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KOMBİNA 

F.R.ATAY 

Beton kombina, ekmeğini ame
rikan unu ile yuğuran e1ki ;-eji
nıin tarı ve yoksul Kayıeri'sine 
bir ı;. i uzaktan bakıyor. Stz de 
biııimf e birlikte, g~nc lelmiıiyen 
ve itçileri l'elamlayınız: Onlar A
nadolu'yu Asya' dan kurtarmakta
drrlar. 

Sevinç, iıtepin bairından çığ .. 
bk gibi kopuyor. Zenci teri paha
ıına ıattığımız Adana pamuiun
dan, çıplağın gömleğini ve zafer 
sancaklarının bezini dokuyoruz. 
Hürriyet türkülerinin en güzelini 
itibnek için, bu makina seslerini 
bammaddeci kulağı ile dinleyiniz. 

işçi kız, ancak gelin sırhnda. 
gördüğü al ve ıarı kumaşın, tez-

. gafı ağzmdan nasıl boşanıp aktr
fma, hayretle, bakıyor. Her iğ, 
k~lbi gibi çarpıyor. Yann daha 
iyiıini göreceğiz: Bu renkler bü
tün buğday tarlalarını kaplıya
cak, Anadolu orh.;cJarı cumuriyet 
bacalarına selam duracaktır. 

Bu kombin~ ekonomik düşün
celer kadar, halk sevgisinin eseri
dir. Burada ne varsa toprak hal
kından geliyor; ne varsa toprak 
halkına gidecektir. Bizde devlet
çi, halkçı demektir. 

Sümerbank'ın, en yüksek tek
nikten en basit İ§e kadar, bütün 
kombinayı yürüten kadroyu bu 
kadar az zamanda ve bu kadar 
tam olarak yetiştirebileceğine ki
mi inandırabilirdik? Bu işleyen 
ı:eki ve ele dikkat ediniz: O size 
motörünüzü de yapacaktır. Kağnı· 
11nı, gene bu kadar kolaylıkla, ve 
gene kenf'lisi kamyonla değiştire
cektir. 

**~ 

Sovyetlerin beş senelik plan
larınm henüz temelleri atılırken, 
ve bu planın gerçekleşeceğine pek 
az kimsenin inandığı zamanlar • 
da, Moskovanm zaferini "Yeni 
Ruaya,, kitabımda haber vermiş
tim. Ekonomi ve endüstri itlerine 
o kadar aklım ermezse de, bir 
devrimin yaratıcı ve başarıcı kuv· 
vetleri ne olduğunu biliyordum. 
Kayseri kombinasında çalışan 
makinalar, 1927 de, aatm aldığı 
bir dokuma tezgahını nasıl iılele
MJeceğine inanılmayan Sovyetler 
~lkeıinde yapılmıştır. En ince 
elektrik parçalarmm ilstünde 
orak • çekiç damgasını görmek, 
Rusya dışında, Türkiye'den baş~ 
ka, pek az memleketleri sevindi
rebilir. 

Makinalarını aldığımız Sovyet
lerin, Türkiyenin ekonomik kur
tuluş davasına ellerinden gelen 
yardımı göstermekten başka ka
ııtları yoktur. Bizim endüstrileş
me yolundaki başarılarımız, dost 
memlekette, hiç fÜpbesiz, onların 
zaCerinin bizde uyandll'dığı sevin
cin tıpkısı ile kartılanmaktadır. 

Lenin ideali, kendini kurtar
mağa çalıfa.n halk yığınlarının ile
ri hıneketleri iJ.. ancak, beraber 
olabilir. 

Y eryümnde rahatın ve barışın 
tek yolu, ulusların yalnız nazari 
değil, fili eşitliğinde olduğunu 
her gün yeni misallerle görmekte
yiz. Harb, bir emperyalizm dalga
sıdır: Bu dal~a, ancak, ulusal kur 
tuluşlarm sedlerine çarparak du
rulabilir. 

Kombina, bu sedlerin türk par 
çalarından biridir. Biz payımı7.a 
düşen inşa kısmını umulduğundan 
flZ zamanda tarnamlıyacağız. 

B. Ali Çetinkaya geldi. 
Bayındırlık Bakanımız doğu gezisinde 

neler yaptı, ne gibi tedbirler aldı? 
Bayındırlık Bakanımız. Bay 

Ali Çetinkaya, doğu .ılle>·inde Iran 
rJe Sovyet a1.nırlarına kaJar yaptı
ğı inceleme geziıinden Jıiıı Jön· 
müı rı• AnkaTa durafıntla geldi· 

l .,, . 

ğini haber «lanlarca karrıJanmt§· 
tır. Bakanımız, gezİ•inin gayele
riyle, lran trar Jit yolu, Erzurum 
- Kar•, Sivcu - Erzurum şimentli • 
lerleri ile doğu illerinde btqarıla
cak yeni ve önemli bayındırlık iş· 
/eri hakkında Ulus'a, şu diyevde 
bulunmu§tur: 

"- Beraberimde Devlet De • 
miryo!ları Genel Direktörü Bay 
İbrahim Kemal Baybura ile Dev .. 
Jet Demiryolları ve Bayındırlık 
Bakanl.ğı iıyarlarından bir yük· 

sek teknik kurul olduğu halde, do
ğuda lran ve Sovyet sınırlarına 
kadar 1 7 gün süren bir ge • 
zi yaptık. 

Bu gezinin gayeleri şunlardır: 
1 - Sivas· Erzurum hattının 

elde bulunan mukaveledeki müd
(Sonu 4. üncü sayfada) 

C.H.P. 
GenyönkuruJ 

toplanbsı 
JttanbuL 19 (A.A.) - C. H. P. 

Cenel Sekretcrl'ğtntn bıldırigi: 
C. H. P. C«tnyonlrunıla 19.9.935 

tarihinde hafta.hk h>planburu la • 
tanbul ily&nkurul kurağmda yap
tı. Mudanya ve Kemal•ye. Uçeleri 
Parti Batkanlıklarına ·~ilen A. 
Nafi Bataran ite Şaktı Ops'un 
baıkanlık öd~·lerlni onayladı. An 
talra merkezind,.ki üç. l<amun örn 
,.litü kaldırarak uçftk örgOtlni Ue 
i1yönlrurulf\ ba~lt\ndı. 

. .\dapazarı köyliisüne 
dağıhlaıı Cumurj.yet 

buğdayı 
Adapa:ı.arı tohum ıırrtma istaa

yonunda üretilen bu§aaylarm hal. 
ka değiştirme ıoureliyle c!ağıhlma · 

1 
ır için Tarım Bakanlığı t•naf mdc1n 

l 
istasyon direlrti>rlüit<\.n~ emir ve 
rildiğini :yazmıttik. Yerinden ge . 
len haberlere glSre, cumuriyet 
bu!}dayı adı verilen bu tohum çif' 
çiye dağıtılmaya ha.tlanmr~hr. 
Halk o yöre lopralclarma çok uy 
gun gelen bu tohumd!ln kapıtırca· 
sına alma!ctadır. Bugüne kadu 40 
bin lcilo tohumluk verilmi~tir. Ge
lecek yıl d3ha çok d:ığıtılma~ı için 
üretme tarlaları 300 dönüm kadar 
dahi\ geni~leli1miştir. 

Negüs'e göre harb, bir gün meselesidir 
B. Musolini, B. Aloiziye Cenevreııin öğütlerine ihtiyacı olmadı
ğını bildirdi • İngilizler Cellelüttarıkta esaslı tedbirler alıyor 

Londra, 19 (A.A.) - Beşler 1 buralarda hayırlı eserler yapabil- J 
komitesi önergelerinin B. Musoli- m~si.nin imkansız olduğunu söyle-
ni' do uyandırdığı ilk etkileri kay- mıfbr. 

' """" . 

askerlerin ltalya'ya dönüıUnü sağ
la.malt İçin tasarlanıyorsa, İtalya, 
bunu akbul elmiyec~ktir." 

Negit. (le harb<ı h~rlanıyor 
Londra, 19 (A.A.) - Nen 

Kronikl v,azeteainin AClisababa ay~ 
tarrnm bildirdiğine göre, habet 
İmparatoru ile danışrnanlan har- ı 
brn keain ve artık bir, gün mesele-

( Sonu 2 inci sayıla.d11. ) 

y 

Sovyet 1 i liouul{laı·ı • 
u117. k.ağıt fabrik.asını 

geze iller 
İzmit, 19 (A.A.) - Ekonomi 

8ı. kam B. Celal Bayar Sovyet Bu 

BB. Pttt.frot ve Celil B•1•r 

yük Elçt•l B. Kara.h-.n ve Sovyet 
kurulu ile bu ıa hah. Ankara eb • 
pre~iyle ~ebrimi-cc qebr.işler ve 
trende ilbny B. Hamit 0.skay, Ge
n~rt\I Sabri, Siımerbakn Cenel Di. 
rektörli 8. Nunıllah Esat Sümer ve 
kurum baıkan.Iara tarafından kar
şı1anmı,leı rdır. Sonra hep birlikte 
kağıt f ahrikMına gidilmi, ve fal). 
rikanın yapılıtt gHzden ~eçirilmiş. 
tir. Konuklarımıı: fabrikayı çol( 
beğenmi~lerdir Kun.ı) fab"rikayı 
gezdikten sonra Bi.iyUkada vapu .. 
riyle Hcreke'ye gitmiştir. 

Dil bayramı 
programı 

Şehrimiı: hill·e"iuio dil l;ay • 
nmını kutl"ma prngramını ııtpla. 
makta olıuı OH. Tarih. Edebiayt 
komileai i!ini. b~tirmiştir. 2G e:ylut 
nk!amt rndyo netriyatr bittikten 
sonra ho.lkevindeki tören erkinlik'. 
marşı ile açılacak ve onun aY"ka .. 
sındl\n Ma.latya saylavr Bay Hil· 
mi'nin bestelediği özdil ma111 
söylenecektir. Bundan sonra bir 
açt! '?~ff'Vİ verilec.ektir. Açıf aoy
levı hıtırıce dıl bl\yrıunı için yazi( .. 
mıı1 ö2lürkçe tHrll!r okunacak ve 
tekrar bir &~vre-. verilecektir. Bun. 
dan ıonra da ayrı~a öze' bir ko .. 
nu!mR daha yaı>ı!arak toplantlyıl 
son ~erilec.ekt.' ı. 

• A-ji • ' ' 
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Uluslar sosyetestnin ita/yaya etkerlik bölgesi olarak ~rmek 
istediği Agaden ve Orana 

deden B. Vard Prays, bunları Dey· ı B. Musolini, §unları ilave et • 

li Meyi gazetesinde yaymaktadır. miş~!rftalya'nın giremiyeceği tabii 

B. Muıolini demiştir ki: olan arsıulusal yönelim ve jandar· 
''Bu önergeler, kabul edilebi- ma projesi doğu Afrikasındaki 

lecek bir mahiyette olmadıktan 
batka, gülünçtürler. Raporu daha 
sonra alacağım. Fakat komitenin 
önergeleri hakkında gazetelerin 
yazdıkları doğru ise, bunlar İtal-
ya ile alay etmekten başka bir §ey 
değildir. Bana iki çöl veriliyor: 
biri kum, öteki tuz çölü. Görünü -
yor ki, komite beni bir çöl kollek
siyoncusu sanmaktadrr.,, 

B. Musolini, Da.nkali ve Oga -
den bölgelerimJen teşekkül eden 
bu iki çöJün barımlamıyacak bir 
durumda. olduklarım ve ltalya'nın 

Bakanlıklarda 
çalı~malar 

Kamutayın açılma zamanmm 
yaklaşması dolayısiyle bütün Ba
kanlıklarda büyük bir çalışma. 
başlamıştır. Her Bakanlık bu yıl 
Kamulaya sunulacak yeni kanun 
projelerini tekrar incelemekte bu . 
lunmaktadır. Bu arada Tiize Ba· 
kanlığmdan Kamulaya bu ilk 
devrede sunulacak olan kanun 

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

Rusçuk 
Oğle yemı-ğinl Bf1kıeı'te ye

dim. Jtkşam saat beşte bulgttt 
top~~ğrnda, Rusçuk'ı11yım. Cıyur· 
ciyu lıma.mnda gOn:rük mu•yt1ı;~. 
miı bittiktt'n soıııa bOrllıı yolcu.:~c 
dörr. kİ§İden İb!J.ret olan minimitıi 
bir vapur, biıi. 'r-unayı B$41ak, 
Rıısc.uk'a götürdü. 

Ru.s~ui'tıt 1Jir 

Ru'l'çuk, Bwgarlstanm savr1ı 
rOrk m~rknl~rınden biri. Elli bı
ne yalım na/usunun on biuderı4 
lazl•s r ttlrk. içine Şumnu'yr: d~ 
a~•ı1 bütan vilay~ttP ise I>{ yüz
bınd('n fazla türk olduğuıu söyli
yorl11r. 
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Ballwnlara 1tide1ı. arka~ımızdün: 

RUSÇUK 
(Baıı 1. el ayıtada) 

R usçuk'ta geçirdiğim bir gün 
Ye f~Ce bana bu k:uabayı, bilhas
S• türk mahallelerini gezmek ve 
tıuklnlc tanışmak Jırsatını ver
dı. Bulgar türklerinin en uyanık-
'"" bıırada yaşıyor. Çok yaşlıfar 
ıııiistcsna, erkekleri şapkalı ve ka
Jınları açık geziyorlar. Biri rüş
t"iye olan dört türk okulunda ders
ler tamamen yeni harflerimizle 
yapılıyor. Yalnrz, hükümet Türki
yeden kitab gelmesine izin verme
diJi için okuttukları kitablar Fili
be veya Şumnu basmasıdır. 

Salya Başmültiliğinin tiirklük 
için bir leke olan hareketlerine ve 
propagandalarına karşı açılan sa
va~/arda tiirk halkının uyanıklı
lı ve kendi menlaatlarım iyi an
lamış olması yüzünden mültilik 
daima yer kaybetmekte ve geri 
çekilmiye mecbur edilmektedir. 
Şlmdi, başmültinin elinde, eski 
hurilerle ve softa kalasiyle ders 
verdirmek için ancak pek az köy 
okulları kalmıştır. 

Ulusuna ihanetinde, müslü
man türklerin bile bulgar aslrn
dan olduklarını iddia edecek ka
dar soysuzlaşmış ve bütün Bulga
ristan türklerinin düşmanlığını 
k2zanmrş olan bu adamın ve hem
palarının, haksız yere işgal ettik
leri mevkiden indirilmeleri ve 
yerlerine türklerin kendi seçecek· 
leri adamların getirilmeleri, bul
gar hükümetinin her zaman bah
sr.ttiği ve samimiyetinden §Üphe 
etmek istemediğimiz türk dost-

B. Lanshuriden 
sonra çekilenler 

Londra, 19 ( A.A.) - İşçi partisinin 
Jordlar kamarasındaki lideri lord Pon. 
sonbi, bir ço.k önemli dış meseleler<ln 
parti ile aynı fikirde olmadığını bildi. 
rerek beklenilmiyen bir zamanda çeki· 
limini vermiştir. Lord. partinin italyan 
• habeş anlaşmazlığındaki gidişini de 
onaylamamakta olduğunu ilave eylemiş. 
tir. Çekiliminin asıl sebebi •udur: Lord 
Ponsonbi, genel lider Lansberi gibi 
herhangi meselede oluna olsun kuvve. 
te baş vurulmasına ka11ıdır. Halbuki di· 
fer §efler, uluslar sosyetesi tarafın. 
dan süet berkiteler alınmasına taraftar 
bulunmaktadırlar. 

Bu çekilim i~i partisi çevenlerin. 
de büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Partinin yürütüm komitesi bugün top. 
lanmaya çağırılmıştır. 

Londra, 19 (A.A.) - Lord Ponsonby 
IKi partisi başkanına gönderdiği bir 
mektupta İtalyaya karşı zecri tedbir • 
ler konnlm2sma karşın olduğunu bil -
direrek işçi partisinin lordlar kurulu 
grup baskanhğından çekilec.eğini bil -
dirmistir. 

işçi partisinin birdenbire toplantı • 
ya çağmlan yürütüm komitesi hu 
türl"' zecri tedbirlere karşın olan lord 
Ponsonby'nin ve mutedil zecri ted • 
birlerden yana olarak Larınburinin du • 
rumlarını tetkik edecektir. 

işçi partisinden çekilmeler 
Londra, 19 (A.A.) - Parlamentoda· 

lııl ini ayrıt partisi Uyekrinden B. Staf. 
ford Kripoa. partinin yürütüm komite. 
einden çekilimini vermi§tir. B. Krip•. 
bUkümetin cht sıyasasına yapılacak yar. 
dnn bakkmda parti ile aynı fikirde ol· 
madıfmdan çekildiğini aöylemi§tir. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 • Çocuk aaati 
19.40 • Musiki: 

Beriot: Reveuae 
Vieuxtemps: Parç. 
Dvorak: Hava 
Necdet Remzi: Kem.. 
Ulvi Cemal: Piyano 

20. . Ev kadınına öğütler 
Z0.10 - Muıiki: 

Mozart: Konaerto 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.3 > • Hafif plak musikisi 
?O 50 • Haberler 

luğunu teyıae guseı bit vesile o
labilir diye düşünüyorum. 

Romanya ve Yugoslavya gibi. 
ve Bulgaristsnın her tarafında ol· 
duğu gibi Rusçuk'ta da yavaş Ja
kat devamlı bir göç hareketi var. 
Bir sn önce gitmek için sa.bıtsız· 
lanan ve bu iş için avukat yazılıa
nelerini dolduran pek çok ulus
daşlarımıza. rastladı1!1· 

Hükümetimizin kütle halinde 
göç işine Romanya'dan başlamış 
olmasından hepsinde bir hüzün 
seziliyor. Kendilerine unutulmuş 
olmadıklarım, lak.at bu güç işin 
sıra ve zaman istediğini anlatma~ 
ya çalışıyorum. 

Ana yurd hasreti. "öte,, diye 
adlandırdıkları yere bir an önce 
kavuşmak arzusıı, Tuna'nm öte· 
sinde ve berisinde, balkanların 
dört köşesine serpilmiş milyon
larca türkün bir tek yürek halin
de duyduğu derd budur. 

Toprak ve hayvanın saman 
pahasına satıldığı yerlerden kal
kıp, miras bölmesi, tapu çıkarma
sı, pasaport, vergi ve giimrük ~ibi 
akıllarının ermediği bin türlü 
güçlükler içinde bütün varlarmı 
tüketerek, çoğun, ancak canlarım 
ana yurda atabilen bu zavailı in
sanlara acımamak. onların haber
siz aktörleri oldukları korkunç 
traiedivi ıstırabla hissetmemek 
kabilmi? 

Onlar, böyle her §eyleri tü
kenmiş, yoksul ve bir şeysiz, türk 
toprağına koşarken, umudla do
lu gözlerine ana yurdun kendile
rine hazırladığı şef kat kucağına 
çeviriyorlar. Onfarı asla, asla ha
yal kırılı§mB uğratmamalıyız. 

Yaşar NABİ 

Fransız hüdcesinin 
dunımu 

Paris, 19 (A.A.) - Eko dö Pari, 
f'ransız finans bakanı B. Regni.er'in l)İr 
diyevini yazıyor. Finans bakanı bu di. 
yevinde parlamento finans komitesinın 
tatn3miyle denkleşmiş olan büdce p•o>
jesini yakında parlamentoya vcrece~ı.. 
ni bildirmektedir. Projeye göre masrd.i , 
49 milyardır • 

Yahudilere karşı /erdi lı.arek.eı
lerde bulnuulmıyacak 

Berlin, 19 (A.A) - Nazi hücum kı

taları komutanı bir bildiriğinde yahu· 

dilere veya herhangi bir kimseye karşı 
ferdi hareketlerde bulunulmasrm ya • 
sak etmektedir. 

Jiil Kambon öldil. 

Paris, 1' (A.A.) - Bugün Cenevre. 
de ölen ünlü fransız diplomatlarından 

B. Jül Kambon, 1845 yılında Paris'te 
doğmuttur. 1870 harbma girmiş ve 1891 
de Cezair genel ilbaylığına atanmıştır. 

Vaşington büyük elçisi iken çıkan ıs. 

panyol • amer~kan barbı sırasında ls. 
panya kıraliçesi, AmC'rika cumur baş.. 

kanı Mak.Kinley nf'zdınde kendi oru.1. 
taktığına atanmıştı. 

B. Jül Kambon, Vaşingtondan son 
ra Madrid büyük elçiliğine getırilm!ş 

ve 1907 de Bertin büyük elçiliğıne l'. 

tanmıştı. Büyü~ harb çıkıncıya kadat 
bu ödevde kalmıştır. Oagalir hadiseıun. 
den sonra Fransayı Fas' ta özgür bırak. 
ması prtile Almanya Kongosunun bir 

parçasmı bıralanağı önergemişti. Harb· 
tan aonra büyük elçiler konferansını 

bafkanlık etmifti. Fransız akademisi ü. 
yelerinden ve ~jyon donör ni§811U1ın 
bUyilk haç rilcıbesini taşıyordu. 

E•lri yugoıla" başbakanı öldü 
Belgrad, 19 ( A.A.) - Eski batba

kan ve dıt bakanı Marinkoviç ölımü .. 
mtlftür. 

rıyeri asuında ce:aya 
çarpılanlar 

Belgırad, 19 (A.A.) - Tbandan 
bildkildiğine gör", Fieri baqeri son 
isyan ıwçlulan hakkında 213 mahku
miyet kararı vermiştir ki bunun 30 u 
idam ve 29 u müebbet kürelr ceza~ırltr. 

ULUS 

DIŞ HABERLER 
İtalya • haheş anlaşmazlığında son durum 

(Ba~ı 1. ci sayıfada) 

ıl olduğu fikrini beslemektedirler. 
İmparatorun bütün umudları harbm 

başlangıcından önce ambargonun kaldı· 
nlmasında toplanmıştır. İmparator, bun
dan dolayr Avrupa'da krediler açmış 

ve bir Londra bankasına 50.000 sterling 
liraıı yollamıştır. 

Deyli Meyi gazetesinin aytan Ha -
beşistan'dan çıkmış olan iki italyan'm 
mallarının alançedilerek fabrikalann ha
beş asker~erl tarafından kanunsuz bir şe
kilde İ!gal edilmiş olduğunu yazmakta
dtl'. 

I ıalya önergeyi reddedecek 
Roma, 19 (A.A.) - Mesajero ga· 

zetesi, İtalyanın beşler komitesi öner. 
gelerini kati oJarak reddedeceğini ya. 
zıyor ve diyor ki: 

"Bununla beraber Ş\D'ası mühimdir: 
Beşler komitesi Habeşistanda ecnebi 
müdahalesi lüzumunu tanımakta impa· 
ratorun hakimiyetini azaltmıştır . ., 

lngiliz kabinesinin ıoplantun 
Londra. 19 (A.A) - Kabine salı 

veya çarşamba günü toplanarak dış du
rumu ve belki de muhafazakarlar kon
gresinin programını inceliyecektir. Bir 
denbire kötü hadiseler çıkacak olursa 
ulusal müdafaa bakanları o tarihten ön.. 
ce de toplanacaktır. 

B. Jlusolini Cenevrenin öğiitleri· 
ni istemiyor. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Royter: B. 
Aloisi, Romaya gitmiyecektir. Sanıldı . 

ğına göre, B. Musolini, B. Aloisiye '"Ce. 
nevre öğütlerine ihtiyacı olmadığım., 

bildirmiştir. 

Bu haber, acı bir tesir uyandırmış. 
tır. B. Musolininin bükülmez durumu· 
nu muhafaza etmek hususndaki kesin 
niyeti bu sözlerden anlaşılmaktadır. 

Y erıiden asker toplanıyor 
Roma, 19 (A.A.) - Türlü tıbbi s ;:. 

beblerden d0Jay1 süel hizmete alınma. 
mış olan 1911-1914 sınıflarına mensub 
efradın yeniden muayeneye çağmla. 

cakları bildirilmektedir. 

lngili:zs filosunun A.kd~ni:a 
durumu 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz filosu. 
nun Akdenizde ve Şap denizinde bu· 
günkü durumu şudur: 

TürlU sınıftan Cebelüttarıkda 19, 
lskenderiyede 55, Adende 10, Hayfada 
5, Portsaitte 3 gemi vardır. 

Dün Singapora iki torpido muhri. 
biyle bir uçalı gemisi gelmiştir. 

Durumun Mısırdaki görünüşii 
Kahire, 19 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: "Mısır çevenleri, İtalyan 

kuvvetlerinin Libyada toplanmasını Mı. 
ırra karşı yapılmış bir tehdid olarak te. 
lakki etmemektedirler. Bu çeven!er, 
İtalyan süet hareketlerini, bir habcı • 
halyan barbı takdirinde kabilelerin 
'?luhtemel bir ayaklanmasına karşı alın. 
mış tedbirler olarak görmektedirler. 

Cf•beliittarıkta tedbirler 
Londra, 19 ( A.A.) - Cebelüttarıkd1' 

İngiliz orunları çıkardıkları bir bildi. 
riğde bazı hallerde elektrik santrahnı-n 
şehri karanlıkta bırakacağı bildirilmek. 
te ve halk evlerinde mum bulundurma· 
ğa çağırılmaktadır. Şehir karanlıkta 
bırakıldığı takdirde halk bu mumları 
kesin olarak dışarıya ziya sızdırmıya.. 
cak bir tarzda knllanaeaklardrr. 

Bu emre karşı gelenler hapse atıla. 
caklardır. 

I tal ya e"ham ıatıyor 
Paris, 19 (A.A.) - İtalya h~kUn ~· 

ti fransıa hilkümetine baıvurarak altın 
bulmak için elindeki frıuıısız eshamını 

aatmağa karar verdiğini bildirmiştır. 
Fransa bankası bir milyar değerin. 

deki bu esham üz.erine fimdi 400 mil. 
yon franklık bir avans yapmağa bazu 
olduğunu ve değerin geri kalanını da 
belli bir mUadet sonra satın alacagını 
söylemiştir. 

l tnlya reddedecek 
Roma, 19 (A.A.) - Royter ıjan3ı· 

nm yetkili çevenlerden öğrendiğine 

göre beşler komitesi önergeleriiıtn ital
a tarafından kabuJU i 

lngiliz ulusunun birliği 
Londra, 19 (A.A) - İtalyanın hattı 

hareketinden bahseden Star gazetesi 
şimdiye kadar hiç bir memleketin bu 
kadar basiretu~ce barba yürümediğini 
yazıyor. 

Evning Niyuz gazetesi de diyor ki: 
«Arsıulusal bir kriz memleketi tehdit 
ettiği takdirde bütün İngiliz ulusu bir 
kaya gibi bükümetin arkasında durma.. 
lıdır. 

I ıalyan re..mi cevabı 
Roma. 19 (A.A.) - Yarı resmi çe. 

venlerde beşler komitesi önergeleri u· 
zerinde yapılmakta olan incelemelerin 
İtalyan hilkümetince bu önergelerin ka. 
tKılüne müncer olamıyacağı bildiril. 
mektedir. Uçüzlii kontrol prenıipi ltal· 
yanın düşünceleriyle telif edilemiyece
ği aöylenmektedir. İtalyanın resmt ce. 
vahı cumartesinden önce beklenmiyor. 

B. Loyd Corc harb var, diyor. 
Londra. 19 (A.A.) - B. Loyd Corc 

Brodford'da verdiği bir diyevde gele. 
cek on beş gün içinde mutlak bir harbı 
beklemek lazım geldiğini söylemiştır. 

Be§lerin Habeşisıanda yapmah 
ist,edikleri 

Cenevre, 19 (A.A.) - ltalyaya ve 
Habeşistana yapılmış olan önergeler a. 
rasında Habeşistanın bütün genel ış ıe. 

rinin avrupah danı§lllanlar yardımıyla 

yeni baştan kurulması vardrr. Bu iş.er 
arasında jandarma, polis ve tüze işıeri 
vardır. 

Uluslar sosyetesinin koruması altın· 
da bulunacak olan yabancı kurul bir da. 
nışma organizmi şeklinde olacaktır. 

Jandarma ve polis işlerinde esirlik 
ve silah teciminin kaldırılması ve y:ı. 

hancıların güvenliği vardır. Ekonom\k 
bal. undan maden ve tarım işlerinde a~ık 
t':ıpr prenslpi kabul edilecektir. 
Bayındırlık i§leri, posta ve t a'i>TO 

gi .. i işler yabancı uzmanlar yardımiyle 
ya}'>ılacaktır. 

İngiltere ve Fransa hükUmetleri, t. 
talya iJe sınrr düzeltilc.-bilmesi ve de· 
nizde bir mahreci olması için İngiliz ıe 
fransız SomaJilerinden Habcşistana lıi. 
rer parça toprak vermeye hazırdırlar r. 

Finans işleri sıkı bir kontrol altına 
alınacak, verg.Uer yeniden gözden g"ç;. 
rilecek ve yaabncı ödünç almalar siste. 
mi ile ilgili olmak Uzere H~şistanJı 
monopollar kurulması unkanı ara§tırı· 
lacaktır. 

iki tarafa yapılan önerge 
Cenevre, 19 (A.A) - İyi haber alan 

çevenlerde ıföylendiğine goı e, l tal ya ve 
Habeşıstana yctpılmış olan oneıgelerde 
bir başlangıç, bıt p1oıokol ve bir de 
ycırdım projesi vardır. 

Bailangıçta Habe~istanm 1923 yı • 
tında csırlik ve sılah tecimi meselele. 
.rinde girişmiş olduğu yukenleri anlat
mak ve incelemektedir. 

Bundan sonra Habeşistanın finan • 
sal ve ekonomik şartlarının yükselme -
sini sağlamak ergesiyle Habeşistana 

yardım edilmeei için habet oruntağı ta· 
rafından yapılmış olan baş vurma ince· 
Ienmektedir. 

Jfandaları t,enkid 

Cenevre, 19 (A.A) - Uluslar sos. 
yetesinin altıncı komil!yonu, mandalar 
komisyonunun raporu üzerinde görü,. 
meler yapmıştır. Bu raporda manda 
sahibi olan devletlerin takip etmekte 
oldukları aıyaealara ilgili bir takım 
mUtalea v.e tenkitleri ihtiva eylemekte
dir. 

Güney Afrika, İngiltere v-e Fran.. 
sa ®leg.=leri ıüney batJ Afrika, Tan • 
ganyika, Togo, Suriye ve LUbnan man
daları hakkındaki ttnkidJeri reddetmeye 
uğrawnaktadırlar. 

Libya aınınndaki italyan 
tüm.enleri · 

Londra, 19 (A.A.) - Star gazetesi, 
sah günkü bakanlar kurulunda motör· 
lerle mücehhez iki italyan partisinin 
tilıya•ya gönderilmesi do1ayıaiyJ~ Mısır· 
m ve Süvcyş kanalının güveni meselesi 

Harhı kesin gören 
f ransız hasını 

Paris. 19 (A.A.) - Birçok fransıa 

gazeteleri, etk~si olaca ğma i)ek inanma· 
makta berabe.r, B.. MusCJlini"ye ıt iclal 

öği.itleri verm kt ve beşler komitesi 
önerge!eriııi yeni görü,mclerc esas tut
m'lınnr kendis"nden istemekte :lirler. Bu· 
nunla beraber. Romanın e1verişli bir ce
vab verm~sini hiç kimse beklememekte, 
ve İng'ltere-h süftt tedbirler alması nı. 
timali genel bir kaygu uyandırm k•adır 

Maten gaıetesi diyor ki: 

.. İtalya, komitenin karannda, habe\ 
harbmı durduracak kadar tatmin edic1 

bir mahiyet görmemektedir.,. 

Pöti Pariziyen, şu fikri yürütüyor 
.. Beşler komitesi, Rı>ma'nm dilekle 

rini geniş ölçilde gözönüne almıştır Bil 
yiik bir devlet, umud edi'emiyecek ka 
dar genis olan böyle bir <>nergeyi, pres 
tijinden hiçbir ıey feda etmeksizin k:ı 

bul edebilir.,. 

f talvanm b:mşçd duygulann! bat 
vuran Eko dis Pari diyor ki: 

"B. Musolini, maddelerine sonradan 
İtalya'dan yana daha fazla ala~tikiyet 
vermek h:ıkkıru muh"lhza etmekle be • 
rab"r, p'amn prensipini kabul etmekle 
akılhca bir harpht yapmış olacaktır. 

Dııçe, süet harek~ t•erde bulunmak niye. 
tini muhııfa?.a ettiı{i takcfüde, fngiliı 

harb 11çak ve gemileriıı'n s=mdiden ~ÖS· 
terdi'·leri kr .. ıtv önemli hadiselerin başı 
olar:ık görülebilir .• , 

Firraro diyor ki: 

"Harbı ve b-:ınşr elinde tu+an B Mu• 

solini, müthi~ lıir sor:ıv taşnnaktadııı 

Harbın kopmasr, yahud bcınşın sa ~ ·an. 

ınası i~in bir t ek kelim;: yetecektir. Fa • 

kat bu kadar ileri glden MusoJini için 

kendisinden beklenen bu kelimeyi ıöy 
lemesi çok zordur ., 

İtalyanm Habeşist:ında kesin olarak 

f ngiltere ile karŞı.la§ac-ağını söylenen Fi· 
garo, J!'Örüşmelere girmenin f taJya i(ıo 
bir kazanç sağlryaclğını yazcırak diyor· 
ki: 

« İngiltere, büôln harbleri kaybetse 
bile, son savaşta kesin olarak üstün çt· 
kar.,, 

c Övr ,unlan yazıyor, 

• B Musolini, şimdi ing•lizlerln harı 
r.ttJ'eğe b=1nr olcfoklannı ve İtalya un 
kendi lrl.ıvvetile Franıanm zecı1 tedbir .. 
lu h:ıkkında aMıgı yum1·pk durumdan 
t>aşl<a hiç bir ıeye güvencmiyeceğini an· 
13ruı$tır. 

Hacb~istan'ı, Musolini iJe karşı kar· 
ışıya gelmekten uzakl :ı~ttr.abilecek tek 
kuvvet, fn~iltere'nin, Afrika imparator· 
h.ığunun güvenbğini kurtarmak için be• 
lcdii!i kesin ve sarsılmu niyettir.,. 

Populer, ıu fikri ileri ailrüyar : 

« Yanılmaksmn söylenebilir ki, ftal 
ya harb:ttıği takdirde derhal tedbir alı· 
nacaktır. 

İngiltere, buna karar vermittir ve 
Fransa İngiltere ile birlikte hareket ~t· 
mek zorunda kalacaktır. 

Dört bin aBker daluı 
Cenere, 19 (A.A) - Bombardia go 

misi, 4.000 askerle doğu Afrikasına ha. 
reket etmittir. 

Bir harb (ıkaraa amerikan 
gemileri korunacak 

Vaşington, 19 (A.A) - Deııia ba ~ 
kanı B. Svamon, guetedlere diyeyde 

bulunarak bir ltalyan - babef haıbı 
çıkana Amerikanm amerikan semfJeri 

ni korumak için Büyük Okyanus filo
ıundan kuvvet ayırmak sorunda kala. 

cağını ıöylemittir· Bu mesele, flmdiyo 

kadar düfi1nWmemiftir. Ve barba bat

lamadan 8nce bu yolda bir karar alın· 
mıyacaktır. 

Denü kon/erarm 
1.ondra. 19 (A.A.) - Deyl.i Telgnf 

ıJ&:..etesinir. deniz aytarı, Londra deni.1 

anJapnıaı!Inda ileri sürülmüş olduiu gl. 

H bu yıl içinde bet deniz devleti kon. 

ftn.narnm toplanmaya çafınl;ıcaa;ma 
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r a-run balıislerl 

Toprak sıyasamız 
Yurdun her soravım omuzları-

11a alan ve aldığı günden ba~lıya
l"ak bugüne kadar daima bir hız
la ileri götüren ve devrimler ya· 
pan Cumuriyet Halk Partisinin 
büyük kongresi, bu yılın mayıs 
toplantısında, yurd için aldığı ye· 
rii kararlar arasında T.ürkiyede 
toprak işi mevzuu da düşünülüp 
tüzüğüne bir madde koymuştur. 
Bu şu demektir ki, Türkiye'nin 
yüzde yetmişinden fazlasını köy
lü ve çiftçi olan, büyük bir varlı
ğın, bir yıl çalışarak elde ettiği 
gelirin temelleri olan toprak ve 
tarlası, bugünün hiçte ekonomi is
tek.lerine uygun bir düzende de· 
ğildir. Ger~ekten, fürk toprakla
rının genişlik ve büyüklüğü bu· 
günkü nüfusumuzun daha bir mis
linden artığına yetişecek kadar 
büyüktür. 

Bu böyle olmakla beraber, tar
la öyle ufaklanmış, parçalanmış 
ve dağdm~~frr ki ekono~il: bir 
varlık olmaktan çıkmıştır. Her n.e 
kadar bugHn herkesin eliiıde ·ta
sarrufu söylenen ya tapu veya va
kıf senetleri vardır. Bunların top
lanması bl.r ayle için yetişebilir 
gibi teorik olarak görülürse de 
gerçekte hiçte böyle değildir. 

. Herhangi bir köyün toprağını 
gö.z önüne getirecek olursak bu 
toprak içinde, o köyde oturanlar
la oturmıyanlara aid, biribiriyle 
flgisi olmıyan parça parça şeJ,.dl
ııiz tarlacrklar görülür. Elli dö
nüm tapu senetlerine sahih olan 
bir köylünün ya oturduğu köyde 
reva yakınında bulunduğu diğer blr 
köyde bazen sekiz on parça ha
tinde işe yaramıyan yamalıklar 
halinde tarlalar görülür. Bunlar 
bir de~il yüz bin değil, milyon
larca böyledir. Bundan ötürü bun
linn düzelmesi gerektir. 

Bunun için: 
1) Yurdumuz büyük, iklimler 

çeşidli olduğundan yurdu tabiiğ 
ve ekonomik parçalara ayırarak 
her tabiiğ ve ekonomi parçanın -
gereğine göre, köylülere verile
tek toprak mikdarmı belitmek. 

2) Her ayleye verilecek top
rak, bulunduğu yerin ekonomik 
şartlarına uygun ve onu eriştir
mek istedifimiz medeni düzeyde 
yaşatabilecek bir ölçüde vermek. 

3) - Toprağın alım, satım, 
bağışlama, veraset iı:ıleri, düzel
tilecek arazi düzenini hiç olmaz
sa yüz yıl sonra da, ekonomi ba
kımmd an bozmıyacak surette 
kuvvetli hükümler koymak. 

4) Türk yurdu bir tarım ve bü
yük ölçüde tarım sanatlariyle, e
konomi varhklannı temin eden · 
nevi şahsına münhasır bir mem
lekettir. Duruşa gör11 arazi işini 
yaratmak istediğimiz endüstri ha
yatmm isteklerine cevab verebil
mesi için tarım ve endüstri pro
gramlarmıızm bu yönden hazır
lanması ve· bir plana bae-ıanması. 

5) Yurdun en büyük varlık ve 
kuvveti köylü olduğundan, yur
dun her bakımdan kalkınması için 
türk köylüsünün elinde bulunan 
ve hiç bir su~u olmadığı halde 
yüz yıllarca sürünüp gelen arazi 
srvasa•:nnrn ekonomi ve tarım ha-
\ . mda belirmesini candan iste
di imiz kalkınma ve ilerlemesi 
iÇi?-tez elden bütün araziyi· yeni 
baştan, güç de olsa g-öz önüne a
lıp bu bakımdan her neye mal o
lursa olsun iyice inceleyerek çöz
mek ve düzeltmek, 

· Toprağı olmtyan köylülere 
toprak verip araziye sahih kılarak 
çalışmaları sonucunu hem kr--ı.di
leri ve hem de ulus için verimli 
kılmak, 

Günün en önemli işlerinden 
biridir. 

Memlekette çok az yıllar için
de, yüzyıllard~ yapılamamış dev
rimleri, yenilikleri, ilerleyip yük
selmeleri yaratan ve yapan parti
mizin biiyük hükümetinin lmnu 
da başaracağına inanımız vardrr. 

Kastamonu savlavı 
Tahsi~ . COŞ KAN 
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il 
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Yunan donanması geliyor 
İstanbuJ, 19 - Yarm İstanbu

la gelecek yunan fifosu amiral ve 
subaylan 21 eylfilde Beylerbeyi 
sarayında verilecek baloya çağı
rtlrdır lar. 

Hazinenin İstanbuldaki 
alaca.klan 

İstanbul, 19 - Hazinenin b
tanbuldaki alacakları l5 milyon 
lira kadardır. Bunlar kısmen mü
ruru zamana uğramıştır. Alacak
ları saptamaya 34 avukat çalış
mak. tadır. 

Açıkta talebe kalnı-- ·ar 
İstanbul, 19 - Lise ve orta o· 

kullarda açrkta kalan talebeyi 
yerleştirme hazıdıkları başladı. 
Yakında işlerin sonu alınacak ve 
bir tek talebe okul'Suz kalmıvacak
tır. 

' Veni bir uram 
Istanbnl, ı 9 - U ray baymdır

lık damşmaıu B. Madlen Sürpagop 
mezarlığmın plr ... ,rnı hazırlıyor. 

Burası yeni bir uranı olacaktır. 

lf. İstanbul ilk öğretim kadro
suna diğer ilbaylıklardan 50 öğ· 
retmen verilmiştir. 

* Bugün yumurtacılar türlco
fiste toplanarak çıkat için bir ra
por hazırladılar. 

I\; Yerli sömi kok bu ay İstan
bt.tlda piyasaya çıkacaktır. 

* Yelkenci kumpanyasının fn
giltereden aldığı Tan vapuru bu
gün İstanbula geldi. 

"' lstinye-Büyükdere asfalti 29 
birinci teşrinde açılacaktır. 

* Anadolu klyısmda oturanla
rın sızılarını göz önüne alan hü
kümet Şirketi Hayriye tarifesini 
ucuzlattı. 

Jandarma genel )tomutanı 
J and:ınna genel komutanı Ge

neral Naci dün akşam Eskişeh.ir· 
den şehrimize gelmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı neşri
yatı ingilizceye 

çevriliyor 
Çin eliçliği Ekonomi bakanh

ğr neşriyatını ingilizceye çevirt
mektedir. Bunlar arasında beş yıl
lık endüstri plannnız da vardır. 

Türkiye hakkında bir 
almanak hazırlanıyor 

Japonlar Türkiye hakkında ingi
lizce bir almanak çıkaracakların
dan rnemle{cetimiz hakkında bil
gi ve resim istemişlerdir. İlgili 
dayreler bunları hazırlamakta<lu'
lar, 

Araç ormanları yanıyor 
Safranbolu, 19 (A.A.) - Aıaç 

kazası ormanlarmdaki yanğmdan 
35 kilometre uzaktaki kasabamız 
duman içinde kaldı. Sabahleyiu 
güneşin ışığı kınntzı renk aldı. 
Hava da is kokmaya başladı. 

BU GECE NÖBETCt ECZA EVt 
Anafartalar caddesinde 

lSTANBUL 
Ecza evidir 

Ok~ulsuz talebe 
kalınıyor 

Şehrimiz ilk okullarında ders
ler günde iki bölüm olmak üzere 
okutulacaktır. Talebe çokluğu yü
zilr1den Kültür Bakanhğr okullara 
yazılmış olan talebe~erden bir kıı;
·ıruna sabahtan öğleyin saat 1 e ka· 
d.:-tr dört ders verilmesini ve hir 
kısmına da öğleden sonra a~şama 
kadar gene dört ders verilmesini 
kararlaştırmıştır. Bu suretle bü
tün ilk okul talebeleri hem okul
stı·z kalmıyacaklar hem de sınıf· 
tarda rahat rahat oturmak ve ders 
almak imkanını bulmuş olacaklaı·
d1r. 

Yeni pipo tütünleri 
piyasaya çıktı 

Tekitler yönetkesi son zaman
larda piyasaya, Avrupadaki ben
zerlerinden daha nefis ve daha İ· 
yi, pipo tütünleri çıkarmıştır. 
Bunların 22.5 kuruşa satılan kü
çük kutulan halk tarafından çok 
aranmaktadrr. İdare bu kutular
dan Ankaraya da geti.rtmeğe ka
rar vermiştir. 

Yerleri değişen 

doktorlarımız 

Siirt memleket hasta yurdu 
göz hastalıkları uzmanı B. Naşid 
N ezib trahom hasta yurdu dok
torluğuna, eski İzmir memleket 
hasta yurdu operatör yardımcısı 
B. Cemnl Niğde memleket hasta 
yurdu operatöıiüğüne, İzmir uray 
doktoru B. Salim Bakırköy hükü
m.et doktorluğuna, Rize memleket 
hasta yurdu e~ki operatörü B. Se· 
dad Maraş memleket hasta yurdu 
operatörlüğüne atanmışlardır. 

Üçüncü devre gaz kursu 
Ü çtincü devre gaz kursu baş

lamtstır. Bu devrede kurum sahi\>. 
!erile kurumlarda çalışan işyarlar 
bulunacaktır. İstanbulda 20 kadar 
kurı.ım bu devre için gaz kursuna 
oruntak göndenniştir. 

İstanbul gazetele 
rinin başyazıları 

TA. ~ <la B. A. Şükıü 
~ Esmer, ltalya ve 

Alrnanyamn sömürgesizliğini incelıye. 
rek diyor ki: 

"İngiJterenin Almanya ve İtalyayı 
sömürgeler ile daha yakrndan alaka<lar 
etmesinde başka bir düşüncesi daha var. 
dır: genel savaştanıberi, sosyalizın cere. 
yanı almış yürümüştür. Kapitalist sis· 
tem gittikeç zayrflamaktadır. 

Sömürge demek, kapitalizmin had. 
di gayesi demektir, Kapitalizm yıkılır. 
sa sömürgecilik de yckıh:r. En büy;ık 
sömürge devleti olan İngiltere kaplta. 
lizmin müdafaasında yalnız başına kal
mak istemiyor. Sömürge kaynaklarrmn 
istismarına teşrik etmek, bu devleti, 
kapitalizmin devamıyla da allı.kadar et. 
mek, yani sistemin. korunmasında <>n. 
larm yardımrnr da temin etmek demek. 
tir. 

Z M il' N da, Zaman imza.h Jl n ·başyazıda, "1smec 
İnönü hüıkilıretı memlekette maadHrı. 
ilerlemesi, mekteplerin çoğ~lmasr ve 
bilhassa çocuklarını mektebe verenl~
rin miiinkün mertebe kolaylıık görmesi 

icin eli.nd.en geleni yapmakta hatta ka. 
biı oiduğu kadar fed<ıkarlık da etmek. 

tedir., dendikten sonra "Galatasaray 11. 
sesinde talebe kaydı yaprhrken t:ıle· 

benin sene ortasında yersizlik dol.-ıyr. 
siyle yatrhktan gündüzlüğe çevrilmesi. 
ne itiraz ed1lmemesi için bir teahhlit... 

name alındığı ve bunun da kırk kuruş 
bir harca tabi tutu1duğuııu bildirmf"k· 
te ve her hangi bir memurun gayret. 
keşliği neticesi olmak muhakkak olan 
bu işin önUu• geçi!nıecı.inl temer.ıni., et. 
me'k.otecllr. 

T ... C. i. nın tüzüğü· 
nü değiştirmek için 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakının çoktanberi birçok ek· 
siklikleri görülmekte ve spor işle· 
rinin istenildiği gibi yürü.'llesine 
engel olc.luğu hemen herkesçe söy
lenilmekte olan tüzüğünü değiş
tirmek ve değişecek tüzüğe göre 
bir de beş ydlık çalışma planı ha· 
zırlamak üzere toplanacağını yaz
drğımrz komisyon dün Erzurum 
saylavt B. Aziz Akyüreğin baş
kanlığı altında toplanarak işe baş· 
lamrştrr. 

Bu toplantıda henüz hiç bir 
kesin karar verilmiş olrnamakia 
beraber, yapılan görüşmelerin en 
çok spo.r kulüplerinin kuruluş ve 
çalrşış tarzı ile teknik heyetleriu 
genel merkezle birlikte çalrşmast, 
bölge kurullarmın daha sadeleşti
rilmesi ve spor yarışmalarının lig
ler tarafından yönetilmesi üıerin
de yaprldrğr öğrenilmiştir 

Yaban domuzlarının 
kökü kesilecek 

Karadeniz dolayında ekinlere 
zarar veren yaban <lomuzlarınc öl
dürmek için ordu çok mikdarda 
fişek vermiştir. Bu mermiler o 
bölgedeki köylülere parasız dağı· 
txlacaktrr. Fişeklerden bir kısmı 
da Trakya ve diğer bir kaç ite de 
gönderilecektir. 

Burdur hasta yurdu 
Burdur, 19 (A.A.) - Bir İs

tanbul gazeteslnJc Burdur mem
leket hasta yurdu yaprsmm yan
da bırakıldığı yazrlmıştrr. Bu ha
ber gerçek duruma uygun değil
dir. Yapı işlerinin bitirilmesi için 
yeni yıf büdcesine ayırım konmuş· 
tur. Büdce son günlerde tasdik~ 
ten geldiğinden yakında yaprnm 
tamamlanması isi üstermeye çıka 
rılacaktıı-. İl, sağlık işlerini önem
le takib etmektedir. 

Şehrimize gelece~c 

uzmanlar 
Şehrimizdeki nümune hasta 

yurdunun Almanyadan 8 uzman 
doktor getirteceğini yazmıştık. 

Bunlardan dördünün bugün· 
lerde gelmesi bekleniyor. Gelecek 
bu dört uzman dahiliye, hariciye, 
çocuk, kulak, boğaz ve burun kli
nıklerinde çalrşacaklardır. Ayrı1,;a 
daha sonra geleceği anlaşrlan üç 
uzman doktordan biri serom ve a
şı uzmanlığım, biri merkez sağt ık 
kurum direktörlüğünü biri de 1ıi· 
yoloji şueesi şefliğ·ini yapacaktır. 

5AYIFA J 

Hava tehlikesini 
önlemeli için 

B. Mehmet 8. tlacı 

Hava tehlik~sini önlemek da 
vasmm ulus tarafmd.ın. n:l~ıl be 
nimsendiğini anlatacak. iki örnek 
veriyoruz: Rec;imlerini ba!:tığrnıız 
Haymananın Karagedik köyün
den B. Hacı 700 ve Samsunda 
üstenci B. Mehmed 1000 lira ve
ritte bulunmu~lardır. 

- Ön~Ören bu r'Urddaşlan Öve 
riz. 

SPOR 

R·us maçlarına 
hazırhk. 

4nlwrrı Jyaktop11 Ku.r11lim· 
dan: 

Yakında gelecek rus f utbolru· 
lacı ile yapılacak maçlara hazrdı:t 
olmak üzere aşağıda acll:ırz yazılı 
lutbvlcularrn pazar günü saat H 
de futbol gcreçlerile birlİkte An
kan gücü lokalinde bulu11m111a:ı. 

Altmordudan: Mehrr.cd, Mah 
mud, Oğuz, Ziya, İskendP.r. 

Ankara gikünden· Natık, Ali 
Rıza, Semih, Bilal, Mtlı:aHer, 

Cankayaclan: Aptüş, Nihat. 
Küı;Ük Öıner, Osman, Mustafa, 
Hasan. 

G. Birliğinden: Cihat, Halit, 
Rasim, Ahmed, Nivazi, Ahmed, 
Küciik Ali, Selim, MüHir. 

Muhafrz glicün<len: Bekir, Saf. 
fP.t. İbrahim, İhsan, Naci. 

pnU.~l'E: ---
Kavga eden bamallat 

Dün Yenişchirde pazar yerır~dc 

hamal Sülcymanla h4mal Envı;-r a. 
ral11 ın<la l>ir müşteri alrp alma.:nak me. 
seıe,~nden dolayı kavga çıkai"mı~lıır ve 
ıta\'gacla Süleynıanın Envcri baı;;.ın.Jaıı 
caşla y?..raladı*Jı anla'jrlrm~ ve Sülevrrıan 
yak .. ~anarak tılı-cye 11erılmiştir. 

Otomolıil \:UrJlh 

Ötey gün üstenci Necaci.nin kullon. 
drğr otomolıil Ceıbeci mr.zarlığı yan.n. 
dan gcçer~eıı aral,acı Mctımcde çarpı 

ra.k Lı.ı~md.ııı yarrtlan::.c::..nı.t sebeb olm ı~ 
tut. Cer~ir.lı>ıt".e b .. ~1..tmıştn-. 

Talebe lJirliği grupu İslaııbula Jöııdü 
Arsıulusal İzmir panayırı do· 

layısile on beş günlük bir n~emlc
ket gezisine çıkmış olan \<C i%i. 
gündenberi şehrim.izde Lulunan 
ulusal talebe birllğinden on br.:~ 
kişilik grup dün akşam 1staıtbuia 
dönmüştür. 

Bu gençler dün şehrimizın bjr 
ç.ok kurumlarını gczmi~~cr \C ht-. 
le yemeğini m.iiher.di.s 1er b 

0

! Ji~ i
f'in çağınlısı olara.1< A~..ıtürk. bul-

v::ı.ruı.Jaki mıihcndi-.!er birliğin 
rle j' e:ni ::lerdir. Asa~ ıd.:ı.:d resi rn 

re:ne k te buluıı~ı.ctları e-nstennek
ted!L'. 

Gen1,lere al.:ş~ru ~aat 18 e 
Yukı-ek Zıraitt Enstitüsüutle An
kaıa gençlıgt lldına ıco krşiıık bii 
ç.ıy ınlenı ve"ulmiş ve yer ... ol•ua .• ı· 
ğ~ !çın keiyanuu{ığm~u. kar::şılı 1.di. 
·~ôvlev!erlc tkı' tnemleket g~nçlı
·~inı.o ~tr duygusu a.wlrtu~tır 



B~) ın! rlık Bakanımız doğu gezisinde 
ne er yaptı, ne gibi tedlli leı .. al ı? 
(Başı 1. inci sayıfada) 

detten daha kısa bir zamanda Er
~rurum'a eriştirilebilmesi için, hat
bn geçeceği istikameti ve buralar
da yapılabilecek inşaatın ne ka
dar sürebileceğini tetkik etmek ve 1

bu arada Erzuruın'dan dahi inşa· 
latın Erzincan'a doğru başlıya -
bilmesi ve bununla doğu vilayet
leri ahalisine de biraz iş ÇTkarmış 
•olmaktı. 

Bu gezimizde hasıl ettiğimiz 

fikirlerle, merkezCleki inşaat idare
sinin ve insaatı üzerine almış olan 
müteahhidin görüşleri mütalaa 
edildikten sonra )azım gelen ted
bHer arrnacaktrr. 

2 - Erzurum' dan Sarıkamiş'a 
kadar olan dekovil hattiyle, Sarı
kamiş'tan başlıyarak rus sınırına 
lr.~c!ar olan geniş hattın yaz ve kış 
~-aha sürat ve emniyetle işleyebil · 
~esi hususunda gereken incele -
pıeler yapılmış ve tedbirler alın · 
lnıısbr. Yerlerinde bu yolda bir ta
krrı=. işlere de başlanılmış bulunu
fyor. 

3 - Trabzon' dan başlıyarak 
~ümüşane - Erzurum üzerinden 
Pasinler, Karaköse İstikametinde 
Jran sınırına kadar uzanan trans\t 
.yolunun 935 yılı için müteabhidL
re ihale e<lilmit olan kısımları gö
~}m.üş ve çalrşmalanna hız veril
mıştır. 

936 yılında geriye kalan bazı 
.kısmılarm inşası dahi bitirilmekle 
1beraber, taşıta daha ziyade kolay· 
llık ve emniyet verilmek üzere yol
cu ve aşya için muntazam kam -
yonlardan geniş taşrt kolları kuru
lacaktır. Bunun hakkındaki pro'!' · 
ramla hazırlıklar, hemen bu yıl -
·dan yapılmı~ olacakbT. 

Ankara radyosunun 
hazırladığı yenilikler 

Ankara radyosu, yapmaya ka-
1'&1' verdiği yenilikler hakkında 
dinleyicilerinin fikirlerini sor -
muştu. 

Yayın zamanlarının uzablma
sma bugünkü durum imkan veme· 
diğinden 1 birinci tP.Şrinden başh
yarak tatbik edilecek olan yeni 
bir progTam hazırlanmıştır. Din -
leyicilerin dilekleri göz önünde 
bulundurularak yapılan bu deği
tikliklerin ana hatlan §unlardır. 

1 - Muzik faslında Ankara -
daki elemanlarla yapılması müm
kün olan her değişikliği ve taze -
liği yapmak. Bu arada Cumurbaş
kanhğı orkestrasından ayrılan bir 
Ankara radyo orkestrası bir haf
tadanberi pazartesi, çarşamba, cu
martesi ak§amlan çalışmaya geç
bıiş bulunmaktadırlar. 

2 - Piyano solo, keman ve pi
yano, viyolonsel v~ piyano, sakso· 
Jon ve piyano saatlerinde müm -
9'ün olduğu kadaı- deği~ik prog • 
ramlar yeriteceği2. 

3 - Plak yayınını daima ta -
zelemeğe çalışacağız. 

4 - Söz faalmda ,u saatleri -
miz olacaktır: 

Belediye, polis, halkevi, ar, ço

cuk, apor, tayyareci, eğitim, ev ka
dını, gülme, teknik ve tarım saat
luı. 

Bu saatlar için Ankara aydın
ları arasmda en uygun olanların 
elbirliği temine çalıtlıacaktır. Bu 

4 - Bundan başka kışın Ka · 
radeniz kıyı1arından içeriye doğ
ru daha kolaylık ve emniyetle iş -
liyebilmek üzere ikinci bir şose 
ve transit yolunun açılabilmesi 

imkanı da incelendi. Bunun için 
Gümüsane ilinin Kelkit kazasın
dan itibaren Şiran, Alucra ve Şar · 
ki Karahisar'a kadar olan kısmın 
pek muvafık bir istikamet oldu -
ğunu da gördük. 

Şarki Karahisar'dan Giresun'a 
kadar esasen oldukça iyi bir yol 
vardır. Şu halde Giresun baslan -
gıç olmak üzere yukarda a.dı ı?e

~en kazalara uğrıyarak Bayburd'a 
kadar ikinci bir transit yolunun 
yapılması mümkün olacaktır. 

Bundan başka ötedenberi ge -
nel gayelerimiz sırasında bulunan 
ve adına simal hatb demek istedi
ğimiz Kelkit suvu vadisini takih 
ederek Kelkit, Şiran, Alucra ve 
Şarki Karahisar kazaları bölgele 
rinden geçerek Suşehrine, KoyuJ-
1'• sar ve Tokad vilayetinin Recıa. 
diye ve Nikı;ar kazalarile Erbaaya 
ve Amasya' da Yeşil ırmakla bir -
leşen Kelkit suyu vadisinde ya -
pılacak bir şimendiferin ne dere
ceye kadar hu!.ulü kahil olacağım 
da inceledik ve memleket için çol< 
hayırlı bir it olacağını yakından 
gördük. 

Gerek bu kazaların, gerekse 
şarkın türlü yerlerindeki su işleri
nin düzeltilmesi yolunda ne gibi 
tedbirler almak lazım geleceğini 
de, durumu yakından görerek tes
bit ettik, bu yoldaki işlere de baş
lamış bulunuyoruz.,, 

çalışmalar 
(Ba~ı J. ci sayı/ada) 

projelerinin incelenmesi için yö
netker Bay Hasan'ın başkanlığı al
tında özel bir komisyon toplantı 
yapmaktadır. Bundan başka da· 
ha bazı kanun projelerinin ince -
lenmesi için de başka komisyonla
rın kurulmasına karar verilmiştir. 
Bu ilk devre içinde tüze bakanlı
ğinin Kamutaya sunacağı kanun 
projeleri arasında hele noterlik 
kanunu ile usulü muhakeme kanu
nu vardır. Yeni pro:ede usulü muha 
keme kanununun bir çok mat1'1° 
leri de~i"t1ri1miş ve bazı madde · 
lf>ri de kaldırılmı• bufonmakta -
drT. 

söz kısmında ulusun çeşitli taba. 
katarını ilgilendirecek ve böylelik
le dinleyicilerin sayısını artırmak 
gayesi güdülmektedir. 

Radyo dinleyicilerinden şu 
noktaları rica etmektedir: 

1 - Ankara radyo yayım dü -
zenli olarak dinlemek ve dinlet
mek, çünkü her memlekette rad -
yo dinleyicileriyle radyo arasında 
sıkt bir İf ve elbirliği teminine ça
lışılmaktadrr. Radyo dinleyicisi 
radvosuna karşı ilgi göstermez ve 
bu ilgisini mektupla bildirmezse, 
o vakit programı vapanlarla dinle
yiciler arasında h:ç bir bağ kal -
maz. 

Ankara radyosu kendine kartı 
bu yakın ilgi ile faydalı olabile -
cek önergelerin yapılmasını rica 
etmektedir. 

I ..................................................................... ..._ ____ _ 
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Eskiden devletler ulus itin değil, uluslar devlet için ka
ide~ı hakim iken, devletler sayıma önem vermezlerdi. Ka
ziye tersine döıidilğü zamandanberi devletler sayım giJ:>i u
lrısa iyi hizmet yollannı gösteren i§lere başvurmağa btı§la-
n ışlardır. -

Başvekalet 
istatistik Umum Miidürlüğü 
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Londra - · stanhul yolu a sıulusal kongresi Budapeşte toplan:ası 

Londra - İstanbul turizm yolunun yapılış tarzını ve şekillerini saptamak üzere dört devlet 
delegeleri otomobil kulübleı·inin başkanları ve turizm kulübleri arsıulusal birliği ile bir fofı 
k urumla"tn gönderd.kleri oruııtaklar (9) eylUlde Peşte'de top!anmışlardı. lstanbul'a yakından il
gilendirmesi ve turizmimizin · gcli§imi bakımından önemli olan bu i§in nasıl hazırlandığını ve 
komisyonun çalı~malarını anla tan bu yazıyı alıyoruz: 

Macar hiıkiımetinin çağrısı üzerine 
İngiltere, Bel~i.ka, Almanya ve Avus· 
turya delegeleri, otomolbil kulüblerinin 
başkanları ve Turing ıkulübler uluslar 
arası birliğinin A. İ. T genel sekreteri 
ve daha birçok zatlar eyli'ılün 9 uncu 

günü Macaristanın Avusutrya sınırına 
geldiler. Burada gelen konuklan ma. 

car hükümeti adına yönetkerlerden te. 
cim bakanhğx memleket yolları şuğbe. 
si direktörü B. Bcnke İstvan karşıladı. 
Ve kendilerine ingilizce hoş geldiniz 
dedi. 

geçirilmemesi, yolun uzun fakat üç ki· 
lometreden daha uzun olmıyan müs. 
takim parçalarla teşkili, düz arazide 500 

m., dalgalı arazide 300 m., dağlık yer. 
Jerde 100 m. den büyük kuturlar yapıl. 
maması tulani maktalarda meyillerin 
% 5 den fazla olmaması, karşılıklı inip 

çrkmalarda birleşme parçalarının yapıl· 
ması tavsiye edilmektedir. Bu ıbakım. 
dan yolun Macaristan kısmı çok güzel 
bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü te. 
cim bakanhğının çıkardığı tulani mak. 
taa gö~c yalnız Vörösvar tepesine isa· 
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Londra - lstanbul turizm yolunun geçeceği yerler. 

bet eden kısmında % S meyil vardır. 

Diğer kısımlar daha hafif meyillerle 
yapılmıştır. 

Gene bu raporda arazi maktalarda 

en az olarak 6,40 m. şose kısmı ve 1,0. 

1,5 m. lik iki taraf ve mtimklın oliln .. 
ğu kadar kaplamalı banketler güz cuii. 
ne alınmasr; arzani meyillerin k:':ıa el· 
duğu kadar % 2 yi geçmemetoi ve !t:O 

m. den küçük kuturlu küuplarda da 50. 
60 Km. süratle ilerlenebilmesi irin ta. 
znn gelen genişletmeler vr dtt1 kcna~ 
yükseltmelerin yapılması; Iazırn 0~1n 

yerlerde bisiklet yollan ve h<>r,hır~u 

yaya yolları yapılması zikredilmiştiı:-. 

Yol kaplamalarının seçilmesind~ e. 

konomik olmasından başka tozsu;ı: ol· 

ması, büyük süratlere rağmen her tür. 

lü havalarda rahat gidişi temin erlid 

düz zemin elde edilmesi göz önünde 
tutulması kaydolunmuştur. 

Köprülerde geleceğin gelişimleri 

düşünülerek 25.30 tonluk dayaıuna ve 

yeter genişlik göz önünde tutulması 

yazılmıştır. 

Raportör takririnde, arsıulusal yolun 

ayrımını ve karşılığını her tarafta bu. 
lacaklarrnı ümid ettiğini bildirmi§ ve 
yol üzerinde taşrnın en krsa zamand<ı 

başlryabilmesini temenni etmiştir 

İngiliz hükümeti delegesi Miralay 

C. Cook raportörün özen ile hazırlanan 

takriri için takdirlerini bil<lirdi ve ö· 

nergenin her noktasında mütabakatını 

bildirdi ve ilhe olarak uluslararası yo• 

Jun yapılmasiyle taşmm artmasından 

dolayı olacak fazla kullanmayı da he. 
saba almak gerekliğini söyledi. 

Kongre eylfılün 11 inde tekrar top. 
landı ve görüşmelere devam etmekte -
dir. 

Hududda macar turing kulübünün 
otomobil hudud istasyonunun açılış 

resmini yaptılar bu istasyon mimar 
Quittner Ervin'in projeleriyle macar 
üslubunda yapılmıştır. Ve bu maksad 
için yapılan ilk. istasyondur. Bu istas. 
yondan maıksad hududu geçen makina. 
1ı taşın araçlarının gümrük ve pasaport 

muayenesi için vaki olan mecburi din. 
lenmeleri esnasında yolcuların istira. 
hatlarım temin etmektir. 

24 sa atta Paris- Nevyork 
ne diyor? 

Açış töreninden sonra program mu. 
cibince yolcular otomobillerle Buda. 
peşte'ye doğru yolJarına devam ettiler. 

A. 1. T. genel sekreteri Paul Duc. 
haine hududdan Budapeşte'ye giden 
yolun durumunun üsnomalliğinden 

bahsetti. 

EylUlün 10 uncu günü öğleden ön. 
ce parlamento delegesi kuruUar saJo. 
nunda macar tecim ve muvasala baka. 
m ve Londra - lstanbu yolu knogresi 
başkanı Winchkler lstvan kongreyi aç
tı ve macar hükü.meti adına yabancr 
memleketler delegelerini selamladı. Ve 
ulusların biribirlerine yaklaşmaları ve 

uluslararası birleşik çalışmanın temini 
için kongreye başarılar temenni etti. 

İngiltere adına yollar şağbesi baş. 
kanı miralay Cook ve Londra otomo· 
bil kulübü genel sekreteri Sir Cooke 
Belçika adına yönetger Paul Duchaine: 
Almanya adına yapı danışmanı Schut. 
te; Avusturya adına fenni danışman 
Dr. Richl Anton; Yugoslavya adrmı 

yollar şuğbesi direktörü Yusufovits; 
Romanya adına emekli dış bakanı Miti. 
lenli:u Joan: Bulgaristan adına elçi. 
lerden Dr. Stoilov; Türkiye adına d:ı 

yollar w köprüler başkanı Ali Talip 
Güran cevaıb verdiler ve macar bükü 
metinin konuksever çağrışına teşekkiir 
ettiler. 

İsimleri sıralanan zatlar kongre. 
nin başkanlıklarına seçildiler. 

Öğleden sonraki görüşü celsesin. 
de fenni danışman Benke İstvan'nrn 
başkanhğı altında arsıulusal yolun f~n 
ni mese:eleri ile ugraşıldı. ' 

Başkanlık fen yönetkeri ve hükü
met yapı kurulu üyesinden B. Elischer 
Paul kongre raportörü olarak fransız. 
ca ve değerli bir takrir takdim etti. Bu 
takrirde her ne kadar yol muhtelif 
memleketlerin iklimleri ve taşın ilgile. 
ri bakımından yapılacak ise de üzerin. 
de makinalı taşın araclarınm seyrisr.· 
ferlerinin kolaylast Jr rnsı, ekonomik 
olması. güven, sürat "e rahatlrk icapla. 
rınrn her yerde husul bulması lazım ol. 
duğu diişüncesinde idi. 

Yol uğrağı tayininde en kısa bağ. 
}anmanın göz önünde tutulması, kahil 
olciuğu kadar kiiçi"k köy ve kentlerd~n 

Bleriyo 
Noyes Viner ]urnafrn Paris aytarr, 

havacılrk tekniğinin eski üstadı Lui 

Bleriyo ile havacılığın atisi hakkında 

uzun bir görüşmede bulunmuştur. Ha. 

vacıhkta ilk adımı atanlardan biri olaa 

Bleriyo'nun uçakların ileride alacakla. 

rı şekiJJer hakkındaki düşüncelerini 

aşağıya koyuyoruz. 

«-On yıl sonra, Avrupa kıtasile A

merika arasrnda posta ve yolcu uçak· 

larmın muntazam seferler yapacakları. 

na kaniim. 

Uç yüz kilometreden daha hızla u. 

çulamıyacağı söyleniyordu. Halbuki bu 

tempo çoktan aşılmıştır. Bugün artık 

15,000 metre yükseklikte saatte 2000 

kiJometre fiızıa uçabilecek Stratosfer 

uçakları yapılmağa başlanmıştır. Bildi· 

ğimiz alelade uçaklarla bile bugün 

havsalanın alamıyacağı ölçüde hız el. 

de ediJmiştir. Amerikalı uçman Böring 

on beş ton ağırlığında bir uçakla üç 

bin kilometı elik bir mesafe üzerinde 

vasati olarak 400 kilometre hızla uça 

bilmiştir. Delmote ile Angelo bu re. 

koru da kırdılar. Angelo yedi yüz ki. 

lometre hızla uçtu. 

Bleriyo, gülerek, "acele etmiyelim ! .. 

dedi ve sözüne devam etti. 

«-Sürat rekorla.rının çoğalacağına 

şüphe yoktur. Fakat bu rekorların d<ı 

bir sınırı vardır Bu sınırda, gereçin 

dayanıklığı meselesidir. Nomal hava 

seferi, yani iki nokta arasında her gün 

yapılacak olan güvenlikli ve tehlikesiz 

hava seferinin hızı, gereç dayanıklığı· 

nın imkan verdiği nisbetten fazla ol. 

mamalıdır. Halbuki yapılan bütün ha. 

va rekorlarında. gereç hiç düşünülmi · 

yor. Bu gibi rekorlar gerece öyle hir 

yükleniyorlar ki, sonunda. uçmanın 

canımı maloluyorlar. Her şeyden önce 

yüksek sürat, iki mesele t>rtaya çıka. 

rıyor: Bunun birisi, motöı ün yaptığı 

sarsıntı yüzünden uçağın fazla bir dıı. 

yanıklığa lüzum göstermesi, ikinci.si 
de bava tazyiki meselesidir. 

Uçuştaki sürat bellifıaşlr bir hızı 

bulunca, nasıl ki, hızlı ve kuvvetli bir 

temasta su buz gibi katılaşırsa, hava da 

taş gibi sert kesilir. Bunun nasıl bir 

şey olduğunu, suya atlayan ve kötti hir 

atlayış yapmış olan herkes bilir. Su
rat saatte 400 kilometreyi geçjnce, per. 

vane ve kanadların yükü de üsnomal 

bir dereceyi bulur. Hava, uçağın hı>le 

en nazik yerlerini ço-k sert darbeler ha

linde kamçıla'mağa başlar. Sürati kese· 

ceği için, uçaklar, büyük hacimde ya. 

pılamazlar. Elastikiyetli yapılabilirler 

ama, bu da, genel d'lyanıklık üzcriadP 

etki yapar. Bu duruma göre, ne birj ve 

ne de öbürü, pratik olarak bir işe yarcı. 

mamaktadır. 

Bana kalırsa. bu meselede biricik ça· 

re, kanadlann bugünkü büyüklükleri. 

ni küçültmek veya büsbütün kaldn. 

maktır. Benim hesabıma göre, altı yüz 

kiJometre hızla bir uçuşta k, nadl:Jı a 

hiç lüzum yoktur. Kanadlar Çll<c1rılın · 

ca geriye pervane, pilotun kabinesi ve 

yolcu yahut da yük hiıcresi kalıyor. 

Uçak upuzun bır biçime giriyor Gü. 

nün birinde uçan bir oka dönecektir. 

- Stratosfei uçağının kullanılabi. 

leceğini samyoı mu::.unuz? 

- Hayır l bu uçakta en önemli olan 

ş.ey kabineyi bava sızmaz bir hale sok· 

rnaktır. Halbuki, kabinenin herhangi 

bi.r yerinden hava Eız.ması çok kolaydır 

Böyle olunca da felaket sonsuz hir 

ölçüyü bulabilir .. Bundan başka motö.. 

rün devir sayı:.ının çokluğu yi.izünden 

çıkacak sarsıntı, uçağın gövdesinde-ki 

malzemesini kolayca çatlatabilir. Buna 

bir de gerek içten gerekse dıştan ge. 

lecek hav;ı tazyikini katmak ıa~rmdır. 

En ufak bir çatlak hücreyi patı hi · 

lir. Bundan dolayı siirat • eselcsJ n 11. 

2emenin dayamklığ1 sınırıı da k :ıı::. ... 

zorundadu. 





SAY!F f\ 

Devlet Demiryollan ve L:manları Umum 

MüdUrlüğü ilanları 

gıVA.s1'A İNŞA EDİLECEK CER ATELYELERİ EKSİLTMESİ 

Sıvas~a yeni kurutacak olan cer atelyelerinin bütün müştemi • 
latiyle birlikte inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu in!?aat ve tesisatın keşif bedeli 1.380.522 lira 14 kuruştur. 
ı - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardırı 
a) F.ık.siltme şartnamesiı 
b) İn§aat avan projeleri 
e) Fenni şartnameler 
d) Umumi şartname 
e) Kesif hnlasası, 
f) Mukavele projesi, 
g) Vahidi kıyasi fiat cedvell, 

lstek1iler bu işe ait evrak ve projeleri (50) lira mukabi'!inde Dev
let demiryollarının Ankara ve Haydarpaşa \•e:nelerinden alabil1rler. 

3 - Eksiltme 16. 10. 935 tarihine gelen perşerrbe günü saat lS 
de Ankarada Devlet Demiryolları umum müdürlük binasında top. 
!anacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te • 
minat ve vesaiki ayru gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine ver. 
miş olmaları lazımdır. • 

a) 2490 No. ıu· kanunun 16 ve 17 incl maddelerine uygun 55165 
Ura 66 kuruşluk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazdı vesikalar, 
c) Bu kanuhun 4 Uncü maddesi muca.bince bu eksil:tmeye gir 

meğe kanuni bir manU bulunmadrğına dair imzaları tahtında bir 
mektup. 

d) Nafıa Bakanhğından ~usaddak ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektuplan iha!e günü saat 14 e kadar makbuz mu

~abilinde komisyon reisliğne verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mekttı olarının iadeli taahhüdlil olması ve nihayet bu saata 
kadar komisyona gelmi~ bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş haıkkmda fazla maliımat almak istiyenlerin Ankarada 
D.D. voltan birinci daire müd&:lüğtine müracaat etmeleri. (2382) 

1-3819 

. l LAN 
Muhammen bedel, isim ve eksilotme gUnleri aşada yazıh .malze. 

;-ne tayin edilen günlerde saeı.t 15,30 da A.nkarada İdare biruısında 
ltapah zarf usıılU ite satın alınacaktır. 

Bu iştere girmek istiyenlerin aşaJa ~zılı muvakkat tem.inatla: 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncU maddesı mucı. 
bince işe girmeğ-e _kanuni manileri bulunmadtğrna dmr beyann~e 
ve tekı.i.flerini eksiltme günleri saat 14,30 a ka.1ar komisyon Reıs· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasıı: olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpao$aıfa Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün.len dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Malıemt: 

l - Perçin çıvıleri 
2 - Vida, civata 

ve somunlar 
ı - Ağaç vidası, rondela 

ve gupityalar 
4 - Cebire ve travers 

butonları 
5 - Yaylı halkalar 

bedeli teminat günü 
16100 Lfra 1207,50 Lira 14.10.1935 

16673 " 1250 ,, 15.10.1933 
Salı 

45'90 ,, 344,25 .. 16.101935 
çarşamba 
17.10.1935 4747 " 356 

1629 ,, 122 

(2576) 

t LAN 

.. 
.. 

Perşembe 
18.10.1935 

Cuma 
1-4073 

Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, solet ve şöminman 
takozu 6 ikinci teşrin 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalr zarf 
uaulü ile Ankarada idare bina:nnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1732,50 lirlık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü ma·ddesi mucibin. 
ce işe girmcğe Jcanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme. 
teri lazımdır. 

Şartnameler parasır; olarak Ankara'da Malzeme dairesinde ·,e 
Haydarpaşad;t Tesellüm ve sevk müdürlilğünden ooğıtılmaktadrr. 

(2553) 1-4181 

Ankara Bel~diye Reisliği İlanları 
1 LAN 

l - Yeni~ehirde olup aşağıda ada ve parsel numaralariyte mik. 
taı lan ve mubam'men bedelleri ile muvakkat teminatları yazılı dört 
ı;ıarça arsa bir ay zarfında pazarlıkla satılacktır .. 

ı - Ada Nr. varsel Nr. metresi muhammen B. Muvakkat 
teminatı 

Lira Lira 
1149 1 680 2040 153 
1149 s 646 J938 146 
1149 6 646 1938 146 
1149 33 547 1641 124 

$ - Bu arsaların !artnameslni okumak ve haritası üzerinde 
ınevkilerini görmek ve d~ha ziyade tafsilat almak istiyenler her 
f:Ün hesap işleri Direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İstekli olanlar teminatıariyle birlikte her pazartesi ve per 
fCmbe günleri saat on beşde artırma ve eksiltme komisyonuna mü. 
racaat edebilirler. (2593) 1-4-077 

t LAN 
1 - Yenişebirde olup aşağıda ada parsel numaralariyle miktar. 

l.an ve muhammen bedellerile muvakkat teminatlaıw yazİlı arsalar 
açık artırma ile aatdacaktır. 

Z - Ada· Nr: Parsel Nr: Metresi Muhammen Muvakkat 
bedeli Lira K. T. Lirıı.K. 

1171 14Z 482 1928 144 60 
117Z 142 560 2240 . 168 00 
1172 142 546 Zl84 . 153 83 
1172 142 760 . 3040 228 00 

S - Bu analann şartnamesini <>kumak ve haritasını görmek is. 
dyenler her giin hesap işleri direktörlüğüne gelmelidirler. · 

4 - İhale 4·10.9S5 cuma günü saat on beşde komi11yon huzurun 
da yapılacaJı:tır. 

İstekli olanlar ihale saatından evvel temintlarmı belediye vez. 
nesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz ılmühaberlerini 
komison reisliğine \"erecek ve artırmaya iştirak edecektir. (:.l6H) 

1-4179 

Ankara birinci hölğe etihba odası 
Başkanlığından: 

Oda yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin süresi bit. 
mek Uzere C>lduğundan tüzüğümüzün dördüncü maddesi mucihin· 
ce yeniden seçim yapılacağı cihetle bölge merkezi olan An.karada 
odaya yazılı üyelerin 22 bitinciteşrin 1935 sah günü saat 17 de 
Yenişehirde Kızılay merkezi salonunda bizzat gelerek reyieri'li 
kullanmalan ve böl~e mertte.,.· dısmda bulunan üyelerin de.gönde. 
tilen bitik mucibince 1°v. ini {Öndermeleri lüzwnu ilan olunur. 

(~8S1 1--4195 

ULUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma l{omisyonu ilanlan 
t LAN 

Kor merkez kıtaatı ihtiyacı için 400,000 kl\o buğday ununa ta· 
lip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ihalesi 2/ 1. tcşrin/935 
çarşamba günü saat 16 da yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Şartnamesi Ankara Levaırm amirliği satın alma komisyonunda 
görülebilir. Muvakkat temill'a.t mikdan 2850 liradır. Teminatı mu. 
vak kate makbuz ve teklif mektuplarını ihalenin yapılacağr muay. 
yen 6aatten bir saat evel Balıkesir kolordu satın alma komisyonu. 
na ve.rmeleri. (2621) 1-4104 

t LAN 
1 - Erzincan kıt'a ve müesseseleri ihtiyacı için kapalı zarfla 

eksiltmeye konulan erzak ve yemin cins ve miktarı muhammen fi. 
atı tutarı ilk teminatı ihale gün ve saatı a~a~ıya ya.ı:Ilmıştır. 

2 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonunda 
bila bedel verilir • 

3 - Şartnamenin dfüdüncü maddesi mucibince ı.otekliler 32, 33. 
34 maddeleri muciibnce teklif mektuplarrnı tanzim ve satın alma 
komisonuna ibale saatmdan bir saat evet 1;crmeleri lazımdır. 

16524 kilo sabunun tahmi.ni fiatı 5929 lira ve ilk teminatı 444 
lira 67,,S kuruştur. K:ıpalı ihalesi 27 eylt11 935 günü saat 11 de. 

479,000 kilo kuru yoncal\tn muhammen fiatı 21573 lira ilk temı 
natı 1617 lira 97,5 kuruş kapalı ihalesi 27.9.935 gtini.ı scıat J S de 

479.400 kilo kuru otun tahmin edilen fiatı 19176 lira ilk temina.. 
tı 1438 lira 20 kuruş kapalı ihalesi ZVl·935 günii saat 16 da. 

637,925 kilo iamanın tahmin rdilen fiatı ()568 lira 87,5 karuş ilk 
teminatı 1717 lira fı7 kuruş kapalı ıhalesi 30.9.935 ~üni.;. .;aat 10 da. 

20250 kilo s.arie yağın tahmin edilen foıtı 12656 lıra 25 kuru!:)tur. 
Teminatı 94() lira 22 kuruş kapalı ihaleı:ıi 30.!l.935 gUnü saat 15 dedir. 

(2575) 1-4043 
t L.A N 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtutrnın 66100 kilo sade yağı ih.. 
tiyacı kapalı zarf usuli ite s:ttın alınar:a~ ır. 

2 - İhalesi 23 eylUl 1935 pazartesi günü saat on altı buçukta 
tzmirde Kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

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

4 - Sade yağının tahmin cıiilen tutarı 51558 liradır. 
5 - Beher kilo sade y::tğı için i8 kuruş foıt tahmin edilmiştir. 
6 - Temin.ıtr muvakkate akçesi 382.7 lira 90 kur•ıştur. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetiıı<ledirler. 
8 - MUnaka~a~rna iştirak edecelcler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3. lincü maddelerinden ve şartnamesil"ıle yazılr vesika ve teminatı 
muvakkate makbuılar,nm ihale s2atinden en a:ı; bir eaat cvel komis. 

yona vermiş bulunacaklardır. (2484) 1-39!:1 
t LAN 

1 - Erzincan garnizonu kıt'a ~e muessese lerı ihtiyacı ıçin 
29,000 kilo sığır eti yenideil kapalı zarfla eksiltmeye kon\ltmııştur. 

2 - Muhammen bedeli 9350 liradır. 
3 - İlk teminatı 452 liradır 
5 - İhalesi 26 eylı11 935 perşembe gunü ııaat ı ı de tüm\!n satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
6- İsteklilt'rin teminat makbuz ve mektubu ile lıirlikttt kapalı 

tekliflerini 2490 saydı artlrma ve cksıltme bnununun 32, 33, 34 
ma.idelcrine tevfikan tanzim i1e ihale günU ve saatından bir saat 
evveline kadar komiYyona makbuz mukabilinde tec;lim etmiş olma 
lan lazımdır. (2<;74) 1-4042 

İLAN 
. 1.- Erzincan gcırnı:ı:onu kıt'a ve müessese'en hayvan!arr ihtıya. 

cı ıçın satın alınacak l 033600 kilo arpa yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmak üzere dört kısma ayrılmıştır. 

2 - Her kısım 259650 kilo olup muhammen bedeli 16228 lira 
on iki bu.çuk kuruştur. 

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

tümen satın alma kombyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesini göm1ek istiyenler Erzincanda tümen satın 

alma komisyonunda her gün görebilirler. 
6 - Şartnamenin dördüncü madde;;.i muciboince isteklilet teklif 

mektuplarrnı 249(} sayılı <ırtrrma ve eksil~me kanununun 32, 33, 34 
üncü maddeleri mucibince tanzim ve satın alma komisyonuna ka. 
palı zarflarmr makbuz mukabilinde ihale saatından bir saat evvel 
teslim e'tmiş olacaklardır (2567) t-4035 

1 LAN 
1 - lımir müstahkem mevki kıtaatuım 141800 kilo bulgur ih. 

tiyacı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 7 /L İlkteşrin/935 pazartesi günü saat on altıda 

İzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutaıı 15598 liradır. 
4 - Beher kilo bulgur için on bir kuruş fiat tahmin ediimiştıc. 
5 - Teminatı mLSvakkate akçesi 1169 lira 35 kunıştur 
6 - Şartnamesi her gün komisyoncla görülebilir. 
1 - tstektiler ticaret odasrnda kavıth olduklarına dair Y'C'SI 

ka ~östermek meoburiyetindedir!er. 
8 - ~ksilt.meye girecekler 2490 ::>ayıl~ kanunun 2 ve üçüncü 

maddelerınde ve ~artnamesinde yazılı vesıkalarla teminatı muvak. 
kate makbuzlarını ve mühurlü te!dif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. ( 2682) 

1-4193 
l LAN 

1 - Lüleburga.ıdaki süvari tümeni birlikleri için 4hnacıı.k 
46300 kilo sade yağının bir kilosu·.-a verilen 78 kurus 90 santiın 
pahalr görüldüğünden pazarlığı 26 eylül 935 perşembe giinü saat 

.on yedide tekrar edilecektir. Şerait ve evsah eskisi gibidir. Temi 
natı 2778 lira ve tahmin edilen bedeli 37040 liradrr. 

2 - Pazarlık günü olan 26 eylul 935 perşem~e günune lcadaı 
isteklilerin gelmeleri. (2663) · 1-4181 

t LAN 
1 - Kara.köse ·merkez kıtaları, ihtiyacı ıçin 900,000 ki.lo uroa 

kapatr zarf usuli ile alınaca\ctıt. ;ı'ahmin bedeli 3 kuruştur. Mu. 
vakkat teıuinatı 2025 liradrr. ·f~ale 7. ilkteşrin 935 pazartesi. günü 
saat on beşte Ağn süvari tümen satın alma komisyonunda yapıia · 
caktır. tstekliter şart~ameyi tümen satın alma komisyonunJan 
alıp görebilirler, zarfların muayyen zamana. ka~ar ı\ı{rr süvad til. 
men satın alma komisyonuna vermeleri. (2670) 1-4186 

. . t LAN 

l - Giıesun garnizonu ihtiyacı için 100,000 kilo arpa kaµı\lı 
zarfla satın almacaktrr. Tahmin bedeli 5.500 liradır. 

2 - Şartnamesi Gire-sun alayı satm alma komisyonundadır. 
3 - İhale tarihi 13 ilkte~rin 935 ::uma günti saat onbestedir. 
4 - Muvakkat teminatı 413 liradır. · 
5 - İsteklilerin 413 Hralık teminat mektupları ile birlikte ihale 

saatından bir saM eve! komisyona müracaııt ey!em" lcri (267 l) 
1-4187 

l LAN 
1 - Kırrkkale asker~ sanat mektepleri ihtiyacı olan 10.000 kilo 

kuru kereste ve tahta parçaları 7 teşrinievel 935 pazartesi gün.il sa 
at 14 :17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın ahnacaıktır. 

TaJiplerin muhammen bedeli olan 500 liraya mukabil temiantı 
eveliyesi olan 37 tira 50 kurusu Kırıkkale aıkert f.:ıobdkalar muha. 
sebeciliğine yatırarak va·lcti muavv<'nfnde mektep satm alma ko· 
•:).fsyonuna ruüracaatf.uı. (2683) t-4194 

İLAN 
! eylQl 1935 de kapalı .zarfla 

alınacak olan İzmitin 160 ton ek· 
meklik ununa istekli çıkmadığın.. 
dan pazadrkla alınacaktır. 

Pazarlığı 26 eylUl 1935 per· 
şcmbc günü saat 16 da İzmitte 
tlimen binasındaki scıtın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Tuta
rr 19200 liradır. 

Muvakkat teminatı 1400 lira
dır. 

İsteklilerin belli gün ve sa 
atında komisyona gelmeleri 

(2525) 1~3980 

lLAN 
Pınarhisar kıtaat hayvanları. 

nın senelik ihtiyacı olan 18620 
liral ık arpası kapalr zarfl.a eksilt. 
meye konulmuştur. İlk pey 1396 
liradır. İsteklilerin vize satın. 
alma komisyonuna (!elmeleri. 

İhalesi, 30 eylul 935 pazartesi 
güni.i<tür. (2602) 1-4099 

İLAN 
1 - Tümenin Bayramiç gar· 

nizomı civarında bulunan pıyade 
kıta.ltının ihtiyacı o •. m 41ROOO 
kilo un kapalı zarfla Pksittrrw.vt'. 
konuldu. 

2 - Reher kito"J1111n muham
men bedeli 12 kuruş 15 sımtim 
alup ihalesi 23 9.931i tarih'ne mü· 
s:ı.di f pazertesi günü ııaı:ı.t l~ de 
Bayramı tUmcn ~atın alm · ko
mısvonu t-inasrnda vt.">ı1acalttr. 

'l - M'tinakasav~ gfrı>cetcte. 
·üı vcrece1<\eri unun f;l"niı- vt- ev
to;\'mı bulundu~u mahallin 82.tm 
p tma komisv1Jn111;l:ı miir:\1'.<nt erle. 
re'< ,· ğrenebil.r' er 

,, - fete't·l•~rı~ t490 rtı~ma · 
ralı kanunun 2. 3. üncü maddt'le· 
r!ne göre istenilen vesaikla mu
vakkat teminM tutan olan 3777 
lir:ının veya b;ınka mektbunun 
ihaleden bir saat eYCl tümen mıı. 
h:ıschcsine tevdii ile komisyon· 
da hazrr bulunm;ıluı. (24SCl) 

1-3884 

[LAN 
ı - Garnizon eratmm ihti. 

yacına s:ırfe<lilnıck üzere pazar. 
lıia döı:Cülcn una talip çıkmad"9 
ğından ikinci defa olarak pa· 
zarlığa konulmuştur. 

· 2 - Pazarlığı 26 eyltil 1935 
tarihine müsadif perşembe günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

. 3 - Alınacak olan Uç yüz 
bin kilo unun mecmu tutarı 

28500 lira teminatı muvalokatesi 
2137 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi 143 kun•ş 
mukabilinde komisyonumuzdan 
hergün verilr. 

5 - Pazarlığa iştırak edecek. 
lcrin tem.inatr muvakkate maılc. 
buzları ile birlikte mezkur gün 
ve saatte Ankara levazım amir. 
liği satın atma komisyonuna ~el· 
meleri . (26RR) 1-4197 

rLAN 
Trabzon kıtaatı için takriben 

31875 lirn.lık 255 ton ikinci fab. 
rika ununa verilen fiat layıki had 
görülmediğinden yeniden eksilt· 
meye konulmuştur. 

B - ~artnamesi parası mu 
kabilinde kom.;svonrtan gönderi· 
lir 

C - Artırma eksiltme Trab
zon satın alma komisyonunda 23 
eylı'.\1 935 pazartesi günü saat on 
altıd:ıdtr . 

E - Muv~kkat teminat 2397 
lirarlır 

G -İsteklilerin 23 eylftl 935 
pazartesi günü muavven vakıt· 
tan bh saat evet teklif me.ktup. 
lariyle birlikte Trabzon Kalede 
aııkeri satın 11lma komisyonuna 
müracaatları. (2449) 1-3883 

İLAN 
l - Erzincan garnizonu kıta 

at ve müessesesi için 540,000 ki· 
lo un kapalı eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 70200 
liradır. Muvakkat teminatı 5265 
liradır. 

3 - Şartname 3Sl kuruş kar. 
şdığmda Erzincanda tümen sa
tın alma komisyonundan verJlit. 

4 - İhalesi 26 eylG.l 1935 per 
şe~be günü saaat ıs de Eı'zincan. 
da tümen satm alma komisyo. 
nunda vapılacaktrr. 

5 - Şartnamenin dördüncü 
maddesi mucibince istekliler tek. 
lif mektuplarrnı artırma ve ek
siltm"" kanurııınun 3Z. 33, 3'1. inci 
maddelerind,.ki alı•r~ma tevfikan 
tar.zim edilerek ihale gününden 
eveline kadar Erzincanda tlimen 
satın alma komisyonu başkanlı 
ğma verı-ceklerriir (2550) 

1-39~R 

f LAN 

Kastamon•Jrla bulunan kıtaat 
ıa~e; ,j ıçin ı 90 kilo una istekli 
~ıkmadığmdan !t/ 1. teşrin/935 
salı günü saat 15 de pazarhklcı 
alrncıcaktxr. Tahmin edilen ~ede. 
li 28025 lira muvakkat teminatı 
ıtot lit-a Si kUtUJJtur. Paıı:ar?tk 

20 EYLÜL 1935 <::t;~l \ 

Kastamonuda ası,keri satı ' 14 

komisyonunda yaprlaca~tır. ls· 
teklilerin mezkfır kom;syona 
müracaatları. (2t07) l-4-09~ 

İLAN 
1 - İzmir mihtahkem mevki 

komutanlrğınrn göstereceği mm· 
takada kırkLcş bin ikiyüz altmış 
lira bedel keşifli muh:ıbere şe 
bekesi kapalı zarf uı;uliyle müna. 
kasaya konmu~tur. 

2 - İhalesi 27 eylfıl 1935 CL 

ma günü saat on altı buçu'lcta t.r:. 
mirde Kışlada müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda wıpr
lacaktxr. 

3 - Şartname kesifname şe· 
kil ve resimleri hergün komis. 
yonda gör-ülebilir. 

4 - Teminatı muvakkate ak. 
çesi 3394 lira 50 kuruştur. 

5 - f steklijer ticaret odas.n. 
da kayıtlı olduklarına dair vı:!Sİ· 
ka göstermek mer.burivetin<le 
d' ler. 

6 - MUnakasasma iştirok e. 
decekler 2490 sayılı artırma ve 
~ksiltme kanununun 2 ve 3. inci 
maddclerindt- ve sartname!':inde 
vazıh vesikaları ile temin::ıtı mu. 
vakkate makbuzlarını vr mühür_ 
lü teklif mektuplarım ihale saa
tmdan en az bir saat eve! komiı; 
vona vermis bulunacaklar<ln. 

(2~28) 1-39R~ 

Or. t.:EMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nastrları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ııo 
kökünden çıkarır • 

Umumi deposu: İngıliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede ~11-
lunur, ciddi ve milessir bir na• 
sır ilacıdır. 
Kanzuic öksUrUk şurubu: Ök'iU· 
rüi'll l<~ti cıekiltie durd1.1rur. 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
.l\nafart.:ııar c~ddP~İ Zerılt 

ııaatlerı nı::ı•'az<ısı U:ıtünde pa. 
nrdaıı bn~k~ her gtln sab~htaıı 
akc:ama kad.ır hdStJlarınt teıi.ıvi 
eder. Sair ?;ünleri vok~uz1ara 
tın r~c;rı. 

I(rrahk 
Bakkal dükkanr 

ve kahve 
Koçıade apartmanı ve 

kulüp ~inerr!asr nrkasmda 
bakkal dükkanı ve-kahve biı
Y!1 i<;,in kiralıktır. 1064 nu
maraya telefon edilmelidir. 

Satılık hane 
Doğanbey mahallesi İbadul. 

lah caddesi şar sokak 1 No. 6 o. 
dalı kullanışlt hane ıatrhktır. 
İdndekılere miiracaat l-4149 

KİRALIK 
KIRAATHANE 
Sakarya mahallesinde bir nu· 

mantı kıraathane bütün esva ve 
takımlariyle sahibi tarafmdan ki. 
raya verilecektir. Talip ota~ ıar 
m .. zklır krr?athanede s:ıhibi SU. 
leyman efendiye hergün mlira. 
ca .. ~ ec'ehiHrlf!r. 1-41 ~n 

l"~~Jı~ ~
1

t~~~i'~ ı!~V mİ 
Yenişehirde Kocatepı'-1 

de Yuı;oslavya sefareti 
yanm<la 7 odalı ve bütün 
konforu havi möbleli o 
larak müstakil bir ev ki ~ 

ğ rahktrr. 1stiyenleriQ 1269 

1

1 nuı;ıaraya telefon etme 
~ lerı. 1-4138 . . 
&_,ıa-ı••ıWttırw-· 

' 
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Silifke jandarına ok. ulu :;alın alma k:omisvonu 
O<!~kaıılığnıdan: 

Bener ki. Muvakkat 
Eksiltmeyı lcsımun teminat Hangi usul ile 
konulan me. M"J...r!arı muhar.'!ınen mikdarr Eksiltmenin yapılacağı eksiltmenin 
fadın cinsi kilo Fiatı Krş. Lira Kuruş gün ve saat yaprlacağı 

EkmP.ık 210000 10 1575 26/9/935 Per§embe s. 8 Kapalı zarf 
Sıgır eti 4;,000 9 337 so .. .. .. 10 Açık eksiltme 
Kuru Fasulya 10000 14 105 ,, ,. 

" 
12 ,. ,, 

Nohut 10000 7 52 50 " .. .. 14 .. " Mercimek .3000 9 20 25 " 
,, .. 16 ., 

/it 

Sadeyağ sooo 70 262 53 ,, ,, ,, 17 n " Bulgur 15000 7,50 112 s<f 27. 9. 93~ Cuma 8 " ., 
Pirinç 8000 20 120 " 

,, ,, 9 .. " Patates 5000 6 22 50 ,, ,. .. 10 ., ,, 
S3bun 5000 30 1(}7 50 ,, 

" 
,, 11 ,, ,, 

Zeytin yağı 1000 30 %2 50 .. ,, .. 12 ., .. 
Zeytin tanesi 3000 25 36 25 •• ,, .. 13 it ,. 
Edirne peyniri 1000 50 32 50 ,, .. .. 14 .. " Kuru üzüm 2000 9 13 50 .. .. .. 15 .. .. 
Kuru soğan 5000 4 ıs .. .. • 16 .. .. 
Arpa 15000 3 33 75 .. " .. 17 .. " Oc.~n 300000 0,50 107 50 ıs. 9. 935 Cumartesi 8 ,. ,. 
Körrür 10000 2 ıs ., .. ,. 9 ,. ,, 
Saman 15000 0,5 5 65 ,, ,. • 10 ., ,. 
Çay 300 3JO 67 50 ,, ,. ,. 11 ,, ,. 
Toz şeker 5000 32 120 00 ., ., ,. 12 ,. ,. 
Domates salçası 500 25 9 40 ., ,, ., 13 ,. ,, 

1 - Silifke jandarma okuluntm 1.10.935 den 1.9.936 ya kadar oıan ve bir sene için mukaveleye 
bağlanacak bulunan yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddi iaşe şartnamede yazılr olduğu şek.ilde tes. 
tim olunmak şartiyle hizarmda gösterildiği usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri ve muvakkat teminat miktarı hizalarında gösterilmiştir. 

3 - İhalenin yapılacağı gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
4 - İhale Silifke jandarma okulunda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
5 - Her cins için lüzum olan evsaf ve şartlar okul salonunda mahsus yerine asıımıştır. lsteklile· 

re tasdikli birer sureti parasız verilir. 
6 - Kimya tahliline tabi olmryan mevaddrn nll muneleri komisyonda mevcuttur. Vermeğe istekli 

olanlar bu nümuneleri her gün diledikleri ııaatlardd okul K. Jrğma müracaat ederek görebilirler. 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olan mevad~ın teklif mektupları ile 2490 sayılı ka. 

nana göre verilecek muvakkat teminatların en geç ihale saaıından bir saat önce komisyona makbuz mu. 
kabilinde teslim edilmesi şarttır. Bu saattan sonn verilecek mektupların hükmü olmıyacaktır. 

8 - Açık eksiltmeye konulan mevaddın muvakkat teminatları 2490 sayılı kanuna göre en geç ihale 
uatından bir saat önce makbuz mukabilinde komi:; yona teslim edilmiş bulunacaktır. 

9 - Her iki suretlerde eksiltmeye gireceklerin kanuni ikametgah sahibi oldukltmnı tecim odala. 
nnda kayıtlı bulunduklarını, evvelce teahhüt işlerinde bulunmuşsa teahhüt ettiği işi doğrulukla yap· 
mış oldukl.mna dair alakadar dairelerden tasdikli vesikaları ibraz etmeğe mecburdur. 

10 - İşbu mevaddm vermeğe istekli olanların evsaf ve şartları öğrenmek iizere her gün okul K. lı. 
ima ihale için tayin edilen gün ve saatta komisyona müracaatta bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

(2.'>90) 1-4066 

iş kumbarası 
s hiplerine 
senede 

20,000lira 
mükifat 

• 
1 muhtelif tertip - Yedi kura . 

BiRiNCJ TERTiP ... 
Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira if,ramiye 
Rer ~ne 1 niı;;an ve 1 ilkteşrinde kum· 

bara sahiblt>ri ara~rncla -:ekilen kuralar.ta 
ve her defaıuncla 207 kişiye beşer bin lira 
tevzi edilmt>ktf'ılir. 

Birinci mükafat: 1000 Lira 
ikinci ,. 250 
On kişiye yüzerden 1000 
Yirmi ,, elli~erden 1000 
175 kitiye onardan 1750 

" 
" 

Beş bin liralık kura 
1 i)Jdt>~rintlP rf"k İlf>rt•ktir. 

IIilNCi 
Senede 

da beş 

bin lira 

TER1~tP .. _ 
beş defa· 
l{işiye on 

ikramiye 
Yeni ihdas edilen bu kuralann her 

birinde tek kumbara eabihine iki bin lira 

ikramiye verilmektedir. Bu kuralar sene

de beş defa: 

Şnbaı, Haziran, Temmuz, 

Birineikanuo 

Eyliil v• 

aylannm ilk ırfinleri ~ekilttP.ktir. 

ll
~·~·eao ..... ..,.,_~ 1 

·~ A!"ıkcri Faluilrnlar Umum/ 
·~ 1Uiicliirliiğii Stthnulma : ı 
~ Komisyonu lJfüıları • 300 Ton tasfiye edilmiş 

Avrupa pamuğu 
Şartnamesinde değişiklik ya.. 

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(100000) Jira olan yukarda mik· 
dan ve cinsi yazılı malzeme as. 
keri fabrikalar umum müd"ürlü. 
ğü satın alma komisyonunca 
11.2. teşrin - 935 tarihinde pa. 
zartesi günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şart. 
name (beş) lira mukabilinde ko. 
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (6250) 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkür günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi· 
]erinin de 2490 numaralı kanu. 
mm 2. ve 3. maddelerindeki ve. 
saikle mezkur gün ve saatta ko. 
misyona müracaatfarı. (2625) 

100 Ton petrol 
100 ,. benzin 

1-4131 

Tahmin edilen bedeli ( 58000) 
Jira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme Askeri fahri· 
kalar umum mü<lürlüğü satın al. 
ma kemisyonunca 3/1. Tesrin/ 
935 tarihinde perşembe günÜ sa. 
at 15 kapalı zarf ile ihale edi· 
Iecektir Şartname (iki) lira (90) 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te. 
minat olan (4150) lirayı havi 
teklif mektqplarmı mezkôr gün. 
de saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 madde· 
!erindeki vesaikle mezkı'.'ır gün 
ve saatta komisyona müracaat. 
ları. (2598) 1-4112 

Z Ton Fcrre krom 
l ,, Ferre vanadyum 

50 ., Elektrolik tutya 
1,5 ., Nikel 
3 ,, Aleminyon 

15 .. Ferre mangan 
500 ,. Hamatit 

Şartnamelerinde degişik1ik 
yaprJan ve tahmin edılen bede. 
1i (142000) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
Askeri fabrikalar Umum Müdür. 
lüğü satın alma komisyonunca 
8.Z. teşrin !J35 tarihinde cuma 
günü saat 15 te kapa-lr zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname {ye 
di) lira (10) kuruş mukabilinde 
komisyond;ın verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (8350) 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezklır gündr saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile. 
tinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur f,!'Ün ve saatta komisvo. 
na verme1eti. (2626) t-4132 

5000 metre mikaliı çam tahtası 
. TahTTiin edilen bedeli (175000) 
l~ra olan vukarda miktarı ve cin· 
sı yazılı malzeme askeri fabrik:ı. 
tar Umt~m Müdi.irlüğiı satın al. 
ma. k.omısyonunca 7/1. teşrin/93.'ı 
tarıhınde pazartesi günü saat 15 
t~ knnalı zarf ile ihale edilecek. 
tır. Şartname (sekiz) lira (75) 
kumc; muka'Jilinde kom;~ondan 
ve.rilir. Talhılerin muvakkat te· 
mınat olan (10000) lirayı havi 
~ekli f mt" (tuplarrnr mezkur gün. 

e saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 249C 
numaralı kanunun 2. ve 3. mad. 
deJerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisvona müracaatla. 
rr. f2624) t-4130 

~'Y ~~~~~...: .. ...:• ~ • :.;; ~ ~ ~ 2 ,.. - ,.,, ,.. ~ 

I
~ To1)lıane4Jc lıstanhnl Le· ~~ 
~ \'azım Amiı·liği Satın ı~ 
~ Alına Konıi~yomı ~~ 
§ flanları ~~ 

BİLİ1 
İstanbul eşya ve t~hizat an

harına teslim edilmek üzere 500 
adet büyük kazan 250 adet küçük 
kazan 5000 adet bakır karavana 
800 adet bakır saplı tas 20-00 adet 
bakır kapaklı bakraç 24 eylUJ 935 
salı ı?Ünü saat 16 da kapalı zarf-
la eksiltmesi Tophanede satın 
alma komisyonunda vapılacak
tı1 r. Tahmin bedeli 46180 liradtr. 
Ik teminatı 3463 Jira 50 kuruş

tu;. Şartnamesi 231 kuruşa ko· 
rnısyondan alınır. Nümuneleri 
hergün görUlebilir. İsteklilerin 
2490 sayılı kanunun :a ve 3. macJ.. 
delerinde istenilen vesaikJe be
raber bellf saatten bir saat evet 
teklif nıekttıplarmı komisyona 
vermeleri. ( 5252) 1-3902 

. 

rı • llllllllllmm l!l!llmllllHllll!lll'HffiiBihlniMi!l!llU!~ 
§ Cebecj Hastamsı Ooer.ıtörü 
= 
~ 
::; Kuralara iştirak edebilrr ek için ~.tımbara sahibler nin asgari Dr. TURGUT 

ı
""' 

! Hastalarım Adliye Sarayı 
~ karşısrnda Hayati apartmanın 

İİıııı11r.~ ........................................................ ı1ıııı~~ ............... ~ ~ daheı gün15dcn 19zakadaı ı 
yirmi beş lira biriktirmis olmalan lazmıdrr. 

• ~ kabııte bıt<:}amıştrr. 
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GONAIUiU, AŞI\.'"Tll{ 1 
Kay Franciı - Ronatd Colml'ln 1 

.. ~~,,, 

Ankara ilhaylığından: 
1 - Ankara Tecim Lisesinin çatı arasında yapıle.cak (705) Hra 

(55) kuruş ~deli keşifli ah ap ambar açık eksiltme surctite müna 
kasaya konulmuştur. 

2 - Talip olanların şartnameyi görmek i.izerc okul sckreteı ıı. 
ğine baş vurmaları ve yüzde yedi buçuktan (54) lira tutan mu. 
vakkat teminatı okullar sayışmanhğına yatırarak alacakları mıtlc. 
buzla 7 birinci teşrin 1935 pazartesi günü saat üçte okullar alım 
satım komisyonuna müracaatları ilan olunur. (2657) 1--4183 

TEK1RDAC ASLİYE MAHKEMES1NDEN: 
Tekirdağ Hazinei Malıiyesi tarafından Tekirda[ınm Yavuz ma. 

hallesinde oturmakta iken firar ve tegayyüp eden ve mirasçısı bu. 
lunmamasr hasebile altı yedi seneyi mütecaviz bir zamandanberi em 
val ve emlaki hazine c.anibinden idare edilmekte olan fransız te • 
baas.ından Arestidi Venezranın gaipliğine dair Tekirdağ Aslıye 
Mahkemesi Hukuk dairesinden istihsal olunan 6.10.934 tarih ve 
297.481 No. ılamın ilan suretile tebliği karargir olmuş ve füınname. 
nin bir sureti de mahkeme divanhanesine talik kıJın.ıruş olduğun. 
dan Arestidi Venezranın işbu ilan tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında temyizi dava etmediği surette mezkür ilam hükmünün 
katiyet kespedeceği tebliğ makamında ilan olunur. 1-4175 

iUiJJi Mfülafoa \1(•kalPlİ 
Satmnlma Komisyonu 

llfrulan 

BlL11 

1 - Bir metresine bıçilen e. 
der 475 kuruş olan 2650 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştı•r. 

2 - İhalesi 26-9·935 perşembe 
günü saat 15 dedeier. 

3 - llk inanç parası 944 lira 
6 kuruştur. 

4 - Şartnamesi parasız komis.. 
yondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak. 
buzlariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 iıncti maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektup. 
lannı ihale saatından bir saat 
eve] M. M. V. satınalma Ko. na 
vermeleri. (2540} l-3994 

BİLİT 
1 - Eveke kapalı zarfla ek. 

siltmcye konmuş olan (21750) 
metre camaşırlık beze verileıı 
fiat gali görüldüğünden yeni · 
den kapalr zarfla eks'iltmeye kon. 
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5437 lira 50 kuruş, ve ilk inanç 
parası 408 liradır. 

3 - İhalesi 3.10.935 perşembe 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılr kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde yazılı bilgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatmdan bir saat evel M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2594) J--4095 

BlLtT 
1 - 30,000 metre keten kanat 

bezi i1e 70 metre tırtıllı kanat 
şeridi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçi1en ederi 
49950, ilk inanç parası 3747 ti. 
radır. 

3 - İhalesi 9.10·935 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesi 250 kuruş kar. 
şılığında her gün komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
Je birlikte teminat ve teklif mck 
tublarını ihale saatmdan bir sa. 
at evel M. M. V. satın alma ko. 
misyonuna vermeleri. (2582) 

l-4094 

BİLİT 
l - 20 metre mikabı diş 1.ıu. 

dak kalas açık eksiltmeye kon. 
mu~tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1100 iJ.k inanç parası 82,75 lira. 
dır. 

3 - İhalesi 12·10.935 cuma:-. 
tesi günil saat 10 dadır; 

4 - Eksiltmeye girecekle. 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3, Un. 
CÜ maedelerinde istenilen bil. 
gelenle M. M. V. satın alnıa 
komisyonuna varmaları. 

(2635) 1--4177 

B1LlT 
ı - Bir çiftine biçilen eder 

170 kuruş olan 8000 çift terlik 
kapalı zarfla eksih::meye konul· 
muştur. 

2 .~ .. İhale~i 10.10.935 per~m. 
be gunu saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 1020 lr· 
radır. 

4 - Şartname parasız olarıık 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inaı:ıc; parctsı mektup veya 
ı;nak~uzJariyle 2490 sayılı kanu .. 
mın 2 v~. 3 üncü maddelerinde 

yazı.lı belgelerle birlikte usuJü. 
ne göre hazırlanan tekJif mek. 
tuplannı ihale saatından ibir sa· 
at evel M. M. V. Sa. AJ. Ko .• ıa 
vermeleri. (2676) 1-4189 

BİL İT 
1 - 13,500 kilo karpit açılı 

C'ksiltmeye konmuştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2700 ilk inanç parası 202,S lira· 
<lır. . 

3 - İhalesi 24.9.935 sa1ı gü. 
nü s~t 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye g1rccekle· 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı bilge. 
lerilc M. M V. satın alma ko. 
mi~yonuMa v;ırm Tarı (2638) 

1-4178 

BlLIT 
l - B ir metresine biçilen c 

der 25 kuruş olan ve 21-8.935 
günu i .tek.liler tarafından verı. 
len fia,t pahalı gönHen 500 hın 
metre çamaşırlık bez yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye .konul. 
muştur. 

2 ı İhalesi 8...10-935 salı gü.. 
nü saat 11 dedir. 

3 - İ lk inanli par as 7 500 li. 
radır. 

4 - Şartnameler 625 kuruşa 
M. M V. Sa. Al Ko. dan vcd. 
lir. , 

S - Eksiltmeye gireceıkleı 
ilk inanç parası mektup veya 
makhuzlariyle 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin. 
de yazılı be]geler1e bırlikte tek. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evd M. M. V. satın al. 
ma Ko. na vermeleri. (2655) 

1-4l8l 

BİL İT 
1 - 315 metre bezli tayyare 

lastik boru pazarlıkla eksiltme 
ğe kGmmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
750 liıalık inanç parası 56 lira 
25 kuruştur. 

.. 3 - İhalesi S.10-935 salı gil• 
nu saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek ıs. 
tiyenlerin her gün saat 15 dcıı 
16 ya kadar eksiltmeğe girecek· 
lerin de 2490 sayılı kanunun Z.l 
üncü maddeleriµde istenilen bil 
gileriyle ihale günü M . M. Ve. 
kii1eti satın alma komisyonuna 
varmaları. (2675) 1--4188 

BILlT 
l --. Bir metresin biçilen 

eder 230 kuruş olan 6500 metre 
haki şayak kapalı zarfla eksılt· 
meye konulmuştur. 

2s-;- İhalesi 5.10.935 pazarte.. 
si ~U saat ıs dedir. 

3 -_İlk inanç parası Jl23 ll• 
ra ıp pıruştur. 

4 - Şartnameler parasız o. 
Jar~ µ. M. V. Sa. AJ. Ko. dan 
alınııı.i 

5 r Eksiltmeye girecekler 
kanunJ şekilde hazırladıkları tek 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir aaat evvel M. M .V. Sa. At. 
Ko. na vermeleri. (2677) 1-4190 

Satılık arsa 
Ankatada Yenigehirde dn 

let mahallesinde. 
• Müracaat: Hariciye vekalo 
tınde çankınlı kavas OSJmna 

l--4199 

KAYIP 
Ankara İltekin okuJund;u, 

933 y,ılı aldığını 18V..3 l 6 aayı 
1ı şehadetnamcmi kaybettım. Ye. 
nisini alacağımdan eski~ın:n d~ 
ğeri yçıktur. 

Ankara Cebecl<le D"mirU· 
hahçe müstecir!. c-dirnc-!i S.ınç 

Ahmed Hamdi og !u llıyri 
l-·UQ8 



BINANIZI YENi VE TAZE ÇİMENTO iLE VA 

ARADA 

AL Ç,imento 

Çıka 

•• ..,,... .... ~ ltl1d ki~ 
JW'1 ...... C/ 4/9 Kua B'alk eea ,._. 
...._ ~ u.111.- o... 

Cim .. •ı.tled ,..ti, ............... ~ 1114 ..... 
emJlk oa clD lldlfltetJI tlplr ..._,. ır..-••· Artırma 17.t.NI 
.............. -W4dld,lr.T..._.wll"--,l llti-


