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SAYlFA 2 ULU~ 

ci yerli mallar sergisi 
Yedinci yerli mallar sergisinin ls • 

tanbulda Galatasarayın altkat saloııla· 
rında açıldığını on be gün önce t~k

f on haberi olarak vermiştim. Sonra üç 
dört gün birbiri üstüne sergiyi gezdim, 
sergiyi gezenlerle dolaştım. latı"bala
run hiç de fena değildir, 

Tütün İnhifiarının işletmesinden 10 
yılda devlet hazinesine 280.000.000 li
nt girmi§tir. Ve 10 yılda köylüden 244 
milyon liralık tütün alınımı. cbJ ülke
lere 166,000,000 liralık tütün satılmış • 
br. 10 yıldaki sigara satı 376.000.000 
Jiradı:r. 

DIŞ HABERL 

Yedinci yerli mallar .ergisi türk va
tandaşlarına bugünkü türk endüstrisi
nin kalitesini verecek bir dcğerdıtdir. 

Önce; sergi .iyi organize cdilmi§tir. 
Sergide kalabalığın geçen yıllardaıı da 
lıa az olmasına rağmen halk koridorlar
da, giriş çıkışlarda birbirini rahatsız 

etmeden yürüyebilmektedir. Sonra, gcr
gidc alınabilecek mal vardır. Yerli ma
lı artık yalnıı: yerli olduğu için alman 
mal değifd:r. Bl!günkü türk matı bir 
kalite malıdır. 

Yed.inci yerli mallar sergisindeki 
turk pamuklusu, türk yümüsü, türk 
ipeklisi, türk derisi, trikotaj işleri, yer· 
li kıravat, yerli çanta, yerli eldiven 
beğenerek alınacak ve beğenerek kul
lanılacak eşyadır. Sergide, yerli mağ • 
deniğ eşya, yerli hasır eşya vardır. 

Bugünkü tüıık endüstrisi ıerpde 

sanayi birliğinin hazırladığı küçük 
pavyonda nlimuneler, rakamlar ve gra· 
fiklerle gosterilmiştir. Bu pavyon o 
kadar iyi hazırlanmıştır ki, içindeki eş· 
y yı olduğu gibi saklamak ve üzerine 
b·r 1935 rakamı koymak şartiyle, bi -
zim yıllık end~ı.trileşme davamızın bcl
başlr bir vesikası olabilir. 

Yedinci yerli mallar sergisinde tilrk 
el j çilif;inin aldığı hız da büy ür. 
Sergide biri Kızılay, ötelt~ İstanbul 
Halkcvi tarafından idare ediJen iki i -
leme .. ,Jik şubesinin ortaya koyduiu el 
lıleri renkkrinin, motiflerinin gilzel· 
liği, zevklerinin ve işlerinin inceliği 

bakımından bütün Balkanlarda yapılan 
Jardan hem çok daha güzel, hem çok 
daha ucuzdur. Burada, çay takımı, ka· 
dın çamaşırı, hdrn qyuı olarak lSyle 
l~ler gösterilmiştir ki, bun1an anc.aılr, 

unat tarihi tilrkler kadar .zengin •e 
u.ki olan bir ulus yaratabilir. 

Yalnız kuyumcuları beğenmedim. 

1 lemeleri bayağı motifleri yabancı idi. 
isteselerdi bunlar da iyi eyler yapabi
lirlerdi. Onlar da mallarım if]antci· 
ler gibi yabancılara beğendirerek aata· 
bilirlerdi. Kuyumculara anlatmak la· 
zımdır ki, bir türk halrcılığı, bir türk 
çiniciliği, bir türk İ§lcmeeiliği iWı

olduğu gibi bir de türk kuyumculuğu 
vardır. Bu kuyumculuk türk ohnıyan 
motif, Jmllanmaz. Güç elişi ile kolay 
fabrika işinin taklidini yapmaz. 1Wı .... 

Yedinci yerli mallar sergisinde en 
çok beğenilen ıeylerden biri de dnlet 
dnhlsarlarının rakamla, grafiklt'. ar -
nekle ortaya koyduğu 10 yıllık çalıpa 

hcsablardır. Bu he ablarda, tütün, içki, 
tuz, barut için söylenenler §unlardır: 

Tütünün iyi yetiştirilmesi için, fi. 
delikler yapılım Jitcsini yükseltmek 
için de işleme tarzı değiştirilmiştir. 

Devlet Türkiyede temiz ve kontrol
lu içki için mücadele yapmış, ve 1927 -
1934 arasında devlete 40.000.000 lira 
gelir temin etmiştir. 

İnhisarlar İdaresinin Tekirdağın • 
daki şarab fabrikası, örnek olarak ku • 
rulmuştur. Bu fabrika, türk üzüm yc-
tiştiricisine iyi §arabın nasıl yapılaca· 
ğım öğretir. Ayrıca devlet, üzümcü • 
lere yardım için, şarabın litnsinden 
aldığı resmi beş kuruşa indirmi , ana· 
son ekicilere avan şarab yapmak isti· 
yenler para. makine vermi iyi cins 
üzüm için bağ yetiştirmi bağcılara 

bcdaha çubuk dağıtmı tır. 

li~GILTERE'DE: 

AL'<Un lronıarasuun mrtidı 
Londra, 3 (A.A.) - Avam kamara ı 

20.10 tarihine kadar azada girmiştir. 

Kamara kabul ettiği bir dilcrge ile Jü
zumu halinde parJcmcntonun toplanma· 
ya Ç4lğırılması ödevini kabineye brak· 
mıştır. Parlamento çcvenlerd bu süre 
içinde üsnoınal bir toplantıya lUzuın gö
rüleceğini sanmaktadırlar. 

BJRI .. EŞIK DE\ LE'l'LER~~: 

A 11wl"İklula waldw· 
Ncvyork. 3 (A.A.) - Sı dalga-

&ından batı güneyinde ölenlerin sayısı 
139 a yükselmiştir. Bundan b ka doğu 
bölgesinde fırtınadan on kişi olmü tiiT. 

'"iiba. ı atilwnm içi ini 
istemiyor 

Santiyago, -Kfı :a- 3 (A.A.) - Bap· 
De Jet, biri, başka memleketlerde , tist kurumlan federasyonu, Vatikana 

yapı1an1ardan daha fena ohnamak iıze- Ki.-banrn elçi göndermesine rşı bu-
re, likorcuhi yapmış, bu yuz.den, bir lunduğunu, cumuduk başkanına bildir .. 
taraftan bahçe sahıölerine buyiı yar . miştir. Federasyon bunu anasal kanuna 
dımJar ederken diğer taraftan da mem· e Küba ulusunun demokratik prensi~ 
Jeket ekonomisinde belli başlı bir yer 1 rine aykırı bulmakta ve Vatikana elçi 
tutan içki parasının memleket içinde çi gönderilmesini, yalnız katolik kiti-
lı::almasını temin etmiştir. İçki Türki· sesine karşı yapılacak bir aynt saymak· 

yede aynı zamanda bir devlet geliridir. tadrr. 
Buna rağmen, Türkiycde içki pahalı 
değildir. 

İnhisar İdaresinin eline gcçt" ten 
sonra Türkiyede tmlalar memleketin 
belli ba lı z.enginlilderindcn biri haline 
gelmişler, istihsal masraftan ucuzla • 
mış, kaliteleri düzelmiş ve verimleri 
artmıştır. 10 yılda devlet tu:ılalardan, 
J,691,294 ton tuz çıkarmış, bunun bir 
milyon 477.471 tonunu tmıştır. Tuz • 
dan devletin on yılda aldığı gelir sek· 
sen dört milyon 624,162 liradır. 

Barut i i, 1934 temmuzunda devlet 
İnhisar İdaresine verildikten sonra, 
barut fiatlarmda yuzdc 23, v kovan • 

lan fiatlumda yüzde 25, av çması fi
atJannda yüzde !O temilat yapılmı , ve 

memlekette avcılığın inkiıafı. mağden· 

cili tc maliyetin cuzlamaSJ: için tcd • 

birler alınmı r. Ankarada bir atıcı· 

Jık pavyonu açılını tır. Bu pavyon git· 
tikçe memleketin diğer yerlerinde de 

açılacakt?l'. 

Serginin diger pavyonlarından da 

buna b nzcr rakamlar toplamak iste • 

dim. 

Kim nin böyle bir iş · çin haz.ırlığı 

yoktu. Devlet, rada da şahsiğ te eh-

büs denen, çdimsi%in üstünde idi. Ser· 

giden eviner çıktrm. 

N. H. Atay 

I<uzvelle Stıldını ak adanı 
akalmulı 

Pittsficld -Aerika- 3 (A.A.) - Cu· 
murlulr başkanı B. RtuVeltc bir mektup 
gönderip. kendisine el ile teca'riizdc 
lunacağını haber veren Corc Jcffcrs •· 
dındaki adam polisçe yakalanmıştır. 

FR 

Pari bor t 

Paris. l (A.A.) - Pari borsası, % 

ağu osta yersel kompartmanlarda ge -
ne] ol rak. mütcdil kazançlar kaydedil
mekle beraber bazı kazançlar önemli bir 
nispette yükselmiştir. 

LEHi . 
Polon ·a dq bakam Fenlandi ·u· 

ya gidiyor. 
Varşova. 3 (A.A.) - Polony dı 

bakanı B. Be.ık. aym eminde. Fcnlan
diyanm başşehri olan Helsinki~ ide· 
~k ç ,dört gün kalacaktır. 

Bu göret, gesen yıl Fcn1andiy dış 

bakanı B. Hckgel'in Varşova a aptı ı 

göretc karşılıktır. 
* •• 

Varşova, 3 (A.A.) - Polonya dış 
bakanı B. Bek. 10 dan ıı agu tosa kadar 
Fenlandiyaya ikinci bir gorette buluna
caktır. 

~----------------.. ··--~--------------- J>mrziğ - Poltm')U tlur11mu 
er rirz~iyor Gündelik 

RAYL R RULT YJ 
ca yaptırmağı ve sonra yavaı ya • 

vaş ödettirmeği üzerine almıştır. 

Ur~yların bu önemli i~lerini çer • 
eveleyen kanun geçen yıl çıkınıt· 

tır. 

Uraylar kurultayında; cumur· 
luğun uraylara verdiği bütün ye· 
ni durumlar ve bunlann saptan • 
ma ve verim yönleri konuıulacak-
tır. · 

Şarbaylar birer teknik adamı 
olmamakla beraber tehirlerinin 
öz ihtiyaçlarını yakından duymıq 
Ye konulan kanunlarla alınan ted
birlerin saptanma yönlerini için • 
den görmüı olduklarından "Yere • 
cekleri kararlar da ayn bir 4'eier 
olacaktır. 

Kurultay üyeleri; Ankanula 
yalnız hazırlanan programm çer· 
çe•eıi içinde konufmakla kalau
yacaklardrr. Onlar modern tdıir 
bayındırlığının ana çizgilerini An
karada yakından göreceklerdir. 
Şarbaylarımıza planın ve ona ıı -
kı bağlılığın en çıplak bir tabiat 
Htasında ne kadar güzel bir tehir 
yarattığını ve bu güzelligin her 

yıl nasıl arttığını Ankara isbat e

decektir. Şarbaylarımız.a, salon 
duvarlarına planlar asarak yeni 
şehirlerin nasıl kurulduğunu, es
kilerin nasıl modernleştirildiğini 

gö tennek hatıra gelir, kurulta 
üyelerine hartalar üzerinde ehir
lerin ar, sağlıkr ekonomi bakı -
mından nasıl kurulması gerekti • 
ğini belirtmek düşünülebilir. An · 
cak §&rbaylarunız, şehircilik üze· 
rinde en genit ve en keşin anlamı 
Ankara'mn kendisindeı bulacak· 
lardır. Kamil ONAL 

Son düzeltmelere göre 
K ıl:n,ız4Jaki ) t•ni kdinwf4•ri 

Nasıl kullanmalıyız? 

Bu adla çıkan kitapta (Ulu ) daki 
(KılaV\1% dersleri) toplanan ve en son 
türitçe )iUılardan örnekler konnıu tur. 
Kitabın sonunda 32 sayfalık bir endeks 
vardır. Burada kılavuzdaki birçok yeni 
kelimelerin türkçcdcn osmanhcaya ve 
osmanlıc.ndan türkçcye karşılıkları gös· 
terilmi ve bunların örnek ya.zılard'l 

hangi sayı!alarda kullanıldıktan da işa
ret edilmiştir. Kitap 168 sayfadır. 

lstanbulda Ahmed Halid ve An a- \ 
rada Akba kitapc lerindc 50 kuruşa sa
tılmaktadır. 

Var ova, 3 (A.A.) - Hukümetçı "f. 
lustrovane Kuriyer Sodziyenne,, gaze
t si, geçen hafta başında Danzıg sena 
bas"kanı B. Greiser'in, Polonyaya karşı 
güdiılccek sıyasa hakkında anla mış ol
duğu hakkında çıkan yayıntıları ay
detmektedir. Ayni gazete, nazi orunla
rınm Danzig nazi hi cum kıt4?1armın bır 
yerde toplanmaga çağmldıklarmı ha
ber veriyor 

Uluslar osyetcsinm Danz1ğdck' 
yüce komi eri B. Lester. iznini yarıda 

bırakıp Danzigc dönmü tür 
Danzig enasınrn. Polony;ınln ke

sin prote to una vereceği cevab, bekle
niyor. Senanın pazarlığa girismege yat· 
gm oldlll,T\l kestiriJmektedir. 

Bulnari tanda 
• • v• 

(•tımarı r t 1 tem 
Sofya, 3 (A.A~) - Cumuri -

yet propagandası yapmaktan auç 
lu bir takım bulgar subaylarmm 
yakalanmıı ve yahut yunan top 
raklanna sığınmış oldukları hak · 
kında yabancı memleketlerde ya
yılımı olan bilgeli bulgar telgraf 
ajansı yalanlamaktadır. 

Ajans, ülke içerisinde olsun. 
orduda olsun, hiç bir cumuriyet 
isteği görülmemiş olduğunu söylü
yor. 

AL lAN\' A'D : 

Çelik miğferlere, katolik
lere ve yahudilere karşı 
geniş bir hareket başlıyor 

Berlin, 3 (A.A.} -Resmi kül
tür gazetesi, işyarfara çocuklarım 
din okullarına göndermemelerini 
tavsiye etmektedir. 

'liinihin '\ t•ni nılı 
Bertin, 3 (A.A.) - B. Hitlcr, 

Münih şehrine «ulusal sosyalist 
hareketinin merkezin adını resmi 
olarak vermiştir. 

KatolikJPr · kar~ı sava~ 
Karlsruhe, 3 (A.A.) - Ro -

bert Vagner, ~tosu alanında sr · 
yasal katolikliğe karşı verdiği bir 
söylevde demiştir ki: 

« - Din özgürlüğü kin sokmak 
ve kini körüklemek öz.genliği de · 
mek değildir. Artık ne kilisenin 
hücumlanna, ne sıyasah katolik 
basınının ve ne de sıyasa katolık 
gencalik veya din kurumlarınm 
mevcud olmasına tahammül ede -
miyeceğiz.,, 

Vagner, katolikferi yeni Al 
manya•ya karsı dışarda yanlış ha
berler yaymakla suçlandırmış ve: 

« Bunlar memfeektlerine kar ı 
hayındırlar ve ancak ipe cekilme· 
ye fayrkhrfar» demi-=tir. 

Ilunı l&iictmıuna kanıı Aluıan)u
d.tı. lı~rlık 

Berlin, 3 (A.A.) - Ha-.:a hucumla
nna kar ı korunmak yollarını ögret
mek için, bütün alın n köylerinde gez
gin ôgretmenler dolaşacaktır. En uzak 
köylere varıncaya kadar, kurslar yapı
lacaktır. 

Bunlac ,alman köyLUsunc, unınled 

yangmdao ve hava bombar:dımanlann
dan Tcorumanrn yolJnnr öğreteceklerdir 

A lmwı,yml<ı lwvu tı•lılike ine 
karı 

Berlin, 3 (A.A.) - R yş Bufo Şutı.· 
bund ismindeki ulusal cemiyet, haSat· 
tan sonra hava tehlikesine kar ı korun
mak hakkında köylerde dersler hazırlı
yacaktır. 

F('nlmıdiy<.ı gemileri Kieltle 
Kicl, 3 (A.A.) - Geçen çarşamba· 

danberi Kiel Jimanınd .. bulunan Finl;m· 
ctiycs h:ub gemileri bu bah Liblu'ya 
gitmek ı•zerc buradan aynlmı tardır. 

Eslti . <1utı.5~ılurm 1.-utolik ~rupıı 
Koblans, 3 (A.A.) - Eski savaşçı· 

lar katolik cemiyetinin Ren grupu da· 
ğıtılmı tır. Sebep, bu cemiyetin ulusal 
dayanışmaya .zarar verebilecek ve eski 
savaşçılar arasında din anlaşmazlıkları 
çıkarabilecek mahiyette olmasıdır. 

Fu§İzme lwr§m ofou itu/~ mılar 
Bernc, 3 (A.A.) - PoJi faşist kar-

ını Giustizialibert kurumundan olup 
Pariste oturan bazı İtalyan ıyasal mu1· 
tecilennı yakalamıştır. Bunlar ıtalyan 
sınırına kom u olan Te ir m vkiinden 
içınde Habeşistan harbine kar ı bıldi· 
rigler bulunan bir çok lon uçurmak 
ıstiyorl~rdı. 

I nJ:iltcr ile Çin.in bir ~nıası 
Cenevre, 3 (A.A.) - Temmuz ayı i· 

çinde ka)' dedilen arsıulusal nlaşmalar 

arasında, tngilt re ve Çin taraflarından 
27.10.934 de Nankinde imza edilen ve 
Hankeu ve Kuokuangdaki ingiliz top
raklarında toprak rejimi ve emlak ve 
topra vergisi hakkında olan anlaşma 
da vardır. 

ııoı 

Hollundada ükonto Jiatları 
Amsterd~ 3 (A.A.) - Holanda 

bankası i kootoyu yüzde , ltıdan yüzde 
beşe indirmi tir. 

f f(ırinin de;:eri 
Amsterdam, 3 (A.A.) - B şbak.ın 

Kolıjn, radyo ile yapılan bır diyevJe 
Holanda hükiimetinin flodni koruma a 
kesin o!~rak dölendiğ"ini öyJemişt r 

IT\L\' \ - H 'BESIST 

Habc,. imparatoru yapılan iiner
ıreyi kabul ••tliyor 

Adisababa, 3 (A.A.) - Röyter ajan· 
sınrn özel aytarına diycvde bulun'.ln ha
beş imparatoru, Cenevredeki delegesi· 
nin, uluslar sosyetesine B. Lava} ve B. 
Eden tarafından yapılan önergeleri k:ı· 
bula memur ettiğini soylemiştir. 

Konsey luırnruıı t•t•rdi 
Cenevre. 3 (A.A.) - Uluslar sosye· 

te. j konseyi, bugün saat 19.22 de açıl
mşı ve saat 20 de kapanmıştır. 

Konsey tarafmdan oy birligiyle ka
bul edilen birinci karar suretinde, uz· 
laşma ve yargıçlık komisyonunun Ua· 
lual bölgesinin iki taraftan su veya bu· 
nun egemenligi altında bulunduğu me· 
selesıyle uğraşmıyacağı, fakat Ualual 
hadisesi anla mazhgrnrn öteki unsurla
rını inceleyeceği bıldirilmekte ve iki 
tarafın uzlaşma usulunu takip arzusun· 
da bulunduklarını bildirmiş oldukları 

kaydedilmektedir 
Konsey, uzla ma ışının dort eylüle 

kadar sonuçlanacagınr duşunerek sonu· 
ou kendisine bu tarihten önce bildirme· 
}e iki hukumeti çagırmaktadır, 

Konsey, yalnız İtalyanın istinkafr
na karşı gene oy birhğiyle kabul ettiği 
1kinci karar suretinde, konseyin İtalya 
ile Habeşistan arasındaki ilgilerin bütün 
evrelerinde incelenmee!ini görüşmek Ü· 

zere eylülde: toplanmaya karar verdiği 
bildirilmektedir. 

Genel toplarıtı 
Ccne"·re, 3 (A.A.) - B. Musollnınio 

karar taslağını kabal etmesinden sonra 
B. Lava1 ile Eden, B Havariyatc ile 
göriışmüsltrdir. 

Sanrlıyor ki B. Ha ariyate, Fransa, 
İngiltere ve ltalya arasındaki uzlarma 
metnine hiçbir itirazda bulunmamış. 

yalnız, hükü:netine claıu§acağmı söyle
miştir. 

Kon e}~in enci toplantısının cumar• 
te i günü öğleden onra ohu karar• 
laştırılmıştır. Karar taslağının neşri 
diplomatik beblerden öturü geciktirilı 
mi~tir. 

Adi.Jababada keder 
Londra, 3 (A.A.) - Taymi n Adl· 

ababa aytan, son Cenevre ha~rlerinin 
acı duygularla karplanmış olduğunu 

bildirmektedir. Aytar diyor ki: 
"Bir takımları Habe istanm aldcıtıl· 

dığını ve uluslar sosyetesi önünrle, mcv• 
ıifnden kovulduğunu söylüyorlar. Ce• 
nt>vre andlaşmasmm bir maddesine da
yanan 1906 andlaşmasma göre müzakc· 
re açmak önergesi ço garib bir karşr• 
lıktır, deniyor. Hususiyle ki, İtalya bu 
görii~elere Habeşi tanın da katılması
na karşıdır. Ko · yonun yetkileri bak
landa yora ayrımlan kotanlmadan ve· 
yahud ki bu yargıçm ödevi sarihlendJ• 
rihneden beşinci bir yargıçı anmali 
fikri de tcnkid ed1lme tedir.,, 

l"ıl an. basım ne 8. muel 
llor'wı di)evi 

Jı ilano, 3 (A.A.) - Bütun g zcteler, 
ıngtliz dış bakanı Sır Samuel Horun a· 
am kamarasındakı ôylcvr hakkında 
ıddetli yaralarda bulunuyorlar. 

Yarı resmığ Popolo d'h .. Iıa gazete i 
dıyor ki : 

"Bu söylevın, h ınadını arttır· 

maktan başka hi!i b:r faydası yoktur. 
Aslında, herkes bilir ki, İngiltere, ulus
lar so etesini ,ancak özel ergelerle ha· 
rekctc getirır Sir Samucl Hor, İtalya• 
mn gelişmesini kabul etmekle beraber, 
bu ~elişmeye gene kendı engel oluyor , 

. OV\ ETLER BIHLlf;f' DE: 

e11i bir rekor 
Moskova, 3 (A.A.) - Paraşutçü ma

dam Piandnitz.kaya ve Madam Şişmarc· 
va oksijen makinesi olmadan 7.923 met· 
re yüksekliğinden atlamak surctilc ar-
ıulusal rekor kurmu lardır. 

J.'~i:smle wooş için 
Moskovn, 3 (A.A.) - Kominterm 

koıı-rrcsinde B. Dimitrof fa izm taar· 
ruzu ve izci sınıfının birligi için faşiz
me kar ı yapılacak savaşta kominter 
min ödevleri hakkın i raporunu oku
muştur. B. Dimitrof hararetle alkış· 
lanmı§tır. Rapor hakkındaki görü ü bu
gün fransız delegcııı Torez.in bir diyevı 
ıle ba !anacaktır. 
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iÇ HA ERLER 
Dünkü 

İstanbul - Lüleburgaz 
yolu 

lıtanbul ili ımırından Lülebur-
az'a kadar 79 kilometrelik ve 
~ ratlıdan büyük kanttırana ka 
d u 14 kilometrelik ufalt yolunun 
,.:pı.. ilerlemektedir. İstanbul -
Lonclra yolundan Türkiye'ye dü 
ıen hu parça iki yılda tamamlana
caktır. 

iki önemli yol ve köprü
nün yapılması 

Türkiye ile lran aruınaa tran
sit itleri için önemli bir durumu 
olan Erzurum ili içinde Kupdağı 
- Saçtepe ve Ağn ili içinde Saç· 
tepe - Kurtköyü toıeıi ve köprü 
leri iki gün önce üstencisine ihale 
edilmiştir. Bu ıose Makadom ıis. 
teminde yapılacaktır. 

Finans Bakanlığmm yeni 
uzmanlarmm sözbağlan 

uzatıldı 
fi nanı Bakanlığı F rama' dan 

getirdiği yeni uzmanların sözbai
larını uzabnıfbr. Bunlardan BaJ 
Piıarl'm sözbağı 6 ay, B. Mue'nin 
de 3 av uzablmııtrr. 

Finans Bakanlığı 
yönetgeri 

Finans Bakanlığı yönetaeri .B. 
Faik Baysal dün ak,.m lstanbul'a 
gitmittir. Pazartesi günü tekrar 
döneceii tayleniyor • 

Balık irlilerin 
yurd. everliği 

Balıkesir, 3 (A.A.) - Hava 
kurumuna Balıkesir köylerinin 
yardımları sevinç verecek derece
de ilerlemektedir. Birçok köyler 
ürünlerinin yüzde beşini hava ku· 
rumuna vermeyi kararlathrmışlar 
dır. 

Kültür Bakanlığının bir 
genelgesi 

Kültür Bakanlığı orta Anado -
ludaki öğretmenlere ~irer genelge 
göndermittir. Bunda bulunacak 
Selçuk, Danitmend ve Artık oğul
larına aid mezarlarında baluna .. 
cak kafa tularmın lıtanbul antre
poloji müzesine gönderilmesi ya -
zılıdır. lıtanbul antrepoloji müze
si gönderilecek kafa taslan üze -
rinde inceleme yaparak türk ırkı • 
nm (brakisefal) denilen üstün 
ırktan olduğunu fennt helgelerle 
ortaya koyacaktır. 

Özel yönetgeler büdceleri 
Özel yônetgeler büdcelerini 

incelemekte olan komisyon her 
ıün öğleden aonra iç Bakanlığın 
da çalıımaktadır. Bu komisyona 
iç Bakanlığından yersel yönelge 
ler ıube direktörlerinden Bay Hil
mi, Kültür Bakanlığından ilk öğ· 
retim ıube direktörü Bay Hicri 
Bayındırlık Bakanlığından şöseler 
direktörü Bav Emin, Tarım Ba -
kanlığmdan Bay Mehmet AH Tay
yar ve Smat Bakanlığından Dok 
tor Bay B"hattin kahlmllkt dtrlar 

Bir yurddaşın özverisi 
İzmirde oz

verili yurddaş
lanmzdan fili
beli B, Rahmi 
Tiirk Hava Ku
rumuna beş bin 
lira veritte bu
lunmuştu. Hava 
tehlikesini an
lamak ve onu 

. önlemek ıçın 
B. Rahmı bu değerli yar-

dımı yapan yurddaşmuzı okurları 
mıza tanıtmak itin resmini koyu
yonız. 

Çalışkan bir işyarımız 
Tarım Bakanlığı çok çalışan 

Karacllbey harası direktörü Bay 
Şefik Tezel'e bir "takdirname, 
vermi•tİr 

Türkkuşu uzınanlan 
Burada, lzmir'de ve 

Karadeniz çevresinde 
incelemeler yapacaklar 

Türk Kuıu için alan aramak • 
ta olan uzmanlar lıtanbul'da kısa 
uçutlarla direksiyon kullanmaıuu 
öğreten A uçufuna Ye geliipn içia 
yapılan 8 UÇUfUD& elveritli alan -
lar bulmuılardır. Ancak yelken 
UÇUflan için henüz alan buluna -
mamııbr. Dün tehrimize dönen 
uzmanlarm burada yeniden ince 
lemeler Japacaldan ve istenilen 
alan tehrimizde bulunamazsa iz 
mirde de arayacakları ve ayrıca 
Karadeniz çevresinde inceleme -
ler yapacaklan aöylenmektedir. 
Yelken uçuılarma elverifli alanm 
her zaman rüzgarlı olması ve düz 
meyilli bir ovanm bulunması la -
zım seJditinden bu sibi alanla -
nn Karadeniz çevresinde kolay · 
lrkla bulunacatı sanılmaktadu. 

Türkkuşu için yapılacak 
istasyon 

Türk KUfU için Ankara' da ku
rulacak yeni parqüt iatuyonu 
için Rusyadan ıetirilecek olan 20 
parqüt 6 plinör ve 20 parqüt ıe· 
reçi ve par&fÜt kulesi gereçi 15 
aptCMta '9hrimize ıetirilecek -
tir. 

Mera ve çayırlarımız için 
Karacabey haruı mera ve ça

yırlarının düzeltilmesi için Ma 
caristan'ın yeıil meralar birliii di
rektörü ve Kestey tarım okulu 
profesöril Bay (Kolbay) ın ajus 
tos Ye tetrinievel aylarında on bo
fel' gün için memleketimize ıele 
rek bu çayır ve meralar üzerinde 
incelemeler yapması hakkında 
Tarım Bakaalıfmın anerseainl 
Bakanlar kurulu onaylamqbr. 

Nüfus direktörünün 
kontrollan 

N umerotaj işlerini kontrol i -
çin Ankara naiycshine bağlı kyö
leri on beş gUndenberi dolaşmak
ta olan nüfus direktörü bir kaç gü· 
ne kadar işlerini bitirip dönecek
tir. Şimdiye kadar nahiyeye bağb 
30 köyün yansından f azlaaını kon
trol etmiştir. Kontrol edilen köy 
ter arasında Kayaş, Kutludüğün, 
Geçik, Aydıncık, Yağmcık, Tatlar 
köyleri bulunmaktadır 

Ankara İnkılab Biçki ve Diki§ Yurdmıun smaçlar 

Fran a ve devrim 
Fransa igin yeni bir devrim ih

timal ve imkbıına inanmıylllllar, 
bugüa Fransada, herhalde ar...,. 
dakilerden azlıktır. Fransız ulusu 
hakkında vaktiyle bir fikir ediaı11 
de uzun zamandanberi bu memle
ketin gazetelerim ve likir gelı 
şimlerini takip etmemiş Q/anlar 
için, lransız kamoyunda meyda
na gelen büyük degi~ıklıklerin 
larkrna varmak g rçekten güçıur 

Ancak hadısel re dikkat eden 
lcrin gözünden kaçmamı~ olsa 
gerektir ki. hele şu son aylarda. 
Fransa üıerinden büyük b r kay · 
na§ma ve kaygu havası melrte
dir. Denilebilir ki bugün Parıs. 
bir çok noktalarda. iki üç yıl on · 
teki Berlini andırmaktadır: lkı 
cebhepe ayrılma, ayaklanma teh 
ditleri ve bu husu ta hasır/ık. br 
şılıklı diş gıcırtıları ve görulme 
miş bir dereceye varan kin ve hu
cumlar, bütün bunlar, Fran ayı da 
kökten bir devrimİİI ;mkanı alh 
na koymaktadır. 

Bu ihtimalin tahlilıne lramız 
gazetelerinde verilen yeı her gün 
bir parça daha artırılıyor. Halk 
her giln biraz daha bit ayaklaıı · 
ma ve parlamento dıp hareki/ti• 
devrim fikirlerine alıştırılıyor. 

Radikal La Repiiblik ıaz«esı 
"Devrim mi?,, başlığı altında iti 
sayılalılc hsltalılı bir il11Ve ver,,. 
ye bqladı. Bir çok taaınmıı ,.. 
Jitika adamlannın bir dwrim 111-
timali hakkında ne dllflindQldetl
ni ve böyle bir şey olarsa hUKf 
tarafın kazanacağını ve ne sonuç
lar vereceğini kendi g&üşleriyle 
tetkik edecekleri bu sayıla ü, 
Fransanın bugünkü iç durum• 1-
zerinde aydınlanmak lstiyenlerin 
dikkatle takip etmeleri gereken 
bir gösteridir. 

Bu ilavenin ilk ::;ayısında "Pi
yer Dominik,, "erkeyi nasıl ele 
almalı?,, başlığı altında laşistle -
rin veya halkçı birliğin hülıümeti 
ele simaları ibtlmallerlni gömflll 
geçirmektedir. Bu yazara g/Jre • 
ğer laşistler İ§ başına gelirlnw 
bunların 300.000 üyesi arasında11 
eli ilah tutabilecek hiç olmazsa 
100.000 kişi 24 saat içinde silah -
landırılacak ve bunlar 80.000 ld§i 
kadar olan muhafız kuvvetleriyle 
beraber çıkması ihtimali olan bir 
ayaklanmayı bastırmaya çalıp 
caklardır. Fakat sosyalist ve t. 
münistler ayaklanma yerine gtttr 
vasıtssiyle karşı koymaya karar 
verirlerse ne olacak? Yazar, blJ1 
le bir halin lqlst hQlıQmeti daM 
güç bir duruma solracalını s&1ıa. 
yor Tabiiğ yapılacak ilk ı, ,., 
lamentoyu dağıtmak, ayrıı parti
leri şellerini yakalamalı ve bani• 
rı büsbütiJn yok etmek için çllllf
mak olacaktır. Hükilmet blltb 
propaganda vasıtalannı ele ala 
cak ve korporasyon organizasyoııa 
nu kuracaktır. 

Ya halkçı bitlik h81rihnete ge 
çerse ne olacak? Bunlar slJylediı.,. 
leti gibi demokrasiye sadık mı b
lacsklar? P. Dominik buna inan 

birhgi 



SAYIFA 4 

Habeş sınırından 
mektublar 

Benim Habqiıtana gideceğim habt
ri bütün ,ehire yayılmıştı. Bana nert
tlen geleceği bel1i oJnuyan bir kur · 
pnl'a vuruJacağımı ıöylüyorlardı. Bu 
memlekette ne telefon, ne de ttJgraf ol
madığını haber veriyorlardı. 

Artık bütün taJiimin ha.beşliler eli11-
de bulunduğunu, eğer italyan olduğum
dan ~üphelenecek olurlarsa o 2~unan 
uj olarak geri dönemiyeceği~i ıöy -
lüyorlardı. 

Tekrar tekrar bana, Tigre halkının 
kana auıamıt aavatçılar oldofunu, acı
mak nedir bilmediklerini hatırlattılar. 

Öte taraftan habc!şliler de beni yol
lemağ'a hazırlanıyorlardı. Hatta içi -
m.in rahat etımai için habeı konıolosu, 
yanllnda bir İtalyanın gitmc:aiıtt bile 
kin verdi. Fakat bana yol adıadatlığı 
edecek olan adam Jı:aybolmU§tU. 

Ben her ıeyi yoluna koyduktan son
ra italyanlarm bu serüvene kar91 Hgi
.UJik göaterdilderini görüyorum. 

Habq kont0lOM1 kendi karıaının be
Dimle beraber yolculuk edecelinl bil· 
dfrdi. Erteıi ıaabah eaat dörtte bbi al· 
-t- ıelecelr oları otomobille Mareb 
umaiına kadar gidecektik. Ondan 
eonra artak prenı Seyom tarafından 

sönderilmit olan kervanla yolumuza 
deftm ede~ktik. 

Konsolosun karıaı be}"U muılinlere 

Mlriindü. Yanındaki ıiyah biımetçi, 

içinde yiyecek ve içecek bulunan bir 
hıgiliz piknik aepeti taııyoröu. 

Hizmetçi kıvırcık uçlı, topu2lu, 
bMılı: burunlu idi ve u buçuk hayvana 
benziyordu. Birdenbire aramızda bir 
etipati uyanıvermişti. 

HABEŞ TOPRAÖINDA 

Mareb ırmağı tarnamiyle kurumu§ 
gibi idi. Orada otomobiJden indim. 
Bir takım sık ıaçlı habe§ askerleri bizi 

karşıladılar. Biraaygı göstermiş ol • 
mak için alınları yere değinceye kadar 
eğildiler. Konsolosun karısı kaskatı 

duruyor, kımıldanmıyor, selamlara ha· 
f.ffçe başını eğerek karşılık veriyordu. 

Beni bir utku takı &ibi aüılenmiş, 
her.ine boncuklar, çıngıraklar takılını§ 
beyu bir Jratıra bindirdiler. Hayvan, 

ba'tan ayağa kadar &iyimli idi. lnaa
m, ortaçağ resimlerinden biriıi imit 
gibi geliyordu. 

Kadın, bana: "hemen yürüyelim,, 
dedi "burası malarya böl&'etridir; fula 
durmağa &elmez. Yüklerini yüklen -
dikten aonra kervan bize yetişir. 

Yürümeğe koyulduk. Koruyucuları -
mu yanıma sıra iadiyorlardı. Bunlar 
tıilahlannı omuzlanna aa&DJf• koyu 
ftıakli ve çıplak ayakla aakerlerdi. 

Öğleyin kuvvetli bir günef beyni -
.Win üıtiinde idi. Kadın, bana kuvvet 
w cesaret vermek iıtiyerek: 

- Öjleyin, iık varac:aiımız köyde 
duraklar ve konaklarız, dedi. 

Ozeri aaman ve halı ile örtülmüş bir 
ulat altında biraz mola verdik. Güne
ıin biraz çekilmeaini bekledik. 

Uzun müddet katır üzerinde yolcu
luk etükten sonra biraz yıkanmak ve 
biraz uzanmak fırsatını bulduğuma ae
•inmiştim. Fakat etiket icabı, aan -

LLZ &Ki 

Rusya, sıstemlerini kısaca anlata
cak bir döviz seçnwye kalksalar 
herhalde şunu kabul ederlerdi: 
Disiplin, organizasyon, mistik!,. 
Ve ilave ediyor: "Fakat heyhat ki 
bizi bugün yönetge öldürüyor,,. 

Fransız politika adamlarından 
baıılarz gelecek seçimlere kadar 
ilri taralın da sorav korkusiyle 
aorlu bir harekete girişemiyecek · 
lerini sanıyorlar. Sollardan yana 
çıkacağı .~·mdidcn umulan bu se
çim ac.1ba fi rsmamn iç sıyasası -
na bir durlıık gttirecek mi? Bura
sını da ancak zaman gösterecektir. 

Yaşar NABi 

Yaşr.r N bi"nin dünkü sayımızda çı
kan "Gecrn:n sesleri,, başlıklı yazısının 
altına imza konulması unutulmucztur. 
Ö lir <lı l riz. 

Yazan: Marsel Pıat 

dalyalarımızda dimdik oturmak yükü · 
münde idik. 

Askerler ve hayvanlar yere çöktü
ler. Onların bağlı oldukları herhangi 
bir kayıt yoktu. Ben, Habeşistanın bü
yük kadını ne yaparsa onun gibi dav -
ranmak zora~ında bulunuyordum. 

Kadın anlattı: 

- İleride prens Seyomun büyük 
oilu büyük bir kale yaptırmağa başla
mıştı. Burasını Tigreyi ıavt.ımalı: için 
bir strateji noktası olarak kuJlanmak 
ergesinde idi. Fakat onun ölümü üzeri
ne bu iş yarıda kaldı.,. 

Tekrar yola koyulduk. Gideceğimiz 
yol uzundu ve güneı battığı zaman 
biz, hala yol üzerinde idik. 

Bir tepenin üzerinde ay ışığı parıl
dıyor ve yüz laıdar a&ker biz.i bekliyor• 
du. Tepeye doğru tırmanıyorduk. Ya • 
bani hayvan sesleri duyuyorduk; tepe
den eırarlı harb prkıları &eJiyordu. 

Silahlarına süngü takılmış 20 as • 

ker konsolosun kanımın yaıuııra yüril
meğe başladılar. Ben de arkalarından 
gidiyordum. Atlı bir asker uzaktan 
geldi ; önilmilzde yere atladı ve bizi 
saygı ile selamladıktan sonra yol ver· 
di. iki tarafımıza dizilmiş askerlerin 
ortasından geçerek ilerledik. 

Ustilndc kapağı bulunan bir aepeti 
andıran bir masa üzerinde bize yemek 

olarak tavuk, yumurta, pirinç ve salça 
~kram ettiler. Bunların hepei yumu • 
tak ve lastik gibi idi. Kirli ve kül 
rengi bir renkleri vardı. 

Bundan başka lngera denilen yerli 
çörekleri ekmek yerine yiyorduk. Bun

ları önceden de görmüıtüm. 

Soluk bir mum ışığında konıolosun 
karısı soyundu ve yarın aaat üçte yo· 
la çıkacağız,, diyerek uykuya vardı. 

Saat üçte hazırlanıyorduk. Rüzglr 
çadıra çarpıyor, aakerler dışarda konu· 
şuyorlardı. Nerede olduğumuzu IOr • 
dum. "Burası bu ilin aavgası bakımın • 
dan çok önemli ve stratejik bir yer • 

dir,, dediler. 

Etrafuna bakındım. Telefon tesisatı 

ve merkezi yoktu. 

- Orduya nasıl ı,aber gönderira -

niz? 

- Gayet kolay. Ateı 19karu. Bun
dan çıkan duman sütunları havaya bir 
yuı ya.ar. Bunlarda llullamlan tam bir 
kodıauı vardır ve harb ilan edilecek 
olursa halkım~ bunu havada olruya • 
raılr lğreneceklcrdir. 

Bot yere top mnzileri, iatihk&mlar, 
buna benzer ıey1er aradnn. Hiç blritf 

yoktu. Bu memleketin barb aal&J•• 
bizimkinden bütün bütün farklı idi. 

Bunun baklanda aordutum bir IOnlJ'I 
fU cevabı veı-diler : 

- Raı Seyom abe bunu elyUye • 
cektir. 

!Sonu YU) 

'AADYOLAR 
ANKARA 

19.30 - Eiitim aaati 
19.40 • Musiki: 

Cbopin: Nocturneı 
Perhunde Ulvi : Pianc 

20. - Arıcının saati 
20.10 - Muıiki: 

Mozart: Sonate 
Necdet Remzi: Keman 
Ferhunde Wlvi: Piano 

20.30 - Dans muıi.kiti 
20.50 - Haberler 

1S1'ANBUL 
12.30 Hafif musiki ve danı muıikiai 

(Plak) 
18.30 Dans musikisi (plik) 
19.30 Çocuk saati. hikayeler. Mesut 

Cemil 
20. Konferans. Ziraat bak.anlıi• 

namına hayvan yiyecekleri halrkında 

Ekrem Vardar. 
20.30 Radyo caz ve tango orkestra-

ları. Cadırcı şan 

21.35 Son hnberler 

2 ı .45 B, yan Ştortza. Piyano &010 
22. 15 Pi· k ne<;ri yı:tı 

ır:, ~ . 
"'a ancı gazeteler ~e G :u.u1 

bz, Fra/l3lZ Gözü ite reni Tuı kit1e 

(Başı dünkü sayımızda) 

Çanakkale bogazı ile Karadeniz bo
ia:ıı eskiden batının ıözünde OSnlanlı 
medeniyetini temsil ederdi. 

Türkiye cumuriyeti bu devri kapa· 
dı. 

İstanbul can çeıkişiyor .. 
Fakat tarihir. derinliklerinde ışıl

dayan ve şimdi bile muhayyileye ayni 
kuvvetle hitap eden isimler altında bu 
Jehlr, iki bin yıldanberi her zaman can 
çeki,mekten başka bir şey yapmamı!tır. 

Çünkü oranın, hem iyiliği, hem kö· 
tülüğü için, herkesi imrendiren ve dün· 
yada eşi olmayan bir coğrafi durumu 
vardır. İhtiraslar, hublar orada, hiç bir 
yerde görülmemiş bir şekilde gerilir 
ve bu yüzden, çağdan çağa bu tehir, ken· 
diaini altüıt eden unsurların elinde, bir 
gölgeler meydanı gibi görünür. 

" ,, ,, 

- Radyo, gramofon filan yok mu? 
Öyle ise bir şeyler yapın, şarkı söyle
yin, kavga edin, sandalyaları, maeaları 
1ı:ımıldatm, hiç olmazsa bir tabak kırın .. 

İstanbulun en kibar ve en seçkin bir 
yerinde, çöl gibi geniş bir dan. pistinin 
kenarında ,garsonların sönük bakışları 
altında yapayalnızdım. 

Yemeği yarıda bırakarak kalktım 

ve bir kalabalık bulup onun araaına ka
rıpıak arzusu ile, kapalı çarşıda bir 
kahve içmeğe gittim. 

Tonozlarrn serinliği altında, dük
kandan dükkana, köşeden köşeye, me
rakla dolaşmak ne tatlı olur, diye düşü· 
nilyordum. 

Ne kadar yanılmışım .. 

İnsan artık kapalı çarşıda kaybola
mıyor. Daha ilk adımlarda, uzun zaman
lardanberi hiçbir şey stamadıklarını söy
liyen ve epiydir hiçbir fCY yimedikleri 
sanılan tercümanlar, dükkancılar yolu
mu kestiler. 

O gün vapursuz, aeyyabıız bir gün
dü. 

•.. Ve ben yürüdUkçe lambaları acele 
ile yakılan küçük dUkklnlarda, karma 
karışık bir halde, dUnUn, artrk alıcı bul
mayan eski püaküleri, kılıçlar, meryem 
ana resimleri ,ağır mücevherler, minya
illrler ve mahfazalar, e&ki ipekliler ve 
sırma işlemeli elbiseler vardı. 

" ,, ,, 
TeaadUfen tanııtunıi blriei o akşam 

Rejanı'da, rus bayanlarının lokantasın
da yemek yememi bana tavsiye etti. 

- Yalnra, dedi, lhaaanı21 önceden•· 
yırtın ,çünkü .. 

Çarın son hizmetçilerinin, kar gibi 
ellerile müıte11ilere votka ikram ettikle
ri bu 1e" geldilim saaan, biten masa
lar benim emrimde idi. 

Oraıı haftada bir de.fa, kalaıbalık o

luyormu1- · 
Rua bayanlarının aeçtikleri yemek

lerle inhlear pnplannı bbul fltıim. Mü· 
dk letekaiz 1atekeiz çalmala 1-tladı. 
B•rkaç kiti ıelerek çabucak yemek yi
dller ve hızla kalkıp aittiler. 

Viyoloniıt, etrafına aldırıt etmiyen 
bir otomat ıibi, urak karanlıklarda büs
bütün Jraybolmuı mUıteriled aellmlar
ken ben de son mUtterl olarak bu aol
l'W' gUlUmaeyl91i bayanlarla birlikte 
kaldım. 

" . ,, 
1923 denıberi 400.000 kiti kendi iıtek

lerile veya zorla lstanbuldan ayrılmış
lardır. Batta rumlar ve eski rejimden 
yana olanlar, ıonra da yabancı devletler 
kolonilerinin çoğu .. 

Bunlar arasında fransız kolonisini 
aayabiliriz. 10 yıl önce 5000 kişi iken, 
bugün lstanbulda ancak birkaç yüz 
franıız var. 

Böylece ıvrupalıların oturdukları 

mahallelerde olduğu gibi eski şehrin 
yanmış mahallelerinde de büyük boşluk
lar açılmı• ve her gün de açıım.ktadır. 

Bundan beş yıl önce btanbulda 2120 
taksi varını,. Gazete1erin verdikleri 
resmi rakama göre bu gün ancak 550 
taksi vardır. 

Avrupanın kötülüklerinin doğunun 
kötülüklerile birleştiği, entrikaların öl
dürü~elerle, aldürüsmelerin yercl~n 

temennalarla bittiği, ihanetlerin gidi
şine göre, ihtişamla dü~künlüğün, orta 
çağla son çaKın biribirine karıştığı ha· 
lifelcr ve kapitülasyonlar şehri şimdi 
ölü veya hemen hemen ölüdür. 

Atatürk, "Türkiye balkanlarda kan
grene uğramıştır. fakat Anadoluda he
nüz sağlamdır.,, diyordu. 

Ve türklere Türkiyeyi verdiği Ana
dolunun içinden, Atatürk Bizans - Kon
stantinopl'u mahıkiim etti. 

Askerlerin doğru buldukları böyle 
bir tedbire hiç bir avrupah, hiç bir sı
yasa adamı itiraz edemez. 

Fakat Boğaziçinin acıklı halini söy
lemeden geçmek mümkün mü? Boğazın, 
vapurların biribirlerine bağladığı boynu 
bükük kıyılarında, eski saraylar mer· 
merdan yapılmış şanları ,eskiden, meh· 
tapta yapılan göz kamaştırıcı eğlencele
rin hatıralariyle bagbaşa bıraıkılmıı. Ve 
en güzel peyzajlardan biri içinde, uzun 
sanda11arın artık yanaşmadıiı &uyun 
kenarında, havaya değince kararan bir 
tahtadan yapılmış yüzlerce ev çürüyüp 
gidiyor. 

,, .. " 
Oç kıtanın geçit yerinde otuz yıl sil

ren harpten sonra, yirmi milyon insa
nın sefaletini gözlerimizden eaklayan 
dekor yıkılmış ve içinde yaşamaya hak· 
kı olan hiç bir şeyin kalmadığı, modası 
geçmiş bir "doğu,, yu da bcral>er slirUk
lemiştir .. 

Eskiden kalan - mcyzinlerin ezan
ları alaca karanlıkta, düdük scelerile 
tramvay gürültilleri arasında kaybolur· 
ken - şehrin sekiz tepesinin Uzerinde 
tatlı münhanileri olan kubbeler, cami
Jer ve boyunlarına dantelalr şerefelerinl 
takmış minareler, göğe doğru yükselip 
ufuklara çiziJf r .. 

Ayasofya, Süleymaniye, Sultanah
med, Bayezid, Uleli, Şehzade, Galata 

Kısa lıaberler ı 

Ahnanya'nın yeni 
askerlik kanunu 

Frankfurter Saytung gaaeteainde o
kuduğumuza göre, Almanya yeni bir 
asker alma kanunu çıkarmı9tır. Bu ka
nuna gare, Arycn ırkından olmıyanlar 
askerlik yapmıyacaklardır. Aryen ırkın· 
dan olmıyanlar lee, ''anaaı, bllıa&ı v~ya 
cinıi ~ahudi olanlar,, diye kaydedilmek· 
tedlr. Herhangi bir ldmae Musa'nm di
nine ginniı ile, arı ela olıa, arı olmı

yanlardan aayılmaktadır. 

İtalyanların hava silahı 
N. Zlrber S.1fuaı'd•a: 
Stampa gazetesinin haber verdiliae 

göre, Torino'daki Fiat fabrikası tam 
yük ile J 0.000 metre yükıclit kapasite. 
si o*:ak yeni bir bombardıman uçağı 

yapmaktadır. Bu uçak aaatta 440 kilo
metre hızla uçacaktır. ltalyanm hava ıi
llhlan arasına tek satıhlı yeni tipte bir 
uçak katılmak üzeredir. Bu uçak Uç. ta
ne Piajjio - Stelle motörlü olup eaatte 
400 kilometre hızla uçacak ve 1000 kilo 
bomba ile ı 500 kilometre uçabilecek • 
tir. S 81 tipinde olan batka bir uçak da 
ıaatte 330 kilometre hızla uçmakta 1000 
kilo bomba ile 2000 kilometre uçmakta
dır. 

lngil terenin yeni 
donanma porgramı 

Noye Zürher Saytunı ıaz~tesiae 

Londra'd•n bildiriliyor: 

Deyli HeraJd gazeteai "deniz bakan
hiının sizli programı ba'lığı altında in
gi1izlerin donanma programını neşret -
melıtedir. Bu programa göre yedi yıl 

içinde 12 tane harb kruvuörü, 33 kru -
vazör, 63 torpido, 21 denizaltı ıemifli ve 
3 tane uçak an11 gemisi yapılacaktır. 

Bu program için 150 mılyon ingiliz 
lirası harcanacak ve bu paranın bir kıs • 
mı ödünç alınacaktır. Bu program hak
lrında Japonya. Fransa. tulya ve Birle. 
şik Amerika hükü:netlcrine inceden in -
ceye haber verilmi,tir . 

Yazan: !ıfarsel Sovaj 

köpriisünün ucunda çinilerle süslü yeni 
cami, içlerinden en yükleği olan Fatih 
camisi .. 

Modellerini Bizansm verdiği ve sa
bahların ince penbeliği ,yabud akpm
ların ke11kin kızıllığı içinde, ölmüt bir 
mazinin ve daima ya§ayan bir rubun de· 
ğilse bile bir sanatın asilliğini göste
ren bütün bir mimari. .. 

" " ,, 
Avrupanın hiç bir şehri bu kadar göz 

kamaıtıramaz ve ayni zamanda inaanda 
bu kadar melankoli uyandırmaz. 

Bu tehrin bütün faaliyeti ıbir köprü
nün etrafında toplanır. Bunun iki tara
fında da ~bir, küçük aokakalrın içinde 
veya tek hatlarına yükselen binaların 
arasında uzanıp kaybolur. 

Büyüleyici ve umkırıya uğratıcı bir 
gehir ki, barbar bir zenginJiJrte olan mü· 
zelerinde Sen Jan Baptiıt'in mumyala§
tırılmıt eli ve kolu, Muhammedin bay
rağı, hırkası, kılıcı ve yayı ile yanyana 
duruyor. 

Şehir can çekiıiyor ama lstanıbulda, 
eaki Konatantinopl'un harabelerinden 
yeni bir bayat fışkırıyor. 

Bu eaki baştebir ölemez, oradan ay
rılmak istemiyen hayaletler, ya§ayan
lara göz kırpıyorlar; o kadar ki şehrin 
etrafını saran dıvarıız ve bekçisiz, ker
vanların geçtiği, çocukların uçurtma u
çurduğu mezarlıklar, içl~rindeıı servile
dn siyah alevlerinin yükseldiği bu ak
la hayret verki mezarlıklar, her zaman l· 
çin en iyi randevu yerleridir. 

(Sonu var) 

DÜZELTME: 
Bu yazının dünkü sayımızda çıkan 

liısmında metne ait olan Uç aatır yan
lrşhkla başlık harflcrilc dizilmiş ve "biı 
medeniyetin gilrültü&U ile uyanıyorlar
dı,, cUmleainde son kelime oynuyorlar
dı teklinde di&ilmifitic. Özür dileriz. 

Fransa ordu kadrosWlu 
genişletiyor 

Noye Zürher Saytung gazetesine 28 
temmuz tarihiyle Parist'en biJdjriliyor 

Cumur Bqkanı B. Lebrön, SU Baka
nı B. Fabrl'nin önergeai üzerine bir ka
mrname ile iki yeni yaya alayı kurulma 
llDI emretmiftir. Yapılacak olan yeni 
delifUdHder tonucunda ayrıca, 5 yaya 
alayı, 7 ı.tlhklm taburu, 1 hafif tank ta 
buru, 2 topçu alayı •e ı köprücü alayı 
lrurulaoaıktıT. Bundan batka bir atb tü • 
menl hafif motarleştirilmiş tümene çev
rilecektir. 

1936 nm Anibali 
Noye Zllrber Saytung gazetesıne 

•ilanod•n bildiriliyor: 
Amerikalı gazeteci Haliburton'un 

Sen • Bernar geçidinden geeçrek tuttu -
ğu Roma yolu Şivaso'da yarıda kalmış -
tır. Şivaso kasaba6ına gelen gazeteci FL 
lini bir yere bırakmış ve küçük bir yük 
otomobiJi iJe kasabaya yakın olan yerle
ri dolaşmağa çıkmıştır. Bir virajda yap
tığı sert bir firen hareketi dolayısiyle 

otomobil kapaklanmıı ve bunun ıonu -
cunda, filinin otomobilden daha az teb· 
like1i olduğu kanaatine vardıltm söyle

miştir. Yukarı ltalya'nın yollanndaki 
kızgın aafalt da file yar:ımamıştır. Za 
vaJlı filin ayaklan §İtmiş ve au topla • 
mıştır. Hayvan çok büyük bir acı için • 
de topallıyarak dolaşmakta olduğundan, 
gazeteci, yolculuğunu fille yapmaktaa 
vazgeçmek zorunda kalmıştır. 

Fransa'nın e'·ki 
savaşcıları 

Noye Zürher Saytung gazetesıne 2lJ 

temmuz tarihiyle Paristen bildiriliyor: 

Eski savatçılar parlemento grupu 
önderi Kamil Planş'ın girgisiyle eski 
fransız s-va"rrlarından hir misiyon 
Sovyctlt:r birli ine gitmiştir.BLI yokıhı· 
ğun sıv c:!> ·ır- He; bir il~~si yoktur. 
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Loyd Corc'un iş 
h1ılma planı 

Dr. ORHAN coNKER 
1922 de başbakanlıktan dil9tükten 

ı.tika ala • tlOnra uzunca bir zaman pC> 1 

nıtıdan kaybolan Loycl c.rc yeni 1:: 
lı tıiı it bulma plinı ile telcnr ken 

L ·beral parden bahsettirmeğe be§ladı. 1 

tinin uki bafkanr olan Loyd Corgırt 
Iİlndi Labour Parti'ye yanaftli1 anla· 

· t"ailterede 
tılma.ktadır. 1941 denberı '"'b • 

irlilr ıkabine· kurulmuş bulunan ulusal b 

alnin aelecek 1esimdea ıoon ~r: 
n:uyacağını keatlreD Loyd Corc u 

sıyasa a -
eattan faydalutanlr yeniden düşün • 
lenına atılıp ba§bakan olınayı b·lmek 

.. ~ bunu başara ı 
tnektedir. Tabug k yaı•ısh 
fısin halkı kendisine çelrcce -o 

L.: • (KaJtnnıma r- • W.. program gere11ur · 

gramı) i§te budur. . bankaaı di· 
Loyd Corcun lngıltere 

._-ı. tt'k ttiılilrte J•P-
1'6ktörlerinden s.-e 1 fi şun • 
tığı bu planın başlıca nokta a 

1ardrr: . terlinlik 
1 - 3 3 faizli 250 mılyon s .lhn-

L: k lk o ödüncü. Bu ödünç bi 
uar a ııuna • ıa)arı -
aa bankalardaki büyük para y~gfayda 
•ı ülke hizmetinde tuııoara malart • 
)andırmak ve spekii~a?'ona ~ı:caktır. 
nın önüne geçmek ıçın y:Uıa bera • 

2 _ özel bir bank• °':: · elinde 
rtmak te-lıtını 

her banknot çıka nda c;nemli bir 
tuttuğundan ulu• hayatı . ine dev· 
rdfti olan !ngiJte-re bankası üzer 

Jet kontrolu lconma.sı. . 
1 

r üzerine 
3 - Yiyeceğe aıt gıre~ e aıL 
• .. riilr resimlen &onnı 

yeniden guaı dmnalı: jçin 500 
4 - Tarıın• canlan . . 

.. ~- dönrnesını sağla • 
bin insanın koy"'re · 

mak Bu ıuretle İngiltere dışardan yı· 
· b. dereceye 

yecek bulmak zorağından ırG 1 sa· 
lacaktır. ene 

bdar kurtulmuı 0 
• • tn iltere 

I denizaltı gemılerı g 
vaşta a man abl k s-'-1 .. dır-. deki u ayı .... ar 
adaları çevreun d eaptallllllf 
dıkları zaman da bualmet: ve lngilte· 

• • llODUÇlar nunı,.. 
...e çok ıyı hayvan tiretimf o za· 
rede bugday ve 

Y artmıştı. man epe . n ve kolonilerle da • 
5 _ Domınyo • k 

'k il ilere girışme ve 
ha sıkı ekonomı g ·k dan 

)~ kuzey Auıerı a 
lluau.n için meee ca atırıl· 
olduğu gibi ıırf bazı .uı~el.erek:ruınak 
mış olan ingiliz kapıtabnı 
için yapılan giretleri ke&ZDdc· alı nok· 

Loyd Corcun planında bu ~S: ıasarla
'Jd ı derecel.ll<' 

talardan ba~ka 1 ne 
18

. Yeniden iki 
malar da vardır. Mes~ . dde ve köp-

b. ~ıı yenı ca 
milyon ev, ır ...- • ııaruun bir el· 

..._,..ı• ckllUJ'JO • 
nikr yapı-- ' 

1 
)rtriklettirilınffl ; 

ele işlettirilerek . e e lik endiistri
·1 ·ır derrur ve çe 

mağdencı ı • . . ·nin ve ge • 
endiistrıaı 

Yeriyle dokuma kilattandırıl· 
. ·ı · ·· yenı· ba"-*an teş mıtı ıgın r 

maaı gibi. . . çocukların 
İşsizliği azaltmak ıç:ının on beşe 

olruJa gitmek zorağı y asaltıtmaaı 
. atlarının 

çıkarılması, ıf sa caıekli) yatının 
~·· ,..1--ı.rın L6 ve uu .. un ...- JP-.. 1 · sürilnıeıue • 

d. ·ımesı ı erı da 50 ye in ırı 

ııfir . . . 1 wıııundan Loy~ 
Tecim pnhttkas k ıdtrtıarak lngt· 

Corc kontenjanl~~ .. :ıerle korunm• • 
)iz ürünlerinin gu~~ d Corca göre 

. • ÇilnkU Lo)' . •• 
aın1 Kuyor. • ister ıstern ..... 

.. .. k Brıtanya bf 
attık Buyu koruyucu r 
liberal olmaktan çıkmış 
devlet olmuftur. k için 

tanını saptama 
Loyd Corc bu P. ~ 1 •. ğil kurmak 

. li.lc dırek'"ur u 
bir ulusal gen .. .. endüstri, te • 
•tiyor. Bu direktorluk manlanndan 
cim, işçilik ve finaM uz 

lııatınç olacaktır. kabineyi 
Loyd Corc bundan başka .. takf ne 

genel sava,. 
de değiştirmek ve katınç bir ka 
knzer dört beş 'bakandan 

bine kurmak istiyor. Jik di· 
• ·ıe ulusal gen 

İ şte bu kabıne ı ~ planlarla 
k .. 1 .. - .. .. onayhyacagı U re tor ugunun ödüne 

250 milyon ıterlinlik kalkınınakt r Kal· 
k llcınaca ı · 

harcanacak ve ülke ~ .. 
1 

birlikte 60 
kınına ödüncü % 3 f aızı 1 

e b ııun için 
d·ı k ve u yılda amorti e l ece rn ko-
. 8 750 000 ıter ı 

her yıl büdcesıne · · .. re bu plSn 
nacaktır. Loyd Corca e~~ olan ge • 
saptanırsa meydana gel en her yıl it' 
neJ kalkınma sonunda bal OOo OOo ıter· 
•izlere veribnekte olan ıoo. · 
1in önemli ıurette • asıla~;~rcun bu 

İngiliz kabfneıu Loy . ve ber 
d ·nceteınıf 

Planını uzun uza ıya 1 Jk vererek 
laoktasına ayrı ayrı &arşıl 
:reddetmiştir. 1 1

urtUen 
lf ülıümete göre plinda Her adftnetl 

ISO milyon tterHnlik gcnltlr 

-
Bugünkü spor yarışıııaları 

Bugün Karaden z ha.v\Uunda iıöl~-
ia yılbk na aperları biriaciliıueri :ra
~ır. ~ tarafr t)mizlc çnrili 
111M11eketimizin yarını yantaealr ge~
lifinin deniz ve su sporlarına vet"eceği 
.. nem aöa önünde tutulursa bu yarışma.. o • ~ __ ,_ 
larJP ne kadar heyecanlı o!Kağı --
pbr. Deniae ve suya alJ!lllJıf olaalarm 
toplandıfı Anmada spercuJara aıa 
sporlarını yapmağa imkan wttn Onman 
çiftliği bugün bu yarışmaları seyre ge· 
Jeceklerte dolacaktır •mudundayız. Bi· 
rincilik için su sporları kurulundan aı.. 
dığunıs bildiriğ ıudur : 

Su eporlan kurulundan: 
Bu pazar 1Nt on beşte Eand~m 

haYUzunda bölge yüzıne ve attan. tJJi. 
rincililderi yapılacaktır. Deniz yönet
gerliiinde ~ B. Seyfi, izmirli B. 
Saim, Altınordu genel kaptanı B. Or
han Apak. Ulus spor yauusı B. Salftt 
GBrol, Ankara gücünden B. İhsan, at
leti.mık urulundan B. Ziya yargrçtırlar. 
Program önce ilan edildiği gibidir. ., 

" ,, 
Bugun Çankaya - Gençler Birlici 

arasında yapılması lizızmeelen giiıq 

ırupasının Uypeşt maslarmın ....... 
bırakıldığını son dakikada öfnndi•. 
Bugün yalnız saat 17.30 da Ankara gü
c.ü _ Altınordu genç takmıları özer bir 
kupa maçı yapacaklardır. Dün Gençler 
birliği _ Ankara gücü kiıçiiıkkrioin o
yununda Ankara gücü_ m~ı f>.l. lra:ıan
mıştır. İki taraf da dazgvn bir GJUll 

östermi,lerdir. Hele genç sporcuJarrn 
:emiz kılıkları agabeylerinc örnek ola

cak kadar gü•eldi. 
" u ,, 

Yuk'arda ajans haberi olarak yazdı
.bi Uypeşt takımı İstanbuJda 

ğmuz gı 2 ·ı · · a tığı birinci maçta 1- yem mıştır. 
~:ır vakit göriil~fti. Uzere Avrupa t~-

1 olduk birıncı maçlarında yem· 
kım arı Ç • • • 
lirler. İlk oyunlar bunun ıçın bır ölsti 
olamU· Sonra Beşiktaı takrmnuz da a
ruıra çok pael oyunlar çıkarırlar. O
nun için fikrimizi Galatasaray maçm· 
dan sonra söylemek doğru olur. 

Ankara sporcularının anketimize gös· 
terdiği ilgi umduğumuzdan daha çolc 
oldu. Bugün elimin geçen cevap sayısı 
yüzü aşmıştır. Bunları sırasiyle yazı

yoruz: 

Muhafız Gucü umumi kaptanı yüz
başı B. S. Öagüç 

C hat Ali Rua. B kir - Bult-ncl 
Ruiı:ıı. Abdi - Su1eymıan, Sa!a1ıaddın 
Mu ffer, Niyazi 

An.kara Guctinden B. Niyazi Kafa: 
Cihat A. Rıaa, Salih - Ahmet, Se

mih, BOal - Mustafa. Salahaddin. Or· 
han, Ömer. Alı 

A keri fabrikıılarda B. A. Celal: 
Macar U:ype t takım ıile karşılaşa. 

cak karma t kımının aşagıdaki şekilde 
kurulmasını dusunüyorum: 

Cthat (G.13.) • Ah Rıza (A.G.), Be· 
kir (M.G.) - Salahaddin (G.B.), Rasim. 
(G.B.), Bilil (A.G.) - İhsan (G.B.). 
Niyui (G.B. , Muzaffer (A.Ci.) Orh'ln 
K. Ömer (Ç.K ), Mustafa (Ç.K .) 

Yedekler : Selim (G.B.). Apti (A. 
G.), Kuçiık Ali (G.B.) 

Takımm kurulması hakkında şu ve
ya bu şekilde hiç.bir fikir Heri sürmü
yorum. Herkes gibi yegane istedigim 
şey Ankara takımının macarJara ı.a.r,1 
eyi bir netice al111aııdır. Bu itibarla ;ı. 

yalr topu kurulunun karma takwnı ku
rarken her ~yi dü~ecefi tabiidir. 
Yalnız şuna işaret etmek isterim ki kar
ma takım aJaç yapmadan eve! en az iki 
defa antrenman yapaıalı ve oyuncular 
biribirluiyle anlaşmaldıırlar. 

Nakid İşleri DirektörJügunde Birin
ci Mümeyyiz Bat' Nusret: 

Cıhat (G. B.) • Ali Rıza (A. G.), 
Mitat (G. B.) . Ahmed (G. B.), Rasim 
(G. B.), Bilal (A. G•.) • Selim (G. B.), 
Kıiçuk Ali (G. B.), Niyazi (G. B.), Mu
zaffer (G. B.). Ömer (Çankaya). Sai 
tarafa gençlerden Salahattin, solaçığa 

gençlerden İhsan ve sol beke Ankara
Güciınden Salih yedek olabilirler. 

Çok az değişiklik ile sporcu okuyu
cularımızın kanna takım üzerinde aynı 
fikirde oldukları görulmektedir. Gelen 
mektupları yarın basmaga devam ede
cegiz. 

Denizli bisikletçileri 
izmit'te 

İzmit, 3 (A.A.) - İki rünclür 
şehrimizde bulunan Denizli bisik
letçileri bugün lıtanbul'a gitmif -
lerdir. Bisikletçiler harada lral -
dılclan sürece halkevi tarafından 
konuk edibniflerdir. 

yendi kanad)ar 
( H ı ı. wcı sayfada) 

, rı rı n ı } rı . anlarına kapatıp 

• .tı1ar. 
Ycdınci da.kıh b •ıtta Pıtar pc 

naltıdan bu g-o) daha ka andılar. 

:Bununla beraber mııear?ar c nlı oy 
nuyorlarclr Kenditeri süratli ve ert oy
namakla bera er. te kniklerinin zayıf ol
duıu aııla rhyordu. 

Devrenin 30 uncu dakikasından son 
ra ~şi~ta hlar l •mesinden fayda 

t •e akınlar yapmağa 
macarların soltçi 3Z 
?arda onü boş olduğu 
sokamadı. 

3.0 uncu r ada macarlarm orta 
alr11Lcısı hrsatı kaç rm dı ve t kıoupa 

güzel bir sayr kazandırdı. Oyun böylece 
1-Z be<ı:ıkta lların 6stünluğü ile bitti. 

Macarlar yarın ikinci maçı gene 
Taksimde Galata arayla yapacaklardır 

Yakalanan kaçakçılar 
Ge~en bir hafta içinde gümrük 

korwna örgütü biri ölü otuz ·\; k ... 
çakçı, 717 kilo gümrük kaçafı, 3 
kilo inhisar •açafr, 300 gümüş 
..adiye, bir tabanca, 35838 def
ter 11ğara kağıdı, 17 kaçakçı laay 
vanr ele geçirmiştir. 

Yeni siloların yapılma
sına başlanıyor 

Y apılacaiını yaz.dıiunu. Af -
yon, Polatlı ve Adana ıilolarınm 
yapısı Te malrineleri ayrı ayrı ilri 
sosyeteye üsterilmiştir. Siloların 
yapıaınr 540 bin liraya Froman 
KlaY sosyeteai -.e makinelerin de 
getirtilmesini ve kurulmasını '-'Y-> 
bin liraya başka bir sosyete üzeri 
ne almıttır. Bu yeni yapılacak ıi -
lolarmuzm Polatlı ve Adana 4000 
Afyon 5000 ton olacaktır. 

Muğlada yollar 
Muğla, 3 (A.A.) - Ayın birin

denberi bütün yollarda yıllık ça -
htma programının yeritilmeaine 
batlan11111tır. Muğla - Datça yolu
nun bu yd bitirilmesine çahtıla -
calcbr. Muila - F etiye yohs üserin 
de bulunan 40 kadar ıu ai~ryla lıııa
zı nokaanlann tamamlanması Te 

her vakit gelip ~tmeyi korumak 
için projeler hazırlan .. AJrtadır. 

(B şı bı irı...ı }f ) 

uk Elçısi B BulJıtt, bir de ııç-
n Lava ty vpkJ' a ısı orada bu-

l nam ar uçınanluJa or miı !er-
dir. 

Saat 5.'45•t f enıane i~lcme.,e ba~la
mı . aat 6.da hav va 3 tane fişek atıl· 
mı 6.5 te de uçak kımıldamı§tır. Pilot, 
makmeye ~az vennrş ve bır kı1omet,.e 

lıadar yertt yurudukten onra, ha• ala· 
nrp, kutba dogru yol almıştır. 

Bu sırada haPk arasında alkııtlar ko-
mu;. apkıı, kasket Uam k t rctiyle 
yolc,ılar ıı urlanmı tır 

Uç ayd n eridır h ırl nmakta olan 
Moslcova • San Fran ı ko hava yolculu
gu. ışt böylece ba laroı oluyor. 

U•:nuın k~) Jcmüi lı. Jıunufo 
Ma k~-.a, 3 (AA. - Uçman T.e

Veulnıoln. Grımwi~ saatiyle. ıaıı de 
Beyaz dtniıin kıuay kyııla.rındcı uçmak· 
ta idi. 

Kendi kerestelerimizden 
yapacaklarımız 

Şimdiye kadar çıkat m ddele· 
rimizin en önemlilerinden olan 
üzüm ve incir kutularının kereate-
1.ri dısardan getirilmekte idi. Bun 
dan böyle üzüm ve incir kutuları 
İçin lilzım olanlarla göçmenler 
icin yapılacak evlerin keresteleri
ni nr,....l\nlarımızdan sağlamak ü -
zere Tarım Bakanlığı aıneneimftn 
parti~ri •'Dl'm94tur. M··tw.~di~ler 
yerlerind*" ormanl~rın planlarını 
yapacaklard•r. 

POLı TE. 

Kirayı alamaym a 
Bostancı Arif oğlu Musta~ 

dün sabah kiracıSt Makbulcye kira 
tutarını istemek için gitmiş ara
larında çıkan atışmada Mustafa 
Makbulenin başını şişe ile yardı
ğından tüzeye verilmi tir. 

Direkten düştü 
Dün Marmara köşkünün bozu· 

lan otomatik telefonunu tamire gi
den Posta telgraf ve telefon fen 
İ§Yan B. Ahmet Elektrik diregin
den düşmüş kol ve göğsünden a
ğır yaralanarak hasta yurduna kal 
dm1mrştır. 

Ankara karma takımının na&ıl olma
sı hakkında açılan ankete Muhafız G~ 
oü namına benim de fikrimi sormuşsıı· 

nuz: 

Köylümüze türJü kazanç yolları bulmak mesel • 
1 

Şimdiye kadar Ankara muhtditini 
saluda maç yaparken ıörmediiim için 
bu husuıta kuvvetli bir müdafaa derme
yan edemiyeceğim. Yalaız IÜl maçlarıa
danberi oyunc.ulan unıyorum. Bu oyun
cularla en kuvvetli taksn şöyle olıabi· 

ıir: 
Ciaht (Vasfi) • Ali :Rıza, Bclür (Saf· 

fet). Rasim, Semih, lslendu (BiW) • 
Apti (Saıtltaddin), AMıct (OrhMı), 

Musaffer, Wat, ""9ai 

Elektrik mlhendiei B. Süleyman Se

den: 
Cihat (G.B.) - Ali Rıza (A.G.), Be· 

lrir (Jl.G.). Nihat (Ç.K.). veya Ahmet 
(G.B.), lekender (Ç-K ). BiW (A.G.) 

Mustafa (Ç-JL), Salabattin (G.B.), 
~rhan (Ç.K.), Ömer (ÇK.) Niyazi (G. 

B.) 

Ankara Gücü Genel kaptanı B. A"

attin Baydar: 
w s 

= .
1
. f: ...... anı1 altüıt edecek 'Ve en • 

ingı ıı -
nasyoniıt bir etkili olacaktır. 

Lo d Corcun plinı ile ipizlifin a
~ da tlipbeli ıörlilmilftilr. Ya • 

:ıaJacagr 
1 

• .
1 • 1 on itçinin köylere yer cıtırı • 

run mı Y kil . 
. lince bunan da anca retım 

mesıne ge 
1 n Yu .. kselmeline sebeb olaca-

fiat arını 
t-... ilterenln dominyonlarla olan 11 ve .... .., ·b·d· E . . . Juaaca~ı keefn gı ı ır. n· 

tecımını • • . 
"d va•1ı itÇilcmı emekhye çe • 

dUetn e rr .. 
kiJınesi ile de yılbk büdce lweüanD• 

000 000 ıterJin artacığr lteublan • 
JOO. • 
aııttrr· ... t Ufs btlktııneti Loyd Corcun P-

~"dederkeıı lpi&liil uahmalı ltiD 
nını ~ '"- _, 

1 birlik bbfnealnJn bir ~ ;r- • 
ulusa "-kml 
danberl bafarI ile Mftftığmr ı.,., f 

fngtltcrede bug0n it bapnda çab • 
;ı.rm her ,..,,..Wnden tok GWPI• 
na i§aret etlDlri'· 

(Başı J. imi sayfada) 

nıektedir. Nalbban ve Beypuarıa
da yetifen kozalarda timdidu bu 
sonucu ıörmek mümkün ol.yor. 

4 - ipek böc:ekçiliii .... b iM
ie ilkbdarda çapa iti fula olau • 
J&D bölıelerde piNk Ye bla~hlı
la ,.., ...... y-.-Aaadol. .. ha
.... ea e1""91i tipik bn dwwa 
s&terme'-'edir. Aa umanda emiD 
- para b,nalı olan ipel 'blcs
çiliii ha çnre İçinde yaymalı ta
ransal bir zoraf olmu,tur. 

Anlııarada ipek IM>cekçiUk bCSlgeaini 
Beypanrı ve Nallıhan olmak üaere iki
ye ayırmak mümHndiir. 

Nallıhan bölgesi harbtan önce ipek 
böcekçiliği 7apan bir bölgedir. Bulun-
du&u vadinin sulak ve verimli olması 
~yıaiyle buralarda yetiş.en dutlar da 
bugün en ileri vaaıfları gorebiliyorU%. 
Kentin ve koylerin evlerinden birSogU 
iki kath olduğundan böcek bealemiye 
çolr elnriJlidf r. Kötü yetipne ,artları
na Jrarpn Buna ipek böcekçiliğinden 
ileri denecek vaııfları tilfımaktadır. 
HaJJrhandaki kozalar üzerinde yapılan 
bir etild ıu eonuclan vermittir: 

Koza: aram 0.125, alınan ipek: ~ram 
0,040, randıman: 3.12, ipekte vasatı mu
kavemet: denyc bapna 3.8, eleat)kiyet: 

222. 

Görilltiyor ki randıman en iyi, daya
mlıbk ortama üsttinde, eı..tiki1et ve 
eonoc çolr iyidk. ilse merlteaiDden baf
ka 20 tadar k~J ipek bGc:ekçiliii ile 
uir~· NallıUn'da JCtİ§tirilcn 
ı.o.aıu. •rk• ilçede hmumn iıtim 

bot- ,erkrlnde lılraHdi 81dtlrilldtlk-

I 
ten 90nra kurutularak Sarı köy istaıayo 
11UDdaa B\ll'M',. IWerilmekte ...... 
uı.u..-. 

Jlalbban ipek bkeılrçllilfnhl UstUn 

• 
bir duruma erişmesi için evvela tohum
ların düaeltilmesi gerekli garüPrnelrte-
dir. lkinci bir it olarak da Bunadan 
ı•lmckte olan tohumların köylüye bu 
günkü tartlar altında çok pahalıya mal
oknasının önüne geçınck lazımdır. lhti
kka varan bir fiat yüksekliği tohum 
aJu köylünün belini bükmektedir. 

'OpncU bir it olarak elde edilen ya9 
koeuun eatılmaaı meeelesi vardır. Fiat, 
dii,erillmeainin önüne geçile-rek köylü
ye süYen vermek ıarttır. Uray'ın bu iti 
tberiae alması, hem kendi için bir ge
lir olacak, hem de baaulr kantarlarla 
ve dilediği aibi ..ı alan alıcıdan kö1-
lü lrwtulmq olacalrtır. 
XO~ALARIN .. İHNAK,, MESELESi: 

Komanın deleri ile yakından il&ili· 
dir. Nalhhan'da ihnak su buharı arady
le ve ilke bir tekilde yapdmaktaııbr. 
Nallıhandaki muJaniklerde termometre 
ile sıcaklığm ayarı imkansudır. Bu itin 
düultilmeıi ve kontrolu da zorailı ıö
rWüyor. İyı koaaların isinde karıtık 
bulunması çok sarar verdiıindea bu ib
nak itinin dütt1ti1mesini bir ana i' ola
rak eJe almak Juımd r. 

5 - Bôcek besleme usullerınde de 
birçok yanhilıklar yapılmaktadır. İpek . 
bticefi enstitisüniın burayı kontrolu al
tında bulundumıası çok faydalı olacak
tır. Bu eksikler tamamlandıktan sonra 
Nallıhanı orta Anadolunun bir ipek bö
cekçiliği merkezi olarak görebileceğiz. 
Nallıhandan sonra ikiaci bir ipek bo

cckçilik bölgesi Beypazarıdır. 

Butün Beypazarında 75 ons ka-
c1ar tohum beslenmekte ve 2500 kilo 
bdar yq koza ahnmakatdır Fırın ve 
ya &Unettt kurutulan kozalar pı asada 
Solıı fena etki yapmaktadır. 

Beypuarı kozalarında yapılan t c
rUheJer fll aonutu verınittir: 

Koza: gram 0.500, alınan ipek : gram 

0.140, randıman: 3.57, orta dayanıklık: 
denye ba~uyan 3.6, elestikiıyet: 184. 

Görüliıyor ki, randıman Nalhhana 
göre dutüktür. Beypazarı iç.in düşıinu
len çareler araıuMla lwılka paraaız fidan 
dağıtılması 'VC &CM parasız kozalarının 
yakılmaıaı bat.ıra ıtliyor. 

Upınci olaralr A1 .. ilçeıl vardır. Bu 
ralarda ipek böcelrtiWgi yapılmamakla 

beraber eyJerde-lri dutların yetişme şek
li çok umud ..cri,idis. Parasıa ıpek bö
ceği tohumu da&ıtıbna ustiın sonuclar 
alınacaiı kuinclir. 

Gıörülliıyor lri ıklun, toprak, otru ve 
saat balıımından çok eherişli Q]an bu 
bllgenin önemli bir koza pazarı o aca
fı ve k6yHln\:ın genliiine etkılcr y pa
cağı besbellidir. 

Bu durum karşıunda S-6 yılhk bır 
çalqma ile daha timdiden müspt-t so
mıdar aJınm?ftır: Her sene ZO bınden 
apğı olmamak Qzere dut fadanı dikıl
mekte ve 300 kutu kadar ipelr böc 
tobumu utılmaktaıchr. 

Pauug ihnak ıçin bu yıl Nallıhan a 
bir muhnık yaptırılman eksiltmeye ko
nulmuş ve ilstcmıe i yapılou,u... Ko a
ların fennig olarak ı lenmc i ıçm ayrı
ca bir böcekçi usta ı koyl'-' u aydın! t
maktıdır. 

Çiftç1yi şevklendirmek içın iyi bo k 
yetittirenlere ve fazla koza alanla a ı a
rasız keJcvet ver lecektir. 

Butün bu çahpnalarla. beş altı yıl 
önce 1500-2000 kilo kou urctcn Nallı
han bu yıl 30-35 bin kılo koza alab le
uktir. Hepsi heps.i 1,5 ayı doldu ma n 
bir zaman içinde: ve zahmets.izce ur ti
len bu miktar kozanın gctırecegi p ra 
bir ilçemiz ıçin oo mli aayılabı r. N 1 ı 
handakı ip k bocckçili ma gelı 
;çın bu le u rac;m iki 
ipekçılık. e tı u · n 
un ·ı 
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Devlet Demiryollan ve L1manları Umum ıı 
Müdürlüğü ilanlan 

İLAN 
Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları ve her gu

rup için icabeden muvakkat teminat paralan a<fağıda yazı
lı Balast 15-S- 935 perşembe günü saat 16 11a kapalı zarf u
suliyle ve 3 gurup olarak ayn ayn İzmir'de Basmahanede 
devlet demiryollan 7 inci işletme müfettişiliği binasında 
atın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlerin aşağıda her grup yani gru
pu teşkil eden kısımların hizalarında gösterilen mikdar
larda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin et
tiği vesikalann ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince i
şe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
ile şartnamenin 29 uncu maddesine uygu olarak her gurup 
için ayn ayrı teklif mektuplarım ayni gün aat 15 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri laznndrr. 

Grupları teşkil eden kısımların mikdar ve vasıtlarma 
göre muhammen bedelleri değiştiğinden her gurupa aid 
teklif mektuplarında gurubu teskil eden kı~ ımlar kin ayrı 
ayn fiat verilmelidir. 

Bu bapta fazla izahat almak ıstiyenler 7 inci lşletme 
Yol Başmüfettişliğine müracaat edebilirler. 

fşe girecekler şartnameyi yol Başmüfettişliğinden pa
rasız alabilirler. (1951) 
Grup Mikdan Muhammen 

N o. Matre m3 Bedeli 
Lira 

Teminat 
Mikdan 
Lira 

Evsafı 

l 8000 

2 Afyon ( 4000 
Hattı (10000 

10400 

3400 
l3000 

780 

255 
975 

Toplama - kırma 

Ocak 

1 Bandır- (1500 
ma battı (3500 

(1500 
(3000 

l425 
3325 
2100 
5200 

.. 
107 Toplama 
250 ., 
158 Ocak 
390 ., 

1-3246 

kırma 

.. 

Edirne Jandarına Efrat fekt~lli 

kumaııdanlığındaıı . 
Edirne Jandarma okulunun bir enclik ihtiyacı otan (150.000 -

200.000) kllo unun muvakkat teminat parasının asgari mikdar üze
rinden yazıldığı anlaşılmakla bu unun çoğu ve teminat par st aşa..,ı 
hizasında gösterilmekle tashihen ilan olµnur. (2024) 

Muva1aka.t 'l'ahmini 
teminat Fiat Mikdan Tutan 
Lira K. Kr . S. Kilo Lira K. Cin ı Artırma şeklı 
1725 00 11 50 200.000 23000 00 Un Kapalı zarf eksiltme ile 

1 - 3316 

lstanhı 1 D niz 1 evazım atın 
alma omi~yonıındaı : 

Tahmin edilen bedeli 17655 lira 85 kuruş olan 20 ka
lem boya malzemesi 5 ağustos 935 pazartesi günü saat 15 
de Kasırnpaşada komisyon binasında kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve örnekleri her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1324 lira 19 kuruşdan 
ibaret olan muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle 
kanuni belgeyi havi teklif mektuplarını eksiltme saatin
den bir saat evetine kadar komisyon başkanlığına verme-
leri. (4089-1809) 1-3061 

dliye reli:aletinden: .. 
Adet Cinsi 
34 Yazıhane 

79 Yazıhane koltuğu 
126 ntip masası 
31 Evrak dolabı 
33 Daklilo masası 
210 Sandalyn yani iskemle 
60 Koltuk 
10 ÇHhasız mas 
51 Yazıhane 
51 Yazıhane koltuğu 
45 Yazıhan 
53 MarUken aandalya 
Temyız mahkeme i için yukarda mUfredatı yazılı 12 kolem mo· 

bilya ve mefrlişat kapalı zarf :.ısuliyle eksiltmeye konmuştur. Mu
hammen bedel 36,580 liradır. Eksiltme vekalet levazmı miidUriyeti 
odasında toplanacak eksiltme komi yonu tarafından 15-8-935 tari
hine müsodif perşembe gilnü saat 14 de yapılacaktır. Eksiltmeye 
iştirak edecek isteklilerin bu baptaki fennr ve hususi şartname ve 
resimlerile mukavele projesini 185 kuruş mukabilinde Ankarada 
levazım mUdilriyetinden ve t tanbutda Adliye levazım memurlu
ğundan olabilirler. Eksiltme günü şartname ve kanunun tarifi da· 
bilinde muhammen bedelin % 7.5 ğu nisbetinde ot .. n 2,744 liralık 
muvakkat teminatlan andık makbuzile beraber teklif mektupları· 
nı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar imza mukabiJindc 
komisyon riyasetine vermeleri, Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale aatinden bir a t evveline kadar komisyona gelmi 
bulunması ve teklif mektuplarının milblir mumu ile mllhürlenmi 
bulunması lazımdır. (1892) 1-3143 

Afyon Vilayetindf n: 
Afyon-Isparta yolunun 6705 lira keşif bedelli 16 t-538 

- 23 + 900 kilometreleri arası e aslı onarılma işi 9. 8. 935 
cuma günü saat 16 da Daimi Encümende ihale edilmek Ü· 
zere açık eksiltmeye konuldu. Bu işe aid şartnameler ve 
evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, mukavelename pro
jesi, nafıa işleri şeraiti umumiyesi, tesviyei türabiye, şo • 
e ve kargir inşaata dair fenni şartname, hususi şartname, 

keşif cedveli, silsilei fiat cedveli, grafik; istiyenler hu ka -
ğıdlan Afyon Nafıa idaresinde görebilirler. 

~ksiltmeye girebilmek için isteklinin (503) lirahk mu
vakkat teminat verme i ve bu işleri yapmakta iktidarı olan 
birisini kullanacağını ta:ıhhüd edinmesi veya kendisinin 
feı ni ehhyeti bttltınma ı ~arttcr (432Q..1947) l-3221 

ULUS 

~=:ıııım::ııııı:ıımnııı~.mıııı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi yonu ilanları 

Pınar hısar kıtaat hayvanları için 21550 liralık yulaf ılk pey 
1617 lir&, 18660 liralık kuru ot ilk pey 1399 lira, 18520 liralık arpa 
ilk pey 1396 lira, 6525 liralık saman ilk pey 489 liradır. Kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmu§tur. İhaleleri 5 ağustos 935 pazartesi aat 
15, 16, 17, 18 dedir isteklilerin Rize atrn alma komisyonuna gel 
melerl. (1825) t-S055 

İLAN 
Kırıkkale askera anat mektepleri atölyesı içın Jiızumu olao 19 

kalem marangoz malzeme i 14 ağustos 1935 çarşamba günU açık ek
siltme suretile tm alınacaktır. Talipler muhammen bedeli olan 331 
lira 50 kuruşa mukabil 24 lira 86 kuruş teminatı evveliyesini Kırık· 
kale askeri fabrikalar mubasebeciliğine yatırarak vaktinde mektep 
satın alma komi yonuna mUracaatları. {1887) t-3146 

İLAN 
l - Bayramıç amazonu civarında bulunan pıyadc kıt.:ıatının 

senelik ihtiyacı için "578,000 .. kılo un kapalı zarf usuliyle eksıltme 
ye konulmuş ihale gilnil talibi çıkmadığından yeniden münak" a}a 
konmuştur. 

2 - Her kilo unun muhammen bedeli 9 kuruş 25 :.antim thale ı 
17-8-935 tarih saat 9 do Bnvramiç tümen satın alma., komisyonu bi
nasında yapılacaktır. 

3 - Münakasaya gıreceklerin verecekleri unun şerait ve .evs -
fını bulunduğu yerin s3fın alma komisyonuna müracaat ederek öğ
renebilirler. 

4 - Münakasaya gire ekler 2490 numaralı kanunun 2. 3. ilncU 
maddelerine göre i tcnilen vesaikle 3923 lira 25 kuruş muvakkat te
minatını veya bank mektubunu münakasadan bir saat evvel tümen 
muhasebesine tevdi e lerek tilm n satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (18 8) 1-3216 

1 LAN 
Catalca Hctdımkoy Çengez köydeki bırliklerin ihtıyacı 1çm alı

nacak olan 132 bin kilo sığır eti 13 ağu tos 935 salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla ek iltmeye konmuştur. Beher kilosunun tahmini be
deli 29 kuru tur. 132 bin kilonun hepsine birden talip olunabile . 
ceği gibi her garnizon için 44 er bin kilodan talip olanların talep· 
leri de kabul edilecektir. Umumunun ilk teminatı 2871 lira olup 
garnizonların ayrı ayrı teminatı 957 şer liradır. Şartnamesi 191 
kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 
teminat mektup veya makbuz ve 2490 sayılı kanunun ikinci. UçUn · 
eli maddelerindeki vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat eveline kadar Fındıklıda komutanlık tın 
alma komi vonuna verme-leri (1949) t-3222 

t LAN 
1 - Lülı:burgaz uvarı tilmeni kıtaatı ıçin 46,300 kilo sade yağı 

satın alınacaktır. Bir kilosunun muhammen bedeli 80 kuruştur. Be
deli 37,040 liradır ek iltmcsi 21 ağustos 935 çarşamba gunU saat 16. 
30 da yapıl ıcaktır Eksiltmey girme parası 2778 liradır. {2029) 

1-3326 

İsta11l•ul ,,j~ ~Je · l"tı rn1a 

Yiyecegiıı cinsi 
Ekmek 

Elisİltnıf• lr nruınu ıda11· 
Mikdarı Tahmini fiat 

260000 1 l kuruş narh üzerınden 
Beş ol-..-ulun teminat mikdarı 

Lira K. 
Galatasaray lis s1 825 
Haydarpaşa lisesi 792 
Erenköy kız lisesi 247 50 • 
Kandilli kız lisesi ı 15 50 
Çamlıca kız orta okulu 165 

Kurumumuza bağlı beş okul için yukarda yazılı ekmek 
ihtiyaçları şartnamesine göre ve okulların yanlarında ilk 
teminatlar gösterilmiştir. 

Eksilbne 21. 8. 935 çarşamba günu saat (15) de ka
palı zarf suretiyle yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul kültür direktörlüğü binasında top
lanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler 935 
yıh Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanuna gıöre ellerinde 
bulunan belgeler ve ticarethane namına işe gireceklerin 
işbu belgelerden maada noterlikten alma vekaletnamele
riyle eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı 
yazılı kanuna uygun olmak üzere kapah zarf mektupla
rında istenilen belgeler ve teminat makbuz veya banka 
mektuplarım koymak suretiyle zarfların üzerinde teklif
lerin hangi ise ait olduğunu ve kanuni ikametgahtan ya
zılı ve zarfların kapanan yerleri mühürlü olarak belli 
günde belli saattan bir saat evel müteselsil makbuz muka
bilinde kurum baskanlığma verilmesi ve teminatların bel
li zamandan evet liseler muhasebeciliği veznesine yatml
mış olması ve eksiltme şartnamelerini görmek üzere ku -
rom sekreterliğine sormaları ilan olunur. ( 4456) 1-3327 

P.1,. T. biııalaır r levazıuı 

nıiirlüı·liiğündeıı: 
1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri siemens 

bandı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Eksiltme 27 ağustos 935 tarihinde Ankarada P. T. T. 

U. M. lüğü mübayaat komisyonunda yapılacağından istek· 
lilerin bedelsiz olan şartnameleri almak için her gün ve 
eksiltmeye girmek için de mezkflr tarihe rastlayan "sah,, 
günü saat 15 te artnamede yazılı vesikaları ve 111,5 tirahk 
muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak alacak 
lan makbuzu veya kanunen muteber teminat mektubunu 
hamilen kom;::;vona milra~~athın (1711) 1-2931 

dli t• . Vekaletinden: 
Ycni§ehirdekı Temyiz mabkemesı bodrumunda ar ıv olarak 

ayrılan odalarda açık eksiltme usutiyle 297 metre rnikabmda raf
lar yaptmlacaktrr. Muhammen bedel 1670 lira 70 kuru tur. Eksilt
me 16.8.1935 cuma gilnU saat 14 de adliye binası içinde levazım 
müdürtı odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. Umumt ve husu t şartnameler vekalet levazım mildbriyetin· 
dedir. Eksiltmeye gelecek tstekliler şartnamcleri imza mukabitln· 
de alabilirler. Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme glinU eaat 
14 den evel muvakkat teminatları olan 125 lira 50 kuru u nakden ve
ya nakid mukabili kıymetli evrakı mal sandığına vererek makhuz
larrnr komisyon riyasetine t:esJlm eylemeleri lUzumu illin olunur 

(1.9B8) 1:..:..3260 

) l935 PAZA! 

MiHı Müdafaa Ve l·aletı ....., H 'O Alma 

Komisyonu ;1an <.n 

l LAN 
ı - Corlu garnızonu icın 08 200 ı ti k;m"lı "l 

iltmeye konulmu tur. 
2 - İhalesi 12 ağu to 935 pazacte ı 
3 - İlk inanç parası 1948 liradır. 
4 - Bir kilo:.una biçilen ~der 24 kuru tur 
S - Şartnameı:ıini 130 lı:uru a alm k istıv r 

ugrıyabilirler. 
6 - Eksiltmeye gırecekl r tıcarct vestkdsı ılk -trn.mç µ ı..ı-:.ı w 

buz veya mektuplarile birlikte teklif mektupl r m ih le a t 
bir aat evci Çorluda As at n alma Ko. na rmcl ı 1 

l-~lQO 

BİLİT 
1 - Kars Garnızouu için 24.000 kilo sade va · upalı r ek 

es11tmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 13 8.1935 salı gfinu at 10 Kar 'da As. Sa. Al K0 

la yapılacaktır. 
3 - İlk inanç para ı 1440 lira ve hı;pı ınc ıçilen ed r 19.Z 

hradır. 

4 - Şartname ıni gorecekler her gun ba vurabıhrler. Eksıltoıef( 
girecekler Ticaret vesikası ilk inanç parası makbuz veya mektUP" 
lariyle birlikte teklif mektuplarını ihale aatinden bir ant evci 
Kars'da As Satınalma komi yonuna vermeleri. (1913) 1-3174 

İLAN 
l - Kars garnızonu için 18.000 kito ığır eti kapalı zarfla ek 

siltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 15.8.1935 pcr embe gunu aat 11 de Karsta Sa Al 

Ko. da yapılacaktır. 
3 - Biçilen eder 21.600 liradır. 
4 - Şartnamesini almak i tiyenlcr hergün komi:>yona b \fU

rurlar. Eksiltmeye girecekler ticaret vesikası ve ilk inanç parası 
olan 1620 liralık makbuz veya mektupla birlikte teklif mektupları 
nı ihale aatinden >ir saat evet Karsta A • Sa. Al. komisvonun• 
vermeleri. (1934) 1-3191 

B 1 Lİ T 
1 - Elaziz gamiz.:>nu için 500,000 Malatya garnizonu içm 350.00CI 

kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur • 
Eliz.iz ununun biçilen ederi 45.000 ve Malatyannı 31.501> liradır 
2 - Eliziz unu 28 ağustos 935 çar~mba günli aat 9 da Malat· 

ya unu 29 ağustos 935 perşembe günU saat 9 da ihale edilecektir. 
3 - Elazizin ilk inanç parası 3375 Malatyanm 3262 lira 50 ku

ru tur. 
4 - ~artnameler M.M.V. satın alma Ko. dan edinilebilir. 
S - Eksiltmeye girecekler kanunt ilk inanç parasiyle Ticaret 

belgesiyle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ertl 
eksiltmenin yapılacağı Elazizde tilmen satın alma komisyonun<' 
vermeleri. {2012) 1-3317 

BİL11 /. - lhale ı 19-8-935 paLartc!I• 
ı - lımir garnizonu içın bır günü saat 14 te Kars'ta As. Sa 

kilosunun tahmin bedeli fiatı 4 Al. Ko. da yapılacaktır. 
kuruş olan 426.600 kilo kuru ot 3 - İlk inanç parası 1687 h 
kapalı zarfla eksiltmeye konul· radır 

muştur. 4 - Şartnamesini almak isti· 
2 - İhalesı 6 ağusto 935 a-

lı günü saat 16,30 da İzmir MUs. yenler her giln komisyon uğra· 
Mv. SA AL KO da yapılacak maları 
tır. 5 - Ek ittmeyc girecekler 

3 - İlk ınanç parası 1279 li· ticaret vesika ı ve ilk inanç pa-
ra 80 kuruştur. rası makbuz ve mektuplarly1e 

4 - Şartnamesi h r gun adı birlikte teklif mektuplarmı iha 
geçen komisyondan alınır. le saııtından bir saat evvel Kars' 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ticaret odası vesikasile 2490 sa· 
yılı kanunun 2 ve 3 Uncll madde· 
terinde yazılı vesika ve ilk inanç 
akçesi mektup veya makbuzları 
ile birlikte teklif mektublannı 
ihale saatinden en az bir s:!at 
evet tzmirde müstahkem Mv. 
satın alma Ko na vermeleri. 

(1827) 1 -- 3071 
İLAN 

1 - 600 Ton 87 oktan de
receli Benzin kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel: 
258.000 liradır. 

3 - Şartnamesi: 12 lira 90 
kuruş mukabilinde verilmek· 
tedir. 

4 - Eksıltme: 24-8-935 
cuma günü saat 11 dedir. 

S - Taliplerin 2490 sayı
tı kanunda yazılı vesikalar
la ve muayyen saattan bir 
aat evvel 19.350 liralık te 

m:nat mektubu ve teklifle 
riyle M. M. V. Satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(1581) 1-2774 
İLAl'l 

ı - 1.600 Ton 73 oktanlı 
Benzin kapalı zarfla eksilt 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel· 
528.000 liradcr. 

3 - Fenni şartnamesi: 26 
lira 40 kuruş mukabilinde 
verilmektedir. 

4 - Eksiltme günü: 22 
8-935 pP-rsembe saat 1 l de 
dir. 

5 - Taliplerin 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ve 
muayyen saattan bir saat 
evvel 39.600 liralık teminat 
ve teklif mektuplarım M. M 
V. Satmalma komisyonuna 
vemıeteri (1580) l-2773 

BİLIT 
1 - Kars garnizonu ıçm hep 

sine biçilen eder 22.500 lira olan 
t.500.000 kilo çam odunu kapalı 
ı:arfla eksiltmeye konuJmustur. 

ta As satın olma ko. na vermele-
ri. (1944) l-3213 

ZAYİ 

Me udiye ilçesinin Çavdar 
koyünden Fazlı ogullanndan Ha· 
an oğlu Mahmut namına mukay· 

yet nilfu cüzdanrmı zayi ettiın 
Yenisini alacagundan mezkur 
cüzdanın biç bir hUkmü kalmıya· 
caktır. Bulanların İş Banka ı ka· 
pıcısr Zekiye teslimi ilan olunur 

Hasan oğlu Mahmut 
1-3315 

Moblelioda 
lyi bir aile nezdinde mobleli 

bir oda kiralıktır. Kınacı Ha" 
işevi Tel: 3714 1-3264 -
Daima sabit daima 

tabii 
]uvantiu 

·aç boyaları 

İngiliz kanzuk eczan ıu ıatı0· 
ratuvaclarmda hazırlanan J uvan 
tin saç boyaları muzur ve zehırh 
maddelerden tamamen ari olurı 
saçlara t hii renklerini bahcıedcr 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
roivRh olarak ıki tnhii rt'nl üze
rinde tertıb edilmıstir 

Gayet tabiı ve abit olarak te· 
mln edilen renk yıkcınmak ve ter 
lemek htıtt~ dem e girmek sure· 
tiyle tle çıkrn, . En ciddi \'e czrı 
niyetli m rk r. Eczanmerde ve 

,, rvl n r:ı\ n ı:ı. 



--
ıııııaımıııı.ııımıııııım==='mu~ıuııoUıııı:ıım:~urn~M::ü:diı:. r:li:ı. ğu:.~ 
Askeri Fabrikalar 

Satıl k fabrika 
İstanb1ıl Ziraat Banka ındaıı: 

Komisyonu Hanları 
Satın Alma 

750 KİLO .KART ŞERİ~rda mikdarı ve cinsi 

' Adanada eski istasyon civarında Zincirli mevkiinde 
ceman 45013,3250 metre murabbaı arazi üzerinde kain Bel
çika fabrikası namile maruf: . 875) Jir:ı ol:ın yu - ~- satınalma ko -

Tahmin edilen bedelı ( 1. 
1 

u-um ınüdürlugu 14 de açık 
• fab ıka ar ... ·· ·· saat Y~ılı malzeme Asken • r rihinde cuma gunu k ,Jwnıisyondan 

llliayonunca 23 ağustos 93~ ta rtname parasız ola~ 63) kuruş ve 
eksiltme ile ihale edilecektır. ~ıı ıninat olan ( 140) h~ı (mezkur gün 
verilir. Taliplerin muv:ıkka~ ;addclerindeki vcsaı e ı- 3270 
2490 numaralı kanunun 2 ve 1 (1960) .. rac:ıat arı. 
~ saoıtta komisyona mu öMORO . . 

19.600 KtLO ~OK l! yukarda mikdarı vle cı~ ı 
d r (588) )ıra o d- ı-ğü gatm ama 0-

Tahmın edilen be. e 1 'kalar umum mü uru günü saat 15 de 
Janb malzeme askerı fabn tarihinde açrşaınba z olarak ko
l!ıisyonunca 21 ağustos 9~5 ktir. şartname p~sı lan (44) lira 
çık eksiltme ile ihale e~il;~0 muvakkat te~na~ddelerindeki 
ınisyondan verilir. Talıp c 1ı 1canunun Z v~. · atlan. 
(10) kuru~ ve 2490 nuınara komisyona muraea 3271 iklc mezkür gün ve saatta 1 -

( 1957) TON J{ENDİR tPt karda mikdarı ve 
15 . (540CI) )ira olan Y.':1dürlüğü satın al -

Tahmin edilen bedelı ~ fabrikalar uınuın ~u ünü saat ıs de 
cinsi yazılı mahcme asken 93S tarihinde sa ı g olarak komis-

k · 20 ağustos anıe parasız . ına omısyonunca d'l ektir. şartn . t lan (405) lırayı 
kapalı zarf ile ihale. c ~ e~uvakkat temın: \adar komisyona 
Jondan verilir. Tahpterın kur günde saat 1 e kanunun 2 ve 3. 
havi teklif mektupları.nı. rne:e 2490 numaralı komisyona müra· 

ermeleri ve kendil~rının kur gün ve saatta ı- 3273 
llladdelerindeki vesaıkle ınez 
caatıarı. (1936) ÖR pQMP · · 

ET MOT d ınikdan ve cınsı 
1 A~ 5so) lira olan yuk:d~~Iüğü satın alma 

Tahmin edilen bed~ı f~rikalar urnuın rnu .. "u saat 14 de pa • 
)nzılı malı:eıne a_;ıke 93s tarihinde salı gun olarak komis • 
komisyonunea 27 agu.stos ktir şartJ13JllC parası~ (41) lira (25) 
zarlık ile jbaJe e~ılec~ m~vakkat teınına~; terindeki vesaikle 
Yondan verilir. Talıp;u~anunun 2 ve 3. m~ e (l976) t-3274 
kuruş ve 2490 nuına ık misyona :müracaat arı. 
ıncz:kQr gün ve saatta o . k ru fasulye 

ı5oO Kilo u 
Nohut 

J500 " Toz şeker 
800 ,, Sabun 
soo '' PirinÇ 
500 ~ Salça 
S00 n l{ırıJ1UI btbCI 
1 OO " :M ercitne k 
500 " Telşehriye 
500 " Makarna 
800 " patates 
1200 " ıturu soğan 
l= ,. J{uru ii%ilın ınJkdarr e cinsi 
• ~)lira olan yuk!r~': tm alma ko· 

Tahmin edilen bed~l~ ~ikalar umuın ınüdur!;:.ğü ~ü saat 14 de 
yazılı malzeme ~~~s 8935 tarihinde çarpın parasuı olarak ~o
llllisyonunca 21 ag al edilecektir. ŞartnaJDC.nat olan (145) lıra 
11Çık eksiltme il~ .ih ~alipJerin muvakkat t~e 3. maddelerindeki 

'syondan .erilır9o nuınaralı kan!"1un a rnaracaatlan· 
(80) kurtı§ ve 24.. ve saatta komı6Yon ı- S272 
ve aittle ınczkür gun 

(1956) 

1250 K1LO V .A.ıtE;:ıık kösele yukarda mikdan ve cinsi 
200 .. saıınas r (2525) lira olan {idiirliiğü satınalma ko-

Tahmin edilen bede ~rikalat urnuın -nn saat J5 de açık ek
yazıh malzeme askeri f 935 tarihinde satı ~u olarak komisyondan 
misyonunca 13 ağu;rt01 ktir. şartnan>C r (J89) lira (38) kuruı ~c 
dltme ile ihale edılece kkat teJJ!İnat o ~ d ki veıaikle me%kur gun. 
•erilir. Taliplerin ınuva 

2 
ve 3 ıuadde!erın e t-3203 

2490 numaralı kanunu~ caatlart· (190S) 
ve saatte komisyona ınUra .. 

1 
gALEM BORdU "kdarı ve cin· 

UTURDA ., l yukar a mı nal 
MUHTELİF K • (SSOO) Jira o an :Mlldürlüğü stı ına 
Tahmin edilen bede;; fabrikalar. uınu:ı günü saat 14 d: açık 

ai yazılı malzeme aske g35 uırihınde 1 rasız obırıtk komısyon· 
lomisyonunca 13 ağustos ·r şartnatne palan (262) lira (50} ku· 
eksihme ile ihale edUecektlk·kat teıninat ol "ndeki vrsailde mez· 

. 1 ·n ınuva 3 ınadde erı -3204 n verilir. Talıp erı nuıı 2 ve (1906) 1 
ru ve 2490 numaralı k~Uona müracaatları. 
kfır etin ve saatta konıı5Y RE d2 mikdarı ve cinsi 

3S ADET MtKRO~fgOO) Jira otan Y~~~:Jüğü satınalına ko· 
Tahmin edilen be~e:' brikatar uınuın ın~ba gtinU saat 14 ~e 

yazılı malzeme asken 
6
a935 tarihinde ça:!e parasız o~ k(s~) 

nıisyonunca 14 A~u~to dilecektir. şartn "nat olan (67) .ııra ( "kle 
açık eksiltme ile ıh~ ~ e.n muvakkat te~•ınaddelerindekı ve3s:~z 
yondan verilir. Talıp ~r~anunun 2 .~e caattarı. (1903) J-
kuruş ve 2490 numara koınisyona ınura AÔ 
mtzkUr elin ve saatt11 NUJdARALI Y • · 

TON 600 W karda ınikdarı ve cansı 
3,5 • 500) tirrı olan )~ ·· rlüğU satın alına ko· 

Tahmin edilen bedelı <2
. atar uınuın ınudu. saat 15 de açık ek

Yazılı malzeme Askeri f ;::ı:aribinde salı gunu olarak Jtctnisyondan 
nıis onunca 20 ağustos . şartname parasıı ) lira (50) kuruş ~e 
ut!ı ·1 ' hale edilecektır. _;nat olan (187 'kle ınezk<lr gun 

c ı e ı akkat tel.iP • deki vesaı --3325 
verilir. T aliplerin ınu'I 

2 
,,e 3 ınaddetcrın 1 

2490 numaralı kanunu~ aatları. (2034) 
. • na murac T'.:'c.t . . 

ve saatte komısyo v AR g.EÇP» 'kdarı ve cınsı ooo g1L0 ~ karda au 1 ko 
ı . 60) lira olan y~o . rlüğü satın a ına • 

Tahmin edilen be~elı <~:aıar uınuın ınudue ~ 0u saat ıs de .a: 
l3;2ı1ı malzeme a_:ıken f~~~ı~arihinde perşe:~ar~ı olarak ~;:":C 
nusyonunca 22 agustos dilecektir. şar~nat olan (117) kur 
çık eksiltme ile ih~lel e ·n ınu,,akkat t:ın·ndcki vesaikle te;318 

Yondan verilir. Talıp erı z ve 3 ına~d~d~e;e~~~1~5~) --~------2490 numaralı kanunun ~racaattarı. ( 
·· · yona ınu 

gün ve saatte komıs -- d n. 
- Bankasın a . 

Emlak ve EytaJl] .t le satılık emlak 
F . . ki" Z yıllık taksl T. Lirası 
aızsız, se depozito 

.. e nev'i okak Esas Me,,kiı v . p·nnçhan s 
11 No. Arslanhane rnahaıtesı 1/14os-101s200 330 

40 No. Safran4'-anının y . Ök) 
. . . g~a ( enı . .~ 

hıssesı hailesi Nezıra . 1-2 hissesı uu 
44 Sakarya ma · 9) No. 1ı e~ın ·n verilmek, ge

sokağı 14 (T~ı ilk taksitı p~şı ödenmek üze-
Yukarda yazılı emla a'· müsavi taksıtte 

...ı_ • ·z ye ı 
••si yedi yılda faızsı b te açık artırma 
re satılığa çıkarıldı. urna günü saat on :tliterin o günü 

İhalesi 16. 8. 935 c pıtacaktır._ fst bankaya gelme: 
ile bankamız bi~asınd~f~= cüzdaı.ıarıYt~- 3296 
depozito akçelerı ve n 
len. (1999) 

Makine dairesi, müberrit dairesi, kazan dairesi, ıskarta 
dairesi, çırçır ve temizleme dairesi, şifleme dairesi, hallaç 
dairesi, sulama ve paçal dairesi, çiğit anhan, koza mağa· 
zası, prese dairesi, koza mağazası malzeme anbarı, petrol 
ve ben%in mağazası, atelyeler, hal~ otomobil garajı ve 
atelyesi, müdüriyet binası, misafirhane, ustabaşı binası, 
müdüriyet ikamet binası, başmuhasebeci binasından ibaret 
ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde bollincik marka 
buhar makinesi ve iki adet kazanı, bir adet 285 beygir kuv· 
vetinde Williams markalı buhar makinesi. bir adet 50 bey
gir kuvvetinde Williams markalı buharlı kurup alektrojen 
bir adet 20 beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudret 
te mütemadi cereyanlı dinamo, benzin cihazı. rutubetlen 
dirmc tesisatı, bilümum transmisyon, çırçır makineleri. 
sifJeme makineleri ve elyafın tozlarını almak için makine· 
fer, vantilatörler. su cihazları, yangın tesisan. çenber kes 
me ve delme aletleri, tozlan nakil vasıtaları, bilumum mal 
zeme ve yedekler ve sair alatı edevatı bulunan ve pamuk 
ve nebati yağlar sanayii Türk Anonim Sirketinin malı 

olan: 

i • 
ın m~ralı ('Jrrır ahri <a. ı 

B~nkamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıt'a 
senetle borçlu bulunan Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii 
Türk Anonim Şirketine bu borcu ödemesı için yazılan ve 
gönderildiği kayden müsbet 10. 4. 935 tarihli ihbarname 
üzerine de tesviye etmemiş oldu<Yuııdan işbu horcun ihale 
tarihine kadar % 9 faiz ve % 3 komüsyon. sigorta ücreti, 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masarifi· 
le birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza ipo 
tekli olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müstemi 
tatı ve Adana Tapu Müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 nu 
maralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan ve 
2280 numaralı kanun mucibince üc yeminli ehli vukuf ta· 
rafından cem'an 10?.500 lira kıymet takdir olunan mcz· 
kiir fabrika 169? numaralı Ziraat Bankası kanununun hü· 
kümlcri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat iha· 
lesi 26. 8 935 tarihine müsadif pazartesi günü aat 2 de İs
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi o/o 7,5 dur. 
Şratname Galatada kain Bankamız, Ankara, Mersin. 

Adana Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. (1584) 
1-2726 

ANKARA iCRA DAİ RESi GA YRf MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUGUNDAN: 

Mucuz olup açrk artırma ile satışına karar verilen Ankaranın 
ön Cebeci mevkiillde ve demir battı güzergihında tapu kadastro· 
nun 577 adanın 3 parsel numarasında mukayyet Süleymana it 
1887 metreden ibaret ve 1887 lira kıymeti mubammeneli bir bap 
arsa qağıdaki şartlar dairesinde satı çıkanlmı tır. 

Evs&fı: Halihazırda gayri mezru tarla h linde arsadır. 

Satr~ şartları 

ı - Satış pe in para ile olmak üzere S. 9. 1935 tarihine mü dif 
pe!J«mbe günü saat 14 den 16 ya kadar lem dairesi gayrimenkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

2.- Talipler takdir olunan kıy~tin yüzde 1.so n!sbctin?e 
pey akçesi veya milli bir bankanın temınat mektubunu getırecektır. 

3 _ Sat?J günü artımuı bedeli takdir olunan kıymetin yUzdc 
7 s b\alduktan ve üç defa bağırıldıktan sonra mczkUr günde saat 
16 da en çok ve en son artırana ihale edilir. 

4 _ işbu tarihteki artınna__da tek~i[ edilen bedeli ~~kadd~r 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadıgr takdırde 20. 9. 1935 tarıhınc mu· 

dif cuma günü aat 14 - 16 da yapılacak ikinci artırma netice
sinde Vç defa bağırıldıktan sonra en çok ve en son artırana ihale 
olunur. 

5 _ Birinci ve ikinci ihalelerde ıhal deli ihalcyı miıtcakip 

verilmediği takdirde üzerine ~ba~c. edilenin tal p c>:lem sylc i~a: 
le tarihinden itibaren yedi gun ıçınde vezneye teshm edılmedığı 
takdirde ihale bozulacak ve • i bu ta!epten evel en yük~ tek~i~te 
bulunan talibin teklifi veçhıl~ atrn~ga razı olup olmadıgı kend~sın
den sorulduktan sonra tekli!ı ~eFhı~e al~ağa razı .oldu~u tak~ırde 
farkı ihale, ihale feshedilen bırıneı tahbten tahsıJ edılmek uurc 
ikinci talip uhdesine ihale olunaca~t.ır. 

6 _ Her iki artırmada mal talıbine ıhale edıldıkt tapu harcı 
ve yüzde 2,50 dellaliye muşteriyed .~ittir.l k 

1 '/ _ Borçlu ve alacaklılarla ıger a akadarların g ynmen u 
üzerindeki haklarını ve hususiyle fa!z. ve ~a rafa . dai~ ola~ i~dia· 
larmı evrakı miısbiteleriyle 20 ~u? ~ç.ınde ı~ra daıresıne bıldırme· 
leri aksi halde hakları tapu sıcıllıylc sabıt olmadıkça satış be
delinden paylaştırma muamelesinden hariç kalırlar. 

s _ Artırmaya iştirak edenler d~ha ~v.el ~ar~nameyı görmüş ve 
okumuş ve gayrimenkulün imar azıyetını bılmış ve bunları tama· 
men kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

9 _ t bu açık artırma şartnamesi 4. 8. 1935 tarihinden itibaren 
934 - 43 numaralı dosya r herkese açıktrr. 

10 _ Taliplerin mezkUr tarihlerde_ icra dairesi gayrimenkul 

t -urlugu-na müracaat eyleınelen lüzumu ilan olunur. 
1§ ... ~ 1 - !276 

Pazarlık ilanı 
Maliye Vel{al tiııdeıı: 

1 _ Pazarlığa konulan iş (Merkez muha becili •inde yapılacak 

banko) · d 1' 'f bedeli (203) lira ır. 2 - p eşı 1 k 19 atrustos 93S tarihine müsadif pa1utesi günü 
saa;;; be~:r ~aUye vekfileti milli emlak mıidüriyctinde yapılacak-

, tır. 
4 

_ Eksiltme pazarl~k sur~ti.lc ~:nl~caktır.1' · 

5 _Pazarlığa girebilmek baıçın ıühenıd~n1 . ~~ dıra 15 k1u~ş ınu?k· emiııat akçesi ve Nafıa şm en ı ı.,ın en ver lmit chlıyet 
kat. t h . olması ıaznndır. (2006) ı-3320 
vesıkasını aız 

SAYJFA 7 

Ankara beled1vt eısh P.i ilanları 

l LAN 
Mevsim dolayı ile birde su darlıgr başladığınd n 1eni ve er 

ki şehir sulannın 27.7.1935 den itibaren gecdcn aat 2.3 den saoah 
" l tıyn !radar ular Jcesileccktir. (1930) 1-3181 

t LAN 
Beledi) kimya evi için ecuyi kimyevı c t> ram pl ı • ur 

ahnacaktır. İsteklilerin 13.8.935 salı günü s:ıat 13 d komısyo:ı.: 
gelmeleri, muhammen bedeli 324 lira 45 kuruştur ) uva ~ temi· 
natı 24 lira 30 ktıru tur. (1920) 1-SJBO 

İLAN 
Hisarda yıktırlan çeşme enkazı açık arttırma ıl uı aktır. 

İsteklilerin 14.8.935 çarşamba giinü c;aat onda leva:r m dırektör
lugunc gelmeleri (Muhammen bedeli (20) temin t (1.50) üra "ır 

(1974) l-3Z30 

Jiin riili luhafaz,;l f,, n~I 

1 on1utanlıib İstanln 1 ~n tın afn a 

F on1i. 'on undan: 
1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı için 4000 çıft Asker Fo

tini kapalı zarfla 21-8-935 car amba günü saat ı 5 de eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan: 20,000 liradır. 
3 - Evsaf ve niimune-:i komisyondadır. Goriılebılır e 

alınır. 

4 - İstek] ileı bu işin « i ,5 tutarı olan 1500 liralık vez
ne makbuzu veya banka mektubunun tekbf mektuplarivl 
birlikte saat ~4 de komisvona vermeleri. 4302 l<J.?2) 

. 1-322i 

' 

Satılık yağ ve c·g t 
Fabrikası 

İ:-itanhuJ Ziraat l~anka. ınfh~n: 
~),... irult•. !\J..r ... i11 - Tnr-.u .. ~olu iizt riııdt • 11 ı·c·

Iİ)C' rualıallinclt• kriiıı pamuk \t' ıwbati }ajil:ır türk A
nonim ~irkc•linirı ııualı. 

Yağ \C U~it fabrikaları H' mii ... tı·ıuilat 
bulunun ifil '" ccle' nt motiir ',. '3.İrt· ... h le• 
(miifr(•clatı ar&nnmcclc• )UZ.ılulrr) Ht· o~n hnH·ı no
terli~rirnlc• ln elik C'flilmi~ :JO. 11. 9:-J l tarih \C' 151 2 
numaralı :mukaH·lt· ilt> Pnmıık \C' dtalİ J n~J.ır an ~ ij 

l'iirk Auoııim siı-kc•tinin lmnkumıza olan mik lan nıa· 
ilim bor~unu O. . ] 935 tarilıiJHlt• giinrlnilıli;!i l,:a)
tJc·n mii"h<'t ihlmrnam iizc·rint• cif' lPs\i\c' t•\nwmi~ ol-

• 
ılnğurnlnn i~lm borcun ihale rarihirw k. ,f :ır yii?.ıfı• 9 
f niz 'c· yiiztlP. 3 komi yon. igorta Üf'rt>ti. he. sah nıa"
rafr, nakli nul.ud. munım·le 't'l"f.!;İsi,. ıt\ uknı iicr<•ti ' 
;.air hHımmm mn nriflr lıirHktt• 1 h ili it:iıı bu hor\" 
mnkalıilindc bankamıza ipotekli ~ nkarıfa luulut., dn 

· ir c• fı )Bzılı le in tapu miidürlii~iiniiıı 

23. 11. 929 tnrilı ve 5 ~ 980428 nnmtır. lr tapn ''n"
diyl ,irk tin ta rrufu ltmda bulun n 'e (2280) 
numaralı kamına t ,.fik n ii': yeınirıli c>hli nılmf tnrn
fmclan cenum 158.822) lirn kt}nwt takdir t>clil n 
me.zkfır f alıriku ( 1697) uırmarnlı Zirnat Banka ı lrn
nuım hiikiimlt•ri tlnirr. inde 1 O. 8. 935 tarilıimlt•n 
itilml" n hir huçuk ) mÜ<Mt•llP t:ık ı11rma a eıkn
rılnu tır. 

in nkkat ihalesi 2 '· 9. 935 tı'lıihirw mü dif 
pcrscrnhc ~iinii "' at 2 rlı• f ... tanlnıl Zirn .. r R:m:k "'ıııtlıı 

pılacn tır. 
Teminat nk~c i yiizflP 7 1 2 dir. 
Şaı1amn•• Gulaıacla kain hnn nuz, 

nknra Zirnnt Rımknlnrı 1 anıların 

AııJ ara ş lıri 

rlnnn. eı • 
... ıfnn .. tır. 3306 

1 - Eksiltmeye konulan ı Ankara tnMarh 1 duvarı t ınsatı 
Ke if bedeli 67871 lira SO kuru tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve t'Vrak unmrd r : 
A - Eksiltme şartname 
B - Mukavele proje i 
C - Nafia ışleri şer;> iti umumıycsi 
E - Hususi artname 
F - Kesif cetveli 
C - Proje 
ı tiycnler bu ıırtnamdcn ve evrakı uç lira d l muk bılınde 

Ankara lmar mııdurJuğUnden lacaklardır. 
3 - Eksiltme 23. ğustos. 935 cuma günu at ı Anlr.ıra İmar 

müdürlüğünde yapılııcaktır 
4 - Eksiltm kap lı zari usuhylc pıl ca'ktır. 

5 - Ek itmeye gircbilm k lçın i teklinin 4643 lira SO kuru mu
vakkat temınat v rme ·• bundan bal a a ğıdakt ve • :ılın iz olup 
eksiltme komisyonuna gösterme i liı:ımdır. 

Eksiltmey en azı bir par~da S bin liralık temiz dnvar ı 1 p 
mr olduğuna dair ve ka alanlar girebilir. 

6 - Tc~if mektupları yukarda Uçüncll maddede yazılı aaatttn 
bir saat .cvchne k:'1~. Ankara lmar müdürlü ne etirilett eksilt· 
~ ko~ısyonu re ıslı ınc ma~buz mukabilinde veril c.cktir. Post ilt 
gondenJ~cek mektup! nn nıhayet Uçuncli maddede yazılı saate b· 
dar gelmı olma ı ve dış arfrn mllhOr mumu ile fyice kapatılmış bu· 
lunma ı lllıımdır. Pô tada olacak gecikmeler k1abul t'dilmcz. (2009) 

Hastane i Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarım Adliye .S yı 

karşısmda Hayati partm nm· 
da her gün 15 den 19 tak tdar 

bbule baş1amı ır. 

1-3321 

Kirulık nparlımaıı 

Kılınç Ar 1 n rnab llcsindc 
ı I No. Ju apartımarun iıçunc 
katında 4 oda irnhktır. &kıtı 
gUzel hava elektrik ban o r . 
İçindekilere mOracaat. 

1- 3219 
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TIJRKlYE ŞEKER FABRiKALARI ANONiM ŞlR
KETlnin Alpullu, Uşak, Eskiyhir ve Turhal 

ŞEKER FABRiKALARINDA VE lSTANBULDA 
f ahrikaların teslim edecekleri tarzda ı 

Kristal kilosu 25kuruş, 
Kesme kilosu 28kuruştur. 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda ya
zılı yerlerde de ve hizalarındaki fiyatlarla 10 Ağustos 
1935 tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Bursa da 
İzmir 

Balıkesir 

Adana 

Vagonda 

İzmit 

Adapazarı 

Samsun 

" 
,, 

" 
" 

limanın
da fob 

Kristal 

25,50 
26,10 
26,40 
26,80 
25,25 
25,65 
25,10 

Kesme 

28,60 
29,25 
29,70 
30~15 
28,30 
28,80 
28,10 

(Fob Samsun fiyatı; Karadeni.z sahillerinde herhangi 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura 
yükletilmiş bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonra· 
ki navlun ve sair masraf müşteriye aittir.) 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gün içinde 
ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BİR 
TON, İstanbul ve sair yerlerde en az BİR VAGON sipariş ; 
kabul edilir. ; 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır.) · 
Yukardaki fiyatlara sigorta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

·İstanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 
Diğer sipariş ~rtları fabrikalardan veya İstanbul, An-

kara ve Samsm Bürolarından ö~renilebilir. 1-3211 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
.Vekaletinden: 
' 

Küçük sıhhat memurları mekteplerine, talebe alınma şartları 
aşağıda yazılmıfbt". Bu mekteplerden Çorumdaıki leyli ve İstan
buldaki nihari olup bu yıl yalnız erkek talebe alınacak ve kız ta
lebe alınmıyaca.ktır. 

1 - Türkiye Cmnuriyeti tebaasmdan olmak, 
2 - Yaşı 19 dan aşağı 26 dan yukarı olmamak, 
3 - Orta derece tahsili bitirmiş olmak (orta mektep mezunla-

riyle kadro doldurulamazsa, bu derece tahsil gördüğünü isbat 
edenler de alınabilirler. . 

4 - Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerHkle ilişiği 
bulunmamak. 

Buna göre isteklilerin el yazılariyle yazılı ve açık adresler.ini 
havi bir dilekçe ile 1 eylül 1935 tarihine kadar, Çorumdaki mek
tebe girmek için An.kara4a Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
ne ve İlitanbulclaki mektebe girmek iç.in doğruca İstanbul Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet müdürlüğü vasıtasiyle bu mektep müdürlü
ğüne müracaat etmeleri ve aşağıdaki belgeleri dilekçeleriyle bera-
ber göndermeleri lazımdır. · . 

A - Nüfı.is hüviyet cüzdanı (aslı veya tasdiıkli sureti), 
B - Orta talaail ıahadetnamesi aslı veya bu derece tahsil et • 

tiğfoi gösterir ta.sdikname aslı, 
C - Mütehauı-sları tam hastane heyetinden alınmış nümunesi

ne uygun ve tasdikli resimli sıhhat raporu. (Bu rapor hastane baş 
tabibliklerinin mihriyle mühürlü ve kapalı olarak istekliler tara-
fından diğer bel~leriyle beraber gönderilecektir.) . . 

Bu hastaneler· Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarbe.kir nümune 
hastaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinden iabret olup buralarda muayene 
olu.mak için bu hastanelerin mensup oldukları valiliklerin sıhhat 
ve i~imai muavenet müdürlüklerine istekliler tarafından bizzat 
mün\caat edilecektir. 

D - Tahsil etmİf oldukları mekteplerden veya oturduıkları ye-
rin polis idaresinden alınmış iyi hal kağıdı, · 

E - 4,5x6 boı,uada üç tane fotoğraf, 
F - Çorumdaki mektebe girmek istiyenler için, sureti aşağıda 

yazdı şekilde noterlikçe tasdikli velileri tarafından ve velisi bu
lunmıyanların kendileri tarafından verilmiş taahhüd senedi. 

TAAHHÜD SENEDİ SURETİ 
Çorumdaki Ierli küçük sıhhat memurları mektebine alınarak 

talı.sil edip mezun olduktan sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kaletinin tayin edeceği yerde ..beş yıl yapmağa mecbur olduğu (ol
duğum) hizmeti kahal etmediği (etmediğim) veya ka.bul edip de mu

ayyen müddeti bitirmeden bıraktığı (bıraktığım) veya sıhhi sebeb
ler haricinde t!lhaili bıraktığı (bıraktığım) veya mektepten çı -
karıldığı (çıkarıldığım) takdirde kendisi (kendim) için sarfedi
len parayı nizami faizi ile birlikte ödemeyi müteahhid, zamın ve 
mütekeffil olduğumu natık işbu senedim bu Vekalete verildi. 

(2002) 1 - 3271 

Babaeski Şarbaylığından: 
Babaeski kasabasına yapı.\acak elektrik tenviratına lazımgelen 

plin Ye pro;enin yapılması 29-7-1935 tarihinden 18-8-1935 tarihine 
ka4ar yirmi bir gün müddetle açık indirmeye konmu,tur. Bu işe 
istekli olanların nıe prtla yapabileceklerini gösterir şartname bir 
lira mukabilinde Babaeski şarbayhğından tedarik edileceği itan 
olunU&". (1967) 1-3239 

Ulukışla kazası 
Belediyebaşkanlığından: 

l - Ulukışla'da yeni yaptırılacak (2115) lira keşif bedelli ha
mam H-7-935 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye 
kottulmu9tur. 

ULUS 
- - 2 E - - ----

Satılık ev 
İstanbul Ziraat Bankasından: 
Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde 

kain Ziraat Bankasına birinci derece ve sırada ipotekli bu
lunan Şinasiler fabrikası namile maruf Pamuk ve Nebati 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin malı olan 1 nu
maralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çi
mento bloktan .inşa edilmiş sekiz odalı ev. 

İstanbul 6 mcı Noterliğince tasdik edilmiş 9. 11. 931 ta
rih ve 15142 numaralı ve Beyoğlu 4 üncü Noterliğince tas
dik edilmiş 11. 2. 933 tarih ve 640/ 33 numaralı mukavele
lerle Pamuk ve Nebati Yağlar Sanayii Tük Anonim Şirke
tinin Bankamrza olan mikdarı malfım borcunu 10. 4. 935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine 
kadar % 9 fai.z ve o/o 3 komüsyon, sigorta ücreti, hesap 
masrafı, nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti ve 
sair bilumum masarifle birlikte tahsili için bu borç muka
bilinde Bankamıza ipotekti olup yukarda cins ve sair ev
safı ve müştemilatı yazılı Adana Tapu Müdürlüğünün 
2. 4. 930 tarih ve 87 numarah tapu senedile şirketin tasar
rufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanuna tevfikan 
üç yeminli ehli vukuf tarafından 8000 lira kıymet takdir o
lunan mezkur ev, 1697 numaralı Ziraat Bankası kanunu 
hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir bu
çuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat 
ihalesi 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de 
İstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi % 7,5 dur. 
Şartname Galatada kain Bankamızla, Adana, Mersin, 

Ankara Ziraat Bankaları kapıların asılmıştır. (1584) 
1-2725 

Ankara inhisarlar 
. · Başmüdürlüğiİ':'den: 

Çf?ğul Tuzlasının İdare evinin tamiri kesfi mucibince '703 lira 
biçilmiştir. · 

Bu iş 15 temmuzdan ıtibaı-en yirmi gün müddetle açrk eksilt· 
meye konulmuştur. İhale ağustesun 6 cı salı günü saat 15 de Ba, 
Müdürlükte yapılacaktır.% 7,S yedi buçuk teminatı muvakkate pa
rasr verenler ve eksiltme artırme ·kanununda gösterildiği üzere ka
~ıt.larını ~etiren~er eksiltmeye girişebilirler. Şartları 8ğrenmek 
ıshyenlerın komısyona müracaatları. (1766) 1-2996 

lş Bankasına yeni 
memur alınacaktır 

Türkiye iş 
· Bankasındaıı: 

Bankamız servislerinde çalı11mak üzere Lise ve Ti
caı·et Liseleri mezunlanndan imtihan ile 15 memur 
almacaktır. Müsabakada kazananlar arasında ayrıca 
yükı.ek tahsil görmüş ve yabancı lisanları iyi bilenler 
tercih olunacaktır. . . 

Alınacak memurlara imtihandaki muvaffakıyet 
ve tahsil dererelerine göre (100) lira ile (70) lira ara-
sında aylık verilet'ektir. . 

Yazı ile imtihan 31 ağustos 1935 de lstabnul, An
kara vt> İzmir şubelerimizde yapılacaktır. 

En son yazılma tarihi 15 ağustos 1935 dir. 
İ~t.-kli olanlar girme ve imtihan şartlanna ait izah

nameyi bankamızın Ankara, İstanbul ve İzmir şubele-
rimizden alabilirler. 1-3167 

Ankara ilhavlıi:Jndan: 
Parsellere ayrılarak talibine ihale edildiği halde mukaveleye 

yanaşmadığından dolayı ihalesi bozulan 5 numaralı parselden çı· 
karılacak kum S. 8. 935 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere açık arttTrmaya konulmuştur. Bedeli 1500 liradır. 

İsteklilerin 112 buçuk liralık teminat makbuz veya mektu.bile 
5. 8. 935 pazartesi günü saat 15 te vilayet daimi encümenine gel
meleri şartları öğrenmek istiyenlerin her gün hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1925) 1 - 3186 

Etlik Merkez lahoratuarları 
müdürlügünden: 

Merkez Serom bina ve müştemilatının Elektri·k tesisatı 21 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 2900 li
radır. Muvakkat teminatı 217 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu mik-
dar paranın veya banka teminat mektubunun hazineye yatırıldığı· 
na dair komisyona malcbuz ibraz edeceklerdir. Eksiltmeye ehliyeti 
fenniyeyi haiz elanlar girebilirler. İdart ve fenni şartnamesiyle te
sisat projeei bedelsizdir. Almak ve plinlarını görme·k istiyenler 
her gün için liboratuvarlar Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltme 9 ağustos 935 cuma günü saat 15 de Ziraat Vekaleti 
Muhasebe Müdilrlilğiinde toplanacak komisyonda yapılrr. {1804) 

1-3039 -

4 AGUSTOS 1935 PAZ~ 

Satılık fabrika 
İstanbul Ziraat Bf ııkasından: 
Adanada yeni istasyon civarında Narlıca mevkiİll 

bulunan ve ceman 57915 metro murabbaı arazi üzerin 
kain ve Şinasiler Fabrikası namile maruf: 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dai 
3 numaralı dizel motör dairesi, şifleme dairesi, çırçır 
resi, platforma 1-2 dizel motörler dairesi. buhar kaZ 
dairesi, biderlik çiğit anbarı, çiğit anbarı, balye an 
temizleme paçel ve prese daireleri, malzeme anhan, 
anbarı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su dep 
müberrit kuyusu, tamirhaneler, c,enber anhan, tahta 
ma dairesi, yazıhaneler, 1 No. pavyon (fen müdürü hat' 
si), 2 No. pavyon (sevk memuru hanesi), 3 No. pav~ 
(tamirat amiri hanesi), 4 No. pavyon (Ustabaşı hanesı~ 
amele helası, su motörü dairesi, su deposu binaların~ 
müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muhattl' 
kesini teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri ı5' 
beygirlik üç adet dizel motörü, çırçır makineleri, sif1eıll1 
makineleri, temizleme ve prese makineleri, vantil~törle' 
umumi transmisyon, kırıcı makineler, pamuk presesi, n 
leme aleti, kantar, kütlü kırması, su deposu, bu~ 
kazanı, demirhane makineleri, marangozhane, makinelel' 
pla~, çırçırları, ptat çırçırlarınm kuvvei mubart'C' 
kesı, lokomobil, Roller gin atelyesi, yedek aıat edevatta# 
ibaret ve Pamuk ve Nebati yağlar Sanayii Türk Anoııiıi' 
Şirketinin: 

Bir nıımaralı cırçır f ahrikası 
İstanbul 6 ıncı Noterliğince tasdik edilmis 30. 11. 931 

tarih ve 15142 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebıd 
Yağlar Sanayii Türk Anonim Şirketinin Bankamıza olsl' 
mikdan matUm borcunnu 10. 4. 935 tarihinde gönderildiı' 
kayden müspet ihbarname üzerine de tesviye etmemiş ~ 
duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve ~ 
3 komüsyon. sigorta ücreti, hesap masrafı. nakli nuktJt. 
muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilftmum masrafl' 
birlikte tahsili için bu borç mukabilinde Bankamıza i~ 
tekli olup yukarda hudut. cins ve sair evsafı ve müştenıİ' 
latı yazılı Adana Tapu Müdllrlüğünün 22. 9. 929 tarih 64 
numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında buld 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vuıaıf 
tarafından cem'an 72.000 lira kıymet takdir olunan ıner 
kur fabrika 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun bil
küml~ri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden itibaren bir buç~ 
ay muddetle açık artırmaya cıkanlmıştır. Muvakkat ihale
si 26. 8. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de tr 
tanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi% 7,5 dir. 
Şartname Galatada kain Bankamız. Adana, Mersillt 

Ankara Ziraat Bankaları kapılarına asılmıştır. (1584) 
1-2727 

Ankara Defterdarlığından: 
Senesi ·İsmi Sanatı Ticaret yeci 
934 İbrahim oğlu Şamlı Nihat Tuhafiyeci Çocuk Sarayı 

Verginin matrahc Vergisi lira 
1200 105 kazanç 
233,33 21 buhran 

. . 126 
Yukarda adı yazdr Kızılbey şubesi mUkelleflerinden Nihat tef" 

~~ tic~et e~!~ği halde adres v.ermediğinden ve bulunduğu yerdi 
o~renılmedıgınden ilan tarihinden itibaren otuz gün zarfında iti'" 
raza hakkı olmak şartiyle ihbarnamesi tebliğ makamına kaim ol
mak U.zere ilan olunur. (HJ90) 1 - 3275_. 

Tosya Belediyesin
den: 

Pazarlıkla elektrik te: isatı ilanı. 
1 - Tosya kasabasının tenviri için yaptırılacak olaıı 

( 42926) lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapalı zarf usu
liyle eksilemeye konulmuş ve eksiltme şartlan gazeteler
le ilan edilmiş ise de talih çıkmadıihndan ayni evsaf "Ve 
şerait dairesinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştır. 

2 - İhale 15 ağustos 935 perşembe günü saat 16 da 
Tosyada Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler evelki ilanlarda gösterilen ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı olan ve-
saikle 16 mcı maddesinde yazılı teminatı o gün ~aat on 
beşe kadar belediye encümenine ibraz ve teslim eylemele-
ri şarttır. (4374) 1-3256 

Sıhhat müdürlügünden 
1 - Özel İdare muayene ve tedavi evleri için dört tane seyyar 

etüv makinesi eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 15.8.1935 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi 

encümeni reislik odasında olacaktır. 
3 - Her bir makinenin tahmin parası 950 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 285 liradır. 
5 ~ İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evetine 

kadar muvakkat teminat makbuzları veya banka kefalet mektuplariy· 
le encümene ve şartnameyi görmek için de bergijn 'llthhat müdür· 
lüğü dairesine g-elmeleri ilan olunur. (1961) l - 3?2Q 

lmtiyu sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşJer·i MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR I Y~N.: 1 BU~Nİ~GEMA~~~~· 1 

f.KULOP) 
Marleine Dietrich tarafından Çankırı caddesi civaflndı 

Ulus Bı11mıvind• baılııııf· 
tN. Z - ihalesi 20-8-935 salı günü belediye dairesinde saat 14 de I ' 

yapılacaktır. 

3 - Şartnmıeyi ıalmak ve öğrenmek latlyenler her gUu. belediye iiiill•liil&iiliiliiiliilii&iiiii, 
dairesine müracaat. edebilir. (1908) • l-3U• 

temsil edilen HUDUT KAHRAl\ıır. 

KIZIL ÇARiÇE 

Pranaızca .azla tarihi bir talleael' 

Heyecan - macera - atk ve 


