı>p1Bn1t ve 
O.. lnı ıa,.Jlalıl• 0~~ ........ - .. -r- ..,.._ ~ .. ---. , ...... -- _..--Hfi lnlbflbatlıJ bölge-

tıp.t, •nur fi'lıl#l P'· dair bll 6lı ..--r;·;aı,. 0 ıııusıın en eslci 
laslı bir surette uğrl§flltları:,. te,,,;. Jeti ..,anJrr ,._1., .,uJJz. bu sur~I• 
sot 1-lgelu vudıt. o.am.,.,.,,., da• 181• J91- • 
-,. ... _ .!&./ ._ _ _... y,g _x.J..da 0 .ı.,.,,11 Mlerle uğ • 
.. ., ~ •hlap I"" - r- o d1d pg--:· 
de ea eski tiJrk belgılldııde ile geçe ıa .,,,_,. Bunu yalnız hu-
lı'ı tiirkçe bir blimetflt. nıufı ;::,,. bfil afıçlarıo adlariy· 

*1fri d4 ea _. ,,,,ıet _.:...._., tla/l8 ;Jllkjnlıd11. Şu baldı 
a, darı, buld•1 _ .. ,..... le 4• ,.,.,._ • d eski 1t•gvlarda-. 

l.:ı devirlerdenberi aukl«•--- .. \. .. ..,.... ..-
Je,. oldıığ .,.,._, .,..ı.rı _,,., .ı - ~ .,,.,,... bo ao-Jıtadan arVftl ---d· •-:, ı _._. 4e 111 ı.ıl gaf" Jdle _,.._, ,_nılmizin ın öııemll blı 

ır. 1. ar. 8 ,._. ıuııanı- ıır..ı .... ..-
1aı-cta ekilen t.opıal: d1811JlD' __,. dalla aydıııl•Dllll§ olacalrtır. 
l _....,, ıw-.. ııokt• 
''dı. T•rnn •taf..,,,,.,.. ... ,,- i# t.::;~---------
~ l:aw eslıi temis 11'1 dl,.,_ sftı ,ı 
bunun yerine ekmek s1siinde11 alıaat 
a k söSiJ I' o Ynı aıanada kullanılVI e 11 .sJd 
1-adar eskidir. Çulluk sö•O ,,. e~ .,.. 
~ilardanberi kullanıl• tiJıkç• bir- da 
diir. Hatd bllfka ~ -~ır. 
lııu Sdzii bizden alarak iull...,,ı~ 
lribe &özfi de eskideo __,, y•a·..,,. ,.ıd 

f Ylenirdi. O giJtmek söSiJ de çok 
r aiisdiı. ve 

IJ • . .Jl,.r..r41 oltJJllSI 
u sözlerın temı• ı-.u•s- tarlı· 

en esıu sağlardanbeti /pılJalJll,,,ası 

TORK KUSU'na 
uçucu üye yazı1ımz 

@:!JS'un romanı: 
Tefrik•=! 

u 

• 
lzmir arsıulusal panayırına hazırlık 

Geleeek yabaneılardan vize parası alınını yacak. Yunanlı değiş 
menler de gelebilecek · Taşın araçlannda, otellerde ucuzluk 

Bu yılki ar
uwueal t..is 
paaayırma Yu • 
naıristandaki de-
ğifmenler de göret ve
ya mal tepir etmek au• 
retiyle girmek arzuınmu • 
göstermiılerdir. Türko-

fiace yapılan ririfÜDler üze -
rine yunan uyrulan deiit • 
menlerin yasak bölgelerle sü
et gamızonlara uframamak 

\ 

prtiyle İzmire gelmelerine izin 
verilmiftir . 

C•""'""' ... , •• 

dir. 

tur. Bu ıer
viae haf vu
racaklar her 
keteye uy· 

sun fiatlarla 
temia ve gil· 
sel odalar bu· 
labilecekleT • 

Panayıra gelecek 
yabancılara par• • 
ıa Ytae ftriJmell 

ltülıimet'8 brarJattın1· 
Dllfln'· Bu lıumıta Dıı 
•l:anlrk tarafından kon 
IOloaluklarımıza • rUen 
emirlere göre pana ı 

ıörmek için kon10lo1 • 
lokl11nmızdan parasız 
Yise alarak gerek do • 
rudan doğruya lzmire 
cıkacak ve ırerekse \'> ~-
ka sınır kapılarından 

Türkiye ile diger memleketler ara
ıında tecimel ilgileri geni§Jetmek ba -
kımından büyük imkinlar veren Lmir 
panayınna gelecek olan yabancı ea -
poanladı göretç.iler için türk bra ve 
denis tatm tarifelerinde yizde 50 - ao 
nitJbetinde ucuzluk yapılmıt ve kendile 
rine bu sayede pek u bir batcayla Ttır
ldyenin Ankara, lttanlNl, Bursa ve 

ıtoara albl farl1lfl " &ıemD feWrle • 
rini ıan.Jı: ....... fli1llltı ............ 
tir. 1 

Ote Jlllllclln ..._ 11 l t • eı .. nt 
Jiketçikrin ralıatını utı.nak tberw 
turistler için &Jrı bir 11..ı. llalrallnı 1 

memleketimize &ir. c k ,..._.!ana pma)ın gumiı olmal n 

nı flbat isin ~...._ ııklfle 
.S. panayır 118klmet lrotnıaerlf n 

böyJe şık yerlerde, ehemmiyet vermez ıö • 
rünmeğe ıüriiklflyordu, çttnktı yamndüilere 
kuvvet ve tubiyeüzlik duy.-.ı v.....- bo. 
ımıa gidiyordu. Dekolte rubah kadmlar ara· 
llllda IOk* rdml1le akşam yaneğl yemesi 
ve yemekte, hizmeti karıttıran giiç hamla· 
mr şeyler ietemeel de hep bundandı. 

Ondan biru ileride, hll>eri olmadan. yer
deki blbrifer delili kaine otunm1t ve çı. 
km ılık hava ile pantalontı ptmMte batmı· 
111111 alan pnu dii Vaklek ftl'dr. Pre. dl 
Valdek, Piy• di Kalven'm ~Fransa de
tllfl adamlardandı: ayak tanı gti kırıt* 
bir yiz, dilimeli podnJer, ilki moda,a ~ 
kesilmiş bir ceket. .. Bl ....... , g911nlfll 
ten, yüreği çok tembdL Acı bir zarifllkle 
laer teYdea ttdı tat& bahsederdi, ç6ntdl dL 
§Ünceleri yanlıştı. Son aylaklardan biri, seç. 
miı çatı.m ..... idi: .WSleym kılıç apo. 
ru yapar, öğleden eonra da on yedinci anr .. 
dm kalma kitablarm udlariyle falcı kadın
lan arardı. »ıamJarı - yalms bapna ye
mek )'İyecek bile olsa - .qam rubuı ai • 
yenli. Yapn sakı.dl w son1acak olm'la, 
18jllllll 1-t tanfmı yatarak ''ldz ... " derdi. 
KJdc aekiz mi? Elll sekiz mi? Laap talwnt
larclı: •ıo.r. . At yanşlanada engeBeri sa
yardı. lflzikhole. Vl'h\1'1· ioemava defil, .. 

(panayırı gezmi,tir) kaydı ıle dam 

ıı aranacak ve bu damgayı taşımav n 

puHrs Yizeli pasaport sahibler nd n 

viu paraa ıalmacaktır 

lamir daha fimdiden dolmu gıbıdır. 
Blfbakanıu 1S1f liylevini venneei a

aayara 1:ıı1r lsltılr .....-ktwir. Dttletia 

dıt tecim IJ181Mı ile her gı.n değ u-

lla ulalal lrlnlertmbin en çeşidl ı-
nl yeti.tiren Bre hinterlandının U 8 • 

m olan Siret İamirimi.s, panayıı 4o a 

yı•iyle ıtirete &dea1ere tilrk tanm U 

rtlDleriala ~ji ve bal bosumu mev 

ıh4M Arelftll"i flstermlt olacaktır. 
febrln glbe1 a&'eJli k11ımlarmda 

plenJerin aı.Mlmeleri için tallanan 
ucu ,eder Mtla ihtiyacı b11ıbyacak 
H ~ea ,....,.. olan yatacak buhra· 
nı oJnnyecalmr. 

tiyatroya gittiği olurdu: o büt1in bir devirdi. 
Levia içeri girdiği lll'ada prens, 0 gün il· 

leden 80llra gördüğti Madam Brifo'ııun, İn· 
gilt.erede saklamış (bu doğru idi) olduğu paıo 
rumm çolmıu yakmda bybedeeelioi haber 
verdiflnl anlatıyordu. 

limdiki halde qais olu etki bir ,&ıetim 
kurulu başkanına döııeek: 

- Pinanal enteıwyoaal'm ylaltn• 
defil mi? diye sordu. 

Kapde tUkrlk hokkası &ibi oturan ve 
doinıdan cloinıya kendisinden bir py -. 
ndmaınm wguya çeldltqek uyan elki baıf. 
an~ kesildi. 

8Gnra Lnll'e bakarak: 
- OISrdlıt m&. 1..ı11:ıc1, dedi, 1enin o 

pis ltBrllq Urumm yaptıklanıu? ... 
Ar...,.*" eKi bir ı•ici olan. ve Di • 

laj'm bind tllıidllerini çalmuı için bnıttne 
Ja)9mlmaaım bekliyen kaptan Monjltkar'nl 
aabıraulanmaıma kulak bile amııyan Levia 
cevap verdi: 

- Ne .ziyam var? Mesele it yapabilmek. 
tedfr. !eter midye lmbmdariyle, ieter tn • 
giltere bankaımm banknotlariyle, isterse 
deferi dlliJcnBt ki~ olsun, hepsi birdir. 
Bizler, kumar oynamak için doğmUf\1z. 

<Sonu var) 



SAYIFA 6 

İzn1İr Liman lşleı·i 
Genel Direktörlüğünden 

Vapurlarımız için lüzum olan dört bin ton "ZERODİZ LA
~., maden kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Kömürün külü yüzde on ikiden fazla kalorisi yedi binden aşağı ol
mryacak ve yüzde üçten fazla rutubet payı kömür mikdarından in
dirilecek ve "Şlam,. karxştrrılmıyacaktır. Kapalı zarflar ağustosun 
26 ncı günü saat 16 ya kadar idarede toplanan alım satım komisyonu
dareden veya İstanbul liman işleri genel direktörlüğü ile Ankara
na vc.rilmelidir. Teklif mektuplarına 2850 liralrk idaremiz vezne 
makbuzu veya banka mektubu iliştirilmiş olmalıdır. Şartnameler i
dareden veya İstanbul işleri genel direktörlüğü ile Ankara-

da Maliye vekaleti nakıt i~lei direktörlü~ünden alınabilir. 
(Z476) 1~3438 

Kapalı Zarf Usuliyle Elrsiltme İlanı. 

l(aracabey Harası Merinos Yetiş-

tirme Çiftliği Diı·ektörlüğünden: 
l - Karacabey harasında müteşekkil merinos yetiştir

me çiftliğinin 7443 lira 22 kuruş bedeli keşifli ağıl ıe 
16601 lira 4 kuruş bedeli keşifli de büro kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ağustos 935 cuma günü saat 15 de Ka 
racabey harasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C - Nafıa şeraiti umumiyesi 
D- Proje ) 
İstiyenler bu evrakları bedelsiz olarak Merinos yetiş

tirme çiftliği müdüriyetinden alacaklardır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ağıl için 

560, büro için de 1245 lira muvakkat teminat vermesi 
5 - İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 

No. lu kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eyle· 
meleri ilan olunur. ( 4696) 1-3523 

Ankara tlbaylığından: 
İstasyon civarında yapılmakta olan stadyom tı:ibunleri için sa

tın alınacak olan ( 4965) adet temizlenmiş kalas kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 29. 8. 935 perşembe günü saat 15 de vilayet 
encümeni riyaset odasında olacaktır. 

2 - Eksiltme !bedeli (6836) lira (75) kuruştan ibarettir. 
3 - Muvakkat teminatı (372) lira (43) kuruştur. 
4 - İstekliler teklif mektuplarını yukarda yazılı gün ve sa

attan bir saat evetine kadar banka kefalet mektuplariyle birlikte 
vilayet encümeni reisliğine vereceklerdir. 

S - Şeraiti öğrenmek ve fazla izahat almak Uzere her gün vi-
layet nafıa müdürlüğüne müracaat edilmesi. (2180) 1- 3525 

Etlik merkez laboratuvarlar 

müdürlügün~en · 
Merkez serom laboratuvarlarında yapttrrlacak olan ıoğuk ha

va odasının tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli · 
4209 liradır. Muvakkat teminatı 316 lira olup banka teminat me-k· 
tubu ve yahut bu mikdar paranın hazineye yatırıldığına dair ko -
misyona makbuz ibraz edilmelidir. Bu işe ait şartnameler labora
tuvarlar müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. Münakasaya ehli
yeti fenniyeyi haiz ve Ticaret Odasında kayıtlı olan kimseler gire
bilir. Münakasa 28. 8. 935 tarihine müsadif çarşamba gUnU saat 
15 de Ziraat VekSleti muhasebe müdürlüğünde toplanacak komis-
yonda yapılır. (2044) 1 -3356 

Dokumahane Şubesine işletme 
Ş~fi alın~cak 

Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve 
en a,ağı üç sene muntazaman fal>rikalarda dokuma işle 
rinde çalışmış olmak ,arttu. 

Tali pi er arasında almanca bilenler fabrikalarda başlı 
başına işletme mühendisliği yapmıŞ ve iplikçiliğ; de tahsil 
etmit olanlar tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalarında 
mevcut hizmet şartnamesini okuduktan sonra tahsil dere
cesi, mektep şehadetnamesi, timdiye kadar hizmet ettikle
ri yerlerden aldıkları bonservisler ve nüfus kağıtları ıuert
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 

Nafıa Bakanlığı : 
Samswı 8 Daire Su işleri müdürlüğü 

artırma eksiltme ve ihale komisyonundan 
1 - Çarşamba ovasında tahribat yapan Aptal deresine yeni 

mecra açılması işi 8. 8. 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ~çılacak . kanal top
rak ameliyatından ibaret olup beher metre mikab toprağın kazıl -
ması ve sedde yapılması 32 kuruştan olmak üzere· 17700 liradır. 

2 - Şartname plin ve keşif evrakı 90 kuruş bedelle Samsunda . 
au işleri müdürlüğilnden tedarik edilebilir. 

3 - Eksiltme 23. 8. 935 gününe rastlayan cuma günü saat 16 da 
Samsunda su işler~ müdürlüğü eksiltme komisyonunda yapıl~c~k
tır. Talipler ihale 1>aatından bir saat eveline kadar 2490 numaralı 
kanun hlikümlerine göre usulünde hazırlanmı§ ve mühürlenmiş o
lan zarflarını su işleri müdürlüğüne malobuz mukabilinde vermiş 
bulunmalıdırlar. 

4 - Bu ameliyatın muvakkat teminat mikdan 1328 liradır. 
5 - İsteklilerin mühendis veya mektepli fen memuru olmaları 

ve yahut buna mümasil i~ yaptıklarına dair vesikalarını ihale gU
nUnden mukaddem su işleri müdürlüğüne ibraz ederek vesika al -
maları gerektir . 

· 6 - Üzerlerine ihalesi yapılan miiteahhid Bakanlıkça ihalenin 
tasdikinden itibaren on beş gUn içinde temlnatrnı kati teminata' 
cloldurmağa ve muıkaveleyi noterlikten tescil ettirmeğe met: · 
burdtır. (2206) 1-3574 

U L U !) 

Leyli ve neharı 

BOGAZiÇi LiSEI"'ERi 
Esk( FEYZİ ATİ lisesi 

~ ~ 
~ BOÔAZİÇİ!'fDE: ARNAVUTKÖYÜNDE: Çıfte Saraylarda~,,. 
~ Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı. 
~ ilk kısmı, orta okul ve 1ise sınıflarını havi ulusal bir mües9C-

sedir. 
Yıllardanberi kazandıgı muvaffakiyetle tanınmış olan 

meikıtep kayıtlara başlamıştır. Kayıt için hergün saat ondan 
on altıya kadar mektep yönetimine baş vurulabilir. tstiyen
lere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 

1-3601 

Ankara Yüksek Zira:ıt Enstitü~ü 
Rektörlüğünden: 

Ankara Yiiksek Ziraat Enstitüsü talebesine alınacak olan 15 ( • 
lira muhammen bedelli 25 çift çizmenin 12. 8. 935 tarihinde açık ek
siltme suretiyle ihale edileceği evelce ilan edilmişti. Muayyen 
gününde saat 15 de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 22. 8. 935 
perşembe gUnil saat 16 ya kalmıştır. Nümunesini görmek ve bedav.ı 
şartnamesini almak istiyenlerin enstitü muhasebesine ve eksilt -
meye gireceklerin 28,12 lira muvakkat teminatları ile enstitü idare 
ve ihale ke>misyonuna müracaatları ilan olunur. (2168) 1-3516 

M. M. V. Hava müsteşarlığı 
Diyarbekir tayyare alayının bir mimara ihtiyacı vardır. Ocret 

bidayette 126 liradır. İstekli bulunanların istida, 1:-on servis, nüfus. 
tezkere sureti, hal tercümesi, diploma ve hüsnühal mazbatalarını ha
mil olarak Hv. müsteşarlığına müracaat eylemeleri. (Talip fazla 
çıktığı takdirde müsabaka imtihanı yapılacaktır.) (2174) 1-3526 

Harita Umum Müdüı~1ü~nden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel direktörlU -

ğtinün kartoğraf ve deniz şubelcrl için aşağıda muhammen bedel -
leriyle ihale gün ve saatları yazdı olanlar açr.k eksiltme ile satın 
alınacaktır. • 

2 - Şartnameleri görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gi
receklerin de vaktinde Cebecide Harita Genei direktörlüğü satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (21l7) 

Muhammen Teminatı 
bedel muvakkate • 

Lira Krş. Cinsi Mikdarr Lira Krş. ihale tarihi, günü, •aatı 
166'5 00 Fotoğrafane 

malzemesi ~ kalem 124 88 . 29/ 8/ 935 perşembe l4 
(Kenarı bezle -
( me aleti 1 adet 
(Azami ve as -
(gari barometre ı 

200 00 (Murabba.mat 
(cedveli l 
(Arzı zait cet -
(veli . l ,. 
(19 sayılı nomo· 
(nik derecatr 
(harita 1 ,, 

15 00 29/ 8/ 935 perşe.ınbe ıs 

• - 3468 

Pazarlıkla eksiltme ilanı. 

Ziraat Vekaleti Zirai Müesseseleı 
EI,siltme l(omisyonundan: 

Tavukçuluk enstitüsü için pazarlık usuliyle 8000 kilo buğdty, 
7000 kilo kepek, 6000 kilo arpa, 6000 kilo mısır, 600 kilo yulaf ve 
40000 kilo saman satın alınacaktır. Tahmin bedeli (3300) liradır 
Şartnameler Çankırı yolu üzerinde bulunan Tavukçuluk EnstitüsU 
müdilrlüğünden ahnır. Pazarlığa girmek istiyenlerin 23.8.1935 cu
ma giinü saat onda ticaret odası vesikası ve (247) lira (50) kurı.ış
luk muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile birli1<te 
Ziraat mektebi caddesinde Ankara tohum istah istasyonu binasın
da toplanan komisyona başvurmaları. (2187) 1-35ıı2 

Harita Um 11 m Miidürlüiünden: 
1 - Harita Umutn müdürlilğU kıta rleri ve fotoğrafanesi için 

zirde yazdı ihale gün ve saatlerile muhammen bedelleri yazılı un · 
ve fotoğraf eczası açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek üzere her gün ve eksiltme
ye gireceklerin de teminat makbuzlarile vaktinde Cebecide Harita 
Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (2019) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Kr. Cinsi Mikdarı Lira Kr. İhale tarihi günü saat 
1465 50 17 kalem 109 91 20.8.935 Salt 14 

fotoğraf 

2800 00 
eczası 

Un ılo oo 20.8.935 Salı ıs 
l-33l9 

· Sıhhat ve İçtİm:ai Muavenet 
Vekaletinden: 

Sıvas aUmune hastanesi için ıoo ton kok kömürü kapalı zad 
usulüyle satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2900 liradır. Şar~ 
namesini gC>rmek ve almak.için Vekalet i~timai muave!let umum 
müdürlüğüne müracaat edilecektir. Eksiltme 29. 8. 1935 perşeml:c 
günü saat 14 de işbu dairede komisyonca yapılacaktır. Muvakkat 
teminat mikdarı 217,5 liradtr. İc;tı: klilerin bu mikdar teminatı vak
tmda vezneye yatırmrg , ve makbudarmı teklif mektuplariyle bir
likte eksiltme zamanından bir saat önce k~misyona vermiş oJma • 
ltrı lazımdır. (2172) 1- 351_5 ____ _ 

· Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Vekilet için 110 ton' kok kömürll bpalı zarf usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenler Ankarada · 
Sıhhat ve İçtimai Mua"'enet Vekaleti İçtimai Muavenet umum mU· 
dürlüği!ne müracaat etmelidirler. Tahmin edilen bedeli 3190 lira • 
dır. Eksiltme 29. 8. 935 perşembe · gUnU aaat 14 de yukarda yazılı 
umum mildUrlUkte yapılacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 240 li · 
radır. İsteklilerin· i1bu teminata mukabil yatıracakları parayı va.le· 
tında vezneye yatırmış ve makbuzlarını ihale zamanmdan bir ~a~t: 
evel t-eklif mektuplariyla beraber komisyona vermiş oJmaları ta .. · . 
zrmclır. (2l 1l) 1- 3514 

19 AGUSTOS 1935 PAZARTESi 

• 
Niçin tesiri şüpheli (Haşarat öldürücU 
mayi) ter tecrObe etmeli?. Bu kıymet· 
siz ve taklit maytler ne haı;ıaratı öldU· 
rüp sızı onları ıı•acatından kurtarırlar. 
ne de tehlikelerine karşı himaye eder. 
ıer. Bu tesiri şüpheli maylleri kullan• 
mak t.:tyhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz tçln mü&lrren F L 1 T 
ı~teytnız, FLiT, bUtDn ha.şaratt 
hakikaten . ve ebediyen öldürilr. Leke 
yapmaz,J:aze ve latif kokuludur. Siyah 
kuşakla ve asker resimli sarı teneke
lere dikkat .ediniz. Flatlar tenzllfitll. 

2 Umumi DtptH r J: CRESPIN, l1t. Galalı, Voyvoda Han 1 

Ankara valiliğinden: . 
1 - Ankara - 1stanb~ yolunun 123 + 350 - 130 + 500 kilo -

metreleri arasında 3X10 metre açıklığında Çayırhan köprUsli ile 
üç menfez ve takriben 6 + 000 kilometre tulUnde makadam §OSe 
inşaatı ve muvakkat kabul· ile kati kabul arasında bir senelik mü
temadi tamiratı kapalı zarf usuliyle eksil.tmeyc konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli (23448) lira (63) kurulitur 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlar . dır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri . şeraiti umumiyesi . 
D-Tesviye.i tlirabiye, !JOSe ve kargir inşaata dair fenni sartnaml 
E - Hususi şartname • 
F - Keşif ve ıilsilei fiat cedveli 
İstiyenler bu tartnameleri ve evrakı Ankara vilayeti nafıa bat 

mühendisliğinde görebilider. 
3 - Eksiltme 2 eytut 935 tarihine müsadif pazartesi gUnU aut 

15 de Ankara vilayeti binasında Vilayet encUmeni tarafından ya
pılacaılı:tır. 

4 - Eksiltmeve girebilmek için: 
A - İste.klilerin 2490 numaralr artırma, eksiltme ve ihale ka

nununun 17 inci maddesine uygun (1758) lira (65) kuruşluk mu-
vakkat teminat vermeleri. . 

B - Ticaret Odasına kayıtlı bulunmalarL 
C - Bu işi yapabileceğine dair Ankara vilayeti nafıa ba§ mil· 

hendisliğinden fenni ehliyet vesikasını haiz bulunması. 
5 - Teklif mektupları ihale günU nihayet saat 14 e kadar An.

kara vilayeti binasında Vilayet enciimenl riyasetine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
saat 15 e kadar gelmis olması lazımdır. Postada olacak gecikme -
ter kaıbul edilmez. (2132) 1 - 3486 

Belediyeler Bankası bina proje 
müsahakas1 

Ankara'da yapılacak Belediyeler Bankaıtı bimıHt 

projesi 5 ağustos 1935 tarihinden 5 ilkteşrin 1935 ta
rilıine kadar 2 ay müddetle mfü~ahakaya kooulmu~r 
tur. 

Müımbakaya Türk ve ecnebi miih~ndi~ ve mimar
lar girebiJirler. 

Mü~abakada birinciliği kazanan 1.000. ikincilijii 
kazanan 800, üçüncüden beşinciye kadar da 1lörder 
yüz lira verilecktir. 

Müsabaka şartnamesi "·e vaziy~t planı Ankarads 
belediyeler bankasından parasız almır. Bu müddei 
sonuna kadar -projeler Ankarada belediyeler bankaıu~ 
na teslim edilmiş olacaktır. PoAta ve l'lair f'ebep1erle 
gecikmel~r ~çbir tmretle kabul Pdi1emez. ·"2011° 

1-3328 

Ankara oktillar alım satım 
liomisyonıından: 

. . . . 
Ankara bölge aanat okulu için ~ndura, iş elbisesi, iç donu. iç 

fanilası, yili havlusu, çorap, mendil, gömlek alınacaktır. Şartna -
mesini ve nümunesini görmek istiyenler hergUn okul 'direkttÖrliı
ğüne ve pzarlrğa gireceklerin de ıs. 8. 1935 gUnU saat ıs de yüzctc 
7 buçuk pe~ paralariyle okullar alım satım lcomigyonuna ~lmeie
ri (2179) 
Cinsi 

Kundura çift ka"tıi 
İş elbisesi 
İç donu · · 
İÇ fanilası · kısa koltu 
Yüz havlusu 
Corap çift 
Gömlek bôyun ·bağiyle 
Mendil 30x30 Sm. patiska 
ve · kenan dlkişH 

Sayısı 
200 
200 
400 
400 
400 
600 
·200 

Takını 

Fi 
495 Kı 
l25 Kr. 
45 
50 
40 
21 

195 

Tutal'C 
990 00 
9~0 10 
181 ()() 
2ll f t \J 

· · u;o oo 
12fi oO 
yı~ 00 

12 48 00 
· V-ek~~n . · 3044 00 · 

1-3"60 



Milli Müdafaa Vekileti Satm Alma 

Komisyonu i1anlan 

ı - 1.IOO Ton ~ Oltanh 
Benzin kapalı zarfla eksil~ 
meye kmunuştur. 

3 - Tahmin edilen bedel: 
514.a Hradir. 

3 - Pennr prtn~pıeai: 21 
liıa 4ıD &mrua. nwkabillnde 
VeriJrnektedir. 

4. - Bliantme &finil: 2ı. 
84!5 peqentbe eaat 11 .. 
dir. 

5 - Taliplerin ı49o sayı
lı k;aıımum 2 va ı madül• 
rinde yanlı •ellkaJan " 
muayyen suttan ~ uat 
evve1 39.6f)() liralık. teıninat 
ve teklif tQe~planni M. il. 
V. Satmatinı bmlayamma 
vermeleri. (1580) 1-ı773 

Devlet Demiryolları ve Li?nlan Umum 
Müdürliiiii iJAalan 

lLA R 
tık eksiltmesi feshedilen ve muhilmmen ...U itMz 

lira olan 32 kalem lastik mahemt 28. a. 1931 pı'Wt 
pnii A&t 15,30 da kapah Zarf -.. ne Anbqda 
binasında satm almacaktlr. 

Bu ip girmek iatlyenlerin 14atai5 liralık ._..,.,, 
tmniııat w:ımelmi w Maunun tayin .W •lib'ww fte 
ginneie mail bmmf t.alummldıililit chair ~ w 
teklifler ile aynı gün saat 14,30 a k"1ar komisyon rei-9 • 
ğine vermeleri lazundır. Bu işe ait şartnameler ,.
olarak Haydarpqada teseHilm •e sM milcliiifilPnde. 
karada malzeme dairesinde d~aktadlr. (2121) 

manileri .bal••n·-~ a 
ir beyanname.~ 
ni aynı gün sat 14.30 a ka 
dar komisyon reislifine v"t 
meleri lazımdır. 

.. liadld"tiltr 
parag ......... mel 
.-ned~~ 

ı - 3467 

Ankara Levazmı Aliırliği Satm 

Alma Komisyort\t jlinlatı 

lLAl 
1 - SiirtteW kıtaat "'m1e ... 

Ul&tm 1e11eUlr ~ ... 
4SUOI '°° ua ~ olarak 11. 
&tll' camıtlelıl tat OD lıi1* e'Jı. ...il., ...... 

2 - ••'"' •a Batı S0580 

~~lrlr='::t: 
e~lerl. (2088) l-34U 

•tı..tT 
ı - u.aü ,...~ laıpii& 

adla eaHtmm ~ ı tfan 
olanan 715.0Gjt kilo arpa ,..a 
--~~. 2 - Bı.iltme 25 eyıtH 935 
~· gfbatl ... , 15 ..... 
mlye 11kert •t"1 almı komi yn 



SAYIFA 8 

Akıllı aile reisi t·viıw hir }'RIGI -
DAiRE soğuk lıu·a clolahı ahr. On -
dan edeceği istifadenin ne hiiyiik ol
duğunu çok iyi he~ahlanu~tır. 

FR1GtDA1RE 
yu: günlerinin arkada~ı, sıhhatini ko
ruran bayanın yardnncuuchr. 

• 

Pek çok kimseler-soğuk hava dolabını bir lüks eşya zanne 

derler. F R 1 G İ DAİRE in gösterdiği satış kolaylığı saye 

sinde soğuk hava dolabı bir ihtiyaç haline girmiştir. İlk taksi 

olarak verecğeiniz on lira sa} esinde evinizde daima: Taze ye 

mek, buzlu içki ve günlük yl mw-ta ve tereyağı bulabileceksi 
• 

nız. 

FRİGİDAİRE sizi bir nok adan tereddüde düşürebilir: & 

Bunu FRİGİDAİRE sizden evel LEKTRİK SARFİYATI. 

düşündü, ve mühendislerine bu çetin meseleyi de hallettirdi 

FRİGİDAİRE ancak 50 mt mluk bir elektrik lambası kada 

cereyan sarfeder. Onun bütin muvaffakiyeti de böyle idare· 

olmasındadır. 

Bourla Biraderler ve Şsı. 

Hezaren caddesi 

Bevoilu: t tiklal cadde i 
Ankara: Bankalar caddesi 

İzmir: Gazi Bulvari 

ULU! 

METAMORFOZ 

ı Askeri Fabrikalar Umum 
~ 

'1 Müdiirlüğü Satınalma 
Komisyonu llanlan 

671 TON MAZOT 

Tahmin edilen bedeli (46.970) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazrlı malzeme Askeri fab· 
rikalar umum müdürlüğü satm 
alma komisyonunca 2 eylül 935 
tarihinde pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecek • 
tir. Şartname (2) lira (35) ku
ruş mukabilinde komisyond<tn 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (3522) lira (75) ku· 
ruşu havi teklif mektuplarını 

mezkitr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve ken<liie· 
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve3. maddelerindeki vesaikle 
mezkllr gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (2155) 1-3509 

ı••ıııııııı-11ı•ıınıııııııııınıııl 
i Cebeci Hastanesi Operatörü 

1 Dr. TURGUT 
1 Hastalarını Adliye Sarayı 1 
li karşısında Hayati apartmanın· 

da her gün 15 den 19 za kadar ii 
kabule başlamı~tır. · İ 

Daima genç· 
daima güzel . 

KANZUK 

Bals;amin kremi 

Elli senelik bir ID!lziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanaııı gü
zelHk kremidit. Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai- · 
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi 'ıir krcmcl\r. 
Çilleri ve buruşukları iza-
le ederc-k tene fevkalide 
bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıgtır. Balaa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin litif tuc
liğinı, cildinizin cuip ta
ravetini ancak krem Balaa
min ile meydana çıkarabi

lirsiniz. Bir defa Balaamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza· 
nelerde bulunur. 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Vaıı İtleri MUdürU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankırı clddtsi civırrndı l 
Uluı Buım.viml• INıılmrş· 

~'"· ~ 

Türk Hava Kurumt"' 
1 •• •• 

;BUYUK piyangos 
Şimdiye kadar binlerce kisiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib 5 inci keşide 11 eylfıl 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 lirahk bir mükafat vardır. 

Bursa Türk Hava Kurumu Şube 
başkan lıiındaıı: 

Bursada Hava Kurumuna ait Türkiyenin 
sinema ve tiyatro binası 1935 senesi eylülünün 6 mcı 
nünden itibaren üç sene müddetle ve kapalı zarf usuli 
artırmaya çıkarılmıştır. Senelik muhammen kira bed 
6000 liradır. 

İhale 2 eylül 935 pazartesi g·ünü Bursa Hava Ku 
şubesinde saat 17 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminat üç senelik kira bedelinin yüzde 1 
nisbetinden 1350 liradır. Teklif mektupları ihale zad 
nından bir saat eve} Bursa Hava Kurumu şubesi başk 
ğına tevdi olunacaktır. 

Hususi ve umumi şartnameler Bursa, Ankara ve İs 
bul Hava Kurumları şubelerinde mevcuddur. İstekltler 
şubelere müracaat eCterek şeraiti öğrenebilirler. 

Bursa Tayyare sinemasının bir salonu ile iki halk 
ve dokuz locası olup bin kişiliktir. Gerek salon ve gere 
balkonlar ile localar en lüks kadif eterden yapılmış çok 
hat koltuklar ile mefruştur. Sesli bir sinema makinesi, Ç 
muntazam elektrik, kalörifer ve su tesisatı, vnntilatörl 
aspiratörler ve projektörler ile mücehhezdir. Sin 
iki mükemmel geniş fümövarları olduğu gfbi üst k.a 
birisi camekanlar ile kapalı kışlık diğeri tras şeklill 
yazhk nezareti f evkaladeyi haiz iki gazinosu da v 
Gerek methaldeki ve gerekse iki taraftaki ve yukarı 
taki holler çok geniş ve muntazamdır. 

Sahne gayet geniş ve dekor itibariyle çok zengindir· 
elhasıl bu sinemayı alacak kiracı hiç bir hazırlık 

masraf vaomadan derha1 ise bashvahiHr. 1-3474 

Mimar, mühendis ve fabrika reıimhanelerine 

Genç Türk R a p i d eczah kiğıdlal' 

Piyasaya çdmntbr. Bütün kırtasiyecilerden aray 
Toptan sabt yeri: lıtanbul havuzlu han No. 25, 

Ankara toptan sabt yeri: Genç Türk. 

, 1,anm Bakanlığından: 
KoBf* ovası sulama idaresi kadrosunda iki yüz lira aybk .. 

retli s1!" mühendistiği ite yüz lira ayhkücretli iki fen 
tuğu açıktır. 

Hizmete istekli olanlar ve fazla malümat almak istiyenler 
raat Vekilliğinde ziraat umum müdürlüğilnc acele mUr 
etsinler. (2157) 1-3512 

....,. __ _ 

KUrUL 

SİNEMALAR 
il 

1 
' YEN( 1 

1 
{KULOPJ BU GECE 

Claudette Colbert - Clark Gable 
tarafından tema il edilen 

' lKI GONOL BiR OLUNCA 
Framızca sözlü neşe MCJ&ll 

bir komedi 

BUGUN HU GECE 
Ruıya'nm Çar'a İsyanı 

entrikalarını gösteren bir ıahesec 
RASPUTIN ve ÇARiÇE 

Johne - Ethel - Lionel 
BARRYMORE 


