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Her yerde 5 kuruş 

Devletçiliğin büyük utkusu: Kayseri kombinası 

KA YSERI KOMBİNASI 

Erciyeş; bugün, eteklerinde 
toplanan on binlerce halkm se -
vinç seslerini dinliyor, o; on be~ 
ay önce de gene böyle bir toplu -
luk görmüştü, saçları, Erciyet'in 
karları kadar ağarmı, fakat Erci
ye! kadar dik ve vakur hir baş; 
topluluğun ortasında, ovanın bir 
kö~esine tek bir kazma vurmuştu. 
Onbe! ey sonra burada büyük 
bir fabrikanın bacaları yükselmiş 
geniş ovada, bayındır bir alan 
doğmuştur. 

Zaman; Erciyeş tepelerinden, 
veni türk l'ejiminin bu büyük abi
desine saygı ile bakacaktır. O , 
türk tarihinin, bu o,~larda, övü -
nülecek izler bırakan uzun akışla
rını da görmüttür. Ancak, Kayse
ri fabrikası, bir akıtın izi değildir 
iç· nde otuz üç bin iğle bin seksen 
tezgahın çalıştığı büyük kombina, 
yurdda köklii yaşamanın işe ve 
maddeye geçmiş kararıdır. 

Türk çiftçisi, işçisi burada 
emeklerinin tam karşılığını ala -
cak, Kayseri bezini sırtında taşı
yan yurddaşlar da, vatanlarının 
özgürlüğiinü ve gP.nliğini insanlı· 
ğm bütün ..... Jeceğinde her zaman 
duvacaktır. 

Kayseri kombinasını yalnız bir 
y önden ölçmekle kalmamalıyız. 
Onun yalnız ekonomi alanmda 
değil sıyasal ve sosyal Y•!•Y•!• -
mızda da ayrı bir değeri vardır. 

O, üçbin İş aylesini besliyecek. 
yılda otuz milyon metre bez ve -
recek, beş milyon kilo tiirk pamu · 
ğunu de~~rlenclirecektir. Bütün 
bunlarla her ber Kayseri kombi -
nası: heş yı'lık programımızın ilk 
büviik basarısı olarak ayrı bir kıy
mettedir. Bu başarış, her türk ka
ral"ının ve programmm, çizilen sı
nırlar içinde yerine getirileceği -
nin yeni bir ifadesidir. Devrimin 
basındanberi - ~üç de olsa - ger
çek üzerinde yürümei!i ana sıyasa 
hilen rejim, birçok büyük işleri 
ta arlanan ölçülerde, eksiksiz ola
rak başarmıştır. Endüstri progra
mımızın, bu anayol icinde başa
rılmakta oldu~unu, Kayseri kom
hinasmm açıldığ'ı gün daha yalın 
olarak görüyoruz. 

Kayseri kombinası dost bir 
devletin elbirliğiyle kurulmuftur. 
Sıyasal alandaki saygılı Sovyet 
dostluğunun endüstri işlerimizde 
bir kat daha kuvvP.tlenmiş oldu -
ğunu görüyoruz. İş hayatındaki 
elbirliğinin birçok güçlükleri var
dır. Kombinanın açılış gününde. 
hütün hu güçlüklerin yenilmit ol
duğunu ve hatta hiç güçlük çekil-
meden it in baıarılmıt olduğunu 
anarak do!tluğumuzun büyük kuv
veti kadar büyük değeri üzerinde 
de durmak gerektir. 

Kamal ÜNAL 

Kazım Özalp gitti 
Sü Bakanımız Kiznn Özalp 

dün aktam lstanbul'a gitmit ve 
durakta uğurlanmıştır. 

Kazım Özalp bir kaç güne ka
dar dönecektir. 

: ························································: : ! : Bugün 4. cii sayı/anıızcla i 
~ B. f,iıuirıo/'un diirıya sıya- J . . . . 
j . mu luırşısmda Sovyet duru· j 
~ munrı saptayan çok önemli 1 
i bir siiylcvi uardır. 1 
! ......................................................... ! 

Bugün törenle açılacak olan kombina, ekonomik 
erkinliğimizin sağlam temellerinden biri olacaktır 
Açılışta buluııacali olan B. Piatal of dün 
sallah geldi ve liarşılandı - Öze 

saal 24 de Kayseriye hare 
tren gece 

• et etti 

ı uıı sabah şchrımizc gelen ve gece Krty seriye giden Sovyet ağır enc!iJstri as1nı. 
miscri B . Piyatalwfun kat§ılanma törenin den tür/ü görünüşler 

Kayseri kombinasının açılma Tahsin Kaya Alp, Sümer Bank 
töreninde bulunacak dost Sovyet Genel direktörü B. Nurullah Sü -
Rusya ağır endüstri komiser yar - mer, Dış Bakanlığından B. Nured-
dımcm B. Piatakof'un başkanlı - din Ferruh, Güvenlik Direktörü 
ğmdaki kurul, Ankara - İstanbul 8. Sadri Aka ile Sovyet Büyük El-
ekspresine bağlanan özel vagonla çisi B. Karahan ~e elçilik ileri ge-
dün sabah Ankaraya geldi. Durak- lenleri, gazetecıler karsı1adılar. 
t:ı liendilerini Ekonomi Bakanı B. Bir polis müfrezesi konukları se -
Celal Bayar, ve bakanlık deni-ı lamladr. 
yönetgeri B. Sadullah, asşarbay B. Sonu Sinci sayıfada ) 

Dünkü güreşlerin 
heıJsini liazandık 
İstanbul, 15 (A.A.) - Dördün

cü Balkan güreşleri yarışmalaı ı • 

na bugün gene devam edildi. Bu 
güreşlerin halk 
içinde uyandır .. 
dığı bi.iyük ilgi. 
atadyoma dört -
bet bine yakın 
büyük bir kala -
balık toplamış -
tı. 

. Büyük h ir 
düzenle cere -
yan eden yarıs

maların teknik 
conuçlan şunlar 
dır : 

56 kiloda -
VU!!oslav Tot ile 

l bul~ar Yürük -
"' tcarı:;ılastı 1a1'. 
(Sonu 1. üncüde) 

Küçıık Hüseyin 
Yaşar 

Gamalı haç üçüııcü 
Raylıın semllolü 

oluyor 
uremberg, 15 (A.A.) - Bu

gün toplan~ak olan nasyonal -
sosyalist rayıştag gamalı haç lafı· 
yan bayrağı üçüncü Rayh'ın tek 
bayrağı yapmak hususundaki hJ· 
kümet kararını toplulukla onayla
yacaktır. Bu önemli · hadiseden 
bahsetmek üzere Bay Hitler'in söz 
alıp alınıyacağ'ı daha belli değil • 
dir . 

Bay Hitler'in Cenevreden ge -
len rapor ve telgrafları büyük bir 
dikkatle incelemekte olduğu ke -
sindir. Bununla beraber dış sıyasa 
hakRmda söz söylemesi beklen • 
memektedir. Bayrak meselesinin 
çok büyük hir sıyasal önemi var. 
dır. Bay Hitler, Bismark impara· 
torluğu olan ikinci alman impara-

( Sonu Z. inci sayıfada) 

Eldeki paktlar bozulursa 

Boğazların süel rejimini 
değiştire~eğiz 

Cenevre, 15 (A.A.) - Özel ay
tarımız bildiriyor: 

Dış İşleri bakammız Dokor 
Tevfik Rüştü Araı uluslar sosyete . 
si asamblesinde aşağıdaki diyev 
de bulunmuştur : · 

" - Umumi müzakere e na . 
sında teslihat bakımmdan herkese 
eşit muamele yapılmasından bah . 
sedildi. Bu münasebetle silahları 
azaltma hususunda eşitliğe varıl
mak imkanı hasıl olamamasına 
kar§ı derin teessürlerimi bil~ir -
mekten kendimi menedemedim. 
Maamafih ıitahsızlanma konf e -
ransı işlerinin tevl:lkkuf halinde 
olmasına rağmen bu husustaki 
ümidimiz tamamen kaybolmuş de
ğildir. 

Bu silahsızlanma bahsi dol y. • 
siyle gerek konseyde ve gerek ıi -
lahsızlanma konferansın sırası 

KARA DEHiZ 

Boğazlar bölge t 

geldikçe daima işaret ettiğim bir 
nokta vardır. Yüksek aaambleni. 
zin önünde söz ahşıın da, bu nok~ 
ya bir defa daha temas i.çindir. 

( Sonu 2 inci sayıfada ) 

İtalyan - habeş anlaşmazlığında son durum 

BtR ANLASMA YOLU BUl"'UNAI\IADl 
Roma, 15 (A.A.) - Bakanlar 

kurulunda Duçe, BolzanQ toplan
tısından beri şüel ve sıyasal du -
rumdaki gelişimle ilgili, uzunboy· 
lu izah! r vermi§tir. 

Süel bakımdan İtalya'mn do 
~ Afrikasmdaki hazırlıkları, ltal
y.a'yı seferberliği yapılmak üzere 
bulunan üstün habeş kuvvetlerine 
karşı emin bir duruma sokmak 
için durmadan çalış ılmakt ve ha
zırhkla,r artırılmaktadır. 

Duçe demiştir ki : 
« - Bazı Bingazi göçmenleri

nin gösterdikleri kaygu dolayısi
le Libya mırımn tahkimine de -
vam olunmaktadır.ı> Duçe, el<lP
etmiş oldağu etraflı bilgiye daya 
narak, kara, deniz ve hava kuv · 
vetlerinin her ne taraftan gelirse 
gelsin ber ti.:. lü tehdide karşı ko · 
yacak hal ve durumda hulunduğıı 
nu söylemiıtir. 

Sıyasal duruma gelince, Duçe, 
beşler komitesinin kut"ulması kev-

}' olfltın ı 

Bükreş'in 
T-ürk parasının ne kadar değer

li ve itibarlı olduğunu daha iyi 
anlamak için balkan memleketle
rinde dolaşmak lazım. 

Bıalkaalarda hayatın bize çok 

fiyetinden ve aynı zamanda 8 . 
Hor ile B. Laval'ın . ıöylevlerin -
den bahsetmiştir. Bu söylevler, ol
duklarından başka türlü olamaz -
lardı, zira bunun için apaçık olan 
bir takım sebebler vardır ve Lı -
giltere ile Fransa'mn ulu lar ao -
yelesi karşısındaki durumu m 
lumdur. Bundan ötürü bu söylev -
ler, soravlr çevcnler ile İtalyan 
ulusu kütleleri tarafından çok bü
yük bir sükun ile karşılanmıştır. 

Bakanlar kurulu, B. Laval ta
rafından «kanunusani 1935 taf'ih
li İtalyan - fransız itilafnam · i 
hakkında kullanılmış olan dosta
ne tedbirlerle bu itilafnamelerin 
teyid etmiş olduğu dostluk hak -
kındaki sözlerden dolayı mem• :ı 
niyetini izhar eylemiştir. İtalya, 
bu dostluğu yalnız iki memleke -

·tin menfaati namına değil, aym 
zamanda bir müstemleke ihtil t.tı 
ve yahut uluslar sosyetesi 

( Sonu 2 inci ssyfadtı l 

ucuzluğu 
ucuz görünmesinin asıl sırrı tiirlc 
lirasının bu memleketlerin. para-4 
larma bakarak yüksek bit kıymet. 
taşımasındadır. 

( Soau z inci aqıl.&ı.. ) 

Blikt~şte Onıversit& ve pıınıımento binalan . 



SAYIFA 2 

l'uldun: 

Biikreş'in 
(Bap 1 iaci aylada) 

Döviz mnelesi,, §imdi,, yaban
cı memleketlerde ıeziye çıkacak 
olan her iasaa i'in öğrenilmesi 
lüzumlu bir sanat haline gelmiş
tir. lstanbulda eğer Biikreş üze
rine çek alırSIUJlz bir liraya Jıarşı
Jık siu ancd seksen ley verecek
lerdir. Fakat efektif romen parası 
alırsanız lirann size yüz otuz ley 
getirir. Fakat daha iyisi var, f ran
sız lrangı alınız. yüz kurıqunuzla 
yüz kırk. hatt' yüz elli ley elde 
ed~ı:lirsiniz, fakat Bükreşte pa
ıamzı bankada değiştirmemek 
prtiyle. Bu kambiyo daraltmala
" devrinde döviz kaçakçılığı ye
ni bir kazanç yolu oldu. Bükreş 
otellerinin kapıcıları veya türlü 
sosyeteler, paranızı, bankaların 
vereceği resmiğ fiatların iki katı
na kadar değiştirebilirler. 

Romanya•da dıprıya para çı

karmak bizdekinden çok daha güç 
bir mesele haline gelmiş. Yabancı 
memleketlerde okuyan talebele
rin hısımlarına gönderdikleri mek
tublarda aç ve periıan kaldıkla
nndan bahs«meleri karıısında 
bile romen büklJmeti kolay kolay 
merhamete kapılmıyor. Ve tabii
dir ti bu kadar sıkıdan doğan ih· 
tiyaç kar§ılıtını doğuruyor, döviz 
kaçakçılıtı burada her yerden da
ha lul•. 

Cebiniı:de siu tunl otuz pa
raya ve hattf tlaba da ucma mal
olmıq leylerI. Bükreı sobkların
da dolaıırken ilk dikkatinize çar
pan ıey vitrialenle okuduğunuz 
rahmlartlaki ııcwıluk oluyor. Zih
nini7Ale bi7Aleld liatlarla bir kar§ı-
1.,ıırma pp170mmm· Aradaki 
lak lld mlsliDtlen dlrt misline 
bdardır. 

Romenln .amrilk resimlerinin 
yülcsekliğin4ea §ikAyet ediyorlar. 
Burada en palJalı olan mallar dı
pnlan K~enltllfllr. Brımınla 'ber• 
ber Biikrq'tl! satın alacatmn in
Kiliz veya alman malı bir mendil. 
68mlek veya iljg için lstanbulda 
en az bir buçuk misli para vermek 
zorunda Jıalırsınn. 

Romaay.-d• para ulıtı hemen 
hissediliyor. Orta balli bir mağa
uda pamrıklrı laail• aradılnn a
mu bana pk apfı Jıaliı8e mal 
ııbrdılar. Daha iyisini istedim. 
•bide yoktıır11 tledill!r,, iyill!ri Çe
lıoslovaJıya11dan ıelir, ıfimrük faz
la oldulrı irin alıcı brılamıyorıız. •• 

Eldeki paktlar bozulursa 
Boğazlar süel rejimini 

değiştireceğiz 
(Bqı 1. iaci u1ılad•) 

Bilininb ki Loaan andlqmau bazı 
aüel bükümleri mubte'ridir ve bu bü • 
kümler, diler mı andJapmılarda mev-

cud büküml« adar fiimullü olmamak
la .beraber milli ilkemizin bir lu1D:Un -

da mUdafaa nırtalanmısı tahdid ede
cek maJfiyettedir. 

Bu hilkiimlerden Trakyaya ait olan
lar, komfu tiç bWdimeti ilgiliyea lilah
aulandmlmı' bölgeler ihdas etmekte • 

dir. Bu böl~lerin durumu, dediğim gi
bi Uç biikilmeti ilgilemekte olduğu için 
onlarm mubafaauna karar ttrmek bak.. 

in da llendllerine aittir. Bu sebebk Lo
AD anc11.....,m bu biikiimlerinden 

bebleimek ni,etinde deliJim. 
ır.at. .... ..-eleli bu YUi • 

yene dqihHr. Ona ait olan l6d biikUm

ler, ,.. .. ,.. IÜll andlafuw bakla· 
nna ·.e memlelletimlsin BotulaırJa ay-

rdaut olu iki 1'IJaeli anunda geçit 
w tııtım ifleriae apr anrlar setir • 
meldıedir. Ba llal. -naDbllae Wlldlm
leria bbllll IU'MIDc1ald me•cad YUi· 
,etıen1e cleda tlelitildikler husule aeL 
mit olmMma n bu naiyetleria burUn 
bile bir çok telle4Wüllere mana bir hal
de buJumnunuı ratmen bqin ele..., 
etmektedir. 

Bu münasebetle qaizdald noktayı 

arih bir rette on.ya silrmeJr ltterim. 

ucuzluğu 
Jllıcı bulamad~mtlan §ikayet et· 
tllılerl lanila için daha büyük bir 
mafazada seksen kuruş ödedim. 

Yiyecelılerdeki ucuzluk daha 
kuvvetle hissediliyor. Ve burada 
Bükre§'in insana hayret verici te
zadları ba§lıyor. Kenar mahalle
de bir ahçı dükkhıınm üstünde 
tabldöt ücretini okuyorsunuz "beş 
kuru§,,. 

Bükreşlilerin boğazına dihjkün
Jülderini orta halli ve iyi lokanta
larında görebilirsiniz. Fransız, 
macar, leh, türk, bulgar, alman, 
yunan mutbahlan, size uzatılan 
kartların üzerinde bir Babil kule
si manzarasiyle birle§miştir. Ve 
porsiyonlar, daima, bizde alışkın 
olduklarımızın iki, hatta üç misli 
büyüklükte. Ônce getirilen ilk ta-
bağı bile bitirmeden doyma.ıken 
ikinci kab olarak ne istediğimi so
ran garsona benim de cevabım bir 
soru oluyor: "Neye porsiyonları 
bu kadar çolı veriyorsunuz.,, ve 
garson beni Bülrreş halkının bu 
kablardan dört beş ta'nesini gö
zünü kırpmadan yiyebileceğine 
inandırmaya çalışıyor. Pol M oran 
bükreşlilerin sık sık soluğu Karl
sbatta almalannın sebebini miy 
delerine böyle aprı derecede düş
kün olmalannda buluyor, hakkı 
var. 
Bükreş ucuz. En mükemmel 

9ngene orlıestralarının çaldığı 
gazinolara cebinde on kurıqu o
lann aılam gidebilir. Biikrq ucuz. 
lalıat ucululiyle dillatimizi ,e
ken etiketinin öniJntlen. beyaz, 
lıirli ve yırtık bir bezden yapılmış 
elbiseleri, çıpltlı ayakları ve yağ-
lı pplıalariyle geçen Jloldavyalı 
ve Ulah köylüler. efsanevi rakam
lara bakar gibi hayretle bakıp ge
çiyorlar. Mısır ekmeğinden ba§ka 
yiyet:H t•lllllNUIUf lıöyl«den bu 
lülıslü. büyük. güzel ve zevk için
de ya§ıyan ıehre geçiş gerçekten 
biraz dışnomal bir hadise gibi gö
rünüyor. 

Bab§İş olarak uzattığınız . beş 
kurıqun üzerine büyük bir teha
lükle atılan carsonları ve kapıcı
lariyle Bükreı ucuz. Fakat lıendi
siyle yeni tanıftlğım bir bu/garın 
illr §ilrayeti Biikre§'in pahalılığı 
oldu. 

Bilttf, B eyl(il ltJS 

Yaşar NABİ 

Almanya - Fransa atle
tizm yanşmalan 

Paria. 15 (A.A.) - Fransa ile Al 
manya ara•mdaki anıuluul atletizm 
yanpnalan bugtın Colomber atadyo. 
munda on binden çok .eyircinin önün. 
de yapılmı' n almanlar bu &ıemU me· 
çı 48 pavana karp 102 puvanla kuan. 
mıtlardır. BUttln birincilikleri alman. 
tar almrıtardır. 

l' eni iki lroıJU re'lcoru 
Boynos - Ayrts, 1 S (A.A.) - Ar -

jantinH kotucu Yoae Riva., yirmi nd1 
ayak kofu•u dünya rekorunu 1 saat 51 
dakika 11 3 5 saniye içinde, ve Ud saat 

rekorunu da otuz dört kilemetre 445 

metre koşu yaparak kmmftır· 

Romaıayatla tedbirler 
Bilkrq. ıs (A.A.) - Bükrqte, ve 

diler 1em tcbirle Ud balgede &snomal 
idareyi matan bir karar çıkardınlftır. 

,.,.,__ yunan weıeenıli 
Atina, 15 (A.A.) - General Panayo· 

takas iyileftikten 1011n birinci JıoJordu-

nun lloamtaDblnn tekrar ele a1acaktlr 
TamuıııiJle 1yilqmai için ıenerale bin. 
nrllecHtlr. 

Şayet, mevcu4 muabcdelerle tesbit 
edilen YU~ dtlitlldikler vukua 

gelirg Türkiye bwalan Bopzların as
keri rejiminde icabeden tadilatm kra
•ma vabeste kılmak zaruretinde kata -

eaktır.• 

DIŞ HABERLE 
İtalyan - habeş anlaşmaz İtalyan bildiriğinin 

lığında son durum yankılan 
(Bqı 1. iad ayılada) 

azaaı arasında çıkan bundan evelki çok Frarua' da: 
daha vahim ahvalde kullanılmamıf ve Paris, 15 (A.A.) - Gazeteler, italyan 
rmbiyeti tarif edilmemit bulunan mü. bildiriğinin yayılmaıı tizerin-e Cenevre. 
eyyidclerin kullanıhnuı yüzünden ha. de husule gelen pıkmlık ve heyecam 
Jeldar olmasına imkan mevcud olmıyan yazmaktadırlar. İtalyanın son :kotarma 
Avrupa tefriki meaiainin menfaati nı. çareaine b8f vuracağını tasınlıyanlar 

mına • kuvvetlendirmek arzuaundadır.,, çoktur. 
Bu bak1111dan bakanlar kurulu, ltal. Eko dö Pari diyor ki : 

yanı\ı uluslıtr IOlyetesinde bulunma. 
sının ne gibi hallerde imkansız bir ha. 
le geleceğini gözden ~çirmittir. 

Bakanlar kurulu, general Debono'yu 
a1luşlayan ve selamlıyan bir telgraf 
göndermeye karar vermiştir. 

Habeşi.tanda umuü~uk 
Adisababa, 1 S (A.A.) - Bay Lavalin 

söylevi hüldlmet çevenleri ve bele im -
paratorda iyi bir etki yapmış, fakat sa 
vaşın başlaması ihtimali elan tarih ile 
§ekilleri hakkında yaprlan tamnlann 
Cloğurduğu karamurhlı geçirememiştır 
Haft hücumlarma karşı konınmak isti· 
yen yabancılar yer ahında sığmaklar 

yapmakta ve aylclerini ülkelerine gön -
dermektedirler. Muhtemel hava bom 
bardımanlanna kal'fl alınan tedbirler 
tb.erine halkın, bozulan tinci durumu, 
pmdi kuvvetlenmİf buJunmaktadır. Ant 
bir 1eferberlik ihtiyacı kal')ISlnda kalın· 
mamak için ıilel kun-etlerin toplanmuı 
YaYaf yavq yapılmaktadır. 

Kolordu komutanı Mikael kuvvetle
rin toplu bir tekilde buJunduiu Ogade
ne hareket etmi9tir. 

eKİUÜn yarwulald Belçika 
auba.ylan 

Brübel, 15 (A.A.) - Lindependan 
ce Belge gueteei, bllkümetin. Negüelln 
bbmetine ıiftn Belçika subaylarmnı 
durwnunu incelemekte oldufunu bil. 
dinnektedir. Bunlardan 1ekbi, heniis 
kırk bet,...... pnn..ı, ohlald~ 
her yurddaş gibi, .Uel hizmet yilıkümU 

altındadırlar. Bu subaylar, NegU.Un 
hizmetinde iki yıl çabpcaldan baıkkın
da )'ilken imalamqlarclır. Diğer taraf. 
tan Belçika bükümetinin 2 mayıs tarih. 
li buyrultu•u gerefiace yU.lrilımel his· 
mette yükümlü olan hrer hangi yurd. 
dqm, yabancı bir orduda da hizmet et. 
mesi yasaktır. 

Bu gazete, belçikalı mbayıların, Ne 
gtisden ayda en u on bin frank aylık 
aldıklarını, ayrıca yarım milyonluk ha. 
yat aieortasma kayıtlı olduklarını ilL 
ve etmektedirler. 

Asamble ıoplantılan bitiyor 
Cenevre, 15 (A.A) - Asamble, ıe

nel görütiilere puartesi '6nit son ve. 
recek ve ölleden sonra konseyin süre-

m üyesini seoçecektir. 

BB. Baldnn-Hor p1'i1fıra&i 
Lonclra, ıs ( A.A.) - B. Baldvin ile, 

B. Hor arasında Chequen'de yapıbıuş 
olan görüşme sıraaında B Van Sıttart 
da hazır bulunmuttur 

Avrupa miiıtlümanlarınıra kararı 
Cenevre, 15 (A.A.) - uviçre tel 

graf ajansı bildiriyor: Avrupa müsJU -
manian kongresi Lehistan, Macaristan 
ve Yugoslavya delegelerini dinlemiş ve 
kongrenin İtalyan • llabet anlaşmazlığı
na her türlü karışmada bulunmaktan ge
ri durma11 muvafık olacağına karar v .. r 

mı.ur. 

holvada llO#dnlik 
Rocm. 15 ( A.A) - latefanl uıaı, 

italyan laalkmm asabiyete lıapıJmıı ol
dutu bllterini ,.ıaalamaktadır. Hayat 
akla " rahat biır surette devam ede -
plmelrtedir. 

fRKilt.ere, Mıaırı tcoruyacalc 
Loncfra, 15 ( A.A.) - Kôireden ray. 

ter ajanlm& bW1trildiline ıörc. batba -
kan. pzetelere pa diyeTde bulunnnqtur · 

.. _ Bir italyan - babq barbı takdi· 
rinde llım"m korunma11 için almacıt~ 
~edbirler balıkmda V"ıs-amiral Torbe.J • 
aramda konupnalar oJmuıtur.., 

Amini Torbes de ingiliz bükümeti 
nin Jılıaır'm lronmmumı aağlaınağa ha· 
arr oldufumı berWtmiştir 

"İtalyanın uluslar 101yeteaıyle iL 
giaini kesmesi, bir gün meselesidir. 
Cenevrede, genel diıtiınce bu yoldadır. 
Ve uluslar sosyetesi, bir ortak telik· 
ki etmege başladıgımız Roma hukü-
mctine karşı scferbcrlige gırişecektır. 
Bu dehşetli bir hayal kırrkhgıdır ,, 

Pöti Parisiyen t<>yk yazmaktadır. 

"İtalya bakan~ kurulunun bildi
rıginin, İtalyanm uluslar sosyetesinde 
üye kalmakta devamına naul iıııkanlı 

olacagı inceleneceginden bahi• olan 
cümlesi, Cenevrcde tdsiı:lerıe yol aç
mııtır. 

Bu cumlenın, İtalyanın yakında 
sosyeteden çelrilecegini bildiren örtülü 
bir söz olduğu ileri sürülmüş, hattl, 
bu çekilişin kesin olduğu söylentisi 

çıkmlftır. Sözde iyı haber alan çeven
Jer, İtalyanın uluslar sosyetesinden ay. 

nlmasının önümüzdeki salıdan aonra 
bir olut olacağmı aöyliyecek kadar ile· 
ri gitmitlerdir. Bu, Cenevrenin batı a. 
cunda asılı, ciddiğ bir ihtardır. Şayet 
\dualar 101yeteai, bu büyük Avrupa. 
devletini bybetmelt istemiyeraa kan. 

nnı vermeden önce dütünmHi ıerelııiT. 
Son dakika yaklqmaktadır. Fakat• 

olacağını kestirme şeklinde söylemek M-

bil değildir. • 

Jurnal diyor ki : 

.. Ya keain bir anlqmazhlı ifade e. 
den bir kararın yahud aon bM4ine Jta. 
dar götürülmilt bir puarbk giriıiminla 
iampuacla bulumdı 'Wıır ... airi 
ıim belki de pek ustalıkla yapıl~ 
tır. Zira, ln&ilterenin muamelesındeki 
sertlik artmıf bulunmaktadır." 

Populer diyar ki : 
0 Dün akpm, Ceaevrede, ltalyaıua 

uluılar ao•yetcsinden bilfiil aynlacab 
ve bunun belki de sah günü cerıclle. 

tcceği genel olarak unılıyora. Ha
balde, bu ihtimal, soluk blllıbkla ar. 
planıneJcıtadır. Tekmil delePSJOnlaı L 
talyan bilcliriği etrafında diifüncder 
yüriitmektedirler. Fakat işe akh erea· 
ter. İtalyanın uluslar soa~tninden ıe. 
kilecegini kesin ~örmektedirler. 

Almanya' da: 
Bertin, 15 (A.A.) - "Volkışer Be. 

obabter., ve "Berliner Tageb1at,, guc. 
telcri İtalyan bbineainin bild.iriii1li 
çözelemekte ve son karar hakkında fi 
kirler yürütmektedirter. 

"Volkişer Beobahtcr., diyor kı. 
"Roma henöz uluslar soeyetcsi ko. 

nufD\alannın gelişimini beklemektedir. 
Bundan dolayı ancak en çok biır bırakığ-

dan memnun olacak görünmektedir. E· 
ğer ltalya vaktinden önce yumuşak 
davranırsa kendisine verilecek bırakığ 
herhalde daha öMmsiz olacaktır. 

Berlincr Tageblat şunları yazıyor 

"İtalya Habeş.istanı almıya batladı. 
ğı takdirde f ngiltercnın son hadde lu1. 
dar hareket edeceğini aanmaıktayıa. Bu 
uzla§lnaya varılmadıiı takdirde inpliz 
bülrilmetinin beklenilmiyen barelretler 
de bulunması ihtimal içindedir.,. 

Kanada N ulular aa.yeteai 
Cenevre, 15 (A.A) - B. Fcrpeen 

(Kaeada), harıpn ~orunmur içia ne IU 

retle birge bir hareket yapdmesını ha • 
celemelı pyeüyle ıcana;aııın gerelıine 
uluslar aoaycteainia diğer üycltrine b· 
tılacatmı aöylemittir • 

Mtın aası etrafında 
Cenevre. 15 ( A.A) - Leh lnaru1u, 

Lehistan finanı ballanmm altın mik • 
yuma bağlı kalmış olan memleketler 

deleıelerinden katınç bir konferansm 
~afJOVada toplanmaam'a 6nayak olmalr 
niyetinde bulunduğu haberini yalanl8-' 

mrttır 

Gamalı haç üçüncü Ray
hm sembolü oluyor 

(Bqı ı. iacı uvıfad•) 

torluju ile bütün ilgilerini kesmeyi ve 
gamalı haçın ~ni alman imparatorlugu 

nun doiuıunu i'8ret etmesini dilemek 
tedir. 

Bu k.arar, Bitler taraftarlarmı ve d 

ha biıyiık bir enerji göstermeğe bir c:ı r 

olarak telakki edilmekte ve aynr ~a .... an 

da rejim dütmanlanna laralbğın te 

kurulması hakkında umud besleyen a r~ 

çevenlere yapılmış bir ibtır ııı:ınıl 

tadır. 

Sıyab, beyaz, kırmızı b1 rak hem r 

hemen bir aynş işareti olmuştu. Çu ıı 

bütiın aynılar o bayragı kullanıyor r 

dı. 

8. Hitler beklenen sii) levini 
verdi. 

Nurenberg, 15 (A.A) - Rayştagın 

.toplantısında bir söylev veren B. Hit 

ler demiştin ki: 

« - Bizim biricık yolumuz, barı -

'p kftlı olan biıyük ve ölçulmez aşkı

mız oJmalıdır. Alman ordusunun vü -
cuda cetirilmesindeki hedefimiz diger 

ulusları hürriyetlerinden mahrum et -
mek delil fakat kendi hürriyetimizi 
müdafaa etmektir • 

B. Bitler, bundan 10nra Almanya. 
nın kendiıini ilgilendirmiyen mesele • 

terle utra.malP: ve bu meselelere karıJ· 
mak istemediğini söyledikten aonra Mf'. 
mel meselesine dokunarak demi9tir ki 

« - Memel vatand&fları, birer ca 
Diden tbha kötü muamele görmekte 

ciirJer. Litvaııya hükümetioe yapılan 

bütün batvurmalar faydasız kabııtır.> 

B. Hitler, uluslar sosyete11ni bü • 
tün ilcililerin nedametini m11cib ola • 

cak ,eylere engel olmaya çağırmIJ ve 
bu hususta §U suretle sozlerine son 
vermiftir: 

c - Altmıf bq milyoalvk ir ulus, 
keneli bakl•ına iki milyonluk bir ulu-

iun baklan kadar olının 1-tefilm sini 
herba14e iltiyebilir. Jlmıd, Litvanya 

tarafından çalmmıt ve Memıtl balkı ae. 
nelercc baslrı altında bhmftır. 

Almanyanın tabii ba itle dildPatle 
ulraıımu gerekir. Yabancı devletlerin 

yapmıı oldukları giripnelu biç bir ao· 
nuç vermemiştir. Uluslar toeyctesinin 

anlatmaya uygı ga.terilmni için ilam 
gelen tedbirlerin alınmMma lalavmlak 
etmesı gerekir. 

S. Hitler, bundan 10nra Amerikada 
yahudiler tarafmdan bayrala yapdan 

hareket meseleıinde Ameribnm cna. 
bmın itminan verid olduRun11 ltelitmlt 

ve Almanyanın komllni•t propapndML 
na mgel olmasına dölenmit bulundu 
ğunu bildirmiştilr. 

B. Hitler'in birçok kere ailrekll al. 
kışlarla kesilen lbylevi on bef daldb 
ıünnüştilr. 

Bundan sonra Rayıtag bqlranı Ge. 
ner. 1 Göring. Uç kanun projesi oku 
muştur 

Bunlardan bf rincisi alman vatan. 

daşlığmı kesin surette taraf etme.lrte, L 

kincisi Almanyada yahudilerin duru• 

munu saptamakta, üçüncuaü ise pmab 

haçı taııyan aancağm ulUlal bayrak oı.. 

rak 1ı:abuiünU bildirmelnedb 

Breınen lladi.a dolay..u. 
.4ınerıimun ıeeaiiril 

Vapqton. IS (A.A.) - Bl1dbnet, 
bükibnen BrodaJd'nia 81ıWB'ln ..... 

urumda nan •JfAlı lldDnda JaıM 
mıt ol4uğu tahkir edid llalmlaa dolaJI 
ahnan Jıflldbnctiae resmen tftll8derint 
bilcfirmittir 

B H111 da fifa.hen alman 11Cideriaı 
teea6rlcrini biWinnft n ht!klınetiA bu 
ifte bir soravı olmacbpu ancü hülril • 
men Brodlki'Din alman htıkümltini ._. 

kit etıııek l\Uetiyle adm dspna tıkmıt 

olduğu dti~ bldull4atnailhı 

eylem istir 
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J~ail aıı festivali 
Bal ~4~n gürc~leri 
I ki giind enberi 1 stanbul' da, on 

yıl öne ve göre düşünülmesi, yir
mi yıl ônceye göre inanılması im
kaıı.o.,ı~ iki hadise, herkesi sonsuz 
ilgilnıdirerek, devam edip gidi
yor. f:iiyiikada'daki Balkan festi
vali ve Taksim stadyornundaki 
Balkan KÜrcslcri, mesela nıe§ruti
yette dü~iınülcmİyecek, düşünene 
uçJlgın .. lfıkabınr hemen kazandı
raca'c. inamlmaz hadiselerdendir. 

1935 de, tabiiğ şeyleri çılgınlık 
ayan bir tek sağgörülü balkanlı 

kalmamıştır. Herkes, yanyana 
yaşamakta olan balkan ulusları

nın biribirini daha iyi tammalatz
nm bugün ve yarm için ancak lay
dalı olacağına kamğdır. 

Eski sıyasa "hüküm sürmek i
çin ayumak,, preıısipine dayanır~ 
dı. Drşardan Balkanlara doğru ve 
Balkanlar~n içinde sinsi sinsi işli
yen bu düşünce, §İmdi salgm bir 
hastalık gibi herkesçe ortadan 
kaldırılmasına çalışılan korkunç 
~ir mikrop kaynağı sayılmakta
dır. Bugünün balkanlı/arı "yaşa

mak için iyi geçinmek ve iyi ge
çinmek için tanışmak,. prensiple· 
rini kutsal birer sancak bilerek 
hep onların ardısıra yürüyorlar. 

Balkan festivali ve Balkan gü
reşleri bu yepyeni mantalitenin 
iki eseridir. Balkanlı gençler, bir 
-tarafta, erkek kuvvetinin en güzel 
ıtsil tezahürü olan güreşlerde be
den yarışmaları ve öte yanda gü
zel sanatların en insanisi tegan
nide, ses ölçüşmeleri yapıyorlar. 
'ôlçüş111eler kaynaşmalara yol v~ 
recektir. 

Balkan ulus/arma böyle kay
naşmalar imkanını vermekte olan 
bütün şefleri saygı ile anmak, bu 
uluslarrn her ferdine borçtur. 

N. BAYDAR 

Dünkü güreşlerin 
(Ba§ı ı inci sayfada) 

Bulgar Yürükof iki defa tuşla yenil
diği için tasfiyeye uğradL 

56 kiloda. - Romen Tojar ile yunan
lı Biris karşılaştılar. Romanyalı iki da· 
kika 58 saniyede tuşla kazandı. Biriı iki 
defa tuş!a yenildiği için tasfiyeye uğradı. 

56 kiloda. - yugoslav Boyeviç ile ro. 
men Coroces karşrlaştrlar. Uç dakika 31 

saniyede romen tuşla yendi. 

61 kiloda - yunanlı Salis ile bulgı\r 

,Masalof güreştiler. Yunanlı yedi dakika 

23 saniyede kazandı. Maşalof ikı defa 
tusla yenildiği icin tasfiyeye uğradı. 

66 kiloda. - T'ırk Saimle yugoslav 
Deluka gUreşeceklerdi. Fakat yugoslav 
kolu sabt olduğu için gürşemedi ve 
Saim hi.ikmen kazandı. Yugoslav Delu· 
ka tasfiyeye uğradı 

66 Kiloda. - Bulgar Naydanof il~ 
romen Borlovan gürcstiler. Romen Bor

lovan altı dakika 28 saniyede tuşla yen. 
d.i. Bulgar iki defa tuşla yenildiğinden 

tasfiyeye uğradı. 

72 kiloda. - Romanyalı Beti V:\· 
lantin ile yugoslav Fişer karşdaştrlar. 
Yugoslavyalı Fişer dört dakika 38 sa

niyede tuşla kazandı. 

72 kiloda. - Türk Hüseyınle yu. 
nanlı Zaharya karşılaşacaklardı. Hüse· 

yinın dünkü güreşte kaburgaları sakat. 
landll!ından hasta yurduna kaldırılmıJ. 
tı. Güreşe gelmrdiğinden yenilmiş sa· 
yıldı. Ve tasfiyeye uğradı. 

79 kiloda. - Yun.ınlı Safakis ile yu. 
goslav Giş karşıfostılar. Yunanlı sayt 

hesabı ile yendi. 
79 lcıiloda. - Romanyalı Kokoş i1e 

bulgar Gayef karşılaştılar. Romanyalı. 
l l dakika 36 saniyede tuşla galib. 

Bulgar iki defa tusla yenildiğinden 

tasfiyeye uğradı. 
87 kiloda. - Romanyalı Zembah ile 

bulgar Gorgiyef karstlaştılar. Roman. 
yalı altı dakika 12 saniyede kazandr 
Bulgar Gorgiyef iki defa tuşla yenildi 

~inden tasfiyeye uğradı. 
87 kiloda. - Türk Mustafa ile yu. 

gOslav Palkoviç karşılaştılar: M11staf11 

sayi he98.b&yle yendi. '· · 

ULU~ 

iÇ HAB LER 
1,arih l"urulu Aydıııa 

vardı 
Aydın, ıs (A.A.) - Türk ta

rihi aro.ştmna kurumu başkam 
Bayan Afet iJe BB. Fuad Köprü
lü, profesör Yusuf Ziya, Konya 
saylavı Mu:taffer Göker ve arka
daşları, Trakya Genel Enspekte
ri General Kazım Diriıkle beraber 
özel bir otokarla Sökeye gelmiş
ler ve burada ilbay, parti ve hal
kevi üyeleri ve işyarlan tarafın
dan karşılanmı§lardır. Kurul oto
mobillerle Balat ve Yenihisar 
köylerine giderek buralardaki ta
rihsel eserleri ve hele Milet ve 
Vidin yıkılarım incelemişlerdir. 
Aydm halkevinin gönderdiği bir 
kurul konuklarla Yenihisar köyün 
de birleşerek Aydm halkevi adma 
kendilerini sel.amlamış ve arka
daşlarının saygılarım swımuşlar

dır. Kurul, saat 19 da İzmire dön
müştür .. 

Konyada atlı spor 
kulübü 

Konya, 15 (A.A.) - Yeni ku
rulan Konya atlı spor kulübü 
dün akşam bir çay şöleni ile açıl
mış ve 60 kadar üyesi şölende ha· 
zır bulunmuştur. Önemli bir gi
rişme olan bu kulübün açılışı se
vinçle karşılanmıştır. 

Konyada hayvan sergisi 
Konya, 15 (A.A.) - Hayvan 

sergisi bugün süel hayvan hasta
yurdunda açılmıştır On sekiz 
hayvan sergide para mükafatı ka
zanmıştır. Sergi Konya halkına i
ki gün için açık bulundurulacak
tır. 

hepsini l(_azandık 
Ağır. - Yugoslav Begaç ile roman. 

yalr Şuşa'ba karşılaştılar. Yugoslav ıayr 

hesabiyle yendi. 

Ağır. - Yunanlı Salas ile bulgar 
Dimitrof güreşecekti. Bulgar gelmedi 

ve tasfiyeye uğradı. 

96 kiloda. - Türk Hüseyinle yu· 

goslav Tot güreştiler. Hüseyin 11 da.ki. 

ka 46 saniyede tuşla yendi. 

61 kiloda. - Türk Yaşarla yugoslav 
Vuyeviç karşılaştılar. Yaşar üç dakika 

üç saniyede tuşla yendi. Yugoslav iki 
defa tuşla yenildiğinden tasfiyeye uğ. 

ram. 
66 kiloda - Türk Saim ile yunan

lı Vatanidis güreştiler. Saim puan he -
sahiyle yendi. Vatanidis tasfiyeye uğ

radı. 

72 kiloda - Yugoslav Fişer ile bul. 

gar lvanof güreştiler. Yugoslav Fişer 

be~ dakika 14 saniyede tuşla yendi. 
İvanof tasfiyeye uğrad. 

79 kiloda - Türk Nurı ile yunanlı 
Lefakis karşılaştılar İlk on dakika Nu· 
rinin ilı;tünlüğü ile bitti. Nuri ayakta 

güreşmeyi tercih etti. Neticede Nuri 

sayı bt>Sabiyle yendi. 

87 kiloda - Romanyalı Zeımbah ile 

yunanlı Stamos karşrlaştılar. Roman -

yalı dokuz dakika 35 saniyede tuşla 
yendi. Yunanlı Stamoı; tasfiyeye uğradı. 

79 kiloda - Yugoslav Giş Kolman 

ile romen Kokos güreştiler. İlk on da

kika romenin üstünlüğü ile bitti. A -

yakta güreşmeyi tercih ettiği için a -

yakta basladılar ve romanyalı say' he

sabiyle yendi. 
Yug@slav iki defa yenildiğinden tas

fiyeye uğrad.ı 

Ağır - Türk Çoban Mehmedle ro

manyalı Şuşaba güreştiler. 

Tilrk Çoban Mehmed 90 saniy~ 

tuşla yendi. Romıınyah tasfiyeye uğ -

radı .. 
. Güreşlt)I'e yarın gece d~vam .edil~· 

cektir.· · 

Ba]kan tütün 
borsası 

Belı:rrad'dan bildirildiğine 'lö
re Balkan tiıtünleri için birge bir 
borsa kurulması hakkındaki ko
nu~malar müspet bir sonuca v~r
mıstrr. Bu doğu tütün borsası Tur .. 
kiye, Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya, Arnavutluk ve Yugos 
lavya tütün ürünlerinin tecimin
de nazımlık ödevi görecektir. Tü
tün borsasının kunılması için ge
reken toplantı yakmda ilgili ülke
ler yetkili delegelerini saptadı\ -
taıı sonra yapılacaktır. 

Kızılırmak köprüsü 
yapılıyor 

225 bin lira keşif bedelli olup 
yüzde bir buçuk eksiği ile Bayın
dırlık bakanlığınca üstendiğini 
yazdığımız Samsundaki Kızılır
mak köprüsünün yapılmasına baş
lanmıştır. Samsun bölgesi için 
pek önemJi ekonomik değeri olan 
köprünün yapılma işinin mümkün 
olan hızla sonuçlandırılması ka
rarlaşm1ştır. 

Ünlü bir haydut yakalandı 
Bodrum, 15 (A.A.) - Kıyıla

rımızda kaçakçılık yapan ünlü şa
kilerden Altındiş Niko adındaki 
.zorba gümrük muhafaza motıörle
rimiz tarafından yaralı olarak ya
kalanmış, Bodruma getirilmi!~tir. 

D miryolu Ergani · 
O maniyeye vardı 

Ergani {Osmainey) 15 (A.A.) 
- Doğu Anadoluyu batıya bağh
yan ve cumuriyet idaresinin çe
likten sembolü olan demiryolu 
Ergani Osmaniyeye ulaşmıştır. 

Yeni bir hayat müjdecisi olan 
bu önemli hadise bütün halkın 
coşkun şenlikleri ile kaq~ılanmış 
büyüklerimizin adları ükranla a
nılmıştır. 

Çankırıda teprem 
Çankırı, 15 (A.A.) - Bugün 

birisi saat sabah 6.05 de diğerleri 
7.15 ve 8.45 de ü.ç defa hafif tep
rem oldu. Tepn n Ilgaz ilçesinde 
de olmuştur. 

Genel nüfus sayımı 
hazırlıkları 

İstatistik genel direktörlüğü
ne gelen haberlere göre illerimi
zin genel nüfus sayımı hazırlıkları 
hemen hemen bitmiş gibidir. İl
lerde ve ilçelerde ayrılan bölge
lerde çalışacak işyarlar saptan
maktadır. İllere gerekli olan "mat· 
bu evrak,, da gönderilmiş oldu
ğundan bu işlerin tamamlanma,
sından sonra hazırlıklar bitmiş o
lacaktll". 

İstanllul gazetelerinin başyazıları 

KURUN da, Festival başlı - Mükerrer sıgorta ışinde de böyle ol· 
gı altrnda B. A • muş, is.mini evelce de zikrettigimiz 

Mösyo Piyos namndaki ermenınin, her-

« Bugün ba lryarak bir hafta süre

cek olan festival yalnız ekonomik bir 

teşebbüsten ibaret kalmıyacaktır. Asn· 

la.rca birbirleriyle yanyana ve bir çatı 

altmda yaşamış balkanlı uluslar ara. 
smda bir çok duygu ve görenek bağ -
lan vardır. Şimdi sıyasal sımrlariyle 

birbirlerinden ayrılmış olan bu ulus· 

tar arasındaki müşterek bağları yaşat -
mak ve imkan derece-sinde kuvvetlendir 

mek Balkan Birliği lilküsü için lüzum

lu tedbi.rlerdendir. Bütün Balkan ulus
larının en değerli sanatkar.lan ile fes_ 

tivale iştirak etmesi bu noktadan yük
sek bir sıyasal ülküye de yardım ola -

c:ıktrr.-. 

• el de B. Yunüs Na-
CumhUMY di «Kavga şeklini 
değiştirmeğe ,ıogru gidiyoruz» adlı baş 
yazısmda İtalyan - habeş anlaşmazlı • 

ğıntn yavaş yavaş bir A. vrupa karışık
lığına doğru gittiğini ve bugün a/man

Jarla aralan iyi olmakla beraber yarın 
Jtalya Habeşistanda iki senelik bir har 
ba girene alnıanlarrn Tirole inmeleri 
gibi karışıklıklar olması ihtimali oldu
ğunu ileri sürüyor ve ltalya için en kı· 
sa yolun uluslar sosyetesinın bulacağı 

kotarma volıı oldugunu söylüyor. 

ZAMAN 
ela, <Kazandırma -

dan kazanmak ol
maz» baş il~ ı :;Jtrnda '1eniliyor ki: 

c Gesenlerde, mükerrer sigorta adr 

takrlmlll olan işten bahsederken bu işin 

müesseselerıni sigorta ettirenler i~in 
bir hayli zarara !,adi olduğunu yazmış 

- k·ızanclırrnadan kazanmağa - kalkış

manın iktısad kanunlarına uymadığını 

söylemiştik. 

halde türk ulusunun umumi menfaatna 
pek de muvaflk olmadlğt anlajılan dil. 

şilnceleri makul görülerek ona Köre ha· 
reket edilmi'}tir. 

Mükerrer sigorta demlen, yani öz 
türkçesi (çifte sigorta) olınasr lazım 

gelen bu işi yapın.aktan rnv.kt<ad, galiba 

sigorta Ucreti namiyle çerdigimiz pa· 
raların, harice gitmesine mc'ni olmaktı. 

Esas itibariyle bu düşünce çok makul 

ve hatta çok vatanperveran.edir. Fakat 
tatbikatta da acaba öyle olmuş mudur 

ve öyle oluyor mu? Biz öyle zannedi
yoruz ki, çifte sigortayı idare edenler 
mevcut buhrandan dolayı zaten güçlük

le sigorta ettirenlerin verdikleri rara· 
tarın, heım esası, hem de fazlası harice 
g?.tmekteoir. Bizim böyle durup durur

ken ~ıkıntı çekmemize mukabil de me
sela aynı M1lwö Piyos, zannederiz. ga· 

yet bol bi.r maasla (cifte sigorta} ışin. 
ete van P"elin oturmaktadrr. 

Bankacılıkta gösterdigimiz bu ısa • 
betli ve feyizli basireti sigortaclhkta 
da göstermemize bir mani yoktur. O 

halde M. Piyoslarm sözüne uyarak bir 

çifte sigorta İ;line hiç liızum yoktu ve 
yahut var idiyse herhalde bu çifte si· 
gortadan bizim de şahsen zarar görme. 

mize cevaz verilmemeli idi. 

Yazımıza ünvan yaptığrmız so:tu bir 

daha tekrarlıyoruz: cKazanmamn ye -
gane makul yolu kazandmnaktıu çün
kü kazandırmadan kazanılan paraların 

kimseye hayrı olduğu şimdiye kadar 

görUlmemi*tir ve bundan sonra da gö
rülemez. Bu, yalnrz iktısad kanunları
na değil, tabiat kanunlarına bile mu -

ha1Htir.-. 
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Genel nüfı 
Hunun için herkes yalnız lmlurıtluç.:ıı ~ enl.e ytızılıı

lacak ııe bir gii.nrle bitirilecektir • 
. Sayım yıır#Jıımuzun her tar11fıntltı a:vıu ~ürulP tıpı

l<wıktır. 
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BaUiau festi vali dili· 
açıldı 

!stanbul Balkan festivall dUn alı 
şam başlamıştır. Fc&tivale katıklc~ 
kuru Uar diin saat 1 S de köprUdea kal. 
kan bir vapurla Büyülcadaya gitmiş!er. 
dir. Kurullar hepıi ulusal elbiBCierinl 
giymişlerdi. 

Festivale katılmak Uzere Ödemiş 
ten de bir zeybek kafilesi gelmişti. Bal .. 
kan festivali komitesi !iyf'leri l-ıeyetle. 
ri Büyükadada Ai<asya oteline misafir 
etmisler ve onurlarına bir akşam ye.nıt. 
ği verilmiştir 

Saat 22,30 da ilbay ve şarhay B 
Muhıttin 'Ü tundağ bir söylevle fostl 
vali açmıştır 

Gece sabaha kadar danslar yı\prlımş 
ve çok sıcak bir gece g çirilmiştir. Bü. 
tiln heyetler oğle yemeğini lspilan<lit 
pala ta yiyecek'er ve bayrak çekme tö. 
reninden sonra saat 15 de Bi..ıyüka•fa 

Lunaparkında İı;tanbul halkının ve dı. 
şandan gelen konukların önUndc hü 
yük eğlenceler vapılacaktır. 

B. Ustlindagın söylevinin önemli 

ısımları şunlardır 

•- Muhterem elçıler ve kon 
lar, sayın konukıarımı . Bavanl ır 
~ar, ilk müsamercsinıie ulundu 'll 
İstanbul fe tivalinı nurhrıdırdı ı 
nızdan dolayı samimıg tPŞf'1 k'\r •ı 

arzeder. dış ellereden gelen sayın k11. 

nuklarımızın şahıslarında dost "'e k<ım 
şu milletleri fı;;taııhul ehri nam n<ı " 

lftmlarım 

Pek kısa zamanda, t>Uylik emekler'" 
hazrrladrğımız bu festivallerin gtizei ve 
t::ırihi ~ehrimizin hayatında yeni lıir h\!. 

reketin başlangıcı, asırlrk b;ıglanttın 

l>ulunduğunu, ve kom,;ıı,ıluk yolun'1'1 
kuvvetli bir adım olmasını dilerım. 

Son yrllar içinde batı memlek tle. 

rındc turizm cereyanlarına ne k dar 1\ 

nem verildiğini, her memleketin bu hıı. 
susta ne kadar büyük fedakarı klııra 

katlandığını hepimiz bılıyoruz. Mılh•t. 
lcri biribirinc tiaha yakından tanıtara\
~anat ve estetik alanında yarattıklar-ı 

eserleri biribirine göstermek, her mem 
Tekctin, her şehrin tabii güzelliklerini 
gelen konuklara tanltmak ve nihayet 

milletler arasında ekonomik bağlan 

kuvvetlendirecektir. En kısa bir zamanua 
en büyük inkılablarr başaran cumurl. 
yet hükümeti bu kuvvetli cereyana ya. 
bancr kalmazdı. İstanbul belediyesinin 
bugUn attığı adım inkılab Türkiyesinin 
bu alandaki teşebbüslerinin bir baştan· 

gıcıdır. 

Kucağında sakladığı tarihi eserleri. 
ayni değerlerle anılan herhangi bir şe~ 
Hrl,. boy ö1çlişecek derecede k 'i 
olan İstanbul ·muza, tabii güzellikh·r 
l>a1k.mrndan da lıütün diinyada çok giiç.. 
lüıkle belki ikinci bir rakip gösterilebi· 
lir. Tarihi eser ve abideleriyle, Boğ'azi. 
çinin, adaların ve Marmara kıyrlannm 
örneksiz gUzellikleriyJc İstanbulumuz 
en feyizli turizm hareketinin mihveri 
olmağa layiktir. 

Burayı bir yaz şehrı haline sokmak 
hususunda ötedenberi ta ldığımız cok 
kuvvetti istekler, bu festivalle filiyat 
sahasında yeni bir ifadesini bulmuş o. 

luyor. 

Biraz sonra dört mı1Jetin ı;c~ılmiş 

gençleri milli rakslarını oymyacakl:tr, 
türkülerini söyliyecekler, bize sanatla 
rının inceliklerini heyecanla tattıracalı:. 
lardrr. Festivalleri açaPken bu gençleri 
bir daha selamlar ve kendilerine ehir 
namına hoş geldiniz. derim. 

Başta sayın konsolosluk erkanı ...,, 
duğu halde Balkan uluslarının memle 
ketimizde bulunan münıe~sillerilc kcn. 
di memleketlerinin salahiyettar ma · ,,_ 
ları bu festivallerin tertibi i~indc h 
tanbul sehrinl" çok değerli yardım~" 

bulundular. Bu miin:ıselıetle lcencülerı • 
ne teşekkürlerimi sunar ve festival it l. 

mitesinde hiçHr '\Uretle emeklerini ,. 
sirgı.:meltsı?.\n yalnız vurd c:,evgisivle " .. 
heyecanla ça1ıs;ın ;ırk:ufa larım1 ııükr r-ı 

1:1 :ın:;ırım 
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[-Meml-;k~i_t ~al~~) 
UşaK orayı çok önemli ye fa,-dah 

işler yaılıyor 
Urayımızınm bu Uk çalışma yı

Jında gördüğü çıok önemJi işleri bil

dirmek faydalı olacaktır. Yeni şdlir 

'kurulunun ilk çallflD& yılı programına 

ray dikkatle gözde bulundurml{' ve 
gerçek bir ihtiyacm yapıhnası yolunda 

gereken girişimde bulunmuş ve halkın 
aızlanmasına yer vermemiştir. Bjr r"'k 

Uşak'ta açılan ~nNJlr yol "(l('a,ede rarbay} 

koyduğu çok esaslı ve şehrin gerçek 
ihtiyaçlarını karşılıyacak işler üzerin -
d~ ki hayırlı çahşmaaı her gün bir par-, 
ça daha gelisim göstermektedir. 

} ol i~lel"i 
Urayın yaptırdığı yollar yapılan ~-

1 in aşında gelmektedir. Yıllardanbe

ri yo uz bulunan bir çok sokaklar ana 

c el"'r iyi yollara kavuşmuş yazın 

to · n lan kışın da çamurundan kur -
tul <=tur. Halk urayın yaptığı bu çok 

d erli odevden ötürü öğünmektedir. 

~ hır kuruluna ve prbaya kartı olan 
d ı in ıl i ve sevgiler artmaktadır. 

Şehrin başka başka, ytt •e uramla
rın la yapılan yollaır şehre güzelleşme 

'YC b. ymdırlık bakımından da iyi bir 

değer vermektedir. 

Su İfİ 
Halkmuzın her gün üzerinde dur -

l 
duğu w hHeaa bulunduğu su if.iDi u.. 
eu mecralan QD81'ılmış şehrin belli baş
lı eokak ve uramlarına su verilmiş ye
ni çqmeler kurulmuş ve bir çok yerle
re demir borularda su sağlanmıştır. Ö-

nümüzdeki çalışma yılları içinde yapı

lacak en önemli i§ılerden birisi de elde 

bulunan su projesinin tatbiki olacak

tır. Beş yıllık bayındırlık progıraını 

içine alınacak su işimiz bu programın 
tatbiki sonunda kotarılacak ve gerçek 

bir derdimiz giderilmi§ olacaktır. 

Elektrik ve ~ık 
Elektrik Türkiyeye geldikten son -

ıra ilk uğradığı yer Uşak olmasına kar. 
,ın bugüne kadar esaslı bir şekil<ie yi>-

rümemiş bulunuyordu. Uç dört yıl ön

ce kurulan elektrik prkıeti yeni bq -
tan Ye modem bir taiaat yapıD1f, di
namo almıı bfr durumda idi. V.ıdnu 

Upi ulıa1t .,,ollarmda 11lr görlılDı 

bır santralı yo-ctu certyan ba§ ... d en -
dustri kurumlarmd .. n sagJanıyordu. Bu 
kurumların vermekte oldukları cen:ya

nın zamanla yetmediği görüldü ve sos

yete-ııin probrammda yazılı oldugu 

veçhile makineleşme işine önem veriL 
di. Bu işin başarı ile yapılmasında en 

·baş etke kuŞ,kusuz söylemek gerekti.r 

ki ura.,dır. Çalışkan şarbay Can Do

ğan bu iş üzerinde uğraşmış vı;: sonu

cunda başa~ı ile bu işden de çıkmıftır. 
Sayın ilbayımız Bay Hazım Türegünün 
şehrimiz ve urayımız işleri üzerindeki 

yakın ilgi ve yardımlarım anmak biz -
ler için onurlu bir ötk•dir. Uray elek

trik sosyetesindeki kapitaline on bin 

lira daha katmak suretiyle makinelıeş -
me işinde kendisinden beklenen geyi 

yapmış n son ıJHltem bir ~kinenin a
lınması sağlanmıştır. Santral yerinde 

g.ereken işler yapılmakta ve montajın 

iki aya kadar son bulacağı umu1makta

du. Uşak ışık işini de kotamn~rr. 

Bunda emeği geçenlere şehir adına te
şeldrih' etmek yerinde bir ödevdir. 

1 

Urayın yapmakta oıctutu ifl« arL 

alnda modern llaaaranm bir yeri olma

eı gerektir. HaJkm aağlıjı ile ilgili 

olan bu kurumun yapılmasında da pr

tNty ve arkadqlan büyük bir hula ça.. 

JJf.tnaktadırlar. Vç ay sonra yeni Te 

modern kanaramızı açmakla ,eref du -

yacağ1 

Stadyum 

Uşak urayınm ölmez bir eseri ola -

rak dikilen stadyumun her yıl eksik _ 

lerinin tamamlanması için çalışılmakta

dır. Gençlerimizin spor ve beden eği -

timi yaptıkları bu yerin düzenlenmesi 

için urayca ve ilgililerce çalışılmakta

dır. Bu yıl koşu yeri, fut.iol yeri, ve 

parmaklıkların yapılması ön işlerden -

dir. 

Batı Anadolunun en güzel stadı U

fakta ola<:alrtır. Bununla da haklı o -
larak övünebiliriz 

lllıual hurumlan1 yardım 
Uray şehrimizde bulunan ulusal ku

rumlarla da gerçekten ilgilenme-kte on

lara gereken yardımları yapmaktadır. 

Bir lriiltilr kurumu olan Halkevimize, 

spor kurumlarımıza yardım için büdce

ye par• komllOŞtur. Urayımız kendisin

den beklenen çahşmanın üstünde iş 

garmektedir. Dört yıllık çalışma dev· 
resi içinde berkeai sevindirecek eserler 

meydan• getirileceğine inanmaktayız. 

Kalecik tarllll işyarlığı 
Ankara merkez tarım işyan B. 

Yatligir Anhan'm, halltının iste
ği nzerine arıcılık, meyvacılık ve 
bağcdığı diri!tmek üzere, Kalecik 
tarım i§yarbgma naklen atanmıt-

tır. ' 

I\ayseri kombinası bugün t~renle açı]acak 
(Başı 1. inci sayı/ada) 

B. Piatakof ve arkadaşarı otomobil
lerle doğru Sovyet ~iliğine gittiler. 
Saat 10.30 da sovyet elçisi B. Karahan-
1a birlikte Ekonomi Bakanlığına gelerek 
B. Celal Bayan ziyaret etti. Saat onbir· 
de de B. Piatakof yanında Moskova te
cim delegemiz B. Mümtaz bulunduğu 

halde uraya geldi. 
Öğle üzeri sayın konuklarımıza Mar

mara köşkünde özel bir yemek verilmit
tir. Bu yemekte konuklarımız, Sovyet 
Elçi B. Karahan, L.Tconomi. Bakarumaz 
B. Celal Bavar, yör"etger B. SaduJlah, B. 
Nurullah Sümer ve Dış Bakanlığı. ile 
Sümer Bank büyük işyarlarından birkaç 

zat bulunmuşlardır. 
Yemekte, Ekonomi Bakanımız, de -

ğerJi konuğumuz ve dost ülkenin saade

tine kadehini kaldrrmı§. Sovyet Endü&
trisinin kurucularından olan B. Piata -
kof'un Kayseri kombinasının açılış töre
ninde bulunmasının bize zevk verecek 
unutuhnaz bir hadise olduğunu belit -

mittir. 
Ekonomi Bakamm1zm bu içtem söz

lerine cnab weren dejerli llonuğumuz, 
zafft'den zafere koşan ve dev adımlarla 
gayesine doğru ilcrliyen ~mleketimizi 
görmekten duyduğu sevinç ve memnuni
yeti anlatmış şeflerimizle türk ulusunu" 
saadeti için lrafJehini kaldırmıştır. 

Ak§am Anadolu kulübünde gene ay 

nı zatlar bulunduğu halde akşam yeme· 
ği yenmiş ve konuklanmızl'a Ankaradan 
çağnh olanlar İstanbol'dan 23.40 da 
gelen özel trenle tam saat 24 de Kay -
ıeri'ye hareket etmişlerdir. 

*~* 

KayseTİ kombinası hakkında 

'diin Ankara radyosunda verilen 
kon/PranstıT: 

Yarın Ekonomi Bakanı B. Celal Ba
yarm başkanlığında Kayseri pamukhı 

kombinaaı işlemiye açılıyor. Kayseri pa· 
muklu fabrikası, beş senelik endüstri 
programının °"Bakırkliy bez fabrikasın 
t"•.minden,, sonra ikinci işletmeye açı

lan l"ndilstri cilzütamıdır. 

Bu münasebetle burada endüstri 
programının ekenomi eıyasamrzdaki 

mevkii ve sosyal manası üzerinde dur
mak istiyoruz. 

He. inkılibm dayandığı fikir siıtemi. 
bir tarih mahsulüdür. Fikir bir taraftan 
mahsuJU olduğu cemiyetirı şartları için
de doğar ve şekillt>nir; diğer taraftan 
da kendini doğuran cemiyetin seyrine 
müessir olur. Binaenaleyh fikir sistemi, 
kendini doğuran cemiyetin şartlarına 

karşı pasif değil, bilakis cemiyetin bün
yesini ve hususiyetini değiştirmek iti -
bariyle aktif bir mana taşır. Bu baknn1a 
fikirle cemiyet ansında hiç durmadan 
yOriiyen bir te9Ü' ve mu ka bit teııir mü
nasebeti vardır. 

Nasıl her çocukta kendi ailesinin 
her mahsulde kendi toprağının tesiri ve 
kokusu varsa, her fikir eiıteminde ..ı 

kendini doğuran cemiyetin ve tariıt 
şartların öylece mayası ve daır-;ası mev 

cuttu. 
Atatürk. tiirk inlalibiyle tfük dev 

~etçiliği a.rasındaki bu mü 1asebete şöyje 
ısa ret edıyor: Türk11 e"nin tatbik ett' w i 
devletçilik sistemi, ı 9 uncu asırdanbe~ 
SOS} alizm na,.ari} ecil rin ·n iler" .. d'" w.. . . ı aur u-
g~ fı.kırlerden alına• k tercüme edilmis 
bır sıstem değildir B T'ı'rk' . .1 • "nın ı 1tı-

y~çl~rından. doğmu~ ve Türki eye h!s 
bır sıstemdır. DevletciJiain b'ı~cle • '· manaı;ı 

şudur: Ferdlerin hususi te,ebbüslerini 
ve sahsi faaliyetlerini esas tutmak; fa _ 

kat büvük bir ınilltt;n ve geniş bir 

memleltetin bütün iht•vaclanm ve bi~k 
~yll"rin Tanılm,.rl•i!ınr gfü:önünde tuta
rak m•'Tllt"lret ikt•s"d:, ~tını devletin eli, 
ne alm~srdır ~. 

Demek türk inkrlahı.,ın ekonomik 

srvna sistemi olan dt'vlrtçilik Tiirkive

nin içinde bulundu~u tarihi şartların bir 

meyvasrdır ve kendi dışmda cereyan 

eden ve başka şartlar altında teşekkül 

etmiş sistemlerle benzerliği yoktur. 

Türk devletçiliği. hüviyetini, tamamen 
türk milletinin drşardıı ~i ve içerdeki ya

şama ve kendini koruma sartlarından 

almaktadır. 

Fakat bizdeki devletçiliğin maddec 
orijinal olan bir tar fını izah etmek k -
fi değildir. Milli sartların mahsulü ol ı 

bu fikir sistemini.,. doğduğu ~rtları de

ğiştirmek ulus f'koonmisine onun hed f 

bildiği seklini vermek yolunda türk ce -

miyetine yaptr~r m k~bil tesirlerin ı<.Ü • 

mulünü ve muwıffrki\ et derecesini 

aramahyız. Ata•ürkun b"ze din;ktif ol 
bu sözleri. realitf'rl · n "ıl bir k bul • 
mustur ? 

İnlolap idroloiısin n konomi alan -
daki aktif yani yaprcı ve dt'!!iştirici t -l· 

hürünün misalini bize bes s 

• 
Bu tek misal bize, tiırk rn ılab n n 

şartlarından doğan fikir sıstemın n 

yaptığı mukabil tesirlerin şidd t v su 

rat bakımından olgunluğunu ve anlrlı. 

ğmr pek güzel anlatmaktadır Zaten e. 

alitede akis bulamayan bir fikir ~ t"' 

minin, bazı cemiyete tesiri olmayan f I<. 

rin hayatiyetine itimad olunabilir m•' 

Atatürk inlu1ıibı. Türkiy~ tarihine 

ymi bir devir açtyor. 
veriyor. 

yeni bir man'I 

'l/UlS'•n rensanı: Tefrika: 30 1 

• 
Levis ve lren 

Yauzı : PoJ JIORAll 
Türkçe~ ~rnt: Naaalıi BAYDAR 

soğukluklar gündü yedi saat, akşam yedi 
saat - cmlarca bilinmiyen bir pydi. Sevgide 
fren, biitün doğu kadmJan gibi sadece zevk
li ve aza kanaatli idi. Levis'in bütün karyo
lası onun yüzünü kmartırdL ()kp~a 
korka korka baş eğer ve lraqıhktaD çekinir
di. Levis ona hamamda rastlayacak olursa, 
tanrılar çağındaki gibi. hemen dudak1annı 

Levis görgülerine, inceliğine ve biraz da 
iki yüzlülüğüne başvurdu. lren'i şaşkın bul
~~ştu. büsbütün şaşkın etti. Levis gittikçe 
~u aı tuıyor ve İren'in de igttikçe ye
nıldiğini görüyordu. En sonmıda sezdi ki 
İren, belki ona hot görünmek için, arzuları
m yerine getiriyordu. Onun ahlakım boza. 
c;ım ve yahut sevgisini kaybedeceğini biç 
diipİnmeden ba halden kendi zevki için fay
daJanmağa kalkrştı. 

zin gibi reybi değilim. Soravlara karşı kor
kunç bir duygum vardır. benim. 

- Ben "sınırlanmış soravlıyım,. , ben ka· 
ramsar olduğum için. soravı üzerime bile al
mam, diyebilirim. 

- Bu pek pratik bir şey. Siz Levi& karam
sarsınız, çünkü böyle olmak kolaydır. İnSCilı, 
dünyanın hiç değeri olmadığmı kendi ken
dine durmaksızm tekrarlarsa canmı &lkacait 
bir şey kalmaz. Terzi terzi dolaşmadığuna. 
almak istediğiniz inci gerdanlığı kabul et-Aylakbk bütün ahlak bozokluklarmın 

anası ise ahlak bozmluğu da bütün sanatla
rın babaı;rdır. Levis ve İren müzeleri gezdi
ler. İren 'in en çok beğendiği deniz müzesi 
idi. yekcn gemileri dolayısiyle_. Ar'm ne 
oVi · -u ha l~kında hemen hiç bir fikri yoktu. 
Cir' in şeyler arasında istiye istiye yaşardı. 
F--.n-ız resimciliğinden bildiği şeyler doğu
m:•ı bildikleri idi: Ziem, Diaz. Meissonnie. 
D~tay gibi.. 'ı.' unanistana giderken Pelopo
nez savaşlarını okumuş olan Levıs ona Fran
sa, tarihini anlatmak istedi. Fakat İren'in, 
bütün fransız kırallannın doğum ve ölüm 
tarihini ezbere bilmekte olduğunu farketti. 

İren yemeklerden yalmz kabak dolması 
ile domatesli ve üzümlü pilavı, içkilerden de 
tatlı şarabı seviyordu. Levis ona, so?a ile 
tereyağında hazırlanmış yemeklerden ıbaret 
olan franstz hayatının içyüzünil anlattı. 

Biribirinden hiç ayrılmıyorlardı. Sıcak 
oda?ard~ en tatlı yükenleri kesip koparan 

saklardı. 
- Beni ne kadar iirlriitüyal'IUllUS. bi1e-

mezsini%, derdi. 
Ve Levis yaklaşacak olursa ooa ensesi-

ni sunardı. 
Levis, alıpklık dolayısiyle, ona zevkini 

paylaştırmak ister, İren: 
- Sevgide, bir lradmm içinde uyumakta 

olan duygulan uyandmnak yanhşt!I'· Sonra 
ona hiç kimse hükmedemez. AlrnaD masal
larındaki sihirbaz çırağmı bir kere düşünün. 
derdi. 

Sefihliği eski bir arkadaş olarak tanıyan
ların hepsi gibi Levis de bu çekingenlikten 
hoşlanır. Ve bu hal ona hen'i ~da
yanılmaz bir kadın gibi giiel.Uin!L ~ 
çizgı1erindeki bunca hm ft bir talam vahfİ 
zevk alametleri olduğu halde hen sanki 
mermer serinliğiade Wr -1aluk heykeli 
idi 

fren soruyordu: 
- Çılgmbldar etmenin tam anlamı ne-

d. ' ır. 

- Ne diyeyim? Yatıp uyuyacağına gidip 
serpantin atmak, bir takım illiçlar kullan
mak veya şimdi moda olduğu gibi, zevki 
başıkalariyle paylaşmaktır. 

- Bundan ne anlıyorsunuz? 
- Hiç. Sevişmek bazdan için öyle can 

slklCI bir §ey olmuştur ki .bunun sonuna er
mek için bil'kaç kişi birleşiliyor. 

Jluna şaşan İren: •Anlamıyorum,, dedi. 

vı 

Levis, İren'i aynanm karşısında buldu. 
- Şişmanlıyormn, dedi. 
- Neye kendinizi nkıyorsmıuz? 
- Benim için her şey srkmttdır. Ben ıi-

mediğime, şampanyanın kaç senelik olunca 
iyileşeceğini öğrendiğini2 zaman kulak as
madığuna ve çalışmadığım şu sırada bütün 
bunlardan faydalanmak ıstemcdiğime baka
rak sinirleniyorsunuz. Ben düşündükçe dün-
yanın tam, eksiksiz bir bütün olduğwıu sa
nıy?r~~ Onu içinde gördüğümüz kanp,kbk 
geçıcıdır ve bu karşıklığı çoğaltmak da k• 
tü bir şeydir. 

- Siz kederli bir akımsaraımz ben neşe
li bir karamsarım. Ben çoktandır: zevkimi 
alarak başımı kurtamıağa karar vennif bala
nuyorum. Ben böylece yaşayıp ölmek hm
yorum. 
_. 7 Hayu Levis, iı becerikli olmakta d~ 
gildir. Bunu dükıkincdara buakmab. 

(Sonu var) 



. \ ULUS ttJ EYLUL ı~.~ı.., t'A7.ı.\k.. f':-,( 

\akara 'i İ•·ur-. .. l e Sanayi 
hü ro~u ııdaıı: 

f)<las; sicilli licart~l 

Sıcıllt ticaretin 301 numarasında museccel bulu nan Adi:lpazarı Tüt1k Ticaret Bankası Arıoııin.ı. Şir. 

btı .. :ws mukavelenamesinin 3, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37 ve 47 ınci maddelerini değistiren ve 
tuchki alıye ıktiran etmış bulunan layihanın 13.9.<>JS tarihinrl.ı. tescil edildiği ve bir suretinin berveçhıi. 
ıir ;.ıynen neşrerfilmekte olduğu ilan olunur. 

ESKİ ŞEKlL 

.i uncu maddenın Bir.inci fıkrao;ı ~ırketın 
Merkezi Adapazarıdır 

5 ıncı maddı..·: Şırkct111 "erm.ıyesı bır milyon 
l urk !itasından ibaret olup Lclleri beş Turk 1ira. 
sı krymetınde nama muharrer iki yüz bin hisseye 
mıinkasundii'. Heyetı umumiyenin işbu sermayeyi 
bır misli tezyit etmeğe selahiycti olacaktır. Tez· 
yidı sermayeye kanır verildiğj zaman htilkümete 
malumat verilecektır Sermayenin bir mislinden 
faıla tezyıdı evvel emırde hüklimetin muvafaka_ 
tinin istihsaline miıtevakkıftır. Şiııketm ihraç ey. 
liyeceği hisse senedatııun numuneleri kablelihraç 
lieclittas<lik İktısad Vekaletine tevdi edilecektir. 
Şirketin Hbse senedatı birlik ve be!? v~ on ve 
yirmi adedi bir arada olmak üzere Meclisi idare. 
ce tensip edilecek miıkdarlarda rlört tertiote tab 
olunacaktır 

6 mcı maddenm Uçöncfi fıkrası: 
Hissedarlar Türkiye (;umhuriyetı tabıtyefını 

tıaiz olacaktır. 

7 ınci m.1ddenin ~kinci fıkrası· 
Şirketin hisse senedatmın bcyü hibe ve vera.. 

set suretleri ile ahara devir ve ferağ ve intikali 
caiz ise de 4>eyü ferağmda ve ahara hibesinde 
keyfiyetin evvelll meclisi idarece tetkiki ve şir. 
ket defterine kayıt ve tescili ~ımmnda beyanna.. 
me itası lazımdır. 

7 inci maddenin uç uncu fıkrası: 
Şirketçe hisı:edaranrn ismü şöhretını ve sahıp 

oldukları hisse senedatmxn miktarını mübeyyin 
olmak iizere bir deft.er tutulacak ve senedatm 
beyli ferağ ve intikal muamelesi meşruhatı lazr· 
mesile mezkur deftere ve hisse senedine badelka. 
yt meclisi idare reis ve azasmdan tıir zat tara 
fmdan ziri bittemhir tasdik ohmacaktır. . 

• 11 inci madde - Şırketin umur ve mesali.lri 
heyeti umumiye tarafından mansup ve yediden 
on bire kadar azadan murckkep bir meclisi idare. 
ye ihale olunur. 

Meclisi idare heyetinin müddeti memuriyetleri 
fiçer sene olup ancak ;}}irinci defa müstesna ola· 
rak beş seneden ibaret olacaktır. İlk beş sene müd. 
det için teş'.dl olunacak.Meclisi idare aza r Mües. 
isler tarafından intihap olunacaktır. 

12 inci madde - Beş sene müddet için ıntihap 
olunan azanın müddeti memuriyetleri hitam bul. 
duktan sonra Meclisi İdareye Heyeti Umumiye 
tarafından intihap olunacak azanın ilk teceddü· 
dünde kur'a ile ve ondan sonra kıdem itibarile ilk 
iki sene dörderi ve müteakiben üçü çıkarılarak 
yerlerine aharı intihap ve tayin kılınacaktır. Şu 
kadar ki çıkan azanın teıkrar intihabı caiz olacak;. 
tır 

24 üncü madde - Heyett Umumiye vekaleten 
veya asaleten ıaakal yirmi hisseye malik olan 
hissedardan mürekkep olacaktır. Heyeti umumi. 
yede gerek asaleten ve gerek vekaletn hazır bu. 
lunan hissedaranm her yirmi his."le için bir reyi 
olacak ve şu kadar ki her ıbir hissedarın ondan zi· 
yade reyi olmıyacaktrr. VeıkHler.in hissedarandan 
olması meşruttur. 

30 uncu madde - Her sene akdi içtima edece.lı: 
ulan heyeti umumiye şirketin umur ve mesalihine 
dair meclisi idare ve muamelat ve besabata müte.. 
dair murako1plar tarafından verilen raporların kı. 
raatını istima ve hesabatı ledelmüzakere ya kabul 
veya reddeder ve verilecek hissei temettüü tayin 
kılar ve tebeddülil iktiza eden meclisi idare azasl. 
nın yerlerine diğerlerini nasbeder ve şirketin bil· 
ci.ımle umur ve hususatr hakkında bilmüzakere 
kararı ıkat'i ita ve Meclisi idarenin icap eylerse 
iıktidarıru tevsi eyler. fakat heyeti umumiyedo 

-asaleten ve vekaleten şirket sermayesinin laakal 
üç ruhuna müsavi hisseler esbabı mevcut 'olup 
bunların alilüsanı arası hasıl olmadıkça sermaye.. 
nin tezyidine karar verilemez. 

35 inci m~dde - Şırketin temettiıatı il<tfiyeı 
aeneviyeainden evvela ıh ti yat akçasıru t ':kil et. 
aek Uzere .temettüatr mczhım:n;n yfö:cle onv if~ 
r.LZ ~ uniycn bila ~<ıti~ıııı t ; .~ ı .. rin c:, .-,1 csine 

VENİ ŞEKLİ 

u ıcu maddı!rıin Bidncı fıkra.<ıı . 
Şırketin İt.iare Merkezi Ankara şehrıuıc 

5 incı madde. Şirketin sermayt:-sı beherı b1:::ı 
furk Lirpsı kıymetinde 440,000 hisse senedinden 
mürekkep i~d ııtAyon ık.i yüz bin türk lirasından 

t•!;ıarettır. r!isse senetleri A ve B olarak İRİ ter~ 
ti,ptır. A Tertibi bir milyon ıki yiız bin liralık 
birincı kısım sermayeyi temsil eden ve 1 nisan 
932 tarılıine kadar ihraç edilen 240,000 hisse sc. 
n.edinden mlıte" kkildir. Bunlardan bır milyon 
yiız bın liraya tekabül eden 220,000 hısse senedı 
nama muharrer ve yüz bin lira kıymetinde yirmi 
bin hisse sencdı de hamiline mahsustur B Terti. 
bi; 25 tcşrinievcl 1934 tarihinde bir mılyon lira 
tık sermaye tezyidini temsil eden 200,000 ııntı. 
yazlı ve hamiline mahsus hi e c;eneô nelen te.,ek. 
kiil ecier 

Bu hı eler ışağıd;ıkı noktal:'lrda A tertıbın. 
den farklı ve mumtudır. 1·25 Teşrınıevel 934 ta. 
rihli tadil kararrnın tescil ve ilanı ldrıhine ka. 
dar yapılan muamelelerdeıı dolayı ~ırket sermaye. 
inin tenkisi lazımgeldiği takdirde bu tenki e yiil. 

tuz A tertİ~.)i hisse senetleri t<lbi tutulacaktıı 
II • 'femetttiün taksiminde D tertibi hisı.e se. 

netleri muaddel 35 inci mari le mucibince ruçhan 
hakkım haizdir. 

lll . Hi-;sedarlar Umunıı Heyetının ıçtınıala. 
rmda B tertibi hısse senetleri sahipleri rrıucıddcl 
24 üncü maddede yazılı hak ve imtiya7.lara nı::ılik. 
tirkr 

Umumi hey'etin işbu tıennayeyi bıı- misli tez. 
yıde se lahiyeti olacaktır. Teqidi sermayeye ka. 
rar verildiği zaman hükümete ma!Uınat veritc:c··k
tir. Sermayenin hir mislinden fa:r.la te;ı;yicJi evvel. 
emirde hükümetin rnuvafakatinin istihsaline mü· 
tevakkıftır. Şir.ketin ihraç edeceği hisse enetle. 
t'İnin numuneleri ihraç edilmezden evvel tasdik 
edilmek ÜT.ere İktrı;at Vekaletine verilecektir. 

A. tertibi hisse senedatı birlik ve bt·~. oa ve 
yırmi adedi bir arada olarak ve B tert·bi hisse ııe.. 
Mdatı meclisi idarenin tP~hit edeceği m• ktar ve 
şekilde bıH:.tırılacaktrr 

6 mcı maddenın 3 üncu hkrası. 
Nama muharrer hisse sencdatt s::ıhıplt:ri Thı. 

kiye cumhuriyeti tabiiyetini haİ7. olacaktrr 

7 inci maddenın 2 inci fıkrası: 
Şirıkctin nama muharrer hisse senetlerının be 

yü hihe ve veraset suretiyle ahara devir, fera(t ve 
intikali caiz ise de beyü feıagında ve ahara hibt:. 
sıincle keyfiyetin evvela idare meclisince tetkiki 
ve şirket defterlerine kayt ve tescili pmnında 
şirkete beyanname verilnıe~i lfizımdır 

7 incı maddenın 3 üncü fıkrası. 
Şirketin nama mub:?rreı hisse senetten s.ıhıp. 

)erinin isim ve ~öhretelerini ve sahih o1du1dµrr 
hisse senedatmın miktarmı göstermek üzen• bir 
defter tutuhıcak ve senedatm beyü f0 rağ ve inti. 
kali muamelesi mec;ruhatı rn.-•imec,\le me.,1dlr def· 
tere ve hisse s.enecHne kayt olunu11 icfare mecHsi
reis ve azasından iki zat tarafrmfan ziri imz;ı ve 
ta'idik olunac;ıktır 

11 inci madde - Sirketin umur ve me~alihi 
hissedarlar umumi heyeti tarafınd;ın ın::ınsun ve 
yediden dokuza kadar az:>clan miir<>k,·ep bir i~are 
meclisine ihale olunur. f ôare "' .. ~·:~j aı>:alar .... ~n 
müddeti memuriyetleri üçer ı:;enedir 

12 ıncı madde - İdare Meclisine hıssedarlar 
Umumi heyeti tarafından intihap olun,ıcak azanın 
ilk teceddiidünde kur'a ile ve ondaın sonra krdem 
itibarile her sene üçte biri c;ıkarılarak yerlerine 
aharı intihap ve tayin kılınacaktır. Su kadar ki 
çıkan azanın tekrar intibahı caiz olacaktır 

24 üncü madde - Hıssedarıar Umumı heyeti 
asaleten veya vekaleten A serisi hisse senedatın. 
dan akalli yirmi ve B serisi hisse senedatmdan 
en az on hisseye sahip olan hissedarlardan mürek. 
kep olacaktır. Hissedarlar umumi heyetinde gc 
rek asaleten ve gerek ve'calcten hazır bulunan 
hissedarlardan A serisi hissedarlarının her yirmi 
adedi ve B serisi hisselerinin her on adedi iç.in 
bir reyi olacak ve şu kadar ki her bir hissedarın 
ondan ziyade reyi olmıyacaktır. 

Vekillerin hissedarlardan olması meşruttur. 

30 uncu madde - Her sene toplanan hissedar. 
far Umumi heyeti şirketin umur ve mesalihine 
dair İdare Meclisi ve muamelat ve hesabatma mü.. 
tedair murakıplar heyeti tarafından verilen ra· 
potların ve bilinço ve Idruzarar hesap hülasalart .. 
nm kıratmr istima ve müzakereden sonra hesabatt 
ya kabul veya reddeder ve verilecek temettü his. 

sesini tayin ve tebeddülü iktiza eden İdare Mec. 
lisi azasının yerlerine diğerlerini nasp ve şirke. 
tin her türlil umur ve hususatı hakkında bilmilza.. 
kere kat'i karar ita ve İdare Mecllsinin icap ey· 
terse iıktidarını tevsi eder. Ancak sermaye tezyidi 
kararı 42 inci madde hükümlerine ttbidlr. 

3S mci madde - Şirketin senelik safi temet. 
tüünderı evvela mezkur te'mettliün yüzde ua. ıtis.. 
betinde adi ihtiyat akçası ve t"!ı~1~" '""!111.'a B 11e· 
Tisi hig.ı: .. Sof•nr-tler(rı~ r·~. 6 tc;..,ı, i• · • .,,r· "'fr" · 

~-~.,_-.,,~.,,,.,., .... ,.11 ;,ı4 lf:t•11 u h den ı i r' olJarı 
To plı.mcde l .. ıauJrn J Lt·· '• ! .. 

vazını Aruirli~i ~atm ·~: 1\lüdürliiğüıul•~u: 
Alma Komi"vonn 

llanl:ırı" Cenup demiryollarında bu kez; asağtdakt yenı uu Lleuın 
yürürlüğe konulduğu saym ahaliye ilan olunur. 

BİLİT 
lstanoul eşya ve teçhızat an

barma teslim edilmek ıiıere 500 
adet büyük kazan 2.50 adet kuçük 
kaıan .5000 adet bakır karavana 
800 adet bakır saplı tas ZOOO adet 
bakrr kapaklı bakraç 24 eylUl 935 
sah günü saat 16 da kapalı zarL 
la eksiltmesi Tophanede satın 
alma komisyonunda yapılacak. 
tır. Tahmin bedeli 46180 tiradır. 
İlk teminatı 3463 lira 50 kuruş
tur. Şartnanıesı 231 kuruşa ko 
misyonıian alınır Nümuneleri 
hergün görütehitir t<:.telclilerin 
2490 savrh kanunun 2 ve 3. mad· 
cJelcrınde istenilen vesaikle be. 
ra~ r belh s;rntt<'n bir saat evet 
teklif mektuplarını komisyon:1 

103 sayrlı fevkalade ve tnuvakkat 

seyriseri tarif esi 
Avrupa ile Suriye ve lrak arasmdaki bazt muna"eoatta 

Toros ekspres trenilc (yataklı vagonla) yoıcu ve bagcı j naı< 
line aid tıcre!.lere tatbik edilecek hus'.lsi ahkam. 

1 hazıran 1935 tarihinden başlıyarak, Senıplon Şdrk ve 
Toros ekspres trenlerile yolcu ve bcıgaJ nakline aid beynel 
milel tarifedeki fiat ve şartlarla satılan 1. cı ve 2. ci mevı:ci 
biletlerini hamil yolculara aşağrclaki münasebatta ~'alnıı 
gidişe mahsus bilet bedellerinden yüzde 25 ve bagt\j far.La 

larrnm nakil ücretlerinden yüzde 33 113 ten:rilat }'apılacak 
tır: 

a) Londra ve Paristen (Haleb, Telköçek, Tarablu , Mu 
sut, Kerkük, Hanikin, Bağdad ve Basraya 

vermelPri (~?«i2) •-1Q02 

fLAN 

b) Basra, Bağdad, Hanikin, Kerkük, Musul, Tarablus, 
Telköçek ve Halebden: (Triyeste, Milano Paris ve Lon
draya) 

İdarelcrı İstanbul ıevatım 
.rmııliğıne baglt kıt.ıat ıçin 70 
ton sade yagı 3 biıincitesrin 935 
pcrseınbc günü saat 16 da top. 
hanede satın alıma komisyonun. 
da kapalı zarfla almacaktrr. 
Tahmin bedeli 32500 liradır. MY 
vakkat teminatı 3375 liradır. 
Şartnamesi 263 kurusa komis. 
yondan alınır. lsteklilerın 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazılı vesaikle beraber 
teklif mektuplarmı ıhale saatın· 
rlan bır saat ~ve\ l·otn;svona ver. 

Şu halde söziı geçen yolculardan cenub demiryolların
da alınacak ücretler şunlardan ibaret olacaktır . 

Türk kuruşu 
l - Biletler ı. ci mevki 2. ci mevkı 
- Fevıipaşadan Meydanekpeze ve 

mütekabilen 106 75 
- Çohanbeyden Nasibine ve 

mütekabilen 
(Ru ücretlere vergi ve damga 

1064 

(resmi dahildir) 
2-Bagajlar Türk kurusu 
Beheı 10 kilo veya kesri için 

meferi. {146) (5555) 1-4116 - Fevıipaşadan Meydanekpeze ve 
mütekabılen 3,i6 

Kir~·lık 

Bakkal dükkanı 
ve kahve 

- Çobanbeyden Nasibine ve mütekaiblen 31,85 
Fazla btlgi edinmek istiyenlerin Karkamiste C.D. mü-

dürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. 1-4117 

Ağrı Şarhaylı~ndan: 
Koçzade ~partınam ve 

kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
y!J icin kiralıktır. 1064 nu· 
"";:ınva t<'lefon edilmelidir. 

Ağrı vılayeti merkez BeJedıyesince yapdaeak olatı 1460 lira 
bedeli keşıtH bordur inşaatı 10.9.935 tarihinden i~ibare~ on beş gün 
milddetle açık eksiltmeye konulmu§tUr. Taliplerın keşıf ve şartna.. 
mec:ini anlamak üzere sarbaylığa müracaAtlarx ilan olunur. (2616) 

\ 

.. 

1

atıhk ev 
Ye 1i ehirdedir. Yen.ı sınema 

yanında tiitüncü Bay Aliye sorul. 
ması 1-4036 

bıriocı tt:mettiı ole.ırak bedeli tesviye· edıimış ser 
mayeye yüzde altı itasına kifayet edecek meblağ 
tefrık olunduktan sonra baki kalan ktsmı sureti 
ati yede taksim -Olunur. Şöyle ki: 

% 10 Meclisi i<lare azalarına 
% 2 Murakıplara 
% 5 Miıdiran ve Memurini idareye 
% 3 Meclis.i idarenin tensip edeceği Unı.urı.ı 

milliye ve hayriyeye 
% 10 Bankanın 929 sen~sindc heyeti umumıye 

kararile müessislerden iştira eylediği 1100 adet 
bila kıymeti itibariye müessis hisselerinin imha.. 
sına ve mütebaki yüzde yetmiş ikinci hissei temet. 
tü olarak bilumum hisscdarana tevzi olunur. Mü. 
ess.is hisselerinin imhasından sonra tesis hakkı 
tefrik erlilr"'ev ·rc"k hissedarana ikinci lıissei tıc 
mettü yüzrie seksen nisbetin~e dağıtılır. 

Jb ıncr madde - İhtıyat akça&[ 35 inci madde 
nı.ucil>ince temettUatı s.:neviycden müfrez mebali. 
ğin terakiimünden teşekkül edecek ve masarifi 
fevkalade ve gayri melhuzaya karşılık tutulacak 
ve işbu akçanın mik.darı şirket sermayesinin ms. 
fına müsavi bir raddeye baliğ oldukta ihtiyat ak. 
cası ıfraz olunmıyacaktrr. Şu kadar ki ihtiyat ak 
Çası sermayenin nısfına baliğ olduktan sonra 
ondan sadiyat icrasile mikdarı nisbeti mezkUre .. 
den asağı düşerse tekrar temettüattan tevkifat 
icrasına mühaŞ1eret olunacaktır. 

37 inci madde - Hasılatı senevıye hisse ba. 
~ma yüzde ~ltı birinci temettü itasına kifayet et. 
mediği takdırde noksanı ihtiyat akçasından ikmal 
edilebilecektir. 

47 inci madde - Ban.ka Merkez ve şuabatı ve 
te:sis ettiği ve edeceği şirketler jçin muktazi ida· 
rehane, ardiye ve imalathane olarak kullamlaoak 
emlak ve araziyi isticar, iştira ve istipdal edebi. 
teceği gibi Banka matH~batının istifasını temin 
zımnında Meclisi idarenin takdir ve kararile te. 
minat, vefacn ferağ veya ipote-k suretile her nevi 
gayri menkul emvali irtihan ve indelhace teferruğ 
eyleyebilir ve haczi ihtiyati, icrai muvakkat ve 
sair bilcümle mesaili adliyede kanunen itası rn .• 
zımgelen kefaletname ve teminat mektuplarını 
eşhas1 salisenin tavassutuna hacet kalmaksııın 
bizzat banka uaulüııde tanzim ve ita eder. 

1-4109 

tü ayrııır. Artan m.ıkdardan A serisi hısselerıno 
de yüzde altı nisbetiode birinci temettü ayrıldık· 

tan sonra bakiye temettü aşağıda yazılı l}Ckilde 
taksim oıunur. 

% 10 ldare meclisi azalarma 
% 2 Murakıplar heyetine 
% 5 Müdürlere ve idare memurlarına 
% 3 İdare meclisinin tensip edeceği Millı ve 

hayri işlere 
% 10 Bankanın 929 ~nesinde Umumi heyet 

kararile müessislerden iştira eylediği 1100 adet 
ve itibari krymeti muayyen olmıyan ıniıessis his 
se senetlerinin istira bedellerinin itfasına 

% 70 ikinci t~mettü hissesi olarak aynı nısbct 
dairesinde A ve B serisi his .. ~ senetlerine 

Müessis hisselerinin isfrr~--.1edellerinin itfa.. 
sından sonra tesis hakkı ayrılmıyarak hissedarana 
ikinci temettü hissesi yüıde seksen nibetincle.da. 
ğrtılır. Senelik temettüden hissedarlar Umumi 

heyetinin karar ve tasdikile fevkalade ihtiyat ak. 
çesi dahi tefrik olunur. 

36 ıncı madde - Adi ihtıyat akçası 35 ıncı 
madde mucibince senelik temettülerden ayrılan 
mebaliğin teraıkümünden teşekkül edecek ve muh. 
temel zararlara ve masarifi fevkalade ve gayri 
melhuzaya karşılık tutulacak ve işbu akçanın 
mikdarı şirket sermayesinin nısirna baliğ oldukta 
adi ihtiyat akçası ayrılmayacaktır. Şu kadar kl 
adi ihtiyat akçası sermayenin nısfma baliğ olduk.. 
tan sonra ondan sarfiyat icrasile nıikdarı mezkur 
nisbetten aşağı düşerse tekrar temettüattan tev 
kifat icrasına başlanacaktır. 

37 inci madde - Senelik safi temettu hı~ 
başına yüzde altı birinci temettü hissesi verilme. 
s.ine kifayet etmediği takdirde noksanı fevkala. 
de ihtiyat ııkçasından ikmal edilecektir 

47 inci madde - Banka, Merkeı. ve şuabau ve 
tesis ettiği ve edeceği şirketler ve müesseseler 

ıçin muktazi idarehane, ardiye ve imalathane ola 
rak kullanılacak emlllk ve araziyi isticar, iştira 
ve istibdal edebileceği gibi Banka mektuplarının 
istifasını temin zımnında İdare Meclisinin tak. 
dir ve kararile teminat veya ipoktek suı-etile her 

nevi emvali irtihan ve indelhace teferruğ ve fe 
rağ ve ipotek tesis eyliyebilir ve haczi ihti~ati, 
icrayı muvakkat ve sair bilcümle adli mes ılcle 
kanunen itası Iazırngclcn kefaletnameleri ve dııı. 
re1e.rin resmi ve gayri resmi müesseselerin mu 

zayede ve münakasalarında taahhüdatı içrn ıcıııı 
eden teminat mektuplarını U~üncü şahıshırm t ~ 
•.ırdssutuna hacet ka1mak'srım bizzat banka 1 ... , Hı•• 
'de tanzim ve ita eder. 

lcra Vekilleri Heyetinin 4/7 /1935 tarihli toplan tısında onanarak Türkiye Cumhuriyeti Riy«:.ctınin 
Alt tasdikine iktiran eden: (Adapazarı. Türk Ticaret Banıkası Anon.im Şirketi) esas mukavelenam s··ı.R 
3, s, 6, 7, 11, 12, 24, 30, 35, 36, 37 ve 47 inci madde terini değittf.rcn bu 1iviha tasdik kılındı. 

31 A.ğuatoa l~lS 
~\ltı lktirlı: put ve mllhUr 

lktısaı Vekm N. 
imza 

1--4091 
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1 
Devlet Demiryolları ve L=manları Umum' 

. Müdürlüğü ilanları 

t LAN 
Muhammen bedeli 60 bin lira olan 1200 ton katran yagr 25 bırin

cı Teşrin 1935 cuma gunü saat 13,30 da kapah zarf usulü ile Anka· 
rada idare inasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ünclı maddesi mucibin.. 
ce ise girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerfoi aynı gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver. 
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 500 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay· 
darnasa veznf'lerinde ııatılmaktadır. (2472) 1-3970 

t LAN 
Muhammen bedeli '4275 lira olan 19000 kılo muhtelif eb'atta 

çinko levha l ı birinci t~rin 1935 cuma glınü saat 15,30 da Ankara 
da idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 320 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe ginneğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme. 
leri lazımdr. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden ve Haydarp~a tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağı· 
tılmaktadır. (2497) 1-3971 

1LAN 
Muhammen bedeli 3.000 lira olan Devlet Demıryolları Ankara c. 

umumi idare binası çatı katı kalorifer tesisatı 25. 9. 35 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada Umum Müdürlük bina ın.. 
da ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istcyeolerin 225 liralık muvakkat temınat ile ka. 
nunun tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncU maddesi mucibince 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyarmame ve tek
liflerini aynı gün saat 14 de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait ,artnamelcr Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 
n::ırasız olarak alınabilir. {Z511) 1-3974 

l LAN 
Muhanunen bedel, isim ve eksiltme günleri aşada yazdı malzc. 

mc tayin edilen günlerde saat lS,30 da Ankarada İdare binasında 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek iıtiycnlerin aşada yazılı muvakkat temınatlar 
ile kanunun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci. 
bince işe ginneğe .kanuni manileri bulunmadığına dair berarname 
ve tekliflerini eksiltme günleri saat 14.30 a kadar komisyon Reis· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız: olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtı .maktadır. 

Muhammen Muvakkat Eksil mc 
Malzeme bedeli teminat günU 

l - Perçin 9ivileN 
2 - Vida, civ.ata 

ve somunlar 

16100 Lira 1207,50 Lira 14.10.:19.iS 
16673 .. 1250 ,. lS.10.1935 

Sah 

3 - Agaç vidası, rondela 
ve gupilyalar 

4590 " 344,25 " 16.101935 
çarşamba 
17.10.1935 4 - Cebıre ve travers 

bulonları 
5 - Yaylı halkala· 

İLAN 

4747 ,, 

1629 .. 

Muhammen bedeli 6000 lira 
olan 30 dane 180 göztü ve 10 da. 
ne 240 gözlU bilet dolabı 10.10. 
1935 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle &nkarada 
idare bi.nasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyen1erin450 li
ralık muvakkat teminat vermele. 
ri ve kanunun tayin ettiği vesi· 
kalar ve i.,e girmeğe manii kanu

356 

122 

(2576) 

" Perşembe 
18.10r193S 

Cuma 
1-4073 

lan, kanunun 4 üncli maddesı 
mucibinoe işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair be· 
yanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon re. 
isliğinc vermeleri liizımdır. Bu 
ise ait şartnameler ~rasız ola. 
rak Ankarada Malzeme daire· 
.sinden Haydarpaşada Tesellurn 
Müdürliıgünden verilmektedir. 

(2514) 1~114 

nı bulunmadığına dair beyanna. , 
me ve tekliflerle aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler Haydarpaşada tesel

nkara Helccliyc Rei liğı 
11anlan 

him ve sevk müdürliıgunde An. 
karada malzeme dairesınde pa 
rasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2479) 1-3963 
t LAN 

Muhammen ~edeli 5400 U·a o 
lan takriben 38570 kilo galvanize 
oluklu saç g Birinci tcsrin 1935 
Çartamba günü saat 15, 30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binuında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıılerin 405 
liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları. ka· 
nunun 4 üncü maddesi mucibince 
işe girmeye kanunimaıtileri bu
lunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar komişyon reisli&iae •erme
leri lazımdı.r. 

Bu işe ait şartnameler parasız 
olarak Ankarada Malzeme daire
sinde ve Haydarpaşada teıellüm 
ve sevk müdürlüğündea dağıtıl-
maktadır. 2480 l - 3962 

İLAN 
Muhammen bedeli 2H08 lira 

olan lokomotif ve otometrts ka. 
zan borulariyle buhar 1auruç ve 
duhul boruları ve baga1ık çelik 
cekme borular 1 iltinc.t teşrin 
1935 cuma günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf usuliyle Ankarada ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
,635,60 liralrk muvakkat teminat 
le kanunun tayin ettiği vesika. 

İLAN 

Fazla bulunduğundan musade· 
re edilen 24 teneke büyi.ık 1 tene
ke, küçiık gaz c.ıçık artırma ıle 
satılacaktır. İsteklilerin 21.9.935 
cumartesi güniı saat onda ko 
rnisyoı-.a gcln.elc-ri. 

Muhammen bedel {97) muvak· 
kat teminat (7 5) ı; adır. ( wn} 

t-39"a 

• 
Askeri ı;-ahrikalar Umum~ 
1\lüdürliiğii Satma1ma 

Komi"'yonu ilanları 

100 Ton petrol 
100 ,. benzin 
Tahmin edilen bedch (58000) 

lira olan yukarda miktarı ve cin.. 
si yazılı malze.-ne Askeci fahri· 
kal:ır umum müdürlüğü satın al. 
ma komisyonunca 3/l. TeıJr.İn/ 
935 tarihinde perşembe günü sa. 
at 15 kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (iki) lira (90) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
ıninat olan (4150) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkfir gün. 
de saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona mlıracaat. 
ları. (2598) 1-4112 

---------------------------
otollÜS işleridirelitörlüğündeıı: 
1 - Açık eksıltmeye konulan i , demir kollu 60 adet durak lcv. 

fıasıdır. 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

. 
nın Ankara Çimentoları T. A. Ş. 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgal 
torbalar içindeki Alman Sun'i Pdrtland L 

ÇJ~ENTOSU ile yaphnnı'l 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI:· 

İstanbul Muhcndia Mektebinin 4.9.93~ 
tarih ve 80 numaralı raporuna göre: 

Mukavemeti 

Harç 1: 3 

Çekme Sıkma 

7 28 28 c 3 ,- 7 28 128 c 

1 ---.o 22.4 27,2 42.0 278 330 415152) 

Terkibi 

Ateşte zay.ıat: 0,4Z % 
Si 02 ~0,70 o/o 
Al2 03; 7,00 o/o 
Pe2 03: 2.so % 
Ca O: tiS,52 o/o 
Mg O: 1,28 o/o 
s 03: 2,17 '.11,, 
Tesbit edilemiyen• 0,11 % 

100.00 % 

Elitim büytik işlerde ıni.iteahhidlerin kullan dıklan bu çimentGnun mukaveme~ t ıı . 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsalnw faik oldug~u gibi fiatca d d S~Y ~ e 
1 bu ··k b' .. ı b" k · · d . a ucuz ur. ıpanş -.er yu ır surat e ve ır aç saat ıçın e ınşaat mahalline kadar teslim edilm k til 
mfaz olunur. c sure e 

SA TIS ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koc Tecim Evi 
Demir ve mal;emei inşaiye şirketi. 
Şark levazımatı in aiye ticarethanesi. 

l'eJ: 1060 

1760 
12S9 

...;~k;;:··m~;:::;-;;;;;~~· ~~~;;llllM,

11 Alma Komisyonu ilanlan 
t LAN 

.ı .- Erzincan garnizonu kıt'a ve mues eseleri hayvanları ıntiya. 
cı ıçtn satın alınacak 1038600 kilo arpa yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmak üzere dört kısma nyrılmı::;tır. 

2 - Het kısım 259650 kilo olup muhammen bedc:Ji 16228 lira 
on iki buçuk kuruştur. 

3 - İlk teminat 1237 lira 11 kuruştur. 
4 - İhalesi 30 eylUI 1935 pazartesi günü saat (11) de Erzincanda 

tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenler Erzincanda tUmen satın 

alma komisyonunda her gün görebilirler. 
6 - Şartnamenin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif 

mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 3Z, 33, 34 
üncil maddeleri mucibince tanzim ve satın alma komisyonuna ka. 
pah zarflarını makbuz mukabilinde ihale saatrndan bir saat evvel 
teslim etmis olacaklardır. (2567) 1--4035 

t LAN 
•. 1 - Dokuz .Yli: t~n un kapalı zarfla. ıhalesi eyliHiın yirmi ü· 

çunde pazartesı gunu yapılacaktır. Eksıltmeye girmek istiyenler 
ihale günü teklif mektuplarını saat on beşe kadar K . reisine ver
meleri ve saat 16 da komisyonda bulunmalıdır. 

2 - Beher kilo un fiatı on bir kuruş kırk beş santim tahmin e
dilmiştir. İlk teminat parası 6403 liradır. 

3 - Şartnamesi K. eli satın a ma komisyonunda her gün görü. 
lebilir. (2490) 1-3929 

t LAN 
1 - Erzincan kıt'a ve miıesscselerı ıhtiyacı için kapalı zarfla 

ek iltmeye konulan erzak ve yemin cins ve miktarı muhammen fi_ 
atı tutarı ilk teminatı ihale giın ve saatı aşağıya yazılmıştır. 

2 - Şartnamelec Erzıncanda tümen satın alma komisyonunda 
bila bedel verilir . 

3 - Şartnamenin dördiıncü maddesı mucibince ıstekliler 32, 33, 
34 maddeleri muciibnce teklif mektuplarını tanzim ve satın alma 
komisonuna ihale saatmdan bir saat evel vermeleri lazımdırr 

16524 kilo sabunun tahmini fiatı 5929 lira ve ilk teminatı 444 
lira 67,5 kuruştur. Kapalı ihalesi 27 eylitl 935 günü saat 11 de. 

479,000 külo kuru yoncanın muhammen fiatı 21573 lira ilk temi 
natı 1617 lira 97,5 kuruş kapalı ihalesi 27.9.935 günü saat ıs de. 

479,400 kilo kuru otun tahmin edilen fiatı 19176 lira ilk temina. 
tı 1438 lira 20 kuruş kapalı ihalesi 27.9-935 günü saat 16 da. 

637,925 kilo samanın tahmin edilen fiatı 9568 lira 87,5 kuruş ilk 
teminatı 1717 lira 67 kuruş kapalı ihalesi 30.9.935 güna saat 10 tia . 

20Z50 kilo sade yağın tahmin edilen fiatı 12656 lfra ZS kuruştur. 
Teminatı 949 lira 22 kuruş kapalı ihalesi 30 9.935 günü saat ıs dedir. 

(2575) 1-4043 

lLAN 
l - İzmir mustahkem mevki kıtaaunın 66100 kilo sade yağı ih. 

tiyacı kapalı zarf usuli ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 23 eylôl 193'5 pazartesi günü saat on altı buçukta 

İzmirde Kıslada mlistahkem mevki satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktu. 

3 - Şartnamesi 258 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alı· 
nabilir. 

4 - Sade yağının tahmin edilen tutarı 51558 liradır. 
5 - Beher kilo sade yağı için 78 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
6 - Teminatı muvakkate akçesi 3827 1ira 90 kuru~tur. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - MUnakaaa.ma iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. üncQ maddelerinden ve şartnamesinde yazılı vesika ve teminatı 
muvakkate makbuzlarının ihale saatinden en az bir saat evel komis.. 

yona vermiş bulunacaklardır. {2484) 1-39!0 

t LAN 
l - Erzincan garnizonu kıt'a ve müesseseleri ilitiyacr için 

" ,, 

29,000 kilo sığır eti yeniden kapalı zarfla eksiltıney~ konulmuştur: 
2 - Muhammen bedeli 9350 liradır. ' 
3 - İlk teminatı 452 liradır. 
S - l~alesi 26 eylQl 935 persembe günü saat 11 de tümen satıa 

alma komısyonunda yapılacaktır. 
6:- l~t~klileı in teminat makbuz ve mektubu ite birlikte &palı 

teklıflermı 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 3z 33 34 
madd;lerfoe tevfikan tanzim ile ihale günil ve saatından 

1

bir 'saat 
evvel~ne kadar komisyona makbuz mukabilinde teslim etmit olma· 
lan lazımdır. (2574) 1~042 

İLAN ~AN 
1 - Pazarlığına devam edi· 1 - Konya garnizonunda bu. 

len 108200 kilo sıgır etine istek- lunan kıtaat ve müessesatın bit 
1i ;:relmediğinden ikinci pazarlık senelik idareleri için 135,000 ~ 
19 el HH 1935 perşemlıt gUnü a~ lo sığır eti kapalı zarf usuliyle 
at on altıya bırakılmıstır, İlk pey eksiltmeye konulmuştur. Tahmia 
paraıu 1928 liradır. bedeli 20250 lira muvaldkat tıe.. 

2 - Bir kilosunun muham· minatı 1519 liradır. İhalesi Kon-
men fiatı 24 kuruştur. yada kor komutanlığı binasında 

3 - Şartaamesi eskisi gibi is. satın alma komisyonunda 30 ey-
tekli Çorluda satın alına komis- 101 1935 pazartesi günü saat lk 
yonunda okuyabilir. Pazarlığa de yapılacaktır. Şartnamesı ko. 
gireceklerin belli olan gün ve sa· misyondan bila bedel verilir ve 
atte reminatları ve lazım gelen şartname Ankara levazım Smir • 
vesaikle beraber komisyonda bu· iiği satın alma komisyonunda 
lunmalarr. (2463) 1-3893 görülür. İsteklilerin ihale saatin.-

İLAN den bir saat evel komisyonumu• 

Konya garnizonunda bulunan 
kurumların bir senelik idareleri 
için 80,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 20000 lira muvak. 
kat teminatı 1500 liradır. İhalesi 
Konyada kor komutanlığı bina. 

0E>ında satın alma komisyonunda 
30. eylQl 1935 pazartesi günü sa. 
at ondörtte yapılacaktır. Şartna· 
mesi komisyonumuzdan bila be· 
del verildiği gibi Ankara leva. 
zrm amirliği satın alma komisyo. 
nunda hergün görülür. (2551) 

1-3999 

za teklif mektuplarını vermeleri.. 
(2549) 1-3997 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mek • 

tepleri ihtiyacı olan (10000) ki. 
lo ağç ve tahta paçası 16 eylUI 
935 pazartesi günü saat 14 : lf 
de açrk eksiltme suretiyle satıra 
alınacaktır. Taliplerin muhammea 
bedelı olan 500 liraya mukabil 
teminatı eveliyesi olan 37 lira 50 
kuruşu Kmkkale asker! fabrika.. 
lar muhascbeciliğine yatırarak 
vaktinde mektep satın alma ko -
misyonuna müracaatları • 

(2362) ı- 3769 

Belediye otobü leri 
işlemeğe başlıyor 

Belediye 
Reisliğinden: 

1 teşrinievel 1935 salı gününden itibaren 

şehir sınırlan içinde belec iye otobüsleri iş

i emeğe başlıyacaktrr. Her nevi toplu nakit 

vasıtalariyleeşhasa ait otc büs, kaptıkaçtı ve 

otobüs tarif esine bağlı ot<mobillerin işle -
mel eri yasak edilecektir. 1-4044 

-~~ ·-- ~ ............................................. . 
1mtıyaz sahibi ve Başmu • 

harriri Falih Rıfkı ATAY SIN EM ALA R 
Umumi neşriyatı idare eden J 
~~~~~c~i MUdilrü Nasuhi [ YENi ı 

1 
j KULÜP) 

BUGUN BUGEE 
Çankırı caddtsi cfra11rıda 

2 - Bu işin tahmin bedeli 858 lira olup ilk teminatı 64,5 liradır. 
3 - Plan ve şartnamesi Otobüs idaresinden parasız almak ve ek. 1 Ulus Basım~vind• basılmış· 

siltmeye girebilmek iç.in Belediye Fen Heyetinden bir vesiıkıa getir- ı l tsr. J 
me k lazımdır. ~-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiii-ıİİİİİı-.-:J 

4 - Eksiltme Otobüs İdaresinde Eylfılün '29 uncu pazartesi gi· 

TAMİRAT VE TEZYiNAT 
DOLA YISlYLE TATİL 

Yeni ıinema sezonu d .. u~ J .. uyu: 

fevkalade program 

EDILMlŞTlR 

nü saat 10.30 da yapılacaktır. (2608) 1--4090 

GlZLl DEFiNE 

A,.nca: CUılı Resim1er 


