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Giimlelil~ 

DOGllDA 

Hükümetin doğu illerimiz için 
yeni kararlar almış olduğunu 
Anadolu Ajansı bildiriğinde oku
duk. Anadolu'nun doğusu demek, 
osmanlı imparatorluğundan devr
aldığımız yurd topraklarının en 
bakımsız. en geri parçası demek -
tir. 

Biz cumuriyetçiler bu memle
ketle bir sömürge bayındırlığı, 
yani bizi kuru çölden ve yoksul 
halktan ayıran Paravana'lar yap~ 

mak istemiyoruz. Biz ekonomik ve 
sosyal kurumları He, üstünde 20 
inci aur insanları yaşayan mo -
dern bir yurd kurmağa çabşıyo -
ruz. Anadolu toprakları ve halkı 
için böyle bir ideal, ancak t ü r k 
olanın kafasında doğup gönlünde 
yerletebilir. 

Kökten bir kalkmma hareketi 
içindeyiz. Kök, halktır, köydür. 
Osmanlı imparatorluğu halka ve 
köylüye, sömürgeciler gözü ile 
baktı. Onun uyanmasından, top -
lanmasından, el emeğinin pahalı
laşmasından korktu. Biz, bunun 
tamtersi büyük yığmı Kamalist , . 
rejimin bütün davalarının temeh 
olarak almaktayız. Kamalist re -
jime ulusçuluğun üstünde insaniğ 
bir değer veren özellik budur. 

Bizim halkçılığımızm başlrca 
ayırmacı köyde devletçilik olmak 
lazım gelir. Köy nerede bırakılır
sa orada kalır: demiryolv, kırk 
yılda, Sincan köyünü kırk adım 
ileri yürütemedi; Ankara'da on 
şu kadar yıldanberi bir devlet 

merkezi paz'lrınm bütün imkan -
ları Kalaba ' ;öyünü yerinden oy -
natamadı. D ' vlet, ne rayı, ne yo • 
lu, ne elektrik hattını, ne su kana
lını köyün kapısına getirip b!ra -
kamaz: Devletin köydeki işi bun
larla bitmez, bunlarla başlar. 

Devletin Anadolu doğusunda 
bir reorganisation işine başlama -

sından sevinmeyecek türk uluscu
su yoktur. Bu toprakların yolsuz, 
okulsuz, bakımsız kalmasından 
biz suçlu değiliz: Fakat ilerleme
sinin şerefi bizim olacaktır. 

Her medeniyetin en göze çar· 
pan vasfı, tekniğidir. Büyük halk 
Yığınları hangi teknikle işleyor -
larsa, o tekniğin medeniyetinde • 
dirler. Bizim köylümüzün bu me
deniyetin tekniği ile yabancılığı. 
kapasite eksikliğinden mi geli -
yor? Gidip en yeni makineleri kul
lanan fabrika işçilerine bakınız: 

Hepsi, eğer doğrudan doğruya de
ğillerse, bir göbek aşır1 köylüler -
dir. Ankara' da çocuk bakar gibi 
bahçe yetiştiren insanların çoğu -
nun belki yakın hısımları, henü2, 
köyünde orman yıkıyor ve ağaç 
söküyor. Türk köylerinde bir asra 
bağlı gibi görünen büyük kalkın· 
ma, hakikatte kısa yıllara bağlı -
dır. 

Büyük meseleyi Kanıalistler 
cesareti ve ölçüsü ile ele alalım. 
Yönetim mekanizmasında yeni bir 
ödev unsuru yaratalım. Halkçılı -
ğı, folklor hava ve koşmaları için· 
de tadıp, gübreden ve kerpiçten 
kaçan türk gencini köyde çalıştı -
ralım. 

Genç cumuriyetin en yaşlı ana
nası karar verince ba~armak'tu. 
Anadolu Ajansının, ancak, ~enel 
hatlarını bildirmiş oldu~u cloğu -
An"'dnht sıvll~asımn oek vakmda 
ca"!ı ve nııı.rlal< sonudarml göre -
ceğimi7.e güvenimiz t~.,.,rıır. 

F. R. ATAY 

Adımız, andımızdır 

25, (;tJSTO~ l 93:; P. ZAI< 

NRzilli (/olmmu fubriluısuırn ,,.,,,J,irıi 

fı.,'J;mwmi Bcılwnımız 8. (;elifi U"·''"" oıt.ı. 
- R. lUıt.'IOlirfi llalıeşist'm i:!illirı lxuiı bir 
zaluta mesPlesi ol<lujiı11111 sih·/iiyor. 

DOKUMA ENDüSTRiMtZtN tIONCi TEMEL DiRE<;i Yugoslav kahinesiıı
den üç hakan çt,.ldldi 

Nazilli kombinasının temeli atıldı Belgrad, 24 (A.A.) - Kabine
de, üç bakanın çekilimi dolayısiy
le yapılması gereken değitiklik, 
küçük anlaşma konferansı toplan
madan önce yaprlacak gibi görün
mektedir. 

Halk sevinç içindedir - B. Celal Bayar, söylevinde eksiksiz bir eser olan 
f abrikanrn kuruluşunu sa ğlıyan türk - sovyet dost luğunu saygı ile andr. 

Bazı söylentilere göre, hiç bek
lenmiyen bazı güçlüklerin bir buh
ran doğurması ihtimali vardır. 

Bakanlardan Yankoviç bu ak
şam Bohinge'ye giderek arkadaf
larının çekilimini kıra! naibi pren
se bildirecektir. 

Belgrad, 24 (A.A.) - Avala a

jansı bildiriyor: 
Sıhhat ve sosyal yardım baka

nı B. Ureka ile tüze bakanı 8. A
uer ve ormanlar ve madenler ba
kam 8. Stefanoviç, yeni "Yugos
lav radikal hirliği11 partisine gır 

Nazilli, 24 
(A. A.) - Eko· 
nomi Bakanı B. 
Celal Bayar ·:lıiD 

saat yedi bu -
çukta Nazilli'ye 
geldi. Yanında 

Ege illeri say -
lavları ile Ay .. 
dm ilbayı, s~ .. 
mer Bank genel 
direktörü, Tas 
Ajansı ayları İs
tanbul ve İzmir
den gelen gaze· 
teciler vardı. ls · 
tasyonda Aydın 
dan ve bütün il
çelerden gelen 
salgıtlarla şehir-· 
li ve köylü ka -
dın erkek bin -

Temeli atılan Nazilli dokuma kombina:srnrn alacağı .~ekil 

lerce halk toplanmış, memleket 
: ;cin çok önemli olan bu fabrika 

Nazilli korabınasrnrn temelıni atan 
B. Celal Bayar 

nm temellerini atmak üzere gelen 
Ekonomi Bakanını bekliyordu. 

Halk, Bakam çok candan alkışlar
la karşıladı. llçebaylık ve ıarbay
lık konuklarım çok güzel bir prog
ramla karşıladı. Halkevi Aydın 
bandosu çalıyordu. Ekonomi Ba
kanı ve yanındakiler halkevinde 
fabrikanın Rusya'dan getirilen 
planlarını gözden geçirdikten son~ 
ra fabrikamn kurulacağı alana 
gittiler ve fabrika direktörü ile 
sovyet ve türk mühendisleri tara 
fından karşrlandr1ar. Burada Na
zilli halkevi başkanı nazilHliler a
dma bir söylev verdi. Bundan 
sonra B. Celal Bayar, önemli söy -
levini verdi. Daha sonra saylavfar 
da söylevler verdiler. 

B. Celal Bayar'ın birçok kısım 
lan sürekli alkrşlarla kesilen söy -
levi sudur: 

« ·_ Aziz nazillililer; bugün 
Nazilli kombinasının temellerini 
atıyorum. Nazilli kombinası sana-

[ 

yi programımızda cok ehemmiyet· 
li yer alan büyük bir endiistri mü
essesesidir. Bakırköv bez fabrik:>\ 
smdan ve bugün bütün dünya iti 

iNGİLİZ KABİNESİN İN KARARINA KARŞI 

B. l\lusolini Hallesis tanı aln1ayı llİt' zabıta 
' 

hadise~i sayıyor 

İtalya'nm Maltaya saldırması ihtimali - Yeniden 
16.000 asker gönderiliyor - Pserimos adası süel 

hasta yurdu oldu. 

Londra, 24 (A.A.) - Deyll 
Telgraf diyor ki: 

" 8. Musolini Habeşista'nın 
işgalini adi bir zabıta hadisesi o -
larak görmektedir. 

ltalyan hükümetinin, Adisaba
ha' daki elçisini geri çağırmak ni
yetinde olmadığı, fakat, İtalyanın 
elçiliği muhafaza kuvvetlerini art · 
trrmak üzere oraya bit' tabur as 
ker göndermeği kuvvetle istediği 
ııöylenmektedir. 

B. Mu.solini. gayelerine engel 
olmağa mal'l•f hirge hareket yo
lundaki İngiliz elbirliğinin yeni 
görünüşlerini özen ile incelemek
tedir. 

8. Musolini, bununla beraber. 
hiç bir seyin kendisini h~d~finden 
ayıramıvacağı kanaatind .. dir . ., 

Habe::i.~ımw ;ıidet·eı· lıeı·im 
lmnflu 

Londra, 24 (A.A.) - Harp 
çıktığı takdirde Habeşistan'a dok
tor kurulu göndermek üzere. Lon-

drah bir cerrahın başkanlığı al . 
tında bir doktorlar komitesi ku . 
rulmuştur. 

(Sonıı 2 ırıcı sayfada) 

~-----·-·------
İtalyanın lliiyük süel 

· mane"\rraları 
Roma, 24 ( A.A.) - Bolzano, 

Udine ve Bergame bölgelerinde 
büvük manevralar başbyacaktır. 

Dört generalın komutasında 
bulunan yarım milyondan fazla 
asker bu manevralara girecektir. 

En önemli manevralar, dağ 
hücumu hareketlerinin hepsini 
toplıyan manevralardır. 

İki gündenberi Siano'da bas . 
ka manevralar da yapılmaktadı~·. 

Öte yandan yarın sekiz bir. si· 
yah gömlekli Afrika'ya hareket 
edecektir. Yakmcla on sekiz va • 
pur. on altı hin siyah gömlekti l?Ö 
tii.,ocektir. 

bariyle mükemmel bir eser olan 
Kayseri ve Ereğli kombinaların -
dan sonra sıra buraya geldi. Na7' 
li kombinasmm ayrı ve hatta di
yebilirim ki, bizim cephemizden 
söylenecek bir hususiyeti vardır. 

Diğer pamuklu mensucahmız hu
susi vasıtalarla şu veya bu tarzda 
yapılmış bulunuyordu. Hüküme 
pamuklu meselesini ele almak S\• 

retiyle memleketin umumi ihtiya -
cmı karşılamayı düşünürken, hu -
susi olarak da basmaya ehemmi -
yet vermişti. işte buradaki kombi
na türklerin tik defa kuracakları 
hasma fobrikası olacaktır. Fabri· 

(Sorıu 5. inci çayıfada) 

J aldmı: 

• 

B. Stoyadinovlç 

mı,cceklerini bil<lirerek bu sabah 
çekilimelrini vermi§lerdir, 

Belgrad 11ya.ıal çevenleri, Sto
yadinoviç kahlnesinde defitikli.k 
bekliyorlar. 

l zmir galanda 
Komıu memleketlerde bir etüd yolculuğuna Çfkan arkada _ 
Jtmrz Y Q§ar Nabi, arstulu sal panayu· dolayısiyle lzmir'e tle 
uğramıf ve oradan ilk yazısını göndermiştir: 

Ankara - l•tanbul hattında Bi
lecik geçildikten sonra görü nas,/ 
birdenbiı-e değişiyor•a, lzmire ge
lirken Je bor.kır peyzajının Af· -
yondan itibaren :yavaı youtq kay-
bolduğunu görüyoruz. 

insanın toprağa bir 
nebat benzerliğiyle 
bağlılığının Jereceıini. 
anlamalı için bir yol "' 
culuk yetiyor. Bozkır
da nebat oe haytJan 
gibi insan bile bodur 
ve cılızdır. Al yon Q§tl · 
dıktan sonra yolun iki 
vanrndan akan ıinema 
seridinJe birer figü -
ran ıesıizliğiyle rol 
nları köylüler tren iler
ledikçe, boylanıyor, 
geli§iyor. Ve bir za -
man geliyor ki artık 
nankör toprakların 
.vok•ul bıraktığı üstle
ri lime lime inıanlara 
rasflrtmaz oluyor•u 
nuz. Toprakla beraber 
insanlar da giyini}·or
lar. 

Çor<ık bozkır, nan~ 
kör bozkır, kendisiyle 

/zmir'in yarı yolundayız. Ar -
tık gözlerimizle beraber içimizi 
tle hiizünle dolduı·an sonsuz 'ıp -
laklık bitmi§tir. Yol boyunca ağaç 
ve inıana ra.tlıyoruz. 

uğraşmaya kalkqan Uzaklardan güzel lzmir'in görüniişil 
insanlara bu cüretlerini pek pa - . .. .. 
ı l "J 1• H lb k . .. , el Şehırleı·de obek obek s.ıklanan na ı o e ıyor. a u ı o e yan a, k .~ 

cömert toprak, bol ve o!gun ye aaın, burada papatya gibi tarla-
mişlerini, elini uzatamn emrine lara ser,,;lmiştir. Köylü kadın, er. 
hazır tutuyor. (Sona 3 ·· .. ı ,.1.\ . uncu say a._, 



SAYIFA 2 

Avrupa ı>e bü 

Doğu Prusya 
panayırında Türkiye 

16 ağustos JIJS tarihli Betliner Ta· 

.-11ıat (B~rli11) dan: 

Türk • alman tecim ilgileri (idha

ı.t " ihracat) 1933 yılma niebftJe 

1834 yılında yüzde 60 DW>ctin<k bir 

fazlalık gö.termiş ve 1935 yılının ilk 

altı ayı içinde de yilzde 70 U11DJ1br 1 

Pabt bu süre 1933 yıJmm IJlr altı ayı 

ile brfllqtını.cak oluna, o aaman 

yGzde 122 niısbetmde bir fazlalık oldu. 

fu görülür. Alman dı§ teciminin genel 

olarak ualdığı bir urada kar§ılatılan 

bu vab. heJc Tlrkiyenin dotu paııa -

yırmda 200 metre murabbaı bir alan ü

Mrinde manle~i.ıe attığı madde • 

leri her zamankinden daha geni§ ft 

dalsa zengin bir ,ekilde ga.tenneeinde

ki ·önemi berkitzne.ktedir. Fakat Tür -

kıiyenin dolu Pnlayada iJ1r 4efa olank 

bir serg1ye g&meai yetkili oıuoların da 

l1ıiraf ettildui Pi. ayni ..amanda iü ~ 
ney clOğma ~aden de ulualar •ra

nnda ekonomik bir aracı olduğunu ie

bet etliyor. 

Abnanyada tirit tecim odumm ge. 

ncl sekreteri Bay Osman Zeki Köniz

beq oruntala-h olan bir konupa

u uraunda, TlrldJeaia mdüatrlleş . 

me p)'Rtlerinia., her ilııl -ıcbti n 

tıedım ilgilerine sarar ftlWli Jaakkın

.. lıuı llimeelcr tarafmdaa ileri ailril

ı.. lıaypJana yıenls ol4la1maa etraflı
ca ............ Tamtıeni, Tibıltiyede 

.ı..ı etıdllbinln pHf'l'Ui, tedmel 

ilgileri pelrİftlftceJıt.ir. Ba aında er -

P ._ pye. ~ ..._ Tlrayede 

e...o..c1ill ı..We ..,adi Wr &lemi 
... _ .... te41uikidir. ((BtlyUık 

... M 41 ftı"ıeJe lıir W. fCI • 
ker SO aJtm _... atrtdıfı w akla 

gelmiyecek kadar yWnek fiatlar veril. 

dili halde lalllllf bulo-'ıp ura .. 
Jarda çeıkıilea latblr 11111 Jmmllıdır) B

.._ .&-....,.. bu ,al eadilıtrileşm~ 

bwwwmna ~'1iil wıetine we y-. 
raçlan iağlamak itbriylc tft ,--
dan ilgilidir. Mnell. daulı)Vlu llfmra 

g.en.ifledlmeaiade kullanılan gereç.in 

yilzde 95 i Almanyadan alınır. 

itte doğu ..-1ıruıdalti t\lrlı: pav .. 
yonu, oraya aıeJen dola prasyaldanaa 

ve diğer gedcilere, gerek çıkat ve ge. 

relı girit belmnmc1an eldeki fttlgiıı n. 
klnlan göstermek lllt'Ctiyle, e1a11en ~ol 

canlı olan tüıık • alman tecime! ilgi • 

leriain daha n,.te gelipne9İne yardım 
edecektir. Allmn.yada pe1r çok kimse

ıer.m llelli m,Jı tiftik w lteçi bh liL 

Mlchiidn Ttlrtdye olduğunu, aynı za
manda CSnemli mi.kdarda pamuk gönde

ıildiiini ve acrt buğday arpa gibi ta _ 

hıl da &attığını bilmezler. Türkiye bun 
dan bqka doğu panayırmda dchağata 

ait ham maddeler, türlü maden cevher· 

leri (Mang&De%, krom) nebatat yafla -

rı (gıda maddesi Ye endüatıi yağı ola. 

raık en önünde zeytin yağı gelir) bil • 

tiln dünyaca tıamnm1f tUrk baldan. el 

işleri, meyvalar. tütün, genel olarak 

Tilririyenin bpalıi-.i bakkmda açık 

bir fikir vererek yeni imkinlara yol a

çacak en 6nemli değit maddesi gös • 
termektedir. 

Fakat .ipD en ziyade dikkate değer 

tarafı Tiiddyenin panayıra sade bira

tıcı ufatiyle girmemesidir. Gesen yıl 
dofu panayırını etraflıca inceliyeretl o 
zmnan elde ettiği bilgiye dayanarak bu 

öal IU8İJ'e girilmesini aağbyan ge • 

nel .ekreter Bay Zekinin de 16yled;ği 

gibi, Türkiye kendi tarım ekonomisi 

ni:n gelişimi için, doğu Prusy•nun u

rımından ve haran cinaletlni yeğritim 

usullerinden de faydalanmalı niyetin

dedir. Bo suretle doğu Prusyaya yımi 

bir siriim aJaDJ açılm.ıı oluyor. Çiftçi.. 

ter birliği başkam direktör Lilient • 

ı..r-m Türkiyeye yaptığı iki geziden 

IOIUa. törlr koyun cimini yeğritmek w 

bu suretle daha fazla yün üretmek er

gesiyle doğu Prusyadan iki yüz tane 

ıkoymı gönderihniJtir ki, bu suretle de 

Almanyaya daba fada yiin satmak Un. 

kiaı olacübr. 'Bwea pkatm verimli 

olllcatı mlaflltbiJ taımink. Tmü,e -
de W.r pk ...ıdeleria daha ziyade ü

retilmesi mitmkiindör. Haynnlarmm 

ycpitimiae ft tMdnmma ~ biiyilk bir 

önem ftfftl Tiini,e.. Prusyacla yetkili 

ÇCfttllcrle mlu lııir it birlijine girişe -
relr, .... ıbaJı Tro1ıea a .. btdea at -

lan memlekete 90hralr yerli hayvan -

larm cinsini yefritrnefr fikrindedir. 

~. meself uyvarı llastafıldariyte 

..... p"bi, .. ,..n yetiştiriminde a -
nemlf olan alanta.rda n, dotu Prusya· 
da gördüğü imek ve tedbirlerden fay
dalanac:akttr. 

"Türk - alman tecim ilgileri aon 

zamanlarda o kadar ilerlemiştir ki. bu 

ilgileri daha ilerletmek ve derinleş -

tirmck için. ~ t.i.r ltarca ve zahmet -

ten ltaçmmamalrhğrmrz gerektir.,. Ge. 

ucl sekreterin bu aözl~ri. çok canlı bir 

ıeJn°lde c!ibaleuıcn ttirlt sergisinin ö

~mini aıılau1or. Buawa için serginin 

alman - tUrk teciıninin ilerlemesine 

yardım etmesini istiyor ve diliyoruz. 

Gerek Türkiye elçisinin ve gerek te -

cim odası başkan ve yardımcısının, a•

marı doğu panayırında hazır bulunma -
lan, bu işe verilen önani açıkça ge>.tcr
mektedir. 

Ozöm ve incir lerimiz 

İzmirde Ekonomi Bakanmm yanında bir top
lantı yapddı. Üretmenler koruma kanmıu istiyorlar 

lzmir, 24 (A.A.) - Dün Cmnu
riyet Halk partisi kurağmda eke>
llOIDi bakanı B. Celil Bayarm hu
zanıyla Eğe bölgesi Ü%ÜDl üret
menleri anmtaklan ve 1mıir kuru 
meyve çıkat birliği üyeleri tara.. 

fmdan bir tGplmtı yaplmqm. Ba 

tGplantlda, -- fiyatlanmn dii
... 8ebcpleri malbnbml ft ... 

.... gereba tedllirler ~ 
mii§tiir. Ureta•'"' anm~ L 
dm &adanma +hı wa e1fr• 
aine brp aJnnn•• .... ted
birlerin aJmması ve apiı fiat ap. 
tmuma hummda Tirkofise yet 
ki vermi flcrdir. Uretmanıer onm
taklarmm dilekleri araamda buğ· 
dayı koruma kanmmna benzer' bir 
lbiim kmw kanuna projesi ha
nrlamuı da ftfthr. 

Ekonomi bakam B. Celil Ba
yar, bu toplantıda memleketin e. 
konomi durumunun her yıldan 
daha sağlam ve gelişime doğru 

gitmekte olduğunu belitmiş ve bu 
diyn üretmen oruntaklariyle çı
katplar birliği üyeleri üzerinde e
yi bir etki bırakml§ur. Bakan, bun
dan to11ra ürünlerimizin satılmr

Yac:alı haklnnda heri mriilen kay. 
......_ hiç varid olmıyacağcnı bil. 
diımiftir. Toplantı sonunda Eko
nmni bakanı Nazilli f abrikasınm 

temel atma töreninde bulunmak 
here Nazılliye gitmiıtir. Dönüş. 
te Cumuriyet Halk Partisinin De>
laph kanıma yapısıyla işçi ve es.. 1 
nal birliklerinin açdrşmı yapa
~aktır. 

DIŞ HABERLER 
İngiliz kabinesinin karanna kar~ı 

(Başı J. iuci ayı/atla) 

Bu komite, Ubef kılıl lıa§ kurumu 
ile sıkı bir el birliği yaparak ~abpnaık.. 
tadtt. Hiç bir sıyasal mahiyeti olmıya. 
rü, urf fnııel UlküterJe, sekiz ac.tor, 
BJbbl taşıt itlerini organiu etmeğe me. 
mur beş kifi ve pek çok haata bakıcı bir 
araya gc:lmitJer ve bugln. yarın yola 
çrkmağa hazırlanmı§lardrr. 

Organizasyon komitesi, genel bir 
kayıt defteri açmalr niyetinde bulunınut
sa da. dıı itleri bakanhğınm uaya gir
mesi üzerine şimdilik bundan vazgeç. 
iniştir. 

Doğu A/rikadald ahaı itleri 
Roma. Z4 (A.A.) - Sena üyeai pro

fesör teaıem •• dqğo Afrika ııbiğ •rvia.. 
JeriJli CÔZCbne lfferine diben Ynmc:iı 
Nniylc. yiUıKlr aıhat danrımanhğma 

atanmıştır. 

6000 •iyoh ~iHnU!kli giui. 

Roma. Z4 l A A ) ı ....... l3 mart tümen; 
komutanlığının yi>netiıni altında bıılu
nan .ıtı bin aiyah ıömleldi bugün Na
poliden doğu A frikaaına gideceklerdir 
Hareket baklnnia Hber~r bugün 
saat 17.45 de ltalyanın radyo merke.tle 
rinın hepsi tarafından verilecektir. 

Romanın wıt1biyeıi ve f ra1111ız 
bc.r•uu 

Paciı. 24 (A.A.) - Gazeteler, iııgi 
liz kabinesinio görÜ§Ülerinden uzun u
zadıya bahsederek verilen kararların yu 
muşaklığından dolayı h°'nudluk gö1 
termekle beraber, bunun habcş anlaş 

rnazlığr genel durumunu pek fa.ıhı dü. 
zelteccğini sanmamaktadırlar. 

Le Jurnal diyor ki ~ 
'"Kabine, biri derhal, digc:ri de ılen· 

de yeritilmek üzere iki karar ver.miştır. 
fakat bu kararların her ikisi de rtidale 
efHmlidir. 

Bu, mutlu bir gösteridir. Çünkü Ro. 
mada çok asabiyet vardır ... 

Patit Parisien ve diğer gazeteler 
dUll, komiteye. sii ve deniz bakmlariy • 
le birlikte gele-o. eksperlerden babsede
re k diyorlar ki; 

Kabine. güttüğü 91yasayt pekittir
mek iium geldipni kararlaftırmıftu. 

Fakat yülrenlerinin gerektireceği so.. 
nuçlar kendi.UU meşgul etmektedir. 
Londrada Britanya biikiimetlıain barıt 
yoluyla bir kotarma. yapmak hususun~ 
da biç bir teY savsamamakla beraber, 
dosyaunın en önemli UA&UtunU teşkıl 

edecek olan ceza tedbirleri, meselesini 
inceden inceye takib edeceği düşünce
si yürütiilmeJctedir. 

llalya MaJtaya mı MJldırfll~? 

Nevyork, Z4 (A.A.) - Royter ajan
s.ı bildiriyor~ İtalyaıııu Maltaya karlJ 
muhtemel bir salrmr hakkında İtalya 
basını verdiği haberlerle Ak.Geniz.de in
giliz savgasının peki,tiriJımesi hakkm
da olan Londra h~bcrleri Nevyork ga
zeteleri tantfından Mfredilmektedir. 

Herald Tribün gazetesi, bu haber
ler hakkında tefı;iratta bulunarak diyor 
ki: 

"Hatta Musolinınin bendt1iginın bi
J.e, kendisini ltalyada teli.kedi yankılar 
yapacak otu böyle bir bareıkete sevkct
mesi ihtimali dışındadır. Maltaya ~hm 
akim kabul rtıniyeceği ~ydir, meğer 

ki M usolini uluu llaçınlUf olsun .. 

41altada fllınan tedbirler 
Malta, 24 (A.A.) _ Hüküm.:t adanın 

her böl~sıDe' haq hfic:uınla.ruu ka1lr 
halka m&bsu8 sığmaklar vaprlmasını 
em.retmittir. Polis dağıttığı bildiri&ler
de pa ltieumu .e911aaında ne yapılması 
lbrmgeldiğfni ?ufka aıttatmaktadLr . 

Bir ltarpıe .ı41t1erihıalun dunınuı. 

Yatington, 34 (A.A.) - Lenba ~1· 
craflarnıın devaaamUll haber ahmhi•· 
na göre, orada. bulunan Arnerıka sen1 
Uyeler1nden B. Pope, birlqik devletle · 
rin, muhtemel bir harbta, açık~a Jıalın
amıyacağmr llfylemif ve tlemlftlr ki : 

.. Sena ffrelerindftl h~ blriıtııtn ya- ı 
bana memleket~, •na'mn ~ te· 
na llomftyoh'tamulan Mrhlin rewnit n-

ya retmiğ olımyao delegeıai ııtatiyle 

doğrudan doğruya veya araçla ıöz ıöy· 
lemeğe yetkisi yoktur._, 

Amerikanın taTatıudıit 
Vaşington, 24 (A.A.) - Parlamen

tonun kllbul ettiği tarafsızlık projesi 
sena tarafmdan kabul edilen ve Birleşik 
devletlerin savatÇl memJeketlere ıilah 

göndermesini süre olarak yasak eden 
projeden, bazı noktalarda farklıdır. 

Parlamentonun projesi, bu yasağı, 
yirmi dokuz tuöat 1936 tarib4ne adar 
famil tutmaktadır. 

Projenin, parlamento tarafından ka· 
bul edilen tekli Bay Ruzveltin istekle
rine tamamiyle uygundur. Ruzvelt, top
lantının ııonundan önce kesin bir proje 
hazırlamak için vakit bulunmaması do
layıaiyle, kanunun silresiz olmasını iı. 
temışti. 

Halfta yurdu için bofaltıliın ada. 

Atin.a, 24 (A.A.) - Royter ajansı 

bıJdiriyor: ltalyan işyarları .on iki L 

dadan Paerimos adasındaki halkı çıkar
mr,ıardrr. Bunun ~bebi bu adayı - ik
limi ve havasını serin ve gölgeli kılan 
ağaçlarının ç.okluğu dolayışiyle - slle1 
bir hasta yurdu mıorkezi yapmaln:rr. 

lrı11ilia miı)on~rlerine 
ı.-erilen emir 

l ondra, 24 ı\( A.) - H~şis~ndaA 

uzakla:;-tnd1arı ıu.> mt:>mleketın orta ıu. 
ıumlarına gelmeleri hakkında mgillz 
miQyonerlerine yapıları tavsıyeden l11Ş
ka, Habe9istandaki ingiliz uyrusuna 
mcmleketı bota\tmalc. basur.ında hiç bir 
emiı veribnif df.ğildir İngiliz uçak 
bakanhğrnm ıtalyuı b .. anlaımu
lıgı ile ilgili olarak orta doğuda oac1 
hiç bu tt'dbh ahnavı dü4linmedici k•J· 
dedilmetı-ttdh. 

l GILTERE90Eı 

Deni~ hOllUfmalan başlıyor nw P 

Loııdra. 24 tA.A.) - Dtyll Telgraf, 
eylülde toplanması dilf6nlllea w Wr 
çok devletlerin gıreceği .ıenia ıöılfmt
lerinin yapılmam.-ı kuv .retle amlatemel 
olduğunu haber vermekteclk Baama 
bıqlrca sebelli. japonlarm. Amerika Ye 

lngıltere ile eşitlik tuinin lrabaı edil
diğini görmek iıteğinde olraalaınd1r. 

DACI IK HABERLER 

l,veç sularında so"yeı gemileri 
Stokholm, 24 (A.A.) - Okland ada· 

sı kuzayında. aovyetlere aid olduğu iL 

nılan denizaltı gemilerinin, baJıtkçl at· 
tarını paraladığı haber verilmektedir. 
Dört rus distroyer görülmliftü. 

Bu gemilerin, lavcç sulamda bulu
nup bulunmadrklarmr antamak Ozere, 
birkaç uçak ve bir rornorkör gönderil. 
miştir. 

Arnaı·uıluk azısı ruunl bastırıldı? 
Belgrad, 24 (A.A.) - Tirandan 

Politika gazetesine bildiriJdiğine göre 
geçenlerdeki azı hareketinin vukua 
gelmiş olduğu Fieri hakyeri 3 küçük su
bay ile 8 Jandarmayı yoğatıma. diğer 
sekiz jandarmayı da 15 yıl hidemattı 
şakkaye kasaınıştır. Diğer bir lalam ka
.;an ı klık kararları daha verilmesi bek.. 
lenmektedir, Arnavutluktan gelen ha
berlere göre azı hareketinin pek pd
detli bir surette baetuıbmf olduğu an
laşılmaktadır. Yığın halinde tutMJnalar 
y;apılmıttır. 

ı4ntal'Ullak .-anın durq ....... 
Ti.raa, 24 - Ama.utlu buııa biro

w bildiriyor: Fieri hareketi bakkmda 
yapılan gerçin sonucunda banun Ama-

' 9Utl\ağu itibardan dütGnaek erpsiyle 
kant•lık çıkarmak istiyen bazı tahrik· 
çilerin eeerl oldup anlqılmıftır • 

Dün batl~aa clunıtma birkaç cBn 
sonra sonuçlanacaktır. 

Bultffll"üıanda preıol oe 
ıu öswlrliiiü 

Sofya, 24 (A.A.) - Baıkanlar kuru-
lu. petrol ve tuz tekftlerinin kaldırılma
sı hakkında kararnameyi kabul etmiı· 
tb. 

BiRLEŞiK DEVLETLEK'DE: 

Akın~ A~riltaaıa 
tedbirleri 

Vaıington, 24 (A.A.) - Altın meae· 
lesi hakkında hükiimet- karşı hıç bir 
dava a~ılmıyacağına dair olan kanun 
'f)rojesi hakkındalri konferans raporu 
sena tarafından onaylanmıştır. 

Kanun projeai, parlamentoya şimdi 
ki ıektiyle gönderilmiştir. Bu şekle gö 
re ancak önümüzdeki ikinci kanun ayı 
na kadar dava haklrr verilmektedir. 

..fmerilcanın SOIJjal gül'enülc 
kanunu 

V8fington, 24 (A.A.) - .B. Ruzvıelt. 

soeyal güven kanununda diışiinülen bü 
yük programı yeritec:ek olan yönetge 
nin başkanlığına Nev Hampşayr devle 
tinin eski cumuriyetçi ilbayı .B.. Vi
nant'ı atamıştır. B. Vinant, bu yı1 baf
langrcmda Amerika aranılusal it bü
rosuna airdiği zaman bu b6ronun Mdi
rektöril olmuftur. 

ALMANYA'DA: 

Alman •Ü balcanlıi• yönet11erlij 

Berlin. 24 (A.A.) - Sü bakanlığı 

yönetgeri general V on Reicbenan bir 
komutanlık almak üzere orunundan ay
rılacaktır. 

Balranbktald yerine kimin relecell 
henüz belli değildir. 

Almanyaıun alacağı bar(lar 

Borl.in, 24 (A.A.) - Resmii bir biL 
d\rikte, her biri bet yüz milJonluk iki 
nevi ödünçalma Wıvm çıbnlacafı biJ. 
dirilmektedir. Bu ödünçalmalann biri 
halktan yapılacak ve yüde dört haçuJt 
üıem ptirccektir. Obürii de arbnm UDa 

dığmdan yapılacak. Urası niabeti diic. 
rınin aym olacaktır. 

Vç buçıılr sü1111e 14 bin 
lıilolllelre 

~ • (A.A.) - il .., ... Aı. 
manya ile güney Amerika uatWMta ım. 
nümut olan düzenli llaftal• posta .,._ 
viainin yiidindi UÇ1JtU ,apılaclltır. 

Çolr düzenli ve &Uveali olup üç bil• 
çuk cündc 14 bin kilometre atan l>u ser
visle bacGne adar 4 milyon ... ktup 
tafmatlffır. 

Fraıuaa talebeleri Mınanyada 
Stettin. 24 (A.A.) - Aı.. ar~ 

dqlariyle birliktt UzeOaaı adasında 4 
haftalık kamp bayatı ıesirmif olaa 
fransız talebeleri memlclaetJerine dön-
mil,Jerlir. Talebeler haftlretleriaden 
önce gerçek Almanyayı tanımayı öiJ"CDo 
djJr)erini eiylemiflentir. 

POLONYA'DA: 

ıela - Alman dtMlluiu 

Varpa. 24 (A.A.) - .Dcnis tefi 
kcmtr amiral Svinki, aıım. deniz .... 
bayları tcrefi.nc dün bir töJıen vermiftiz 
Şölende almaA büyük elçiai Poa Moltlrıe 
de bazı.r bulunmut ve konu amiral ik 
elçi verdiklui söylevlerde ild memle
ket arasındaki iyi komljUluk ilgilerini 
kaydetmiflerdir. 

Lehüıan - Dansig do.tluiN 
Vaı'fOYa, 24 (A.A.) - Pat ajan:.ı, ~ 

bana bumda çıkan haberlerin- tersine 

olarak, Danzig - Lehistan göfiltülcrl 

sıraımda Danzig parasmm berJıaıaıi b& 
&ği§iklik iç.ın Lehistan tarafına. a
nergede bııJunulmadıfmı ff kfr ...... 
tunun yalnm iki memleket uatblidltH 
tecim dıeftpnesindekt ......._. aı. 
dırılmau için iki memleket Mltkaa.n. 
om elronamilr mneleıal ineci eli i
çin lneqec1e bulundutau ~ 
tedfr. 

~ olilftplytİdı 

larıova. Z4 (A.A.) - ~ olie
piyadı: fsveç 28 puvnala batta ae__. 
tedir. Uç parti henüz. tamam'!anmamrt
tır. İıveçten sonra gelenler: 24 t.çolr 
puvanla Lehistan (üç parti bitmıeaqtil') 
24 pU9Ulla Çekoslovakya (bh parti lılt· 
me.miftir) Z3 buçulr puvanla Amerflıa 
(dibı parti bitmemiştir) 23 puvaala Y• 
roslavya {U~ parti bltirffemernfştir.} 
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l' oldun: 

• 
lzmir yolunda 

(Ba~r J. incı sayrfadaj 

keğinin yanında, erkeğinin gördü
ğü işle çalışwor. Bizde haJ.a kadı
nın çalışmasını bir mesele yapmak 
ve üzerİllde münakaşa etmek isti
:yenler türk köylüsünden haberdar 
değilmi§ gibi hareket ediyorlar. 

Ala§chirden sonra, tren, ta lz
mire kadar, sağlı sollu bitmez tü
kenmez bsğlsr arasından geçiyor. 
160 kilometre uzunluğunda bir 
bağ bölgesi. Her yam yeşil, son 
derece yeşil. Ve bu ye§İI arasmt! ı 
dolaşan insanların düzgün kı l 

~zmlr'den birkaç glJrDnDı: Limandı Atatl1rk heykeli, şehirden bir ı>arca. 
lzmir Kordonu 

Nüfusun dörtte üçü köylü olan 
Türkiyede kadın tarihin en eski 
devirlerinden beri erkek gibi ça
lıştı ve hala da çalışmaktadır. Fa. 
kat bundan ne doğurganlığına, ne 
de ahlakına bir zarar geldi. 

"Kadm çalr:~ırsa ayle ucağı yı· 
kılır • ., likrirıi ortaya atanlar bu bü
yük hakikati neden görmüyorlar? 
Alaşehir istasyonundayız. M eyda 
1Jl seyrek duraklarımızda görülen 
canlı ve hareketli bir kalabalık 
doldurmuş. Bir yanda treııle sevke· 
dilecek üzüm ve incir sepetleri yı
ğılı dururkeıı, bir yandan da irili 
ufaklı satıcılar vagon pencereleri. 
ne mallsrmı uzatıyorlar. 

Tapayla kapanacak kadar dar 
ağızlı hususi testilerde burada çı
kan bir maden suyu satılıyor. Ba
na destiyi uzatan çocuğa ~uyun 
liatrnı sordum: "Y cdi buçuk ku 
l'UŞ,, dedi. "l:Jckle de testiyi boşal

tıp vereyim,. diyecek.oldum. Hay
retle yüzüme baktı. Meğer yedı 
buçuk kuru..,un içinde testi para ı 
da varmış. 

Yanımdaki pencere<i<' bır 
adam yedi se.lciz kilo nefis üzümle 
dolu bir sepetin pazarlığım yapı. 
yor. Otuz kuruş istiyen köylüye 
soruyor: "Fakat bu kadar şeyi ne 
reye boşaltayım?,. Bu söze etraf
tan gülüşüyorlar. Sepet de beraber 
satılıyormuş. Halbuki otuz kuru
şa şehirde yalnız sepeti alınabilir. 
Alsşehirin bir salkımı damağı ya 

kacak kadar tatlr olan çekirdeksiz 
üzümlerinden yedik. Kilosu 3 ku
ruşa. Ankarada bunun çok kötüsü 
için IS kuru§ veriyoruz. Bizde §e 
hir pahalılığmm örgütsüzlük ve 
kontrolsuzluk eseri olduğunu na
~ıl iddia etmiyclim? 

rı, gülümser yüzlerı, bozk11 •. ,,. 
laklığmrn uyandırdığı hüzünü ve 
karamsarlığı siliyor. lcimde son
suz bir umud ve guru/ var. 

Bu topraklarda tarihin en acık
lı serüvenlerinden biri geçti. Bu
rada türk. el gibi akıttığı kam ve 
imkansızı hasaran döleni pa. 
ha rna taliinin seyrini çevirdi. On 
iki yıl önce alevler buradan gökle
re kadar yükseldi. Şimdi yara ka. 
panmış. Şurada burada bir şarap
nelin uçurduğu bir çatı, yıkılmış 
bir dıvar bu kapanmış yaranın son 
izleri. 

Ve bir :.:ey daha. Alaşehirden 
lzmire kadar uzayan bağ kulübe
lerinde sıksık dalgalanan bayra
ğımız. Bu hususiyete dikkat et
mek lazım. lstilanm acısmı tat · 
mış olan insanlarda ulus ve bay. 
rak a~kmm daha kuvvetle duyul 
duğuna bundan güzel delil mi O· 

lur? ' 
Muhayyifom, şu küçük kulÜ· 

heleri gene küçük fakat §İrİn birer 
beyaz köşkle değiştiriyor. Hana 
vazgeçtim, bir ~ıra kamp çadırla 
rı. V c memleketin her ucundan 
gelmiş bir sürü yurddaş burada Ü· 
ıüm kürü yapıyorlar. 

Üzüm, general Besim Omerin 
haklı olarak övdüğü bu sihirli ye. 
mi~ yeritıde yemelidir. Hayatrn 
sudan ucuz olduğu bu üzüm ülke
sinden yaz tatilini geçirmek üze
re aydmlarrmız niçin laydala11mı
yorlar? Öğretmen aylelerinin mü
tevazi büdce/Pri için bu yeşil de
kor ne ideal bir yazlık olurdu. 

Muradiye İ<;tasyonuııda, kom. 1 
r>artınan arkadaşım yiye- yiye bi- l 
tfrl·mf'diğimiz üzümlerden artP 

ULUS SAYIFA: 

• 
iÇ HABER.LE 
----------------------------------------~-Konyacla Hava Kurumu 

için miting 
Konya, 23 - 24 (A.A.) - Hü

kümet alanında büyük bir miting 
yapılmıştır. Mitingde hava teh
likesi ve uçak savaşının genel du. 
romları ve tUrk kadınının ödevi 

J hakkında güzel söylevler verilmiş 
l ve dinlenmiştir. Miting geç vakte 

kadar devam etmiştir. 

İstanbulda italyan 
gemileri 

İstanbul, 24 (A.A.) - Be~ gün
denberi limanımızda bulunmakta 
olan Amerika Vespucci ve Kristo
foro Koloınbo adlı İtalyan okul 
gemileri bu sabah 8.30 da limam
mızdan kdenize dogru ~·ola erk. 
mışlardıı . 

İtalya büyük elçisi B. Galli 
dün gece elçilik binasında İtalyan 
denizcileri şerefine bir akşam ye
meği venniştir. bu şöleni bir sü
varc takip etmiştir. 

Ev yaptırmak için izin 
alanların sayısı 

Yenişehirde ve Cebecide bir
çok yeni evler kurulmakta olduğu 
ve bu işin son günlerde gittikcc 
çoğaldığı görülmektedir. Ö&ren 
diğimize göre; bulundugumuz vıl 
içinde bina l:unnaya izin alma!, · 
çin yapılan baş vurmalardan ah· 
cak 236 tanesine izin verilmiştir. 
Bugiın gerek Yenişehirde gerek 
Cebecide satın alınmamış hemen 
hiç ar a kalmamıştır. 

Şehrimizin her yönünde başla. 
yan yol onarmaları ve yeniden 
yol açılmaları işi 29 birinci teşri
ne kadar sona ermiş bulunacaktır. 
Bu arada daha birçok yeni sokak
lar da saptanmış ve adları konul
mu tur. 

Gayri mübadillerin bo
noları hakkında rapor 
İstanbulda bazı gazeteler gay-

11 mübadillerin bonolannm kıy. 
meti hakkında bir rapor hazırlan
<lıgmı ve Finans Ba~anhğına gön
derildiğini birkaç gun önce yaz
mıslardı. Yaptığnnız incelemele
re göre Finans bakanlığına henüz 
böyle bir rapor gelmediğ i anlasrJ 
mıştır. 

Cebeci mezarhğınn1 
duvarları 

Cebecide yapılacak olan asri 
mezarlığın yollarına başlandığını 

dün de yazmıştık. Dışarıdan Cebe
ci mezarlığının proje yarışmasına 
girmek için baş vuranlar arasın. 
da "Viyana mimarlar birliği,, var-
dır. Cebeci mezarlığını dört yanın
dan çevirecek dıvarlann üstenne 
işi bugünlerde açck eksiltmeye ko
nulacaktır. 

kalamnı, orada keçisiyle oynayan 
bir köylü çocuğa vermek istiyor. 
Fakat düzgün yüzünde bir şehirli 
zekası parlayan küçük ba§rnı "ha
yır,, makamında sallamakla iktila 
ediyor. 

Uzaktan bir başka köylü atılı 
yor: "O da bağcı, .bey, üzümü ney 
lesin?,, Doğru. Bır bozkır çocuğu 
içirı inamlmıyacak bir lüks ola11 
üzümün burada hiç bir değeri yok. 

Bağlar, bağlar, iıağlar. Güzel 
tıirk yurdunun en güzel köşesi. 

Ve, öğledenberi devam eden 
burıaltıcı sıcaktan sonra, serin ve 
tatlı bir rüzgar bize denizin koku
susunu getiriyor. lzmirdeyiz. 

Fakat sergi dolflyısiyle koy. 
ııunda büyük bir kalabalık topla
mı. oları lzmirde bu akşam boş bir 
otel yatağı bulmak mesele. 

İzmir, 21 ağustos 
Yaşar NAE1 

Tiirk - Yunan tecim 
crörii ııu•lt"'rİ lla ]adı 

• 
Atina, 24 (A.A.) - Türk sal 

gıtı bu sabah dış bakanlığında yu
nan hükünıeti ile ilk değetini yap
mıttıı-. 

Başkanlığa atanan ulusal eko
nomi bakam B. Stefanopuloı Yu -
nanistan'ın, türk önergelerini din
lemeye hazır olduğunu bildirerek, 
gelecek pazartesi günü yapılacak 
toplantıda görüıüleri kolaylqbr
mak üzere, bu önergelerin bir ra
por halinde sarihlendirilmeıini 
türk ıal{rıtından rica etmiştir. 

Bakandan sonra söz alan Tür· 
kiye orta elçisi ve ekonomi hakan· 
lıih yönetgeri. Türkiyenin Yuna 
nİ!'.tana lcartı olan dostluk duygu
ltı1rını peki~tirmi,tir. 

B. Baybura Samsuna gitti 
Devlet demiryollan genel di· 

rektörii B. İbrahim Baybura Sam. 
sun hattmı teftiş etmek için Sam
suna gitmiştir. Teftiş bir iki gün 
icin<lc bittikten sonra tekrar ıch
rimizc gelecek ve buradan da Er
?.unıma gidecektir. 

Uşak'ta sıcaklar 
Usak, 24 (A.A.) - Birkaç gUn

d ııı '1cak1.ır çok fazlalaşmıştır. 

Adanada başıboş ge~ n 

kümes hayvanları 
topla ttınlıyor 

Sehir içinde kümes hayvanları 
besl venlerin bunlar için evlerinin 
avl •' rmda kafesler yapmak su
retile l>esliyeceklcri ve uram ara
larına bırakılan hayvanların is
yarlarca toplattırılarak yuvaha
neye gönderildiğini ve bunların 
sahiplerinden aynca para cezalan 
alınmakta olduğunu yaznuşttk. 

Razı kimselerin uraym bu ya
sak buyruğuna uymıyarak bu gibi 1 

kümes hayvanlarım sokaklara br. 
rakınakta olduklar1 görülmüş ve 
dün <le epi miktarda kaz ve tavuk 
toplanarak yuvahaneye gönderil 
mi~tir. (T'urk sözü, Adana) 

:ıı;laııhuJ A·azete]eri-
ııin ha )1azıları 

C 
. l te: B. Yunus Na-

umhurıye di diyor ki: 
"ltalya bu kadar ileri gittikten on

ra döner mi ve nasıl dönsUn? İtalya dö
necek değildir. Şimdiden ltalyaya te
min olunan faydalar geniş vc ileri bir 
ölçildedfr. İtalya yarın başladığı seferin 
eavateız bUyUk bir utkuya varmq oldu 
tunu IJan ederek silahını pckilA kınına 
koyabilir. Hatta kendlelne temin olu
nan menfaatlerin filiyat w tatbikatı 

sayımına gönderdiği sefer kuvvetinin 
önemli bir l:ısmını belirsiz bir müd

det iırin orada bıralanak yolunu da tu
tabilir. Eğer listelik olarak seferden 
vaz geçmek sayımına İngiltere Uc Fran
sadan bir de bUyUk ölçUdc finansal bir 
yardım elde edebilirse bu iş mutlaka 
böyle biter 

ZAM "'N da: Zaman imzalı 
.ra be~vaudtı denili· 

yor kr. 

"İstanbul nüfus itibarıylc de mev
kii ve iklimi itibariyle de herhalde İz. 
mir'dcn çok milhim olduğu halde, bu
rada senelerdenberi agtığmıız sergiyi 
nihayet bi mektebin dört beş odasiyle, 
üç be sofa rna sıkıştırmaktan bakşa bir 
marifet göste rememekteyiz. İki şehrin 

sergileri arasında bu azim fark bile iz
mirlilerin, ticari ve iktısadi sahalarda 
teşebbüs kabiliyetlerinin, faa.lıyetleri • 
nin bilyük bir delilidir.,, 

1 nn v.e l<urun'da başyazı yoktur 

Viyanalı güresr1 lerin . . . 
birinci karşıla~ması 
İstanbul, 24 (A.A.) - Şehrı. 

mizd bulwıan Viyana karma gu 
reş tnkımı ilk karşılaşmasını bu 
gün acemi güreşçilerimizle kuru 
lan takımımızla yaptı. Teknik so
nuçlar: 

56 kiloda: Ömer Yelinekı bır 
anplet ile yendi. 

62 kiloda: Tiksus Ömeri da u. 
kada puvan hesabiyle yendi. 

66 kiloda: Sadık Graseni puvan 
hesabiyle yendi. 

72 kiloda: Şaban Nufili Puvao 
hesabiyle yendi. 

79 kiloda: Dizel Hans İbrahir 
mi puvan he. abiyle yendi. 

89 kiloda: Koznor Frans üç da 
kika yirrtti saniyede Mehmedi tuş 
la yendi. 

Ağır siklette: Şöl 13 dakika 47 
saniyede Salihi tuşla yendt 

Güreşlere yarın devam edil~ 
cektir. Yamı avusturyahlarm kar. 
ıısma en ku\'Vetli bir İstanbul ta 
kum çıkanlacaktır 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 24 (A.A.) -
Geçen i1d hafat içinde gUmrlik 

koruma örgütü biri yaralı altıwf 
bir kaçakçı, 1079 kilo giimrük ka
çağı, 545 kilo tekit kaçağı, 180 def .. 
ter sigara klğıdı, üç tabanca, bir 
tüfek. ıs kaçakçı hayvanı ele g&

çinniştir. 

POl.J TE: 

Bir otomobil kazası 
Ötey kiln saat 16.30 da utku a

lanına doğru gitmekte olan şoföt 
~ureddinin kullandığı 228 ayık 
özel otomobil rcnçber Süleyma... 
na çarpmq ve Siileymanm ağc 
surette başından yaralanmasına 
sebeb olmuştur. SUleyman hasta 
yurduna kaldınlmış ve suçlu şoför 
Nureddin yakalanarak tüzeye gij_ 
türülmüştür. 

Ankara radyoswıda 
yenilikler 

Son günlerde Ankara radyo
swıda bazı yeniliklerin yapdma.. 
sına başlanmıştır. Halkın bir ço
ğunda az lambalı radyoların bu.. 
lunma mı gijz önünde tutan radyo 
dircktörlüğii Ankara merkezi eliy
le kısa dalgalar üzerinde Avrupa
nın birçok merkezlerini alma do
neçlerini yapmaktadır. Bu suretle 
halk ellerinde bulunan az lambalı 
radyolarla Ankara merkezi eliyle 
Avrupayı dinlemek imkanlarını 
kazanıyor. Bu deneçlerden şimdi
ye kadar alman sonuç. iyidir. Da. 
ha bir süre yapılacak olan deneç. 
ler de iyi sonuç verirse Ankara 
radyosu bu şekil yayının düzeni i
çin bir program hazırhyacakttr. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Eğitim saati 
19.40 - Musiki: 
Tartini Sonate 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20. - Edebiyat saati 
20.10 - Musiki: 
Boer Siclliano. - Varlatlon'lar 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
A vrupadan nakil 
20.30 - Dans musikiss 
20 50 - Haberler. 

Mevludü Şerif 
Agustosun 26 mcı pazartesi gUnO 

oğle namazından sonra Hacıbayram ca
miinde merhum Atvin saylavı Mehmed 
Ali Okar'rn ruhu için (Hafız Burhan 
tarafından) mcvlQd okunacağın4an mel'
bumu sevenlerin ~ arzu edenlerin bu
yurmaları rica olunur. 

Ay leli 
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Nazil i ko bi asının 
temelatma töre.· i 

-

(Başı ı. Jnci sayıfada) 

kamız yalnız Balkanlar bakımmdan de
ğil, belki Avrupa bakımından da muka
yese ettiğimiz zaman, küçük sayılamıya
cak bir eserdir. Fakat, teknik itibariyle 

bütün dünya .ile ıboy ölçüşebilecek mükeın 

meliycttedir. Bunu bittiği zaman güzel 
eserleriyle de göreceksiniz. Fabrikamız. 
1 3'1 senesi iptidasında bitmiş olacaktır. 

n,! fabrikaya beş milyon lira sarfede -

]arak kuruyoruz. Ben serbtst fnıka va
kalarından sonra Nazilliye gelmi j. 

dim. O valmt, bana mahsulün pua et

mediğinden bahsetmiştiniz. O vakit li
beralizm denilen iktısadi sistem bili. 
ncrek bilinmiyerek müna:kaşa ediliyor
du. O zaman size mahsulü dışarıya sat
mak müşküldür dedim. Fabr.ika yap. 
mak lüzumuna işaret ettim. Bu fabrika
yı kendi vesaitinizle kurabilir mi~: 

Futbol hirincilikJ eri bugün başlıyor 
Ayrıca yelken birincilikleri ve Viyana takımı ile 

de güreş yarışmaları var. 
Bugün turık sporunda çok canlı bir 

gündür. İzmirde Türkiye yelken yarış
ları yapılacaktır. Viyanadan getırtilen 
bir karma gü~ş taklDll İstanbul güreş ta 
kımımızla karşılaşacaktır. Bundan baş.. 
ka memle.kette güreşleri bir ilgi uyan
dıran Dinarlı Mehmed pehlivan İzmir
de Manisalı Rifat pehlivanla güre§· 
cektir. 

Ayni zamanda 1934 • 35 yılı Türki
ye futbol birinciliği maçlarına da bugün 
lbaşlanıyor. Bu mnçlara 22 bölgenin şam. 
piyonu katılmaktııdır. Futbol federas
yonu 22 bölgeyi beş grupa ayırmıştır. 

Şampiyonlar buralarda biribirlerile kar
şılqacaklar ve böylece btş grup birin.. 
ci11i meydana çrkacaktır. Gıup merkez
lerini ve bu schirlcrde oynayacak bol
gelerin adlarını sırasiyle yazıyoruz: 

Birinci grup (Maç yerı: Adana) -
Çukurova, Konya, Diyarbelur. 

İkinci grup (Maç yeri: Balıkcsır) 
- Bandırma, Bahkecir, Burs.-ı, Çanak. 
kale, İstanbul. 

Oçünciı grup (Maç } eri: E kışehir) 
- Afyon, Ankara, Eskişehir, Isparta. 

- Gire60n, Samsun, Trabzon, Zongul

dak. 
Beşınci grup (Maç eri: Aydın) -

Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, 

Uşak. 

Grup maçları en çok 30 ağustos 

günü ıbitecektir. 3 eylfil salı günü final 
maçları İstanbulda başlıyacak ve 8 cy
lfü pazar günü Türkiye futbol birincisi. 
ni bütün Türkiye öğrcnmi§ olacaktır. 

İlk Türkiye şampiyonasının yapıl
dığı 1924 yılında yalnız 12 bölge bu maç· 
lara girmişti. Bugün bölge sayııının 

artması memlekette futbolun ve dola.. 
yısiylc sporun ne kadar yayıldığını 

göstenneık bakımından çok önmıJidir. 

Fe1Jubahçe hakkında yenildikten sonra 
yapılmış .karikatür 

lusu şampiyonluğunu kazanabilir. Di
yarıbeJdr için umudumuz azdır. 

Balıkesir grupur.da akla gelmedik 

bir şey olmazsa İıtanbul şampiyonu Fe
nerbah~n grup birinciliğini alması 

lizimdir. Bu yıl en çetin kar,ılaşmalar. 
dan biri .Ef.!kişehir~ şampiyonumuı 

Gençler birliği ile Esldşehir birfocisi 
Demirspor arasında olacaktır. Ötey gün 

bunu uzunca yazmıştık. Bugün Eskişe-

Nazilliden Jki görey: Horsun1u kanalı açmrken, Nazil/ide yeni bir otel 
Dördiınciı grup (maç yeri: Trabzon) 

Uşak şampiyonu genclt>r birliği 

Bundan başka 1924 deki birinciliklerde 
şampiyonların futbol bilg! ve -kuvvetle
ri arasında bi.ıyük bir boşluk vardı. Bu 
gün bu ayrım ~ne vardır. Fnlrnt sevi
nerek yazabiliriz ki geçen yıJJara göre 
ıırası çok daralmıştır. 

hir aytarımudan alacağımız haber bize 

sonucu bildirecektir. Karadeniz gru
punda biribirine önürdeş Trabzon ve 

Samsun şampiyonl ırıdır. Bundan once 
yapılan Türkiye birinciliklerinde Trab. 
zon arkası arkasına grup birincisi ol
muştur. Bu yıl da gene bu acar takı· 
mın İstanbula gelmesi kuvvetle bekle
nebilir. Aydın grupunda şampiyon ola

rak ilk defa İ2mir düşiınülur. Fakat 

Aydın karma takımına 1-2 yenildikten 

cegiz. Günde iki bin beşyüz amele çalı-

caktır. Her sene on beş bin balya pa
muk alınacaktır. Senelik istihsalatı 20 
milyon metre olacaktır. Zannederim ki. 
buna küçük bir eser denilemez. 

sonra İzmir Altınordusundan biraz şüp. 

1 

helenmeğc başladık. Çünkü bu mevsım 
içinde hiç durmadan diğer bölge takrm
lariyJe maçlar yapan ve lzmirde-ki o

yunlarında çok iyi sonuçlar aaln Uşak 
Müsaade ederseniz, naziJlililcri böy

le mükemmel bir eseri kendi sinelerine 
ç.ektikleninden dolayı tebrik edeyım. 

FabrJkanın teknik itibariyle mükemme. 
liyctini söylerken şunu da ilave edeyim 
ıki, türk - sovyet dostluğu sovyet tek

niği ile elele kuvvetlenmiş birilbirlerini 
tekemmül ettirmiştir. Kayseride, gene 

bu cümleden olarak bütün cihan itiba
rile tetkike } an mükemmel bir eser 
vücuda gelmi tir. Buradaki belki on. 
dan daha iyi olacaktır. 

dedim. Bunun cevabı menfi oldu. Meım· 
lcketin başka yerlerindckiler gelip de 
sizin ihtiyacınız için bu fabriknyı ku. 

rar mı dedim. Bittabi bu büsbiıtnn im
kansızdı. Bu büyük işi, ancak devlet 
eline ahp bir gün Nazilliye gelir. Fab
rikayı kurar. Pamuklarımızı alır. Bu

nun adınr devletçilik elerler. Böyle bir 

devletçiliğin taraftarı mısınız: (Kurba
nıyız sesleri.) O vakit de bana ayni şe· 
yi söylemiştiniz. Bu fabrikanın bu ka. 

dar yakın bir zamanda kurulacağını tah
min etmemiştim. Türk ulusu dünyanın 

Mrhangi bir ulusu ile her sahada boy 
ölçüsmeye muktedirdir. Siz, öyle bir 

tarin! ulusun çocuklarısınız. Sizin için 

hayııttıı ba"larılmıyacak hiç biı şey yok· 
tur. Türk neslinin bir :;;aheseri olarak 

o kadar büyük bir reisi vardır ki, e>nun 
rehberliği altında yapılmıyacak hiç bir 

şey yoktur. (Şiddetli alkışlar.) Bu bü. 
yiik ve dahi önderimiz hakkında can
dan izhar edilen mınnettarhk duygu
ları yerindedir. Türk milleti içfo Ata
türkü sevmek daima bir ibadetbr. Bir 

hükümet reisimiz vardır. Biliyorwnuz 
ki, adı İnönü kahramanı, I..-0zan kah
ramanı, İsmet İnönü. Bu iki yerin iami

ni bir arada söylemekteki mabadım, 

şudur ki, İsmet İnönü harb cehhelerin. 
de olduğu kadar bütün cihan diplomat· 

hırı muvacehesinde de zeka, irfan ve 

kabiliyetle muvaffak olmus, tıize Lozan 

muahedesi gibi bir şaheser hedıye et· 
miştir. Saltanat idaresi sizi düşünmedi. 

Cumuriyet rejimi sızin reıiminizdir. Bü. 
tün düşiıncclcri ancuk sizin içindir. 
Milletin ikbal ve saadeti içindir. Ben 
hepiniz.in ymüne baktığım ıııman, bir 
ilham duyuyorum. Ankara veya İstan

bula gidince minnettarlık duygularını

zı Atatürke söylemekliğimi arzu edi. 
yorsunuz. (ŞiddetJi alkı§lar.) Bunu 
kendilerine söyliyeccğim. Siz.in duy
gularınızı tam ifade edelbilmekten aci· 
zim. Fa1kat, çalışacağım. Şimdi son söz. 

lerimin mühim bir kısmını fabrikanın a
çılış merasimine bırakıyorum. 

Bölge şampiyonlarının gruplardn 

alacakları sonuçların ne olacağını bir 

kere gözden geçirelim: 

Gençler birliği savııanacak bir takım 

değildir. Onun için bu grupta bir süt. 

prizle karşılaşacağız gibi geliyor. Bu, 

memlekette sporun geH!diğini lepat e· 

decdrtir. Onun i~n yalnız Aydm gru· 

pund.ı değil, diğerlerinde de lbeldeniJ· 

miycn sonuçlar elde edilirse çok 1evi

neceğiz. Böylece §İmdiye kadar tUrk 

futbolunda ileri diziyi tutan 1ıtanbu1, 

İzmir, Ankaranm yanında yenileri glS. 
rlinecektir. Gaye ve i1tenilen de budur. 
Smaç günlerini ya,ayan türk futbolcu 
gençliğine ba§arı1ar dileriz. 

Benden evelki hatip turk ve sovyet 
dostluğundan bahsederken kuvvetli bir 
ifadede bulunarak bu dostluk kara gün
ler yadigarıdır dediler. Evet bu böyle· 
dir. Tarih, seyrini asla değit:tiremcz. 

Tarih, türk ve sovyet dostluğunu, kara 
günlerinin bir hadisesi, bir şa'ıeseri O

larak kaydetmiştir. Biz, bunu ... nutmu· 
yonız ve unutmıyacağız. Bunu huzu
runuzda hulfis ile tekrar ediyorum. 

Gördüm ki, sovyct memleketinin her 

tar:ı• ında tüI'k dostluğu herkesin kula. 
ğımı erişmiş halka mal olmuştur. Sizin 

aranızda ayni dostluğun canlılıklarını ı 
görerek cidden bahtiyar oluyorum. Biz 
endü triyi büyük ziraatin yardımcısı o-

Nazilliler, Sümer Bankın yaptığı iş. 
her.kesin menfaatmadır. Burada kuru

lacak olan fabrika kimsenin ekmeğini 
elinden almıyacaktır. Civarda el sana. 
.rii ile çalışanlar vardır. Onlara yıı.rdP.11 

edeceğiz. Kendilerine mükemmel bo· 
yanmış iplik vereceğiz ve satı lanna 
yardım edeceğiz. Auu ettikleri kadar 
bu müesseseye amele de vcreıbilirler. 

Çok gcçmiyecek burada bir mamure 
yükselecektır. Şimdi hep beraber bu me. 

sut esedn temelini atalım .. , 
Celfil Bayarın söylevinden sonra 

fabrika alanında bir az istirahat edil
miş, uray tarafından halkevinde veri. 
len ve çok samimi bir hava içinde geçen 
şölende bulunmuştur. Celal 'ijayar, bu· 
gün saat dörtte Keciburlnya gitmiştir. 

Türkiye futbol birincisinin hangi 

takım olduğunu kesin olmasa bile a a. 

ğı yukarı tasınlamak imkanı vardır. A

dana grupundaki takımlar içinde bu yıl 

en kuvvetli gorünen Çukurova birinci· 

sidir. Konya idmanyurdu eğer bundan 

evelki yıllardaki oyunlarından birini 

çıkarabilirse belki gene Güney Anado. 

A nhar geneler birliği oyuncularmdan bfrJıaçı 

-------------~---------------------------------------~------~---------~~~--~----~----------
Vl .. lJS'un romcmı: Tefrika: 11 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

IX 

Bir ~banc.,. masanın (ki üzerine toplan • 
mı· ol~n s:nekler koğuluııca beyaz mermer
den tll<lugu anlaşılmıştı) önüne oturmuşlar, 
])an-=urları kapamışlar, ağustos böceklerinin 
ııçes'eri arasında, noter sö.ıbağmı okuyor, 
Pa .tafina kardeşlerle sendik, dinliyor ve Le
vis de imzalıyor. Altı milyon liret, sonra 
satış harcaları, sonra komisyon, sonra bir 
devlet vergisi, sonra kayıd, oturma, turizm 
paraları. sonra uray vergileri, sonra yoksul
lar ve harb a1illeri için bir takım yüzdeler .. 
':akında işletmenin başlıyacağını gösteren 
bır çok planlar ve fotoğrafiler verlerdc .;ü
l'Ünüyor. Şöminenin üzerinde kibrit kutula -
n, maden örnekleri, bir şişe nıaraskino şa. 
rabı ... 

İtnzalar tamamlandıktan sonra gaıetcci 
Pa• tnfina, Levis·in . koluna girerek onu ga • 

raja götürdü. Levis, oraları gezip tanımak 
için bir otomobil istiyordu. Oraya varınca, 
köydeki tek otomobili bir yabancı kadı?.~n 
kira1amış olduğunu öğrendi. Evet, kadın og
leclen sonra, otomobili kendi ku1lanarak, yo
la çıkmıştı. Bu da, herhangi bir şoförün, 
kuvvetini korumak üzere otomobili işlete · 
cek bir yardımcıyı yanına almadan yerinden 
kımıldamadığı bu güney memleketinde şa
şılacak bir şeydi. 

Pastafina: 
- Otelinize gidip bir bardak soğuk bir 

şey içelim. dedi. 
Ve sonra lirik, ilave etti: 
"İşte mevsim başlıyor; Pariste kar ya. 

ğıyor. Yabancılar yazlıklarda can sıkıntısı
na mı, yoksa şehirlerde hastahğa mı yaka
lanmanın daha doğru olduğunu kendi ken -
dilerine sorduktan sonra buralara kapağı 
atıyorlar. Barbarlar, bir kere daha, güneş, 
ar ve ince hastalıklar şehirlerine iniyorlar. 
Görüyorsunuz ki Sicilya, bir yarı - tannlar 
ve devler ülkesidir. 

Bütün doğuda rastlanan çamaşır çivi • 
diyle badanalarunış kulübelerin okaliptüs 
ler arasında yükseldiği bu, çorba gibi koyu, 
kalabalık sokaklardan geçerken Levis: "Pas-
tafina'nm hakkı var., diyordu. Domates 

pelteleri, hemen her yerde, bir ulusal san- ı 
cak gibi, göze çarpıyordu. Sıkılmış limon -
dan, fare ölüsünden, tavuk tüyünden, ayak
kabı köselesinden, kır saç kılından ve balık 
kılş~Çından yapma bir toprağın tahammür 
ettıgı çıkmazlara kadar giren Levis, bunları 
seyrediyordu. Domuzlar yatakların altın -
~a Yatıyor; pek çok gü.zeJ küçük çobanlar 
15.panyol kelimeleriyle dolu Sicilya dili ile 
kufrede ede - ayaklan bağlı keçilerini, uç. 
1~ ~~k değnekleriyle sürüyorlardı. Ha
pısevu~ın önündeki jandarmaların şapkala
rındakı tüyleri hafif bir rüzgar sallıyordu. 

Levis çocukları ve kedileri okşamak isti
yor ve çocuklar da, kediler de başlarını alıp 
kaçıyorlardı. O zaman Levis, kendi kendine, 
h.~r~ese benzemediğine kızıyordu. Yoksa 
hutun bunlar üzerinde durmak mı tatlı bir .. .. ,. 
omur sünnekten vazgeçmek mi lazımdı? 
Onun buraya yerleşmesine, kocaman zeytin 
Y~ğlı tulumları ve kırık direklerden oyulmuş 
k?pler arasında bir köşk sahibi olmasına 
kım karşı.koyacaktı? Bulunduğu yerde serü
venlere atılmak ve yapmak istediği gibi, or-
taya çıkan fırsattan faydalanmağa cahşmak. 
sızın, orada kalmak istiyordu. 

Mesela bu sabahki fırsat? Geçmişteki fır
satJan düsündü. Halbuki böyle şeyleri ak-

lı~~ .~i~c geti~~z~i. 1.lk d~fa olarak düşün
du. hır beyınsızlık mı ettım, yoksa imza • 
~amakla doğru bir şey mi yaptım?" Gene 
d~ defa olarak, içinden bir ses: ••iyi düşün,, 
dıyordu. 

. Sanki zihninden geçenleri sezmiş gibi 
ıtalyan durarak: 

- Bu işi bitirdiğinize çok sevindim. Çün. 
kü kağıdı imzalamasaydınız başkaları bu • 
n~ hazırdılar. Sizinkinin biteceği saat se • 
kızde başhyacak bir yeni hivar hakkını on . 
lara ~ermiştik ve iş. bir el çabukluğu halin
de, sızden onlara geciverecekti. 

- Onlar kimlerdi? 
Pastafina biraz dnrumsach ve sonrn söy· 

lem eğe karar vererek: 

dedt. 
Triyeste'deki Apostolatos ban -:ası. 

x 
Levis aksam vemı-crinin ha7,,.1.,n..,·--.:ımı 

hckliyerek boş taracao; dola<>ıvnrrlu. Her 
t~raf mavi idi. B;n arlım 3<;;:ığ1d;:ı cl,.n;.,.i aö
ruy.~rdu. ~ıvılara gelip c~rn?n rblc-ac '•tar. 
da oyle bır tembellik v;ırdı ki in<:"n. '" t;:ır _ 
dan her birinin artık sonuncu d::ılga olcluP,'u
nu ve bu da krvıda dc>aıhnca. rlenizin birden
bire ve bir dal,a k::>harmanr' k üzere. sec;si.z 
ve büyük bir göl haline gt"lf> ,.«ini sanırdı. 

(~onu var' 
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CVıuu ! ıudataa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 
B t L t T 

(2500 tane hayvan velenscti kapalı zarf usuliyle yerli malı Ye· 
ya memleket dahilinde mevcud ecnebi mamulatından olarak aatın 
alınmak ıçin eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen umum bedeli 
(30.000) liradır. Şartnamesi bedeline kartı alakadar ıubesinden 
alınacaktır. İhalesi 28. 8. 935 çarşamba gUnU aaat ondadır. İlk te· 
minatı (2250) liradır. Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleriyle birlikte teminat ve 
teklif a1ektuplarmı havi zarflar en geç ihale saatından bir saat 
evetine kadar M. M V. Satmalma komisyonu reisliğine verile 
cektir. (2094) l -3430 

1 LAN 
1 - 6000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Z - İhalesi 2. 9. 935 pazartesi günU saat 10 da M. M. V. Sa Al. 

Ko. cıa yapılacaktır. 

3 - Hepsine biçilen eder 30.000 ve ilk inanç parası 2250 liradır. 
4 - Şartnamesini 150 kuruşa almak ve örneğini görmek isti -

yenler her gün, ~kailtmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle ilk inanç makbuzlariyle bir· 
likte teklif mektupltrrnı ihale saatmdan bir saat evel M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermeleri (2050) ı- 3416 

İLAN 
1 - 6000 metre mavi renkte kıtlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuttur. · 
2 - Hepsine biçilen eder 16.500 ve ilk ınanç paraaı 1238 liradır. 

· 3 - İhalesi 29. 8. 935 pellCınbo günü saat 10 dadır. 
4 - Şartnamesini paraaıs almak ve 6meğin1 görmek iatlyen · 

Jer hu gün, ebiltmeye girecekler ilk inanç parası makbus ve 2490 
ayılı kanunun 2 ve 3. Uncil maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplannı ihale saatmdan bir aaat evet 'M. M. V. •tın 
alma Ko. na vermeleri. (2049) 1- 3417 

BILIT BILtT 
.ı - Yerli fabrikalar mamu • ı - Muhtelif eıbadda 7600 

Jatmdan ve bir metreıine biçilen metre amortisör lastiği puarlık-
eder 270 kurut olan 3500 metre la ekıiltmeye konmuftur. . 
baki pyak kapalı zarfla ekıi1t· 2 - Hepsinin biçilen eden 
meye konulmuıtur. (7448) ve ilk inanç paraaı 559 

2 - lhaleıi 9. 9. 935 puartei liradır. 
aUnU aut 15 dedir • 3 _ ihalesi ıo. 9. 935 aab sa· 

3 - İlk inanç parası 708 lira at 14 dedir. 
f5 kunıttur. 4 _ ıartname ve örneğini 

4 - Şartnamesini parasız al· garmek istiyenlerin her gün ek· 
mak ve örneğini görmek: isti • slltmeye gireceklerin 2490 aayılı 
yenler her gün öğleden aonra 1ı:o kanunun 2 3 Uncu maddelerin· 
miıyoaa uğrayabilirler . deki belgeİeriyle M. M. V. Sa· 

5 - Ekliltmeye girecekler tmalma komisyonuna varmalarL 
ilk inanç parası makbuz ve mek· c2213) t- 3605 
tuplariyle 2490 saydı kanunun BIL1T 
1 ve 3 ilncll maddelerinde yazılı 1 _ Alınacaık olan 6000 
belgel~rle birlikte teklif mektup ift tire çorap açık eksiltmeye 
krını ıhale aaatmdan bir saat e- ~onmuıtur, 
wl M. M. V. aatınalma lt.o. M 2 _ Hepslnln biçilen ederi 
vermeleri. (2143) 1 - 3506 13~ ve ilk inanç parası 99 Ura· 

BILIT dır 
1 - Hepıine biçilen eder 38 • 3 _ İhalesi 4. 9. 935 çarşam· 

bin 500 lira olan on dokuz kalem iM gUnU saat ondadır. 
IU'aelye ma1zemni ~ı urf • 4 - Şartnamesini ve örneğı 
1a etaıiltmeye konuJmuttur. nı görmek lstlyenlerln her gün 

2 - ~.lesi 11 eyllll .935 çar· eksiltmeye gireceklerin 2490 ııu· 
pmba gilnu saat 15 dedır. maralı kanunun 2 ve 3 UncU mad· 

3 - İlk inanç parasr 2887 Ura delerindeki belgeleriyle M.M.V. 
50 ~nıttur. Ltın alma komisyonuna varma 

4 - Şartnameler 193 kurup ıaıı. (2146) 1- 3508 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan almır. B1L1T 

5 - Ebiltmeye girecekler 1 _ Alınacak olan ıoo ton 
ilk inanç parası mektup veya kok kömüril ile 140 ton maden 
makbuzlariyle 2490 saydı kanu • kö-n il tal" zuhur etmediô-hı 
Dun Z ve 3 UncU maddelerinde uııur ~e tp fi k"'t 

1 bel 1 l bi ı"kt t kl'f den yemden kapalr zar a e 11 t-JUı ı ge er e r ı e e ı k t 
mektu 1 ih 1 t ndan bir meye onmuş ur. p arını a e saa ı 2 H s1 ·n biçilen ederi 
laat evet M. M. V. Satınalma Ko. - ep .01 (

48 
") 

aa vermeleri. (2271) 1-3641 (~80) ve ilk ınanç parası 6 

İ ı lıradrr. 
B L T 3 - İhalesi 31 9. 935 aaat on· 

1 - 110 ton linyit kömUrll pa- dadır. 
ıarlıkla eksiltmeye konmuıtur. 4 _ Şartnameyi görmek il-

Z - Hepıinin biçilen ederi tiyenlerin her giln eksiltmeve 
1650 ve ilk inanç parası 124 il· gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
radır. 2 ve 3 Uncü maddelerindeki bel· 

S - lbaleai 7. 9. 935 cumarte· geleriyle teminat ve teklif mek· 
ıi aaat 10 dadır. tuplarını havi zarflar ihale saa· 

4 - ljartnaDlffini ve önıe • tından bir saat evetine kadar M. 
il~ ilrmek istiyenter her gi1n M. v. satın alma komisyonuna 
eksiltmeye gireceklerin 2490 Ba• verilmelidir , (2166) 1- 3518 
yılı kanunun Z lnd ve 3 ilncil BILtT 
maddelerindeki belgelerirle M. 1 _ Alınacak olan. 42365 kilo 
M. Vekaleti aatm atım. komi• • emait ekalltmeye konmUftur. 
vonuna gelmeleri. (2104) 2 _ Heptinin biçilen ederi 

1-4547 48719 lira 75 kurut ve ilk inanç 
BİLİT parası (3654) liradır. 

l - 21750 metre çunqırhk 3- İhaleai 12. 9. 935 perıem· 
bez kapalı zarfla eksiltmeye k!M\· be aaat 10 dadır. 
mu,tur. 4 - Şartnamesini ve örneğini 

2 - Hepainbı biçilen ederi clrmek iatiyetılerin her gUn ek· 
(5437) lira 50 kurqtllr. Ve ilk .Utmeye preceklerin 2490 sayı· 
lnanç paraaı (408) liradır. b kanunun z, 3 tıncil maddele • 

3 - lhaleai 10. 9. 935 sah rindeki belgeleriyle il. M. Ve-
lflnU saat on birdedir. klleti aatınalma komiıyonuna 

4 - Şartnamesini ve örneğini nrınaları. (2231) 1- 3606 
görmek iatiyenlerln her gUn ek· BIL1T 
.Utıneye gireceklerin teminıt ı - Sarrtramıı garnizonu için 
Ye teklif mektuplarını ihale aa· 27.00() :36.000 kilo sade yağı ile 
atmclan en geç blr uat evet ve s.000.000 :3.600.000 kilo kuru çam 
2490 uyıb kanun.un 2, S tlnctl Odunu ayrı ayn kapalı nrfla ek· 
maddelerindeki belgeleriyle M. ıtiltmeye konulmu•tur. 
M. V. satın alma ~onuna 2 - Sade yatın lhaleai 28.8. 
vermeleri. (2193' 1--3548 NS ç.arpmba gUnll aut onda ve 

t LAN 
İlk Şartname Ekıiltme 

Ta. Fi. tenltnat ~ktl 
Cinai Mikdan 'Kl"f. Lira Ktf. 

Yün çorap ipliği 22.oot' kilo 180 2970 181 kapalı nrf 
Kışlık elbiaelik kumat 65.000 metre 250 9375 813 ., ,, 
Yün çorap ipliği 18.000 kilo 180 2430 153 ,. ,, 
Kışlık elbiaelik kumq 60.000 metre 250 8750 750 ,. ,, 
Kaputluk kumaş 50.000 metre 270 8000 675 ., 
Kışlık efüiselik kumaş 56.000 metre 250 8250 700 ,, ,, 

\skeri t abrikalar Uıaum ı 
Mildürliijü Satınalma 

Komisyonu hinlan 
5 kilo 22 bomell amonyak 

30 top ıeffaf resim muşaınba&ı 
400 top Prusya klğıdı 
50 top Ozalit kiğıdı 
25 top şeffaf ozalit kıağıd ı 

Tahmin edilen bedeli (2055) 
lira olan yukarda mik4arı ve 
cinsi yazılı malzeme Aaked falr 
rikalar umum müdUrlUğil satın 
alma komisyonunca 16 eylül 1935 
tarihinde pazartesi gilnü taat 14 
de açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname paraau: olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (154) li· 
ra (13) kuruş, ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gün ve saatta 
kıomisyona müracaatları 

(2Z76) ı~ 3679 

odunun ihalesi ayni gün saat lı 
dedir. 

3 - Sade yağa biçilen eder 
15940 ve llk inanç parası 1188 
liradır. 

4 - Oduna biçilen eder 36000 
ve ilk inanç paraaı 2700 liradrr. 

S - Şartnamelerini görmek 
için hergün ve ebiltmelere gire· 
cekler 2490 aayılr kamına tevfi. 
kan ilk inanç paralarile tlc.ıret 
eelgelerile birlitte teklif me~
tuplarını ihale saatinden bir Bel· 

at evet ihaleleri yapacak otan E;a 
nkamqta As. satın alma Ko. na 
vermeleri. (2109) 1-3451 

BIL1T 
Aakeri liselerin son sınıfları· 

na talebe alırım.ağa devam edile· 
cektir. isteklilerin 30 ağustos 
935 tarihine kadar lstanbulda bu· 
lunan Kuleli, Maltepe askeri ll
aeleriyle Burıadaki Bursa aa.ke· 
ri ~isesine veya askerlik ıube 
lerıne müracaat etmelidirler. 

(2268) t~3640 
BİLIT 

1 - 13500 kilo karpit eksilt· 
meye konmu§tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
(2700) ve illı:: inanç parası (202) 
buçuk liradır. 

3 - İhalesi 13. 9. 935 cuma 
saat 10 dadır. 

4- Şartnamesini ve önıeği· 
ni görmek iıtiyenlerin her gün 
eksiltmeye gireceklerin 2490 nu
maralı kanunun !, 3 üncü macl • 
delerindeki belgeleriyle M. M. 
Vekaleti satınalma komisyonu • 
na varmaları. (2230) 1-3607 

BİLİT 
1 - 5000 kilo aaeton pazar

lıkla eksiltmeye konmu§tur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

87 50 ve inanç parası 657 liradır 
3- İhalesi 4. 9. 935 çarpmba 

günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek is. 

tiyenlerin her gün, ekıiltıneye 
gireceklexin ilk inanç parası 
makbuzuyla ve 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 llncU madde terinde ya
zılı belgeleriyle M. M. v. il.tın. 
alma komisyonuna varmaları. 

(2267) 1--3639 
BlL1T 

1 - Çorlu garnizonu için 
108.200 kilo 11ğır eti kapalı zarf. 
tan pazarlığa çevrilmiıtir. 

2 - İlk pazarlığı 2 eylül 9lS 
pazartesi günü saat 16 dadır. Bir 
kilosuna biciten eder 24 kuruş • 
tur. 

3 - İlk ınanç parası 1928 li· 
radır. 

4 - Şartnames.ini görecekler 
her gün pazarlığa ~irecelder bel
li gün ve aaatında Çorluda 11.tın 
alma Ko. nunda bulunnıatarı. 

( 2266) 1- 3638 
BİLlT 

ı - Demirık6y garnizonu için 
500,000 kllo un kapalı zarfla ek. 
ıiltmeye konulmuıtur. 

2 - lhaleıi ı 1.9.935 ça~ 
gUnU aaat onda Demirkayde 11• 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık inanç parası 6375 ıı. 
radır. 

4 - Şartnamesini almak l21n 
bergUn ekalltmeye glrecelı:ler ilk 
inanç paraaı mektup veya malt. 
buzlariyle ticaret vetlbtan ile 
birlikte teklif mektuplarını lbş
le saatinden bir 11at eni J'Ubr. 
da adı geçen komleyona verme_ 
teri. (Z334) t-~'m 

İhale Ta. GUnü 
zg.......g._935 çarf81Dba 
28--8--935 çarşamba 
Z-9-935 pazartesi 
2-9-935 pazarteai 
5 9 935 perşembe 
5 9 935 per,embe 

.aatı 

11 
15 
11 
15 
ıs 
ll 

öğleden 1 _ Şartnameler~ni Y?karda yazılı fiatlarla almak ve örneklerı ni görmek için her giln 
sonra komisyona ugranabılir. 

_ Eksiltmeye gireceklerin yukarda yazılı kanuni temanatları ile artırma ve eksiltme kanunu • 
nun 2 ve 3 OncU lftaddeiertnde ya zıh ~lgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale aaatmdan en u btt 

1 M ..... v Sa•rn alma komısyonuna vermeleri. (2069) 1-MlS saat eve 1Yı. 

Devlet Demiryolları ve 
Umaolan Saıınalma 
Komisyonu tlinlan 

Devlet Demiryolları Hay. 
darpaşa işletmesinden: 

Adapazarı istasyonu bnü 
peronunun 1102.~5 metre 
murabbaı Karolajı ve istas· 
yon arkasındaki 1286.22 met· 
re murabbaı sahaya parke 
döşenmesi ve 100 metre tul. 
da peron bordürü inşasivle 
rampa üzerinde 500 metre 
mikabı tesviyei türabile "c 
rampa üzerine 1748,25 met· 
re murabbaı parke dösen . 
mesi 18635 Jira 31 kuru~ kP. 
şif bedeliyle 2. 9. 935 pazat. 
tesi günü saat 10 da Hav • 
darpaşa Devlet Demiryoİla· 
n birinci işletme müfettişli· 
ği komisyonunca kapalı zart 
usulivle eksiltmeye konmu,_ 
tur. 

Eksiltmeye girmek isti · 
yenler 1397 lira 65 kuruşluk 
muvakkat teminat vermele
ri ve kanunun tayin ettitı 
vesikalarla kanunun 4 üne.Ü 

·maddesi mucibince eksilt 
meye ginneğe manii kanu . 
nt bulunmadığına dair be . 
Yanname ve teklifleriyle av 
nı gün saat 10 a kadar ko • 
misyon reisliğine vennelet4 
lazımdır. 

Bu işe ait münakasa şan. 
namesi fenni şartname ve 
mukavele ile müfredatlı ke
şif parasız olarak Haydar • 
paşa birinci işletme yo~ mü· 
fettişliğince veritecektır. 

<21s2) 1~3;3s 

Devlet Demiryollan Hay 
darpasa isletmesinden: 

l.zmit istasyonu önü pe 
ronunun 1008.37 metre mu· 
rabbaı karolajı ve istasvon 
arkasındaki 2722 metre mu· 
rabbaı sahaya parke döşen . 
mesi ve 100 metre tulde bor· 
dür taşlarm tanzimi 16,364 
lira 65 kuruş keşif bedeliy· 
le 2. 9. 935 pazartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşa Dev 
let Demiryollan birinci işlet. 
me müfettişliği komisyo · 
nunca kapalı zarf usulivle 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmeye ginnek isti -
yenler 1227 lira 35 kuru,· 
tuk muvakkat teminat ver • 
meleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalarla kanunun 4 
üncü maddesi mucibince ek
siltmeye ginneğe manii ka· 
nuni bulunmadığına dair be. 
vanname ve teklifleriyle ay. 
nı gün saat 1 O a kadar ko · 
misyon reisliğine venneleri 
lazımdır. 

Bu işe ait münakasa şart· 
namesi. fenni şartname ve 
mukavele ile müfredatlı ke. 
şif parasız olarak Haydarpa
şa ı inci işletme yol baş mü
fettisti ğinden verilecektir. 

(2183) 1~3~37 -----lllllllllHlllll••t•• 
Bir Bayan aranıyor 

Müepeaemizin ya'bancı 
dilden kitab ıervisinde çah1-
mak Uzere fransızca bilen 
bir bayan aranıyor. 
Akba Kitabevi. Tel: 3377 

1 - 3672 

~1111111.fll•-·---

Daktilo aranıyor 
Seri ve doğnı yazan daktilo. 

ya ihtiyaç var, Poıtabane arka. 
aında Şabanzade apartımanı 2 
numarava milracaat edllmeıi. 

l - 3673 

Cebeci Hastane sl Operat6rl1 

Dr. TURGUT 
Hastalarım Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın· 
da her giln ıs den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 

Z AY t 
290 numaralı Ankara Memıı· 

rln kooperatif hisse cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eski&tnin hitkmü yoktur. 
Diyaoet i•leri muQaaebe memuru 

Celil Ayrnatp 

25 AGUSTOS 1935 PAZAI\ 

Anl{ara: J. !\'IL. rfB. sabn alma 
komisyoııundun: 

1 - Ankara jandarma muı;takıl t~b~tr ıhti~acı için. eksiltmeye 
konulan erzakın mikdarı tahmin hedelı ılk temmatı eksıltme UMllil 
eksiltme tarihi beşinci maddede yaıılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesı parasız olarak tabur karargahından 
alınabilir. -

3 - bteklilerın eksıltme gıiniincle yazılı vaktından bir saa.t cvel 
teklif mektu'bunu ve acık eksiltmelerde tık teminatını kouıısyona 
vermiş olmalıdırlar. . . . 

4 - Komisyon para ve para mahıyetmdekı evrakı alamaz ilk 
teminat banka mektubu veya malsandığına yatırılmış para mak • 
buzu olmalıdır. -

5 - Almaca!k erzak· 
Beheı .Eksiltme 

Erzakm cinsi Kilo Kilo llk teminat Eksiltme gün ve 
Lira Kr. nc·.li saatı 

Birinci çe~ıt 
Zeytin yağı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Kuru soğan 
Sabun 
Nohut 
Kuru fasulye 
Patates 
Mercimek 
Kuru ü.ziim 
Tarhana 
Çay 
Gaz 

ekmek 

Beyaz sala .. ura 

115000 10 
1000 40 

15000 25 
6000 10 
6000 20 
2800 90 
3200 5 
1700 30 
2soo ıs 

10000 15 
9000 5 
1200 10 
1800 20 

500 20 
40 300 

1300 28 

peynir 1000 40 
Döğiilmüş kll'mızı biber 500 30 
Zeytin ta.nesi 1000 30 
İrmik 800 25 
~~~~ ~100 
Kuş ilzümU (kuru) ~ 50 
Arpa 15000 5 
Kuru ot 10000 4 
Saman 10000 2 

862 50 Kapalı Z. 9.9.935 14 
30 00 Açıık Eks. ,, .,14,10 

243 75 " •• ,, 14,20 
45 00 ,, .. .. 9 
90 00 ,. ,, ,, 9,l!i 

ıgı 25 ., ,, " 9,30 
12 00 .. ti "' 9,45 
38 25 .. " ,, 10 
28 13 ,, " ,. 10.15 

112 50 .. .. • 10,30 
33 75 ,. ,, 10,4S 
9 00 ,. ,, .. ti 

27 00 " • 11,15 
7 50 .. • 11,30 
9 o ,, ,. 11,4.S 

27 30 .. .. 12 

30 00 
11 25 
22 50 
15 00 
4 50 
2 25 

56 25 
30 00 
18 75 

" 
" .. " ., 
" .. 
•• .. 
" .. .. 
.. .. 

1-3723 

13 
13,15 
13,30 
13,45 
ıs 
15,t" 
ıs.:-ı 1 
15,45 
16 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bolu Nafıa Müd~lüğünden: 
ı - 16. 8. 935 cuma günü yapılan eksiltmede talip çıkmadxlın· 

dan aynı ıerait altında tekrar eksiltmeye konulan i3: Bolu vilaye· 
tinde Bolu - Düzce yolunda 21 x 287 inci kilometre ile 47 x 590 
ıncı 1r.iloırietrc arasında Uç kıarmda 9961 metrelik şose .akUlerek: 
evrakı ıkeşfiye ve fenniyesi daireıinde inşaatıdır. Bu inşaatın ke... 
şif bedeli (22187) liradır. 

2 - Bu işe alt şartnameler ve evrak şunlardır· 
A) Eksiltme ıartnameai · 
B) Mukavele projeıi 
C) Nafıa itleri şeraiti umumiyest 
D) Şose tamiratı eauiyeaine 4a1r fenni ve buau.si oartname 
E) Keşif bulasuı. ııllsilei ffat, mesahat cedvelteri. 
F) Grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 112 kuru§ bedel mukabilin

de Bolu nafıa müdürlUğllnden alabilir. 
3 - z. 9. 935 tarihinin pazarteıi günü saat 16 da Boluda hllldl -

met binasında nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye giret>ilmek için isteklinin 1664 Ura muvakbt 

teminat vermesi bundan haska asağıdaki vesikaları haiz olup gk. 
termeıi lazımdır. 

1- Ticaret Odasında kayıdlı bulunduguna dair vesika 
2 - istekliler yol intaatını yapabilecek iktikdarı fennisi.bu • 

lunduğuna veya bu evaafı haiz gösterebilecekleri fen memurunun 
Nafıa Vekiletinden veya nafıa mUdilrlUklerinden veya devairl saire 
heyeti fenniyelerinden aldıkları ehliyet vesiıkaları . 

6 - Teklif mektupları yukarda Uç·~cil maddede yazılı saattan 
bir saat evetine kadar Bolu nafıa müdilrlilğü dairesine getirilerek 
eksiltme komisyonu reiıliğiM makbuz mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet llçilncil mad~ed~ ~·
zıh saata kadar gelmis olması ve dıt zarfın mühür mumu ıle ıyıce 
kapatılmış olması lazı~drr. Postada olacak gecikmeler kabul ediL 
mez. Evrakı ketfiye ve fenniye ve tartnameler Ankara. ~st~nbul. 
Zonguldak vilavetlert nafıa mUdür10klerine de gönderllmıttır 

(2330 ) . 1 - 3725 

lstanhu 1 llelediyesinrlen: 
Ketif bedeli 47009 lira 75 kurUf olan kerestec.ilerde yeni hal 

binası etrafında yapılacak kaldırım kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmu,tur. lstiyenler şartnameyi 235 kuruş mukabilinde levazım 
mildilrlüğilnden alaıbilirler. Eksiltme S. 9. 935 perşembe gUnil saat 
16 da yapılacağından girmek istiyenler 2490 No. lı artırma ve ~k • 
ailtme kanununda yazdı vesika ve 3526 liralık muvakkat temınat 
makbuz veya mektubunu havi zarflarını yukarda yazılı gilndc sa.. 
at ıs e kadar daimi encümene vermelidir. ( 4995) 1- ans 

Jandarma Gen~1 Komutanbiı 

Ankara satıııalma komisyonundan. 
ı - Kemabta aeyyar jandarma birliği ihtiyacı tçla (U9100) ki

lo ekmek ve (273800 kllo arpa 2&. 8. 935 tarihinden 9. 9. 915 gtlnl 
sonuna kadar kapalı zarf uıulll lte ekslltmeye konulmuttur. Ek .. 
ılltmeıi 10. 9. 935 aah gtlnB 1&1.t dokuıtda Kemah.ta .,,ar jandır. 
ma blrlifi kararglbmdald komisyonca yapılacaktır. · 

2 - Birinci n~t bir ldloıuna on iki kuruş fiat blçllen ekmetia 
tutan (16764) Ura llk teminatı (1257) Ura (30) kuruı ve bir kito.u
aa (9) kurut flat biçilen arpanm tutarı (2464Z) lira ve ilk temlnatı 
(1848) lira on be• kunıttur. 

a - Şartname paruu olarak Kemahta kamisyond• ılmabiUr 
4 - Eksiltmeye g1rmok iıtiyenlerln ekalltme saatından bir saat 

eveline kadar içinde kanun ve şartnamede r•ılı belgeler bulunan 
teklif mektuolannı Kemahta komisyona vermh olnialan. 

( 2302 ) ı - 3724 

Satılık bağ 
Ankaranm Keçiören Kızlar 

pınan mevklinde altı dönllm 
milrdan bat, ~e bahc;evl havi alt· 
h, UstHl altı oda. bir mutfak. V'e 
banvo ve diter kabeden ahır V'e 

kuyu gibi milstemilata bu1UIUlll 
bir hane birlikte ıatıblctır. Is • 
tekli olanlann taabey apartıma 4 

nmda 1 No. da avukat Emin Rll-e 
aeyine uframalan. t-3625 



• 

ürk Hava l\.uı·unııı 

•• •• 
U 'UK piyangosu~ 
Şimrlive kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

19 uncu tertib S inci keşide 11 cylCıl 935 tedir. 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 

A vnca: 15,000. 12,000, 10,000 liralık ikramiyelerle 
20.000 liralık bir mükafat vardır. 

Ankara İmar müdürlügiinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Bend deresi mezarlık şosesi keşif 

bedeli 64897,20 dir. 
2. - Bu işe ait şartname ve evrak '?UDl.lrdır: 
A. Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C. Nafıa işleri şeraiti umum.iyesi 
E. Hususi ve fenni şartname 
F. Keşif bedeli 
G. Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve evraıkı 3 lira mukabilinde Anka

ra İmar müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3. EksJitme kapalı zarf usulii Ue yapılacaktır. 
4. - Eksiltme 6. EyHil. 935 cuma gWıü eaat on altıda Ankara 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5. - Eks.iltmeye girebilmek için isteklinin 4495 lira muvakkat 

teminat derci bundan başka Na!ıa işleri şeraiti umumiyesindeki 
tartları havi ve ehliyeti olduğuna dair viliyet nafıa direktörlüğün· 
den vesika göstermesi lazımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir ıaat olmasına kadar Ankara İmar müdürlUğünc getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek meıktupJann nihayet 3. iincü madded~ 
yazdı saate kadar gelmiş olması ve dlJ .zarfının mühür mumu ile ı· 
Jice kapatılmıı olması lazımdır. Postada olacak tea.hhfir ka'bul e· 
dilmez. (2255) 1-3634 

Kuruluş U y A N 1 Ş Serveti fünun ~ 
ı 8 9 ı yerine çıkar ~ 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık ~ 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kunış. 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbeıkir, Edirne. İstanbul. lımir, Kas.

u.1C>nu ve Konya bölge sanat okullariyle Ankara yapı ustası okulu. 
na parasız yatılı olarak talebe ahnacaıktır. Bu okullara almacaklarnı~ 

J - Türk olmaları, 
2 - 13 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmamaları, 
!- Enaz bet sınıflı bir ilkokulu bltinnif bulunmaları prtile. 
!ateklilerin bulunduklan yerlerin ilbaybtdarma 3 .. eyUil. 93l 

uh gilnü akpmına kadar hir dilekçe, okul diploması .eya belgesi, 
Is tane belgelik fotograf, a~ raporu w ö:ıbdek1erile (n6fus tczke. 
resi) birUkte başvurmaları. {2259) 1-3661 

Belediyeler Bankası bina proje 
müsabakası 

Ankara' da yapılacak . Belediyeler Bankası binası 
,.ojesi 5 ağustos 1935 tarihinden 5 llktqrin 1935 ta
rlhhıe kadar 2 ay miiddetle miisabal&:aya konnlnınş
tor. 

Müsahaka)a Türk ve ecnebi mühendis e mimar
lar girebilirler. 

l\liisabakada birinciliği kazanan 1.000, ikinciliği 
kazanan 800. üçüncü(len bqinciye kadar da dörtler 
yüz lira verilecktir. 

Müsabaka şartnamesi ve vaziyt>t planı Ankara<hl 
hel~diyeler bankasından para!IZ ahnır. Bu müddet 
sonuna kadar projeler Ankarada belediyeler banka~1· 
na teslim edilmiş olacakbr. Posla ve sair !eheplerlc 
~ecikrneler hichir ı:mretle kabul edil~mez. 1-3iı28 

Adliye Vel{aletinden: 
ı - Yenişehirdeki temyiz mahkemesinde 7 odaya şartname ve 

projesine göre şapkahklar yaptırılması açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 9.9.935 tarihine müsadif pazartesi günü saat ~4 de 
Adliye vekaleti levazım müdüriyeti odasında toplanan ek~ıJtme 
komisyonu tarafından yapılacaktır. · 
3 - Tahmin edilen bedel 2587 lira 50 kuruştur. 

4 - Bu baptaki şartname ve proje levazım müdüriyetindedir. 
İsteklilerin bunları görmek üzere her gün bu müdüriyete mfuaca
at edebilirler. 

S - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelın yü~de. 7.~ ğu 
olan 194 lirayı veya devletçe nakıt makamında kabul edılmı.ş olan 
bıı mikdar tahviHitı malsandığma yatırmış oldt1kJarma daır olan 
makbuzlarla beraber eksiltme saatinde müracaatları. (2299) l-3671 ------__________________ ..... ..,..._ 

Ankara otobüs işleri 
Direktörlüğünden : 

OTOBÜS IŞYARLARI İÇİN : . . 
110 takım elbise ve kasket tahmin bcdelı 1595 hra 
rıo Palto tahmin bedeli 1320 lira 
110 çift potin tahmin bedeli 577 lira. . 
50 adet ceviz bilet kutusu tahmin bcdelı 200 hra ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. . . . . . 
Sartname ve mühürlü nümuneler Ankara beledıyesı otobüs ışlerı 

dirt>ktörJüğündedir. 
İhalesi 2 . 9 . 935 tarihli pazartesi ~nü saat 10,30 da yapılacak ı 

tır. İsteklilerin% 7,5 ilk teminatlariyle bele.diye otobüs.işleri komi.s-
yon11na gelmeleri. (2286) 1-3652 

ULU~ 

Aııkara iJhaylığıııdan: 
ı - Etimesut yatı okulunun hala kuyuları tamir edilecektir. 
2 - Bu tamiratrn oranlanan bedeli 817 lira 20 kurustur. 
3 - Bu tamirat 29.8.935 perşembe günü saat 15 de Ankara il· 

baylığı kona~mcla il sürcl komisyonWlda ihalesi yapılacaktır •. 
4 - Talipler oranlanan bedelin yüzde yedi buçuğunu tcmınatı 

muvakkate olarak bir gün evel Ankara öul sağıs ılirektörliiğü vez-
nesine yatırmış bulunacaklardır. .. . .. . 

5 - Şartnameyi görmek istiycnkr her gun Ankara Kultur Dı-
rektörlüğüne miiracaat edebilirler. (2224) 1-3598 

A<lliy(~ V ~kalctiııden: 
Her ikisi 37 forma te'ikil edecek olan marten'in borçlar anunu 

şerhinin bir cildi ile borçlar kanunu metni ayn ayrı birer cilt olmak 
üzere şartnamesi mcibince beherinin bin be~er yüz adet bastırılma
sı eksiltmesi adliye vekaleti levazrm müdüri.yeti odasmd_a ~.oplanan 
eksiltme komisyonu tarafmdan 6.9.935 tarihınde cuma gunu saat 14 
de pazarlıkla yapılacaktır. 

Muhammen bedel beher forması 24 Jira h~abile 888 liradır'. 
Şartnamesini görmek ve parasız almak iizere hergün ismi geçen 
müdüriyete müracaat eylemeleri ilan olunur. (2300) 1-3669 

Ankara ilhayhğın claıı: 
Okullann adı I.-ira Krş. 

Çankaya 599 94 
Bağlum 443 ~o 
Albayrak

9 
48!' J9 

Başlıcalık 464 61 
Cumuduk 884 8 
İltekin 40 
Devrim 333 95 

l - Ywkarda yanlr iJk: o1nıllar tamir olunacaktır. 
2 - Bu tamiratın oranlanan değerleri (3251) Jira (77) kurnştur. 
3 - ihalesi 5. 9. 935 perşembe günü saat 15 de Ankara il kona -

ğmda il süre) komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler oranlanan bedellerinin yüzde 7,5 teminatı mu -

vakıkateyi bir gün evel Ankara özel sağış <lirektörlüğii veıncsine 
yanrmı1 bulunacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenlcr Ankara kiiltür direktorlü _ 
ğiıne müracaat edebilirler. (2309) 1- 3678 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Urfa Gümrüğü TB.2. satın alma 
komisyonu başl{anlığ-ıııdaıı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş "Urfada yapılacak giimrük muhafa
za alayı talimgah lbinası inşaatıdır.,. 

İnşaat Urfada Külaplı mevkiindc yapılacaktır. ln~aat talimgah. 
hala ve mutfak ve banyodan ibarettir. Keşif bedeli 31756 lira. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiycsi 

D - Tcsviyei türabiye, şose ve kargir in~aata dair fenni ~artnamc 
E - Hususi şartname. 
F - Keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, metraj cedveli. 
G - Proje grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve cvr:tkı bedcls.iz olarak Urfa güm

rük muhafaza alayı ikinci taburda satın alma komisyonunda her 
gün gelip görebilirler. Eksiltme müddeti 15. 8. 935 den itibaren 
15 gündür. 

3 - Eksiltme 2. 9. 935 pazartesi günü ıraat 10 da Urfa gümrük 
alayı ikinci tabur satmalına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı 2arf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2382 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesaikleri haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Eksiltmeye iştirak ede~ekier inşaatın mesuliyeti fenniyesini 
deruhte edecek bir mübendıs veya en aşağı "yirmi beş bin,, liralık 
bir inşaatı muvaffakiyetle ida_re ettiğine dair ait olduğu vilayet 
nafıa mildUrlüğü ve belediyesı tarafından müştereken tasdik edil
miş bir ehliyeti fenniye vesikasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 _ Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat evelinc kadar güınrlik 2 inci taburundaki &atın alma kom.is. 
yonuna getirilerek eksiltın~ ko~isyo~u rei~liğine makbuz muka. 
bilinde verilecektir. Posta ıle gonderılecek mektupların nihayet 
3 üncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olmasr lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. ( 4938) 1- 3699 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Hudut ,,e Sahiller Sıhhat 
, Umum l\'lü(lürliiğündeıı: 

Umum mü<lürliiğc ait müdürler apartımanı çatısı açık eksiltme 
suretiyle tamir ettir:ilecek~ir. Keşif bedeli 47 5 lira 30 kuruştur. 
Şartname, plan, keşif aynıyat muhasibi mesullüğünden alma -
caktır. Eksiltme 2 eylül 935 pazartesi gün\i s::ıat on birde umum 
müdürlükteki komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 35 liıa 
65 kuruştur. (2170) 1- 3513 

Türk Hava Kurumu 

İzmir Sineması Kiraya veı·iliyor 
İzmirde Birinci kordond~ kurumumuza ait Tayyare Sineması 

bütün techizatı ve makirıeJerıyle beraber üç sene için kiraya ve -
ri!mek üzere 21 8. 93.'i tarihinden itibaren 26. 8. 935 tSlrihine kadar 
açık artırıma çrkarılmrştr~. .. . 

İsteklilerin şartları goı;nek uzere bu müddet lÇinde lzmırde 
Hava Kunımu İzmir şubesıne, İstanbulda İstanbul ıubesine, An -
karada Genel Merkeze mliracaa.tlan ve artırıma iştirak için 26.8.935 
pazartesi günü saat 16 da İzmır şubemiz merkezinde hazır bulun-
maları. 1-3 _6_7_s ____ _ 

Gazi JJse i Direktörlüğiinden: 
ı _ Gazi li::.esine yeni ders yılı için 20 ağuııtos 1935 pazartesi 

sabahından 31 ağustos 1935 cumartesi saat on tice kadar namzet ta
lebe yazılacaktır . 

2 _ Lisenin birinci devresinde yabancı dil yalnız İngilizcedir. 
3 _ Namzetler. velileri ile hirlikte şu kfiğıtları olduğu halde 

okula baş vurmalıdırlar: . 
a) Okuma belgesi veva clıploma 
b) Hüviyet cüzdanı. 
c) A§ı kağtdı ve sağlık raporu 
d) 4.5:ıı6 boyunda altı. ta!1.e f?t.o~a!· 
4 - .Yatı talebe kesenegı, bırıncıs~ gi ı er'ken al111md k ~aıtiyle 

üc taksitte 225 liradır. (2240) ' '· · 1-360" 
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Sümer Bank 
" f üdürlüğü ııden~ nıunı 

Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsabaka 
ile muhtelif sanayi mühendisliği tahsili için ıo tale
be gönderilecektir. 

Biri üni\'ersite kimya ve elektromekanik ~ubcleri 
mezunlarına \le diğeri de lise mezunlanna ait bulun
mak üzere aynı zamanda iki müsabaka imtihanı ya
pTlacaktır. 

Müsabakaya girebilmek icin şartlar berveçhi ati
dir: 

A - Üniversite kimya ve elekttomekanik şubele-
ri mezunları için: 

1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 20 ita 25 arasın<la bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Üniversite kimya ve elektronıekanik şubele-

rimlen son üc sene zarfında diploma almış bulunma}\. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 
B - Lise me1.unlan icin: 
l - Türk o\rnak 
2 - Yaşı 18-25 arasında bulwımak 
3 - Askerlik vaziveti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Bir türk Use. inin son üç sene zarfmda iyi de 

recede bakalorya::>ını almıc: bulunma-. 
6 - Bankaca istt-necek kefaletı \:erebilmek 
Kayıt için Sümer Bank Umum müdürlüğunde 

kimya sana\ ii subt!sine ıniirac.aat edıp aşağıda yazılı 
vesaiki vennek Hi7.ımdrr. 

l - Niifuc:: tezkeresi 'eya notcdıkce musaddak 
sureti 

2 - Mektep ~ehadetnamesi 'e.}a noterlikçe mu 
sacldak sureti. 

3 - Askerlik ı,;azi etinin Avrupaya tahsile git
meye mani olmadı~rna dair ~skerlik vesikası. 

4 - Sıhhatta olrtuğumı rlafr s~rhavhk doktorlu. 
ğunca tasdikli srhhat raporu. 

5 - Dört vesika fotoğrafisi 
Kayıt müddeti 15 eylül 1935 tanhm kcıdar olup 

bu tarihten sonraki miiracaatlar ~uretı katiy de ka
bul olunmıyacaktrr. 

İmtihanlar eylül sonunda \ ap1l· c l rıluu kati giı
nü ayrıca bildirilecektir. 

Kütahya 
Valiliğinden: 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: {Kütahy4da Afiyon caddesi üze. 

rınde belediye parkı civarında hastane '&inasıdrr. nktu 1re if be 
deli (69313) lira 63 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrrJt ~unlardır. 
A - Eksiltme şartname~i. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fennr şartname, 
D - Umumi şartname, 
E - Hulasa keşif cedveli, 
F - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ,;e evıalu l4C lrntoş btdel mukabi • 

Hnde daimi encümenden alabilirler. 
3 - Eksiltme 2. 9. 935 tarihinde pazantsı gunu ~., t J~ dt Kü· 

tabyada Daimi encümen dairesinde yapıliı cakur. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktn. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklılerinin (4716) lır mu· 

va.kkat teminat vermesi, bundan ba~ka aşağıdaki \:t:sikaları hah 
olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna <laır vesıka gosterecek v 
bir parçada en az elli bin liralık birinci nevi bina yapmış olduğuna 
dair devairi resmiyeden almmış vesika gö ~erenler eksiltmeye gire
bilirler. Ve yahut bu gibi şeraiti haiz ibir miıpar veya inşaat mbhen
disi gösterecek ve bunlarda insaatın mcs.ııliyttı fennıyesini tamamen 
kabul ettiğini notcrliktı:;n mu<:addak senetle tf'ahhut -.e tem'n e<le· 
~~~ ' 
6 - Teklif mektupları ,YUkarda uçüncu madde<lc yazılı S<!.atten bit 
saat evetine kadar daimi encümene getirilerek daimi ncümen reis· 
liğine makbuz mukabilinde verilecektir. Postn ile gönderilecek mck· 
tuplarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olınaar 
ve dış zarfın miıhürmumu ile eyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2135) 1-3504 

Türk~iye iş Baııkasııı<laıı: 
Resmi gazetenin birinciden yedı yuz yebniş beşıncl 

sayısına kadar olan nüshaları satın alınacaktır. Satmak 
istiyenlerin Bankamız Hukuk Servisine müracaatları. 

Ankara valiliğiııclen~ 
Vattann mahallesınin Hanardı sokağmd.. kiin 52 met 

ruke No. lu dükk5nm aylığı 12 lira 50 lfuru'i bedeli icar muham .. 
men iizerinden açık artırmaya konulmu§tut 

1stek1ilerin 11 lira 50 kuruşluk depozito mcltbuz.u ile §eraitJ 
öğrenmek ve pey sUrmek ilzere ihale günü olan 3 eylül 935 ıalı 
gUnü ı>aat 15 de defterdarlıkta kurulan komisyona milracaattnrı. 

(2293) ı - 3693 

Giidül Şarl>a., Tlığın dan: 
1 - Güdul kamı.munda yeni yapılac:ık bamwn kapalı :ı.arfu 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 30 ağustos 935 cuma gfüm ~t 15 de Giidul bele 

diye encümenliğinde yaprlacaktrr. 
3 - Keşif ve şartnamelerini görmek i tiyenl~r Güdül kamını 

ve Ayas ilçesiyle Ankarn ili belediyeler.ine müracaat edebilirler. 
4 - İlk inanç parası (800) liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek olanlar ehliyet vesikalarım ve ilk m~nç 
aJ<çesiyle -birlikte teıklif rnektuplarmı i.ha.le saatından ı saaı evd 
Güdi.ll beledi}'t encümenHğine vermel~i lazımdır. l-3718 
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Alma Komisyonu ilanları İ 
ii 

t LAN 
1 - Garnizon eratrnm ihtiyacı için 300.000 kilo ekmektık un ka· 

palı zarf usulü ile .münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesı 143 kuruş mukabilinde Ankara levazcm amirli-

ği satın aıın:a komisyonunda her gün görülebilir. · 
3 - Eksıltme 29 ağustos 935 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 15 de Ankara levazım imirliği satın alma komisyonunda ya-
pılacaktır. -

4 - Eksiltmeye konulan 300.000 kilo unun beher kilosunun fi. 
atr dokuz buçuk kuruştur. Mecmu tutarı 28,500 lira olup teminatı 
muvakkatesi 2137 lira 50 kurustur. 
· 5 - İsteklilerin münakasasımn yapılacağı muayyen saatten en 
a.sağı bir saat evel teminatı rnuvakkate makbuzları ile birlikte tek
lif mektuplarım Ankara levazım amirliği satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2087) 1- 342J 

t LAN 
A_ - Trabzo? kıtaatı için. ~apalı zarfla eksiltmeye konulan 

takrıben 31875 lıralık 255 ton ıkınci fabrika unu eksi.itmeye konul
muştur. 

B - Şartnamesi komi~yondan parası mukabilinde gonderilir. 
C - Artırma e-ksiltme Tr.abzonda kalede satın alma komisyo-

nunda 29 ağustos 935 perşembe gı.inü saat 16 dadır. 
D - Artırma ve eksiltme kapalı zarf usuli iledir. 
E - Muvakkat teminat 2397 liradır. 
G - İsteklilerin 29 ağustos 935 persembe günü saat 16 dan bir 

.. aat evel teklif mektupları ile birlikte Trabzon satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (2141) 1-3478 

1 LAN 
1 - İhtiyacatı askeriye için münakasaya konulan 280.000 kilo 

una ver.ilen fiat komutanlıkça gali görüldüğünden yeniden müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara levazım amirliği satın alına 
komisyonlarında ve Tekirdagında askeri satın alma komisyonunda 
hergün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme 27 ağusto 935 salı günü saat 16 da Tekirdağında 

askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminatı 2468 lira ve beher kilosunun muhammen 

bedeJi on bir kurus 75 santimdir. 
6 - Eksiltmeye girecekler 2490 nuamralı kanunun 2. inci mad· 

desinde tarif ettiği vesikayı ve teminatlarını birlikte bulundurma
ya ve kapalı zarfları ibate saatinden bir saat evet komisyon reisli.-
iine vermeye mecburdurlar. (2139) 1-3480 

fLAN 
Midya~aki kıtaatın un ihtiyacı olan 296,000 kilo unun kapalı 

zarfl~ eksıltme günü 2 eylül 93S pazartesi saat U dedir. Tahmin 
bedeh 30636 liradır. Talipler mezkur saatten evel Midyattaki sa
tı~ alma. k~misyoı;una teklif mektuplarını verme'li ve şartnameyi. 
gormek ıstıyenlerın de pu:ar künleri hariç her gün Diyarbekirdc 
kor komutanlığına ve Siirtte de tümen komutanlığına ve Miayatta 
satın alma komisyonlarına müracaatları. (2063) 1- 3379 

t LAN 
1 - Milli Müdafaa Vekaleti ile Erkanrharbiye lcalöriferlerinde 

aarfedilmek üzere 800 tGn yerli kok kömürü kapah zarfla müna
lcasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi Ankau levazım amirliği satın alma komisvo • 
nunda iicretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakasaya konulan 800 ton kömürün beher tonunun fi
atı 31 lira ve mecmu tutarı 24.800 lira olup teminatı muvakkatesi 
l!S60 liradır. 

4 - Eksiltme 28 ağtı toıı 935 tarihine müsadif çarşarnlıa günü 
!iıat on beşte Ankara levaııım amirliği satın alma komisvonun -
da yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin münakaıoanın yaptlacağı muayyen saatten 
en a~ağı bir saat evetine kadar teminatı muval&cate makbuzla
riyle birlikte teklif mektuplarını Ankara levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna vPrmeleri. (2085) 1- 3421 

l LAN 
1 - Garnizon dahilindelt:i kıta ve müessesenin sendik mahru

kat ihtiyaçlarina sarfMilmek iizere 2232 ton linyit kömürü kapah 
zarf usulU ile münakasaya ~cinulmustur. 

2 - Ş.art~:ımes! Ankara levazım . amüliğı satın alma komİS}' )
nunda tatıl ~unler.ınden maada her gün görülebilir. 

3 - Eksıltmesı 29 ağustos 935 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye konulan 2232 ton linyit kömürüniin bchel" to
nunun fiatı (11) lira ve mecmu tutarı (24552) lira olup teminatı 
muvakkatesi 1841 lira (40) kurustur. 

~ - ~steklilerin münakasanırl' yapılacağı muayyen saatten en 
aşagı bır saat evel temi!tatı muva.kkate makbuzu ile birlikte tek
lif mektuplarını Ankara levazım amir1iği satın alma koıntsyonuna 
vermeleri. (2086) ı- 3422 

İLAN 
. Balıkesir ve Susığırlık t;arnizon kıtaatının ihtiyacı ıç.in 23.000 

kılo sade yağı 28 ağustos 915 çarsamba günü saat onaltıda ihalesi 
yapılmak üzere kapah zaı:fla eksiltmeye konmustur. Tahmin bede
li 20.700 lira muvakkat teminatı 1552.50 kurustur. 

. Şartnamesi Balıkesir ve Ankara levaıım amirliği satın alma ko· 
m1syo?lannda hergün gö~ülebilir. İsteklilerin vakti muayyenin· 
den bır saat evet Balıkeınr saten alma komisyonuna teminatı mu
vakkate makbuz ve teklif mektuplarını vermeleri. (2140) 1-3479 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

merkez kıtaatı ile tayyare vo de
niz krtaatrnm 247256 kilo 11ğır 
eti 1500 kilo koyun eti, 2450 kilo 
kwm eti bir kıta şartname ile ve 
kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 5. 9. 935 per§tm
be günü saat on altı buçuk.ta lz
mirde kışlada müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda fapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - Unun tahmin edilen 
mecmu tutarı 48557 lira 50 ku
ruc:tur. 

5 _ Sığır etinin beher kı~o~u 
icin 19 koyun ve kuzu etlerı~m 
b~lıer kilosu için de 40 kuruş fıat 
tahmin edilmiştir. 

6 _ Teminatı muvakkate ak· 
çe,;i 3641 lira 81 kuruştur. 

7 _ istekliler Ticaret Oda • 
aında kayrdh oldukları~a d~ir 
vesı"a · A _...,,.1< mecburıyettn-
d _.ı 

tirak e -

decekler 2490 sayılı arttrma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 3. ün
cü maddelerinde ve şartnamesin
de yazılı vesikalarla teminatı 
tnuvakkate makbuzlarını ve tek • 
lif mektuplarınr ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona ver· 
mis bulunacaklardır. 1 - 3622 

~ t LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki 
kıtaatının 236,000 kilo un !hti· 
yacı kapalı zarf usuliyle satın a
lınacaktır. İhalesi 6. 9. 935 cuma 
günü saat on altı buçukta İzmir 
müstahkem mevki satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

. 2 - Şartnamesi her gün ko • 
mısyonda görülebilir. 

3 - Unun tahmin edilen mec
mu tutan 24780 liradır. 

4 - Beher kilo un için on bu· 
çuk kurus fiat tahmin edilmişti-r. 

5 - Teminatı muvak.kate ak
çesi 1858 lira 50 kurustur. 

6 - İstekliler Ticaret Oda -
sında kayıdlı olduklarına dair ve 
sika göstermek mecburiyetinde -
dirler. . 

7 - Münakasaya iştirak ede-

ULUS 25 AC.USTOS t 935 PAZAR 

cekler 2490 sayılı artırma ve ek -
siltme kanununun 2 ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazıh vesikalarla teminatc mu -
vakkate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisyona ver
mi~ bulunacaklardır. 1 -3618 

İLAN 

Komutanlığa bağlı hayvanat 
ihtiyacı olan 440 ton arpa veya 
yulaf .kapalr zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

Arpa ve yulaftan hangisi 
ucuz teklif olunursa tercihan 
ucuzu alınacaktır. Arpanın be
her kilosuna tahmin edilen be • 
del 5 kuruş 50 santimdir. İhale -
si 6 eylül 935 saat 15 dedir. ~art· 
namesi her gi.in Fındıklıda artır
ma eksiltme komisyonunda gö 
rülebilir. Eksiltmeye girecekle -
rin arpa için 1650 ve yu1af i~in 
1815 lirulrk ilk tı.:minatları ile 
2490 sayılı kanunun 23 üncü mad 
de::;indeki vesikalarla birlikte 
teklif mektubu belli gün ve iha· 
le saatmdan en az bir saat eve. 
line kadar komutanlık artırma 
ve eksiltme komisyonuna ver 
meleri. (2284) 1- 3647 

İLAN 

İstanbul komutanlıgı birli:.;:. 
teri ihtiyacı olup komisyonc~ 
ihalesi ~ra pdan 58.000 kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pa 
halı görüldüğünden tekrar ka . 
ualt zarfla eksiltmeye konulmus· 
tur. Beher kilosuna tahmin ~ -
Jilen bedel 78 kuru~ ulup ihile· 
s: 3 eylül 935 salı günü saat 15 
<ledir. İlk teminatı 3393 liradır. 
3artnamesi 226 kuru;:ı mukabilin 
le komisvon<lan ahnabiliı. İstek · 
tiler ilk teminat mektup veya 
rrıakbuz ve 2490 numaralı kan.ı 
nun 2. 3. üncü mıı.ddelerindckı 
vesikalarla birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından bir Sd 

at evetine kadar yani saat on 
dorde kadar Fındıklıda komu · 
tanlık satın :tlma komisyonun.1 
vermeteri. (2159) 1-3511 

tLAN 

1 - İzmir müstahkem ınev -
ki kıtaat hayvanatınm 61271>0 
kilo arpa ihtiyacı kapalc zarf u· 
sulü ile satm alınacaktır. 

2 - İhalesi 10 eylül 935 sa
lı günü saat on altı buçuk
ta İzmirde kıslada müstahkem 
mevki satm aİma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 -Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4- Arpanın tahmın edilen 
mecmu tutarı 27571 lira 50 ku -
ruştur. 

5 - Beher kilo arpa için 4 
kuruş SO santim fiat tlhmin e • 
dilmistir. 

6 - Teminatı muvakkate ak
çesi 2067 lira 86 kuru3tur. 

7 - İstekliler Ticaret Oda 
sında kayıdt. olduklarına dair 
ves"ika göstermek mecburiyetin_ 
dedirler. 

8 - Münakasay iştirak ede
cekler :?490 sayıh artırma ve ek 
siltme kanununun 2 \'e 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla teminatı mu_ 
vak kate makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel komisvona ver
miş bulunacaklardır. (2282) 

1- 364.9 

1 LAN 

l - İzmit kıtaları için günlük 
alınmak ve 936 senesi ağustos so
nuna kadar devam etmek Uzere 
6l:i.OOO kilo sığır eeti kapalı zarf
la 4 ey1ül 935 çarşamba günü sa
at 15 de !zmitte tümen binasın· 
daki alım ve satım komisyonun
da eksiltmesi yapılacakttr. 

2 - Muvakkat teminat 1173 li
radır. 

3 - Şartnamesi her gün tü

men komisyonunda görülebilir. 
4 - İstekliler 935 senesinde 

alınmış fotoğraflı ve tasdikli ti
caret odası vesikasını beraber • 
terinde bu1unduracaklardır. 

S - Kapalı zarflar aynı gün
de saat 14 de makbuz karşılığı 

tümen komisyonu baskanlıjtın.ı 

verilecektir. 
6- İsteklilerin belli gün ve 

saatında tümen kom~syonuna gel· 
meleri. (2133) 1 - 3505 

1 l 
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lmtıyaı sahibi ve BaŞlnu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi ne§riyatı idare eden ı 
Yazı İşleri MUdUrU Naııuhl 1 
BAYDAR 1 

1 

Çankm caddesi cfrarındı 1 

Ulu• Bırım.vind• buıl~ıı· j 
tM. 

Silifl{e Jaııdarma o~ulu satııı alnıa koıııisyonu Baş
kanlığıııdan: 

Eksiltmeye ko
nan mevaddm 

cinsi 

Beher kilosu
nun muham

Mikdarı men fiatı 
kilo Lira Kr. 

Muvakkat 
teminat 
mile.darı 

Lira Kr. 
1293 75 
562 50 
82 50 
60 00 

Eksiltmenin yapdacagı gun ve saat 
2. 9. 935 pazartesi saat 14 

Hangi usul ile 
eksiltmenin 
yapılacağı 

Kapalı z:arf Ekmek 
Sığır eti 
Kuru fasulye 
Nohut 

Sade yağ' 
Bulgur 
Arpa 
Pirinç 

230000 7 50 
50000 15 00 
10000 11 00 
10000 08 OG 

5000 55 QO 
I5ooo 1 5l 
15000 3 50 
8000 16 00 

206 25 
84 38 
39 3B 
96 00 

,, .. 
•• 

" .. 
3. 9. 935 salı saat 

" " ,, .. 
,, .. .. 

.. .. 
" 

ıs 

16 
17 

14 
15 
16 
17 

" .. .. .. 
.. 

Kapalı ı:arf 

.. .. ,, .. 
,. .. 

Mercimek 
Toz şeker 
Sabu~ 

3<l00 8 50 19 13 4. 9. 935 çarşamua saat 14 n.Cj;tk eksiltme 
5000 ıs oo ıos oo ,, ,, ,, ıs ,, .• 
4000 25 00 75 00 " " " 16 ,, •• 

Patates 5000 10 00 37 50 ,. ,, 17 ,. ., 
Zeytin yağı 1000 30 00 22 50 5. 9. 935 persembe saat 14 ,, ,, 
Zeytin tane:ii 3000 20 00 45 00 ., ,, ,, 15 ,, ,, 
Kuru üzlim 2000 14 00 21 ilO ,, ,, 16 ,, 
Kuru soğan .'iOOO 4 50 16 08 ,, ,. ,, 17 ,, ,. 
Odun 300000 1 SO 337 50 6. 9, 935 cuma saat 12 ,, ,, 
Kömür ôOOO 2 .'iO l.'i 00 ,, ,, ,, 13 ,, ,, 
Saman 15000 1 00 11 25 11 ,, ,, 14 ,. ,. 
Çay 300 250 00 56 zs n " 15 H O 

Domates :.alçası 500 25 00 9 38 ,, ., ,. 16 ., ,, 
Silifke jandarma okulunun l. 9. 935 den ı. 9. 936 ya kadar olan ve bir sene için mukaveleye bağlana • 

cak bulunan yukarda Cins ve mikdarr yazdı mevad dr iaşe şartnamede yazılı olduğu şekilde teslim ahn· 
mak sartiyle hizalarında gösterildiği usul ile eksilt meye konulmustur. 

2 - Muhammen bede11eri ve muvakkat teminat mi kdarlarr hizalarında gösterilmiştir 
3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda t(}planacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins icin lazxrn olan evsaf ve sartlarr okLtl salonunda mahsus yerine asılmıştır. İsteklilere 

tasdikli birer sureti parasız verilir. . . 
6 - Kimya tahliline tabi olmıyan mevaddın nün: uneleri komisyonda mevcuttur. Vermıye ıstek.U 

olanlaı bu nümuneleri her ı:{İ.İn diledikleri saatlarda okul K. lığına müracaat ederek görebilirler. 
7 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş olan ınevaddın teklif mektup1arı ile 2~90 sayrh kanu,nıı 

göre verilecek muvakkat teminatların en geç ihale saatından bir saat önce ihale komısyonuna makb~ 
mukabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sora verilecek mektupların hlikmü olmıyacaW:ır. 

8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddın muvakkat teminatları 2490 sayılt kanuna göre en geç ihale 
saatından bir saat cvel makbuz mukabilinde komisyona teslim edilmi§ bulunacaktır. . 

9 - Her iki suı-etlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi olduklarını Tecını Odasın
da kayıdlı bulunduklarını evelce taahhüd işlerinde bulunmuşsa taahhi.id ettiği işi doğrulukta yapmıı ol
duklarına dair alakadar dairelerden tasdikli vesiktı lan ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İ'}bu mevaddı vermeğe istekli olanlann e·ı saf ve şartları öğrenmek iizere her gün okul K. hğıN 
ve ihale icin tayin edilen gün ve ~aatta komisvona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

. (2207) 1- 355!) 

Ank~ara Vali lieinden : Ayiıık bedeli Depozito 
• t. Mh. Mk. Mikdarı 

Mahallesi 
Vattarin 

~sokağl K. No. Mt. No. Müştemilatı Lira K. Lira K. 
Vattarin 2/2020 117 Üç oda, mutfak, hala ve saire 12 10 Stt 

18/1993 118 " .. 18 lti 20 
16/1992 119 Dört oda ,, ,, 13 11 70 

Foçin oğlu 12/1918 128 ,, ,, 25 22 50 
.. Ba.ni'k oğlu 15/2057 144 İki oda ,, 10 9 00 

Hatuniye Mike 1/1509 167 Üç oda 12 10 80 
Boyacı Ali Boyacı Ali 4/5458 247 İki oda ,. 10 9 00 

.. Şamlı oğlu 15/5346 292 Üç oda 8 7 20 
İç hisar Mektep 22/ 27 311 İki oda 4 3 60 

Yukarda mahalle, sokak· numarasl ve müştemila tlan iJe aylık içar bedeli tnuhammenleri yazılı evler 
3 eylül 935 salı giinü saat üçte açrk artırma suretiyle icara verilecektfr. İsteklilerin şeraitl öğrenmek ve 

pey sürmek üzere yevmi mezkôrda hizalarında gösterilen pey akçesi makbuzlariyle Defterdarlıkta ku.. 
rulan komisyona müraca~.tlarr ilan olunur. (2296) 1- 3677 

Daima sabit daima 
tabii 

İngiliz kanzuk eczanesı tıtl>o
ratuvarlarında hazırlanan J uvan
tin saç boyaları muı:ur ve zehirli 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
aivah olarak iki tabii renk üz:e
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te· 

min edilen renk yıkanmak ve ter· 
lemek batta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
1triv.qt mağaıa l11rından arayınız. 

METAMORFOZ 

Tophanede İstanbul Levazım Amirliği 
Satrnalma Komisyont ilanları 

İstanbul levazım amirliği için 70 ton sade yağı 28. ağustos 935 
çarşamba günü saat 15.30 da kapah zarfla eıksiltmesi Tophanede 
Satın alma komisyonunda yaptlacaktır. Tahmin bedeli 49700 lira~ 
dır. Muvakkat teminatı 3727 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gün 
saat 14.30 a kadar tekliflerini komisyona vermeleri. Şartnamesi 249 
kuruş karsılığında komisyondaıl 11tmır. (90) (4591) 1-3446 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
t LAN 

1 - Temizlik idaresine ait 916 ve 917 numaralı fort kamyonla· 
rrnm tamiri ve malzemesi için yapılan açık eksiltmede istekti çık
madığından on gün da.ha uzatılmıştır. 

2 - İhale 26.8.935 pazartesi günli saat on beşte levazım direk
törlük odasında müteşk.kil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 41 lira 25 kuruştur. 
4 - Teminat ihale saatinden evet Belediye veznesine teslim ile 

mukabilinde alınacak makbuzla eksiltmeye girilecektir. (2ZZ8) 
1-3599 

.t\dliye Vekaletiııden: 
Temyiz mahkemesi kalörifer memur ve muavinlikleri~ talip 

olanların imtihanları 29 ağustos 935 perşembe günü saat 15 de Na
fıa Vekaletinde !binalar umum müdürlüğünde yapılacaktır. Bu işe 
istekli olanlar o gün ve saatta gösterilen makama müracaat etsin-
ler. (2339) 1 - 3719 

afıa Bakan~ndan: 
Bakanbk ihtiyacı için muhammen bedeli 7590 lira olan 230 ton 

kıok kömürü Bakanltk binasında teslim şartiyle kapalı zarf usulU 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10 eylül 935 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 
Ankarada Bakanlık malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin teklifler.ini Ticaret Odasr vesikaııı ve 569.ZS. lil'a.. 
lrk muvakkat teminatları ile birlikte 10 eylill 935 ıalı gUnU saat 
14 e kadar malzeme mUdürlilğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarıik Ankara.da 
Bakanlık malzeme müdürtuğünden alabilirlr. (2301) 1- 3722 

• 

1 :vJNı j - ~G~~~~ AL~~ 
Magda Schneider - Georges Ale
xendre taraf rndan temsil edilen 

VIY ANA AŞK BELDESi 

Musiki: Johann Strauss 

Buzlar arasında çevr" 
milyonlar sarfile vücuda getirilen 

ESKiMO 

Hakiki bir şaheser 

.. 


