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Her yerde 5 kuruş 

Fındık kongresi din toplandı 
Türkofisin raporunda • • • 

önemli teklifler var Y enıden çetın hır harb b6şladı 
Ayrılan koıııisyoıılar türlü fındık işlerini il l J O d 'd d .1 1. I 

incelemeğe başladılar ayan ar ga en e e 1 er ıyor ar 

B . Celil Bayır fınddc lcongresindeki delegelerle bir arada 

Giindelik 

DO(;RU HABER 

F.R.ATAY 

Hiç kimsenin kuauru olmak-
11zın, yıllardanlteri devam edege
len bir hadiseden bahsetmek isti
yoruz. Bizim ajana11DJz, büdceai 
dar olduğu için, memleket dıtın
da mümeaailler bulunduramaz. Bu 

· aebeble de, en etki bir deyimle 
söyl1yelim, öteki ajansların basit 
bir uadai nqri elkarı'dır. 

Mesela, bugünlerde Avrupa a
jamlarımn ~olunun vazifesi, doğ
ru haber vermekten fazla, kendi 
dıt sıyaaalarının gerektirdiii tel
kinlerde bulunmaktır. Gazete o
kurken hemen her telgrafta bir 
batka propaganda merkezinin içi
ne girmektesiniz. Arkadatlarımı
zın bir takım telgrafların batına 
koydukları ''özel,, aözüne bakma
yınız: Bunlar da, gene Avrupa 
ajamlarının radyo istasyonların
dan verip, yazı itleri odalarında
ki almaçlarla dinlenen haberler
dir. 

Habet davası, birçok taraflı 
bir mesele olduğu için, biribirini 
tutmıyan havadisleri karşıkarııya 
koyarak doğru hüküm vermeğe 
çahtalım. Fakat bir tarallı mese
leler için hemen her vakit hakika
ti olduğu gibi değil, bize gösteril
mek istendiği gibi öğrenip gitmek
teyiz. Bu yüzden dostlarımızı kır
dığımız da olmaktadır. Mesela 
komıumuz So~'Yetler hakkında 
Avrupa' dan gelen telgrafların 
yüzde doksanı, telkin gayesi gü
der. Gazetelerimiz bunları hiç bir 
kötü kaat olmaksızın neırederler. 
Arkadan havadisin doğrusu gel
se de, eıki telgraf zihinlerde bir 
iz bırakmıt olur. 

Hadiseleri olduğu gibi bildik
-ten sonra, onu kendi münasebet
ıerimize ve menfaatlerimize göre 
kullanmak hiç olmazsa yalnız bi
zim hakkımız olmalıdır. 

Eskiden bu mahzurdan kurtul
mak için Tas Ajansı bir usul tut
muştu: Alma nya havadislerini 
nem alman, hem fransız, italyan 
havadislerini hem Roma, hem 
Bertin, ila ... kaynaklarından alır, 
gerçi iki masraf eder, fakat ge
len haberleri kontrol da ederdi. 
• Öyle sanıyoruz ki, ajansımız 
her tarafa mümessil gönderemez, 
itele bu mümessile telgraflar çek-

( Sonu J . üncü say/fada) 

Çıkat ürünlerimizin en önem
lilerinden biri olan fındık itinde 
rasyonel çalııma yollarını üret -
men ve tecimerlerle birlikte i. 
lemek ve böyle bir çalıımaya en -
gel olan zorlukları ve eksiklikleri 
teebit etmek üzere toplanmasına 
karar verilen fındık kongresi dün 
Ekonomi Bakanımız B. Celal Ba
yar'ın fU söyleviyle açıldı: 

"-Sayın Baylar, 
Fındık, memleketimiz ihraç 

maddeleri arasmda mühim yeri o
lan ulusal bir mahsuldür. 

(Sonıı S. ci sayıfada) 

Dr. T. R. Aras'ın diyevi 

Türkiyenin süel üs · 
nomal hazırlıkları 

· yoktur 
Belgrad, 10 (A.A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 
Türkiye dıt bakam 8. Tevfik 

Rüştü Aras, Cenevre'ye gitmek 
üzere dün akıam Belgrad'tan geç
mit ve durakta başbakan ve d ış 
bakam B. Stoyadinoviç ile dıt ba
kanlığı yüksek ityarları ve Türki
ye, Yunanistan, Romanya ve Ar
navutluk elçileri tarafından se -
lamlanmııtır. 

Türkive dıt bakanı durak sa . 
lonunda Yugoslavya batbakan ve 
dış bakam ile bir müddet görüt -
tükten sonra yoluna devam etmiş 
ve B. Stoyadinoviç, Zemun'a ka -
dar kendisine refakat etmiştir. 

Türkiye dıt bakanı, Türkiye 
nin süel üsnomal hazırlıklar yap -
tığı hakkındaki bütün yayıntıları 
kesin olarak yalanlamak için ga
zetecilere yetki vermiıtir. 

YUNANISTAN'DA 

Kırallık kurulacak 
Gl. Kondilis başbakan 

oldu. 
Atina, 10 (A.A.) - Ordu k'u

mandanlarının ulusal kurulun ka
rarı ile kırallığın hemen yeniden 
kurulması için B. Çaldaris nez -
dinde bir teşebbüste bulundukları 
söyleniyor. Bakanlar kurulu, he -
men toplantıya çağırılmıttlr. Ku -
rul it batından çekilmittir. 

(Sonu Z. ci sayıfada) 

Uluslar Sosyetesinde Dil hakknıda -·- ---------
Delegelerin çoğu Zf't•ri tedbirlerden 

yana söz söylediler 

/Jgaden cephesinde habe§ siperlerinden birkaçı 

Cenevre, 10 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi asambleıi bu sabah sa -
at 10,40 da bqkan Benea'üı hat . 
kanlığında toplanarak zecri ted -
birler hakkındaki genel görü9me· 
sine devam etmiıtir. 

ilk söz alan B. Aloizi, ltalya -
mn inkar kabul etmez haklarını 
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ve Habetiatan aleyhindeki itham
larını tekrar etmit ve uluslar eoa
yeteainin bnunaua harekette bu
lunduğunu a6yliyerek tiddetli hü
cumlarda bulunmuttur. 

Fransız batbakanı B. Lava( 
Franaa'nın uluslar soıyeteai pakh
na sadakatinden ve ltalya'ya olan 
dostluiundan bah.ettikten sonra 
demittir ki: 

'' - Bu doatluk bana bir Cide• 
yükliyor. Uluılar Sosyetesi ile bir· 
likte bir uzlatma sureti aramaya 
çalıtmak onun otoritesini inkir 
etmek deiildir. 

F ranaa bu barıf eserine hara -
retle bağlanacaktır ve eminim ki 
asamble de hiç bir yardım esiw: -

(Sonu 2. ci şaytfada) 

soVYETLt HEKtl\ILER ANKARADA 
Altıncı ulusal tıb kongresine, 

Sağlık Bakanımız Bay Refik Say
dam'm çağrılısı olarak gelmit 0 • 

lan sovyetli tıb profetörleri ter::
ne evelki akıam, B. Refik Saydam 
tarafından Anadolu kulübünde 
otuz bet kitilik bir tölen verilmit
ti. Misafirlerimiz dün Ankaranm 
bir çok kurumlarını ziyaret et -
mitler ve akıam üstü, saat on ye
di buçukta, Sovyetler Büyük Elçi
.si Bay Karahan tarafından ıeref
lerine verilen çayda bulunmuılar· 
dır 

Pro/esör Danİfe t•1Cki' n in 
memleketimiz hakkın

daki rliifiinceleri 

Altıncı türk hb kurultayın
daki sovyet profesörleri ıal -
kuru batkanr ve Sovyetler Cu
muriyeti merkezi kimatoloji ve 
balneoloji enstitüsü direktörü 

(Sonu J. cü sayıfsda) 

Bu çayda C. H . P. Genel 
Sekreteri Bay R . Peker, Sağlık. 

( Sonu 3. ünca sayfada) 

• 
DDn Sovy~t Büyü~ ~lçilifint.f~ bulu nan B alc.anlarrm11:la sovverli misatmer 

Etimolojik 
Bir anket 

1- Sabah, sabahleyin 
2- Öğle, öğleyin 
3- İkindi, ikindiyin -

ikindileyin 
4- Akşam, akşamleyin 

5- Yatsı, yatsıym - yat 
sdeyin 

6- Gündüz, gündüzün -
gündüz leyin 

7- Gice, gicele}rin. 
1) Yukar(lald kelimelerin illt 

ve ud klklerl •eleftlfr' 
D) Bu kelimeler nuıl teşek• 

kül etmişlerdir? 
111) Bu kelimeleri tetkil etme" 

için köke ilave olunan ek .. 
ler nelenlir ve eklerin her 
birinin mana farkları ba• 
kımından roHerl ne ol 4 

muştur? 

iV ) Bu ar&Jtırma neticesinde ı 
- Türk dili kökleri, v~ 

B - Türk dili ekleri .. ve, 
C - Türk sözlerinin teşf"k· 

külü hakkında bir ka• 
ide çıkarmak mümkiia 
miidür? 

Dil daua•ını kentli tlauuı bil. 
mit olan Uluı, yuluırtlalıi anketi 
~aralı bütün bilginleri ceuab uer 
meie ue memlekettelıi bütün •" -
zeteleri de lıentlinne yardıma ça
ğırıyor. 

Meıele, yukarda ifaret et -
tiğimiz gibi, dilimideki lıelime .. 
lerin kökleri, elıleri ue tqeklıiille
ri hakkındaki görü,Leri anlamak
tır. 

Bilginlerden ricamız ceuablarc
nı gazetemiz yazı i,leri tlirelıtör • 
lüğüne göndermeleri, 

MeaekJqlanmıztlan ricamıs 
bu Jileğimizi bütün memlekete 
yaymalarıJır. 

Anketimize gelen 
cevaplardan 

S abah: 

Sabahın kökiı ôz türkçe csag:. olsa 
gerektir. Saglam ve metin demektir. 
Bu kelime osmanh dilinde saln ol _ 
muş sonra da arabca kökünden gclmif 
gibi asırlarca agel ve mcşlah içi~ b~ 
rünmüş bir sözdur. Halk a .. ,,sında sul t,\ 
ve susuz kablar ve ôlçülc.c incclenmit 
ve doğru olduğu anlaşılmış olan ölçu .. 
l ere bir damga vurulur. B u damga as .. 
tında csağ~ iken sonraları csah :t ipr~ 

( Sonu 4. üncü sayfada) 



SAYIFA 2 

SON Dflt<il<fl 
HABEŞ1STANDA: ULUSl.AR SOSYETESiNDE: 

Bu sabah saat üçte aldığımız 
telgraflara göre son durum şudur: 

Ambesebat etrafında, ilk defa 
olarak büyük bir harb şeklini alan 
çarpışmalar başlamıştır •. Adigra
tm 16 kilometre uzağında önemli 
bir nokta olan Edegahamm İtal
yan kuvvetlerinin elindedir. Bu 
yer, §İddetli ve kanlı çarpışmalar
dan sonra İtalyanlarca alınmıştır. 

Uluslar sosyetesi asamblesi 
dün toplantısını yapmıştır. 

llk olarak Bay Aloizi söz a
larak lta/yanm her zamanki tezi
ni müdafaa etmiş ve Habeşistan 
hakkında ithamlarda bulunmuş
tur. 

1 ta/yan ordusunun sol kanadı 
Odagaya doğru 15 kilometre iler
lemiştir. Burada da çok çetin bir 
harb başlamıştır. 

B. Aloiziden sonra BB. Lava/, 
Eden ve lsviçre konfederasyonu 
başkam Motta konu§muşlardır. 

Sovyetleı birliği delegesi B. 
Potemkin, balkan anlaşması adı
na B. Maksimos ve küçük anlaş
ma adrna B. Puriç, zecri tedbirler
den yana söz söylemişlerdir. Gü
ney Afrikası delegeleri de zecri 
tedbirlerden yanadırlar. 

Ras Seyumun kuvvetleri Ma
rafet ve Şualtu vadisine doğru çe
kilip kuvvetli mevzilere yerleş
mişlerdir. 

Güneydeki İtalyan ordusu in
gilfa Somalisi yanından Ogaden 
çölünde ilerlemektedir. 

!ta/yan generali Villa Santa 
Adua'nrn alımşmdanberi ilk defa 
olarak şehre girmiştir. 

Son çarpışmalarda, Ras Seyu
mun mitralyöz kumandanı ölmüş
tür. Habeş ordusunda mitralyöz
cüler az olduğu için bu, iıaheşlcr 
için önemli bir kayıptır. 

Son olarak söz alan habeş de
legesi B. Aloizinin Habeşistan 
hakkında söylediklerini reddetmiş 
ve Ha.beşistanm sonuna kadar da
yanacağım söylemiştir. 

Avusturya ve Macaristan de
legeleri eve/ki günkü sözlerine at
/en ihtiraz kayıtları bildirmişler
dir. Asamble son olarak bir irti
bat komitesi kurulmasına karar 
vermiştir ve bugün yeniden top
lanacaktlT . 

Harb yenicf en başladı 
Aımara, 10 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: Bildirildiğine 
ıöre Ambaaebat etrafında yapı -
lan çarpışmalar ilk defa olarak 
hakiki bir savq olmuflur. Edega
hamus'un itrali strateji bakımın -
dan bilhassa önemlidir. Bu yer 
Adigrat'dan 16 kilometre uzak -
tadll'. Ve yüksek bir dağ üzerin -
dedir. Buralar tabii bir müstah 
kem mevkidir. Buranın zabtı ge
celeyin bir çok defalar elden ele 
geçtikten sonra mümkün olmuştur. 
Mabetler bir kaç kere tiddetli mu
laıbil taarruzlarda bulunmuşlar -
dır. Şimdilik burada bütün gay · 
retler atrateji noktalanna doğı-u 
emin muvasala hatları teminine 
inhisar ediyor. 

ltalyan kuzay ordusunun sol 
kanadı General Santini'nin ku -
manduında olarak Adigrat'ın gü-

ney batısı istikametinde Odaga'ya 
kadar 15 kilometre ilerlemiıtir. 
Burada çok çetin bir harb batla -
mıştır. 

General Mara viga ordusu Adu
a'nın doğu ve kuzay doğusundaki 
tepeleri İşgal etmittir. Ras Seyum
un kuvvetleri Marafet ve Şualtu 
vadiaine doğru çekilmişler ve ora
da çok kuvvetli mevzilere yerleş· 
mişlerdh. f talyanlann daha ileri 
gidebilmek için bütün habeş mu · 
kavemetlerini kırmaları lazım ge 
liyor. 

Habeş çeteleri, Aksum'un ku· 
zayından sarkarak Autsa ve L 
!it' deki İtalyan karakoll:\rını teh 
did etmeye başlamışlardır. 

ltalyan kuvvetleri baş kurr.'1n· 
danı General Dö Bono'nun bugün 
Adua'ya gelmesi bekleniyor. 

İtalyanlar Ogadende ilerliyorlar 
Adiaababa, 10 (A.A.) - Röy

ter ajansı bildiriyor: ltalya'nın gü 
aey ordusu bugün harekete geçe 
reık Ogaden çölünden kuzaya doğ
ru ilerlemeye batlamışbr. Ordu 
ingiliz ıomaliai boyunca, fakat sı~ 
•ıra yanqmadan ilerlemektedir. 

Bir iki gündenberi İtalyan u -
çakları taarruzu hazırlıyor ve ha
heşleri bombardnnan ediyordu. 
ltalyan uçakları bu sabah yeniden 
kanatta İtalyan mevzileri önünd
ki mevkileri bombardıman etmiş
tir. Bu hareketten gaye İtalyan 
kuvvetlerinin bu kanatta bir bas 
kına uğramalarına engel olmak -
tll'. 

imparator henüz Adisahaba' -
dan ayrılmaya karar vermemiştir. 
Şimdilik türlü cephelerdeki hare 
katı hükümet merkezinden ve 
yanındaki habet kumandanları 
nın ve yabancı süel danışmanla 
rm yardımiyle idare edecektir. 

Adisababa ile kuzay cephesi 
arasındaki bütün telli ve telsiz - . tt· 

habereler kesilmit bulunuyor. 
Tigr'de bir çok tehir ve köylcr:n 
alınıp verildiği hakkındaki riva · 
yetler ihtiyat kaydiyle karşılan -
maktadır. Yalnız bilinen bir fey 
varıa o da İtalyanların Cibuti de
miryolu istikametinde 15 Jrilomet· 

re kadar daha ilerledikleri ve uçak 
ların yardımiyle oldukça öne~:i 
kuvvetlerle iki ordu arasındaki 
topraklardan akınlar yaparak ile -
ri karakolları kurduklarıdır. 

Kuzaydaki İtalyan ordusunun 
hareketleri o kadar çabuk değil -
dir. Ve lüzumsuz hiç bir tehlike -
ye düşmek istememektedir. Bu or· 
dunun merhalelerle ilerlemek ni -
yetinde olduğu anlasılıyor. 

Röyterin özel aytarı, Adu.:.. · /a 
İtalyanlarla giren ilk İngiliz ol -
muştur. Röyter aytarı, general Vil
la Santa'nın yanında sehre gir 
miştir. eneral bugün ilk defa ola · 
rak yanında kurmayı bulundt ~ ı 
halde şehre resmen girmiş ve dört 
hin kişiden ibaret olan şehir hal 
kının saygılarını kabul ettikten 
sonra dar sokakları dolasmı$ v~ 
sonra Adua kilisesine gitmiştir. 
Burada General ile yanındaki su · 
baylan peskopos elinde bakır 1 ·r 
haç ile kar,ılamıştır. ltalyan ~e -
neralı İtalyanın işlerini şöyle hu 
lasa etmektedir: 

" - Yollar yapmak, su ihtiya 
cını temin etmek ve zabtedilen 
memleketi sükuna kavuşturmak.,. 
300 kadar habeş Adua'nın doğu · 
sundaki İtalyan hatlarının gerisi
ne dom sarkmı5lardır. 

Bir habeş komutanı öldü 
Asmara, 10 (A.A.) - Royter 

ajansı bildiriyor: Son çarpışmalar
da ölen habeşlerin arasında Ras 
Seyumun mitralyöz kumandam 
Kamasnak da vardır. Bu kuman
danın ölümü kendisini çok hisset
tirecektir. Çünkü habeş ordusun
da mitralyözcüler az, iyi mitral
yözcüler ise hemen hemen hiç 
yoktur. 

Eritredeki İtalyan hava üssü 
güneyde 2250 metre yüksek bir 

yerdedir. Kuzay ordusunun hava 
kuvvetleri hep buradan uçmakta
dır. Burasını gezen Royter aytan 
diyor ki: 

"'İtalyan hava filoları her gün 
habeş hatları üzerinde keşif hare
ketlerinde bulunduktan sonra u
çak alanından yere inmeden önce 
genel karargah üzerinde dolaş
makta ve raporlarım küçücük pa
raşütlerle genel karargaha atmak
. tadırlar.,, 

lJLlJ!j ., 
ı_ .......... Jı.---

ıoış HABERLER 
-

Uluslar Sosyetesinde A ksum dalı.a düşmedi mi? 
Roma, 10 (A.A.) - Yarı relilJlı çe

venler, Aksumun alındığını teyid et
memekte, fakat bu şehrin alınma8ının 

pek yakın olduğu fikrini ileri sürmek. 
tedirler. Habeşlerin Adua'yı aldıkları
nı ıddia eden haberı yalanlamaktadır
lar. 

(Başı 1. ci sayıfada) 
gcnmiyecektir. 

B. Eden, İngiltere sıyasasının ist~
nilen vuzuh ile tarif edilmiş olduğunu, 
bu sıyasanın uluslar sosyetesinin icraa _ 
tına iştirak etmek esasına dayandığın. 

söylemiş ve demiştir ki: 
" - Uluslar sosyetesinin iki ödevi 

vardır: 

1. - Bütiin anlaşmazlıkları adiliine 
ve muslihane bir hal sureti ile tesviye 
etmek, 

2 - Bu cihet mümkün olmadıgı, 

yani bu idealin elde edilanesine imkan 
bulunamadrğı takdirde harbı durdur
mak. 

Şimdi icraata geçmek gerekiyor. 
Konsey üyeleri bu icraatın ne olaca -
gmı tayin etmelidirler. B. Eden, he -
men icraata girişilmesi lüzumunu ö -

nemle kaydetmiş ve bunun uluslar sos
yetesi paktına uygun acil ve musliha
ne bir tesviye sureti bulmaktan vaz -
geçmek demek olmadığını söylemişti r. 

İsviçre konfederasyonu başkanı B. 
Motta, ekonomik ve finansal zecri teu 
birlerin. diişmanca hareketler mahi} e 

tinde olmadığını söylemiştir. 
Bundan sonra İsviçrenin kendi ta. 

rafsızhğmı gözetmekle beraber tcsa -
nüd vazifesini hiç bir zaman ihmal et
miyeceğini söylemiştir. 

Sovyet Rusya delegesi :8. Potemkın 
Sovyet Rusyanın herkes için mecburi 
olan uluslar sosyetesi paktına bağlılr. 

ğmı hatırlatmıştır. 

Hayti ve Meksika delegeleri ul:.s -
la.r sosyetesi paktının yüklemekte ol -
duğu bütün taahbüdleri kendi memle -
ketlerinin yerine getireceğini söyle -

mişlerdir. 

Şili delegesi, la.tin Amerika devlet. 
lerinin bütün anlasmazlıklarm barış 

yoluyla halledilmesi yolundaki 1932 

bildiriğini hatrrlatmış ve .zecri tedbir -
ler.in tek bir gayesi olduğunu ve bunun 
da ekonomik bir baskı ile barışı kur -
malıtaıa ibaret bulunduğunu söylemiş -

tir. 
Venezüela delegesi uluslar sosyetesi. 

nin her iki tarafı barışa !iağırmaıu lazım 
geldiğini söylemiş, ancak memleketi -
nin zecri tedbirleri tatbik etmek sure -
tiyle karşılaşacağı büyük zorlukları 

komitede anlatacağını bildirmiştir. 

Kü.;iik arılaşımı re Bnllum anluş
m,ısı Ja zecri tedbfrlerden yana 

Yugoslavya delegesi Puriç gerek 
kendi bükümeti, gerek küçük anlaşma 

adına demiştir ki: 
"- Teferrüata karışmaksızın şunu 

bildiririz ki; biz pakta ve onun hiıküm

lerine sadrk kalacağız . ., 
Yunan dış bakanı Maksimos Yuna

nistan ve Balkan antantı adına beyanat. 
ta bulunarak bütün teahhütlerin ifa o

lunacağını söylemiştir. 

Urunguay, Ekuatör, Peru ve Bolıv
ya delegeleri memleketlerinin İtalyaya 
olan dostluğuna rağmen zecri tedbirle· 
rin tatbiki lazım geldiğini söylemişler. 
dir. Yalnız Uruguay delegesi bazı mem. 
lekctlerin coğrafya durumları dolayı
siyle hususi vaziyetlıeri ve italyan mu
ha~irleriyle ilgili olmak üzere hususi 
mıinasebetlerin kesilmesi hakkında ko. 
mitede bazı ihtiraz kayıtları ileri süre

ceğini bildirmiştir. 

llabeı delege:tinin 8. Aloisiye 
ceı,,abı 

Son olarak söz alan habcş delegesi 
Tckl Havariat, İtalyanın memleketi a
leyhindeki tahkirlerini protesto etıruş 
ve Habcşistanm uğradığı taarruz kar· 
şısmda çabuk ve tesirli bir tarzda hare. 
ket lüzumunu bildirmiş ve demiştir ki : 

"-Her geçen dakika arsıulusal bir 
cinayettir. Bir devlet modern silihla
riyle taarruz ederken Habeşistana silah 
veril~si yasak edilmiş bulunuyor. Ha
beşistan sonuna kadar kendini müdafaa 
edecektir ... 

Bir irıibflt komileıti kıırulıı~·or 
Başka söz alan bulunmadığından 

başkan genel konuşmaların bittiğini 

bildirmiş ve asambleye "irtibat komi· 
tesi,, kurulması hakkında bir karar su. 
reti vermiştiri. 

Baron Aloi?.i bu karar sureti aley-

hinde bulunaca~mı söylem.iş ve §Wldı
ye kadar takil olunan müzakere usulu 
hakkında ba.21 itirazlar ilni stirerek de· 
miştir ıki: 

··- UluElaı sosyettsi paktının bo
zulmuş oldugunu bildiren uluslar sos
yetesinın salahıyetli hiçbir organı orta
da yoktur. Kon~yin 7 illı:te§rin toplan· 
tısı protokolıına bakıhrsa altılar komi. 
tcsi raporu konsey tarafından değil, 

fakat konseyde temsi! olunan 14 dev
let tarafından kaıbul olunmuştur. Asam
ble de bu raporu amüz kabul etmiş de· 
ğildir. Bundan başık.a teşkili tekJif olu. 
nan irtibat komıtesi de uluslar so~yt
tes.inin bir organı değildir . ., 

B. Henf:!'. in ct-vt1bı 

Başkan B . Bene~ cevab vererek pak. 
tın bo:Gulması ba.kkınde karar vumenin 
uluslar sosyetesi organlarının işi olma· 
dığınr, uluslar &0syet.esi ıiyelerinin o. 
devleri bizzat paktdan doğduğunu söy
lemi~; ancak guçlükleri ortadan kaldır
mış olmak içın irtibat komiteaı kurul 
masının asamıhlenin bir kararı suretin. 
de değil, hır arzusu şeklınde o)masınr 

teıklif etmiştir. 

Avusturya ve Macaristan del.egelen 
dıinkıi sözlerıne atfen, ihtiraz kayrtları
nı muhafaza etüklerini bildirmişlerdir. 

İrtibat komitesi kurulması hakkında· 
ki kara nıureti, 

Bir karar olarak değil, asamblenın 

bir ar?usu şeklınde tadil olunarak re 
ye konmuş ve bir muhalıfe ve ikimüs· 
trnkıfe kar .. ı ıttifakl.a kabul edilmıstir. 

Bütün uluslar sosvetesi ıiyelerir: · 
girebilecekleri irtibat komites yann sa . 
bah toplanacak ve eğle üzeri de asamble 
toplantr devresini kapıya<:aktır. · 

81tl(iinkii. ıopl.anıı çok 
iinemli oldu 

Cenevre:, 10 (A.A.) - Asamblenin 
bugünkü. toplantı• hayati bir önemde 
olmu~tur. Çiınkü ilk defa olarak b ir kriz 
ve yahut bir harb takdirinde uluslar sos
yetesinin nasıl i~liyeceğini kararlaştır • 
mrştır. Şurası kara)aşllll§tt ki, irtibat ko · 
mitesi ne konseye ne de asambleye bağ. 
lı olmamakla beraber gerekirse bunla -
nn yardrmma baş vuracaktu. Bundan 
dolayı asamblenın yarın dağılması değ:\, 

yeniden bir zaman için toplantrsrnı ge -
ciktirmesi ihtimali vardrr. 

I rtibat komit.el4i i.ı,:in .51 tlerlt>t 
rey, VPrdi. 

Cenevre, 10 (A.A) - İrtibat komi

tesi iç.in 51 devlet rey vermiş, Avus -
turya ile Mac .. ristan müstenkif kalmış 
İtalya ıse aleyhte bulun.muştur İki 
harbeden taraf müstesna olmak üzere 1 
btltün uyc devletkr komiteye girebıle. 

ceklerdir. 

Aynı çcvenlerin haber vıerdigine gö 
re Kont Vinciye Adisabaıbadan ayrıl. 

mak emrini vermekle habeş hiikümeti 
diplomatiık ilgiyi ilk olarak kesmiştir. 
Kont Vinci, bu sabah baştehirdcn ayrı
lacaktır. 

Yabancı elçılikkrın, yapılmasından 

korktukları Adisababanm bom :ırdıma
nı hak.kında elçilıklenn zarar gurmeme· 
lerı için gereken buttin tcdbirlerın a. 
lınmrş olduğu haber verilmektedir. El· 
çilikleri bombardımandan korumak i
çin hususi ışardler kullanılacaktır 

lıai)-an eh.;i."i Ne~ıii.de kon11.şmflk 
i.tftetli 

Adisaba.ba, 10 (A.A) - İtalyan el. 
çısı B. Vinçı Adisababadan ayrıJır.a -
dan evel imparatorla gorıi~mek istedi
ğini bildirmiştır. İtalyan elçi@ı dış ba
kanı ile de göriışmek talebinde bulun
muştur. 

Actıba niçin! 
Paris, 1 O ( A.A.) - Maten gazetesi, 

Roma'dan aldıgı şu haberi bildirmekte • 
dir: 

•• l&rarla dolaşan yaymtılara göre, 
su bakanlığının bazı yüksek işyarları 

başka ödevlere atanacaklardır. Bunla • 
rın arasında hususiyle bir yönetgerin 
adı geçmektedir. Bundan başka, bir pi. 
yadc generaline de kumandanlıktan el 

çektirilecektir. 
Resmi çcvenler, bu hususta hiçbir 

şey söylememektedirler. 

A ıföcababada sivil binalar bom
balanmıyacak 

Vaşington, l O (A.A.) - İtalya hU. 
kumeti Afrikadaki • italyan kuvvetleri 
kumandanlarına Adisabaha'da ıivil bi "' 
nalann bombardnnan edilmemem 19-n 
gereken emirlerin verildiğini dış bakan. 

hğma bildirmiştir 

AmRrika kızılhaçı da Habefiata
na yardıma hmsırlanıyor 

Vaşington, 10 (A.A.) - Amerikan 
Kızılhaç, heyeti, ülkedeki 3.709 şube. 

sine, habeş kızılhaçma yapılacak yardı. 
ma iştirak etmelerini bildirmiştir. 

lıkenderiye lim1.1nı dolu 
Kahire, 10 (A.A.) - İ&kenderiye'do 

toplanan barb gemilerinin çoğunlutun -
dan ötürü, ingiliz amirahığı, kılavuz aJ.. 
mak mecburiyeti usulünü koymuştur. 

Bununla beraber limana girig özgilrlüfll 
devam etmektedir. 

Londra, 10 (AA.) - Süsaeks lrru • 
vazörU Süveyş kanalından Ponsaid'e 
gelmiştir. 

Yunanistanda kırallık kıırulacak 

B. Zaimis'in çekilmesi bekleniyor - Örfi idare ilan 
olundu - Kıral plebisitten sonra çağınlacak 

(Başı J. ci sayı/ada) 1 
Ordu kumandanları, genoral Kondı 

lise baş vnnnuşlardır. General daha son 

ra cevap vereceğıni söylemiştır. 

Gern>rcıl Kondilis kabineyi kurdu 
Atına, 10 (A.A) - Royter ajansına 

gore, GJ. Kondilis hükümetin baş •• a 
geçmi_şti.r. Ulusal kurul, kırallığı yeni

den kurmaya karar vermek ıçin topla. 

nacaktır. 

Atına. 10 (A.A) - Royter - - Kon 
dilisin iş arkadaşları Atina mevkii ktı
mandanı general Pagagoc: ıle hava kur 
mayı başkanı general Repopas ve denız 

kurmayı başkanı Ekonomudur. 
Şehırde siıkün hüküm sünnektedır. 

Bclgrad, 10 (A.A) - Avala ajansı 

na Atinadan bildiriliyor: 
Kondilis hükü~ti öğleden sonra 

ulusal kurul önünde yemin edecektir. 

Kurul, cumuriyet rejıminın kaldırılma 
srnı ilan edecektir Kondilis, 3 sonteş -
rinde yaptlaqı.k olan plebisit sonucu ~ 

na kadar na·b olacaktır. 

Atina, 10 (A.A) - Atina a1anaı. 
kurulun, kırallıgın hemen geri getiril • 
rnesi işine başlıyacağını bildiriyor. 3 
sonteşrinden sonra kıral Yunanistana 

çağırılacaktır. 

Ürfi idare ilan olun.da. 
Belgrad, 10 (A.A) - Avala ajanu 

bütün Yunanistanda örfi idare ilan edil 

diğini bildirmektedir. 

Ulusal kurulun kararı 
Atina, 10 (A.A) - Bugün topla • 

nan ulusal kurul ittifakla a§ağıdalri lıa 
rarı vermi,ti.r : 

1 - Yunanistanda cumuriyet ilp 

edilmiıtir. 
2 - 1911 de tesis olunan kıralbk ye 

niden kuruJmustur. 

3 - Sonteşrinin 3 ünde geneloy ya 
pılacaktır. 

4 - General Kondilis kıral naibi ve 

başbakan tayin olunmuştur. 
Cumur başkanı B. Zaimisin çekil • 

mesi bekleniyor. B. Maks}mos Yuna .. 
nistanm Cenevred~i delege i olarak 

kalacaktır. 
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iÇ H 
t~!ANIH.JL TELEFONLARI : 

Suriyedeki fransız yüce 
komiseri İstanbuldan 

geçti 
İstanbul, 10 - Fransanm Su

riye fevkalade komiseri Kont dö 
Marşel bu sabah ekspresle Paris
ten geldi ve Toros yoluyla Suri
yeye gitti. Hareketinden önce 
şunları söyledi: 

"- Türkiye ve Suriye arasın
daki münasebet çok iyidir. Emlak 
işinden başka arada halledilme
miş bir mesele yoktur. Bu işin 
sürüncemede kalmasmm bir tek 
sebebi işin lladdi zatında fazla za
mana ihtiyaç göstermesidir. Şim
di gerek Suriyede, gerek Türkiye
dek.i emlak üzerinde etüdler yapı
yorum. Bu etüdler sonunda hangi 
taraftaki emlak fazla görülürse o 
taraf ötekine aradaki farkı ödiye
cek, bu suretle bu son anlaşmazlık 
da ortadan kalkacaktır.,, 

Uzun zamandan beri her iki ta
raftaki emlak işlerinde yapılmak
ta olan incelemelerin dört beş a
ya kadar bitirileceği umulmakta
dır. Bundan sonra hazırlanan em
lak listeleri toplanacak, muhtelit 
bir komisyon tarafından karşılaş
trrılacaktır. Şimdiye kadar yapı
lan incelemelerde Suriyedeki türk 
emlakinin Türkiyedeki Suriye 
emlakinden fazla olduğu anlaşxl· 
miştır. Buna göre ileride Suriye 
hükümeti aradaki farkı verecek
tir. 

Sayım hazırlıkları 
İstanbul, 10 - Bugün ilbaylık 

halka bir sayım beyannamesi neş
retti ve halktan sayımı kolaylaş
tıracak yaroım istedi. 

Yeniden göçmen geldi 
İstanbul, 10 - Bugün Bursa 

vapuruyla Köstenceden 950 göç· 
men geldi. Bunlar Tekirdağa gön
derilecektir. 

Porselen uzmanı geldi 
İstanbul, 10 - Sümer bankın 

açacağı porselen fabrikası için ça
ğırdığı uzman geldi. Eskişehir 
civarında incelemeler yapacaktır. 

Mühendis okulunda 
sınaçlar 

İstanbul, 10 - Mühendis oku
lunun bu yıl parasız yatılı kaydı 
için 287 genç baş vurdu. Bugün 
smaçlar yapıldı. Sonuç yarın bel
li olacak ve bunların içinden 25 
talebe alınacaktır. 

Maden kongresine gide -

cek salkurumuz 
çıkıyor 

yola 

Pariste toplanacak maden kon
gresine gideceklerini yazdığımız 
maden ve endüstri genel direktör
leri ile maden arama enstitüsü di
rektöründen kurulan salkurumuz 
yarın yola çıkacaktır. Kongre so· 
nunda delegelerimiz Londraya 
geçerek maden işlerini inceliye
ceklerdr. 

Yeni yapılacak vapurla -
rımrzın projeleri 

hazırlandı 
Denizyolları işletme idaresi 

genel direktörü B. Sadettin dün· 
kü trenle şehrimize gelmiştir. B. 
Sadettin, yeniden yaptırılması 
kararlaştırılan vapurların proje-
lerini beraber getirerek bakanlığa 
vermiştir. Bugünün ihtiyaçlarına 
cevab veren ve en modern vası
taları bulunan vapurların projele
ri bakanlık tarafından incelene
cek ve yaptırılmaları için lazım 

, gelen emir verilecektir. 

Tak.sille ödenecek. 
cezalar 

Kaçakçılık para cezalarını bir· 
den vcrmeğe yetecek mal ve ala
cağı bulunmadrğı resmi aras.tır
malarla anlaşılan cezahlarrn bu 
cezalarım tak'"itle ödiyeb;lrne1e
ri karar altına alınmıstır. T::ıksit
le ödeme tekliflerinin kabulü i
çin su iki esas göz önünde tı1tula
caktır: 

1 - Para cezasını müruru za
man müddetini geçirmiyecek tak· 
sitlere bağlamak, 

2 - Bu yoldaıki teahhütlerini 
yapacaklarına dair muteber, mü
teselsil bir kefil gösterebilmek. 

Bu esaslara göre kabul edile
cek taksitlerin herhangi birinin 
gününde ödenmemesi halinde hic 
bir mazeret dinlenmiyerek geri 
kalan para cezası borcu hemen 
hapse çevrilecektir. 

Bu karar atakah dayrelere teb
liğ olunmuştur. 

Sami Cölo·ecen ~nij 
Halkevi Ral!kanlığından: 
Bu akşam Ankara halkevinde, 

halkevinin emekdar üyesi Çankı
rı sayla vı Sami Çölgeçen için bir 
anış toplantısı yapılacaktır. 

Halkevimizin bu yerinde olan 
toplantısına bütün halkevlilerin 
ve Sami Çölgeçen'in dostlarının 
gelmeleri dilenir. 

Halkevinde Cumuriyet 

bayramı hazırlıkları 
Dün akşam saat 5,5 da şehri

miz halkevinde cumuriyet bayra
mını kutlamak için B. Ferid Ce
lalin başkanlığı altında bir komi
te toplanarak yapılması lazım ge
len hazırlıklar hakkında kararlar 
vermiştir. 

B. Vera! yarın İzmire 
gidiyor 

İş ve Tarım bankaları İzmir 
üzüm kurumq başkam B. İsmail 
Hakkı V eral direktif almak üze
re ötey gün şehrimize gelmişti. B. 
Veral ekonomi bakanlığı ve ban
kalarla görüşmüş ve durum hak
kında izahat vermiştir. Yarın İz
mire dönecektir. Dün ekonomi ba
kanlığında ilgili zatlardan öğren
diğimize göre iki gündenberi Ü· 
züm fiatlan yükselmektedir. 

Çankırı panayırı 

Çankırı, 10 ( A.A.) - Çankırı 

panayırı dün açıldı. İki gündür şe
hir eşsiz kalabalık içindedir. Alış 
veriş çok iyi ve yüksektir. Hay
van fiatlan da yüksektir. Köylü 
çok hoşnuttur. 

(;iindelik 

DOCRUHABER 
(Başı 1. ci sayıfada) 

tiremezse de, hiç olmazsa başlıca 
merkezlerde bize gelen telgrafları 
kontrol edecek birer aylar bulun
durabilir. Bu mümessiller halkan 
devletleri merkezlerinin her bi -
rinde lazımdır. Bundan başka ha· 
beş harbı gibi büyük bir mesele 
çıktığında ajansımız iki taraftan 
kendi adamları vasıtasiyle doğru
dan doğruya haber alabilmelidir. 

Yapılacak olan şevleri, ellerinde 
olan imkanları pek iyi kullanan 
arkadaşlarımız, benden daha iyi 
bulabilirler Kotarılmak lazımge
len, bütün Türkiye basın kunımu~ 
nun ba.,.tanbaşa yabancı haber 
kavt"!aklarının suursuz vasıtası ol
m<'\lc"an knrtarılmasıdır. Acaba bu 
strl'.da kulakl~rma gelen her sesi 
ve masalarına konan her sabrı, 
üstiindeki sert telkin koktısuna rağ. 
men, savfalarma ihtiyatla geçir· 
meleri ricasında bulunmak, gaze
teci arkadaşlarmıı:ıı gücendirir 
mi? f'. R. AT .4 Y 

LE 
Yeni noter kanunu 

• • 
proıc~ı 

Tüze bakanlığı yeni bir noter 
kanunu projesi hazırlamıstır. Bu 
proje i1e noterlik tüzel hizmetler 
arasında Ö?;el bir meslek halini al
maktadır. Proje noterliklerle ba
rolara gön<ierilecek ve mütalea
larr alınacaktır. 

Proje, medeni kanunla borclar 
kanununun hükümlerine uygun o
larak hazırlanmıstır. Tüzük konu
su olabilecek hükümler için de 
aynca nİ7.amname projesi hazır

lanmı~trr. 

Telsiz kanun projesi 
Hükümet bir telsiz kanun pro· 

jesi hazırlamıştır. Bu projeye gö· 
re; fotoğraf nakline mahsus tele
vizyon ve telsiz sada yayımına 
mahsus aletler devlet inhisarına 
alınmaktadır. Tayfası 50 den fazla 
olan vapurlarda telsiz bulunması 
mecburiyeti konmaktadır. İçeri· 
sinde telsiz bulunan vapurlar ka· 
ra ile muayyen bir ücret mukabi 
linde muhnbere e<lehileceklerdir. 

Öğretmen okullarına şim
diye kadar baş vuranlar 

Bu yYl Türkiyedeki bfüün öğ· 
retmen okullarına 800 talebe alı
nacaktı. Haber aldığımıza göre 
şimdiye kadar yurdumuzda mev
cud öğretmen okullarına bas vu 
ran talebelerin sayısı 350 k~dar· 
dtr. 

Gazetecilere gösterilen 
kolaylık 

Ekonomi bakanlığı, bakanlık bi
nası içinde, gazeteciler için bir o· 
da hazırlatmaktadır. Odada gü
nün haberleri bir levhaya asılacak 
ve gazetecilerin işlerini kolaylaş· 
tınnak için her vasıta bulunduru
lacaktır. Basm genel direktörlü
ğünün de yapmak üzere olduğu 
bu kolaylığı gazeteciler çok iyi 
karşılamışlardır. 

İnebolu gümrük direktör 
lüğü kaldırılıyor 

İnebolu Giimrük dir<;ktörlüğü
nün ikinci tesrin haşından itiba
ren kaldrnlarak aym mahalde 
Samsun bas direktör1üği.lne hağh 
bir merkez iwarhğı kurulmasr 
kararltıc:: ~rc;tır. 

Hurda madenler 
ne olacak? 

Hi:kümet hurda bir halde hu· 
lunan demir, bakır, pirinç, tutya, 
alöminyum gibi madenlerin mem
leket dı~ına çıkarıl~~smı yasak 
eden hir kanun pro1es1 hazırlamış-
tır. 

Ankara Ağırceza reisi 
iyileşti 

Birkac gün önce hasta 1ığı rlo 
lavısiyle ödevi basma gelemedi· 
ği~i ya.ıch<?;ınıız Ankara ağrr ceza 
reisi B. T~lat Osman ivitesmis ve 
dünrlen itibaren ödevine başla
mrstır. 

Fındık fiatları yükseldi 
Dün gelen haberlere göre fm 

dık bölgelerinde iç fındığın ki1 c 
su 52 ve kabuklu fındığın kitos11 
24 kuruşa satılmıştır. Fiatlarm 
bundan aşağı düşmiyeceği ve sa
tışın ge~en yıllardan çok olacağı 
kuvvetle umulmaktadır. 

KAMUTAY KOMİSYONLARI 

ç GRILARI 
Kamutay Finans Komisyonu 

11.x.1935 cuma günü öğleden son
ra saat 14 de toplanacaktır. 

11.10.1935 cuma günü saat on
da Kamutay Svel Komisym:ıu 
toplanacaktır. 

--,,, 
~ arun 

Doğu illerinde bir inceleme gezisi yapmak üzere v ı.ıı.ı,-.. 1 bı r muJ
det eve/ yola çıkan Tartm Bakanımız B. Muhlis l!Jrkmc::ıı dL' n ._,a.bah 
lstanbuldan Ankaraya dönmüş ve durakta bakanlık ileti gelenleriy
le, a;~adaşları taralrndan karşılanmıştır. B. Erkmen bakanlı{,a gide-

• rek ı~ıne başlamıştır. 

Güvenlik genel direktör- Spor: 

lüğünün talebeleri Bisiklet birincilikleri 
Güvenlik genel direktörlüğü 

fakülteden çıktıkları zaman ken 
di teşkilatında ç<'\hştırmak ıçin 
Ankara hukuk fakültesinrle on ta
lebe olrntmağa karar , · emıisti . Li-
selerden bu yıl çıkanlar arasında 
birinci teşrinin yedisinde aç11an 
sınaca umud edildiğinden çok ta· 
lebe ginnistir. Bunların smaç ka-
ğıt lan Kültür bakanlığında ince· 
lenmektedl r. Birkac giin sonra so-
nuç belli ob.caktır. Her kurum
dan çok disipline ihtiyacı olan 
g üvenl ik direktc rlügü islerımle 

~alıştı rılmak üzere yetiştirilecek 
gençlerimizin istenilen vasıflnrda 
fakülteyi bitirmeleri için lar.tm O· 

lan her ti.irlii tedbir almmıştrr. 

Ankara Bisiklet Kurulundan: 
1935 Ankara bölgesi bis~k.let birin· 

cilikleri 12 ve 13 ilkteşrin cumartesi 
vı:: pazar günleri yapılacaktır. 

ı kilometre sürat yarışı - 12 ilkte~ 
rin cumartesi tam saat 14 de şehirden 2 
kilometre uzakda Akköpril - çiftlik yo
lu üzerinde yapılacaktır. Yarışçıların ve 
yargrçlarm aynı 11aatte !bulunmaları ge· 
rektir. 

100 kilometre mukavemet yarışı 13 
ilkteşrin sabah saat 8.30 da §!!birden i.1cl 
kilometre uzada AkkköprU • Sincanköy 
yolu üzerinde iki defa gidip gelme au
retile yaprlacakur. Yarışçıların muay
yen <ıaatte aynı yerde bulunmaları ge· 
rektir. 

Her ;ki varı~ da \isansiye olmıyan 
koşucular iştirak e ttirilmiyeceklerdir. 

HEl(il\1 LER ANKARADA 
(B:ışı 1. ci sayıh cfa) 

tç. Gıiınrük ve İnhisarlar Bakanlcırı. bir 
çok saylavlar, hekimler ve ~aıeter.i\cr 

de hulunmu!?tur .. Çağrılılar toplandık 

t.,nsonra, Büviik Elciliğin salonuna ge . 

çilerek orada. Moskova sporcll\a rmın 

gecir'I a 1 <ıyı . Lenin~rad deniz talehe'S İ 

nin yüzme yarışları, Leningrad'ta yapı. 
lan paraşütçüler bayramı, TUrkJstan at
lılarının 4000 kilometrelik at gezisi, 
Moskova sücl atlı spor bayramı, ve Sov. 

vetler birliği spor bayramı filimlerl 
seyredilrtis ve sonra, hazırlanmış olan 
büfeye geçilerek burada sovyctli profo
<ıörlerle tanışıhp göriisülmüştür. 

l'ı-oj"·";;,. IJmıişl-'nd-.-i'rtin mnnlc 1.-etinıiz lwkkırıda1'·i düşünceleri 

( Başr 1. ci !iayıfada) 

profesör Danisevski Ananolu Ajansına 

a ~., ..,ıua ki diyevi vermiı:ıtir. 

"- Türkiye hükürrıeti bir covyet 
' '.•oı-1 ·rı salk.ınınu 6 ıncı türk · 'l 
ko.,gre<ıine istirake davet etmiş ve bu -

nuıı ii ıcrine sovyetler ulusal sağlrk k ı 

mi eri R Kamino:ki 5tılkuru-nıızu gön 

rler-nist ir. 
Sa1 kurumuıa b.nden başka cerra -

hi birliği baskanr ve üsnomal hizmet 
!erinden dolayı Lenin nişaniyle taltif 
edilmiş bulunan en biiyük operaförle 
rimizden profesör Burdenko ile tantş 
mış klinikçi. dahiliyeci doktorlar yet
kinleşme İ$,lerıyle uğraşan, eski ve de 
ğerli alim profesör Luria iştirak et -

mcktedir. 
Karadeniz vapurları seferlerinin 

ar.:ılmasınd l dolayı kesti rme yoldan 
gelemedik ve son zamanlarda !'mır

larda görülen türlü güçlüklerden do _ 
layı kolay olmıyan dört günlük yolcu
luktan sonra dost Türkiyeye vardık, 
bu dost topraklara giriş uzun ve çe -
tin yolculuğumuzun f!n iyi mükafatı 

~ıau. 

Burada ~arşılaştrğııımz samimi dost 
luk havası, bizi gerek Türkiye hükU

metme gerek Sağlık Bakanına •e ge

rek kongre OoCganizatörleri ile türk 

mcslekdaşlarımı:ı:a karş.ı müteşekkir 

bıraktı. Tlirkiyede bulunduğumuz bu 

kısa zaman içinde dost memlekette gör 
düğümüz şeyler memleketin idari ve 

kültürel işlerindeki büylik başarıları -
nı açıkça isbat etmiştir. 

Kongreyi selamlarken verdiğim &öy 
levde türk doktorluğunun başa.nların.. 
dan ayrıca bahsetmiştim. Bunları kay. 
detmekten, arsıulusal antiromatizma 
K:urulunun eski bir üyesi sıfatiyle çok 

büyük bir haz duydum. 

Salkurumuzun büyük ödevi, her iki 
dost memleket tıb işyarlarınm tecrll • 

helerini karşılıklı olarak birbirine ta
nıtmaktır. Salku.rumuzun yapacağı te 
masların, Türkiye Cumuriyeti ve Sov. 
yetler Birliği teorik ve pratik tababe
tinin menfaatma yaramasını bütün kal 
bimle dilerim. Bu yolda alınacak iyi 
sonuçlar bizi samimi surette sevindi 
recehir 

Sovye.t Büyük Elçi/igın<te go sterilerı fi/imler seyredilirken 
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... ~-ef nıize gelen 
cevaplardan 

(Başı 1. ci sayı/ada) 
tini ve sözünU almıştır. Sağ para da bu 
~kten kopar. 

Türkçede csağma> sözü cşua> ma -
nasınadır. Bunu aklımızda tutarak a -

raştırmamızı yürütelim. 
Göriınen şeylere ad konma i ·inde 

adamın gözünü iki şey ısırıyor. Biri 
ad alan şeyin rengi ve durumu, ikinci
si o şeyin meydana getirdiği hadiseler. 

Biraz da sabah kelimesinin urulU
şunu renk ile düşünelim: Umuyorum 
ki sağ kokü daha evelce csup> yani su 
kökünden gelmiştir. Arabcada hala ya
şıyan csuph> da bundan başka bir şey 
değildir. Hem bunun sup kökünden 
gelmi olması daha materyeldir. Saba
hın aslı «sup - ağ> olursa kurunlar ge. 
çince bu sabah olabilir. Sabahleyin su
yun aklıgına benzetilirse bozkıdarda 

sabah bu renkle imtizaç edeceği biraz 
da akla yakındır. c-Sup - ağ> bu suretle 
csubağ> sonra da csurnağ> ve nihayet 
Arabistana gidince «şua> halini alma -
dığını na ıl iddia edebiliriz. 

Eğer csağ> kökünü temel tutarw 
buna cbah, bak> sözlerini eklemek bir 
bakımdan trabahı ınanalanduır. cBab • 
bak> görmekle ilişiktir. Şimdi csağ -
balı> mürekkeb ismi meydana çıkar, ki 
sağlam görme, pa...-Jak gönne sonunda 
gözün geceden ve karanlıktan kurtu -
ıu,una im olur. 

Öğle: 
Anadoluda bu .kıelimeyi - bilhassa 

doğu yurdda - cönle, diye kullanır. 

lar. Bizde öğle çağı tam zeval ~ağı de
ğildir. Hatta çok yerlerde kahvaltının 
adı öğle yemeğidir. Bu çağ sabah ile 
.zevalin arasında ayrı bir bölüm nokta
aıdır ki, bunun bir adı da ckuşluk> tur. 

Bunu böyle kabul edersek öğle ke
limeEinin kökü «Ön> sözüne bağlanmış 

olur. 
«Öğ> kökünün sıcak bir sağ oldu -

ğunu biliyoruz. Kelimenin vakıt gös -
teren manasına bakarsak bu söz bize 
daha yakın bir yoldan gelir. (Öğ = öğ
le) olabilir. Bu kökü de renk bakımı 
ile araştırmak akla gelir. Acaba (Öğ) 
kökünün daha eski bakrmı cağ> olmuş 
olamaz mı? 

Eğer havanın rengi ve durumu ad 
konmaya örnek olmuşsa: cAğ> kökü 
(ön) ve (öğ) sözlerinden daha yumu -
şak görünür. cAğlan> gibi tamam bir 
aydınlık demektN-. 

lkindi: 
İkindi kelimesi bize ilk önce bir ha

dise düşündürüyor. Yani gün~in ba -
tıya do~ru inme hadisesi. 

«İlk - indi> yahut ciki - indi>. İlk 
indi: Güneşin dönmesini, iki indi: İki 
boy veya iki mızrak güneşin batıya 

doğru düşmesini gösterir. 
Elimizde bir de ciğ> sözü vardır. 

Bu söz kutub manasına da gelir. Şim
di cİğ _ indi> mürckkeb ismi bu kökün 
de göklerdeki hadise ile ilgili oldu -
ğunu gösterir. 

Akşam: 

Akşam kelimesini cAğ - şımka> dan 
gelmi gibi görüyoruz. 

Şanka- Müstacel manasınadır. Çok 
acele geçen bir aydınlığı (akşımka) 
temsil edobili.r. Bu da renk ve hadise 
iJe ilgili gibi görünür. Onun için ak
şam kelimesi cağ> ve c.şımğ> köklerine 
dayanabilir. Arablar bizim «ç> harfi -
mi~i her vakıt «ş> yapmışlar. [İki neh
rin kavşudu olan cçat> ı cşat> yapmış

lar.] Bunun iç.in şam sözunü bir de 
cp ile araştırıyoruz. 

cAğ _ çağ> «ak - çak> cağ - çam>. 
I - Akçağ = beyaz bir zamanı. 

11 = Akçak = tamam ve son bir za -
manı. Çünkü [ «çak> münteha demek -
tir.] III Akçam = ise gene manayı 
yaşatır. Çünkü cçam> derhal ve hemen 
manasınadı.r. Şu halde akşam kökünün 
ac.ele bir zaman olduğu görülür. 

Arabın csuphu şam> cümlesi şimdi 
bütün açıklığı ile geldiği yeri gösterir. 

Yatsı: 

Bu kelime hiç bozulmamış olarak 
görülür. cYat - ısı> yalnız <Sı> ekini 
incelemek gerektir. 

Elinize bir macun alır tadar ve kok
larsanız bir §eye benzetirsiniz: (Balsı, 
balsı tadı var; balsı, balsı kokuyor) di
yebilirsiniz. 

Elinize parlak bir şey alırsınız : 
Evirir çevirirken elinizden kayar gibi 
olursa ckaysı> dersiniz., Öğsü, yassı, 
yoğunsu, aksı, yansı, burğamsı, acımsı 

ı ız 

e neler o abilir? 
Uluslar Sosyetesi saldırganı tesbit etti. Şimdi günün en önemli mesele$i zecri tedbirin tatbi
ki meselesidir. Avrupa gazetelerinde bu hususta birçok fikirler ileri .sürülmektedir. 
Deyli Herald'ın aıyasal ayları bu tedbirlerin ne biçimde olabileceğini araştırıyor. Vaktiyle 
Uluslar Sosyetesi projea yapılırken zecri tedbirler sistemi için bir p roje hazırlamıf olan 
arsıulusal hukuk enstitü.Ü üyelerinden Prol. Dr. Mippold ise .zecri tedbirlerden çekinil
melidir, diyor. 

5 iJkteşrin 935 tarihli Deyli Herald 
gazetesinin sıyasal aytaTI şu yazıyı ya. 
zryor: 

- Zecri tedbirler nelerdir? 
- Bunlar İtalyan . babeş ihtilafın-

da ne suretle tatbik olunacaktır? 

Bugünlerde herkes bu can alıcı so
ruları sormaktadır. 

Aşağıda bu sorulara elimden bCıdi. 
ği kadar basit bir surette cevab vere
yim: 

Zecri tedbirlerin, bugün münakaşa 
altında bulunan türlü türlü manaları 

vardır. 

İtalyaya harb için geredcli olan savaş 
ürünlerini göndennemclc. 

Medeniğ halk için lazım olan yiye· 
c.ek maddelerinden başka bütün mad
deler üzerine ambargo koymak. 

İtalyanın ihracat tecimini durdur. 
mak. 

Finansal tazyik. 
Bunlardan birisi ve yahut hepsi tat

bik edilecek olursa. sonuç ne olacaktır. 

Esasen harb için işe yarıyan madde· 
lerin yapılmış olan listesinde şunlar 

vardır: 

Bu listede kömür, petrol, pirit, ma
den külçeleri, madenler, kimya ürün
leri, madeni ve nebati yağlar, pamıık, 

sellüloz, ipek, yün, kösele, lastik ve 
makina aletleri vardır. 

İtalya, kullanacağı nikel, lastik, te
neke, kömür, bakır, pamuk, demir, kur· 
~un, petrol, yün ve çinkoyu dışardan 

almak ihtiyacındadır. 

Bir silah ambargosu, İngiliz ihracat 
tecimerlerine İtalyaya bunları çıkarma
yı yasak edecektir. 

İtalya, yiyeceğinin beşte bırinden 
fazlasını dışardan alma'ktadır. Bir ta.. 
kım maddeler vardır ki onların tahdid 
edilmesi ıstırabı mucib olmazsa da ra
hatsızlığa sebeb olabilir. 

Mesela, İtalyaya petrol ve komür· 
den başka pamuk, ipek, yün, -ve deri 
gönderilmesi durdurulacak olursa bu, 
1talyaya oldukça onemli tesirler yapar. 

Bu yasak emrinin aynı zamanda te
cim odaları tarafından da verilmesi 
Iazmıdır. 

Zecri tedbirlerin en kolayı saldır. 

gan memlekete bütün ithalatı durdur
maktır ki bu da gümrükler vastıasiyle 
yapılabilir. 

Böyle bir tedbir, saldırgan memle· 
ketin finans kaynaklarını derhal azal
tırsa da bunun bütün uluslar tarafın

dan elbirliği ile yapılması icab eder. 

İtalyanın ihracat maddeleri arasın
da yağ tohumları, pamuklu dokumalar, 
kendir, yaş ve kuru yemişler, mermer 
ve somaki, zeytin yağı, ipekli madde· 
ler, kükürt, sebze, buğday unu, şarab· 
lar ve ispirtodur. 

F"nansal tedbir de İtalyaya karşı 

krediyi kesmektir. 

Buna özel teşekküllerin de İtalyaya 

ekleri; baştan aşağı gözüken ve elle 
tutulan cisimlerin çağlarından ziyade 
istidatlarını gösterir. Onun için «Yat -
sı> bizim için bir vakit olduğu halde 
manası için istidattır. 

Gündüz: 

Günü: atalarımız bir takım bölgele
re bölmtiş. Sonra bütün bu bölgeleri 
toptan söylemek istemiş pürüzsüz ve 
düz bir güne, günün her bölgesiyle bir. 
likte adına <gündüz> demiş olmaları 

akla yakındır. 

Gece: 
cKip, cgep kökleri gecenin ne 

olduğunu açıkça göstedr. Buradan son 
CÇ) eki tasğir olmasa gerektir. Buna 
(göçe, güce) diyeceğim geliyor. 

Kökleri bulabildiğim kadar aradnn. 
Eklerle eskiden uğraşmamıştım. Şim -
di de vakit bulamadım. 

Seyhan: Müze direktörü 
Y. Yalgın 

kredi açmamaları dahil bulunmalıdır. 

Bu tedbir, bugünkü durumu biraz 
geni ]etmekten ibaret olacaktır. Cünkü 
İtalya bugün de kendisine kredi temin 
etmekte müşkülata uğramaktadır 

* :{. * 
Zecri tedbirler 

Yazan: Prof. Dr. O. Mippo/cı 

Arsıulusal hulwk enstitÜ.'>Ü üyesı 

İki felaketten ktiçüğünü seçip al. 
mak adet olmuştur. Anlaşılan dünya, 
bugün böyle bir seçim kar rsmdadır. 

İtalyanın Habeşistana karşı açtığı sö
mürge harbı, hiç şüphe yok ki. böyle 
bir felakettir, hem de bu felaketin bü· 

yüğüdür. Fakat İtalyanın büyük Bri
tanya ile herhangi bir Avrupa har'bma 

girişmesi, bunun sonucunda kolayca 
bir Avrupa harbına girişmesi, 

bunun sonucunda kolayca genel 
bir Avrupa harbr çıkabileceği için 

uçsuz bucaksız bir felaket olmuş 

olur. Bu ikisinden birini muhakkak 

seçmek tazım mı? Bunlardan birincisi, 
yani küçüğü, artık önüne geçilmez bir 

hal aldı. İşleri görmek kapasitesi olan 

herkes için, bu durum, zaten haftalar. 

danberi belli bir şeydi. Ancak bunun 

arkasından daha büyük bir felaketin de 
gelmesi zaruri midir? Bunun için bir 

zaruret yoktur. Şimdi, böyle bir fela
kete sebeb olabilecek olan pathyacak 
maddeyi ortadan kaldırmaktır. Bu 
madde de 2 e c r i r e d b i r 1 e r -
d i r. 

Uluslar Sosyetesinin en büyük ö· 

devi barışı korumaktır. Uluslar so~ye· 

tesi, talya - Habeş anlaşmazlığında elin· 
den gelen ve insan kudreti çerçevesi 

iç.inde yapıJması milmkün olan her şe· 
yi yapmış olmakla övülebilir. Bu -ktı-

runı bu bakımdan büyuk bir kapasite 
göstermiştir. Uluslar Sosyetesi, yalnıE 

toplantıya katrlmış olanlar arasında te· 
ması temin etmekle kalmamış. uzun u. 

zadıya görüşmeler ve ara bulmak tek· 

\iflerinin yapılmasını mı.imkiın kılmış

tır. Bütün bunlara rağmen, anlaşmaz
lığı ve dolayısiyle de lıu haııbı y.eryü. 
zünden ka1dıramamış olması, kendisine 

çatılmak hakkını vermez. Uluslar Sos 
yetesinin prestiji bundan dolayı mut

laka kırılmalı mı? Her prestij sıyasa
sında olduğu gibi Uluslar Sosyetesi 
prestiji sıyasasının da dayandığı şeyin 

~...-..----------·-·---·-·--

! Nüfus sıyasası 
! 
J 
i 
j 
c • 

Geçmişte ve gel !Cekte bü
tün ulusal ve soysal işlerin te
meli nüfustur. Nüfus sıyasası 
da ancak nlifusu tanımakla ku
rulabilir. 

20 İlkteşrin - Pazar 

Gene) nüf1ıs sayımı 
Bize bu sıyasanın yolunu 

gösterecektir. 
BAŞVEKALET 

İstatistik Umum Müdilrlüğü 
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RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Çocuk saati 
19.45 - Musiki: 

Laszlö: Macar şarkıları 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.05 - Ev kadınına ö' '.ıtler 
20.15 _ Musiki: 

Wcber: Sonate 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.35 • Hafif plak musikisi 
20.50 - Haberler 

en büyük payı, belki de sürekli elkin 
yoliyle halk yığınlarına yüklenen ve· 
himcledir. 

Uluslar Sosyetesinden, her harbın ö

niine geçebileceğini beklemek ve bun

lardan birini başaramayınca da hemen 

zecri' tedbirlere basvurmasını istemek

le .zayıf olduğu her:kesçe kabul edilmi§ 

olan bu kurumdan ıhaddinden çok 11-

mudlara düşülmü olmaz mı? Yukarda 

da söylendiği gibi daha birçok harbla

ra çığır açabilecek olan zecri tedbir

lere yani tutusturucu maddeye başvur. 

maıkla barışı korumak olan asıl ödevine 
kaı-şı sadakatsir:lik etmiş olma:ı: mı? 

Küçük bir çocuğun bünyesi göz ö
nünde tutularak ağrr yükler altına so

kul~ı gerektir. Uluslar SosyetC6i 

henüz peık çok yükler altına girecek 

çağda degildir: bunun için ona katıl

mr olan hükümetler ondan herhalde, 

bugünkü durum içinde yalnız harb kar. 

gaşalık1arının çıkmasına sebe'.J olmakla 
kalmıyacak, aynı zamanda Uluslar Sos
yetesini de devirP.r.ek olan zecri tedbir
lere kalkışmasını beklemezden önce iyi
den iyiye düşünür ta ınacaklardrr. 

Bu satırları yazanın, vaktiyle zec. 
ri tedbirlerin arsıulusal haklar arasına 

girmesini ve hatta, Uluslar Sosyetesi 

projesini yapaııken zecri tedbirler sis · 
temini hazırlamış olanlardan biri olma

sı ciolayısiyle zecri tedbirlerden müm

kün mertebe kaçınılmasını ileri sürme. 

si kolay bir ey değildir. Ne çare ki. 

bunları hazırlarken, o, gözü önünde, 

Afrika ve Asyadaıki anlaşmazh1dara 

karışmak ihtiyacında olmıyacak ve bi · 

ricik ağırlık merkezi yalnız Avrupa o
lacak ve hatta daha tehlikeli anlaşmaz
lrklara karşı gücü yetecek olan bir ku. 
rumu göz önünde tutmuştu. Böyle <la
ha küçük, fakat daha kuvvetli bir U
luslar Sosyetesı yerine, bugün, daha 
büyük,. ancak o nisbette de zayıf bir 
Uluslar Sosyetemiz vardır. Bütün dün
yada barışı korumağa onun gücü yet. 
mcmektedir ! Bundan Jolayı onu, her 
uzviyettc olduğu gibi haliyle kabul et· 
memiz gerektir. Bugün, zecri tedhirler 
meselesinde oldugu gibi, onunla tec
rübe le re girişmezden önce, onu evvela 
kuvvetlendirmek lazımdır. Zecri ted
birlerden vaz geçilmesi prestijin yıkıl. 
ması demek değildir; olsa olsa hiç kim 
se için gizli bir şey olmıyan sıyasal 

durumun realitesine uymak demektir; 
halbuki zecri tedbir yollarına sapmak, 
en feci tehlikeler~ doğru ytirümeği ifa
de eder. 

İtalya ile İngiltere arasında bir bar· 
hın çıkması imkanlarının daha şimdi

den yazılmağa başladığını görmek için 
gazetelere bir göz gezdirmek yeter Bir 
defa zecri tedbirlere başlandunı, lıcr 

sn bir yanda topların kendi kco.dıleri. 
ne patlamaları beklenebilir. Bu tekin· 
siz anlarda öyle gizlenmiş bir halde 
bekleyen tehlikeleri, zecri tedbirlere 
başlanma~ınm genel bir kıyametin kop
masına işaret olabileceğini uzun uzadr. 
ya diişünmeğe bile Hizum voktur. 

Bizler, Uluslar Soı;yetesinin zayıf· 

hğını tehlikelerle dolu olan ~ıyaaal du· 
rumu göz önünde tutanı.k. Uluslar Sos
yetesinde tiye olan devletlerin, önüne 
geçemedikleri lbir harb dolay111iyJe zec. 
ri tedbirlere basvurmazdan önce, on 
defa değil, yüz defa iyiden iyi dü ün· 
meleri Iazımgeldiği kanaatmdayız. Ve 
hele lngilterenin, eski lidetlerine sadık 
kalarak bugünkü sıyasal genel duru
mun pratik gereğine uyacağını sanıyo
ruz. 

Bugünkü günde halk yığınları daha 
çok his sıyasasına kapılarak çok defa 
c;özü antipati ve sempatiye brrakıyor. 

lar. Fakat devlet adamları kendilerini 
hislere k ptırmıyarak makul diişünme· 
lidirler. 

Noye Zıir!ıt-r Savtırng'dan 

diliyormusunuz 
k. ? 

l . . • . 

ıngüiz z.ıhlılarında .sinema 

İngiliz bahriyeninin şeflerinden 
bazıları subayların, okumaya ve 
etüde harcayacakları kıymetli za
manlarını limanlarda sinemaya 
gitmek için kullandıklarından fİ
kayet ettikleri için İngiliz amiral
lığı bir deniz sinema direktörlüğü 
kurmuş ve bütün harb gemiler.ine 
sesli sinema tertibatı yapmaya ka· 
rar vermiştir. 

Zaten daha birkaç sene önce in
denberi büyük .gemilerde sinema 
süvar.eleri tertih ediliyordu. Ver.i
len kararla bu organizasyon ge
nişliyecek ve gemi miirettebatı, 
karaya çıkmak lüzumunu duyma
dan, gecelerini eğlenceli ve fay
dalı bir .surette geçirmek imkanı
nı bulacaklardır. 

Amerikada linç artıyor. 

§ Deyli Ekspres gazetesi Ame
rika' da uncilerin linç edilmesi 
hadisesinin artmakta olduğunu 
kaydederek 1882 den beri 5000 
kadar zencinin linç ~dilmiş Oldu
ğunu ve bu hareketi yapanlardan 
pek azının cezalandınlmış oldu -
ğunu yazryor. 

Tuhal bir vaha 

§ Nevyorkta, Normandi vapu
riyle Paris'e giden biri, dostlarına 
veda ettikten sonra birkaç ame
rikalı evlerine dönüyorlardı. Yol
da içlerinden birinin hatırına gel
di: Ya gemiye uğurlamaya gel-
miş olanlardan biri dalarak vapu
run hareketinden önce dışarı çı

kamazsa ne .olur? Bir arkadaşı kı
lavuz motöriy1e geri döner, dü
şüncesinde bulundu, öteki, hayır 
dedi, Havr limanına kadar gitme
si icabeder. Aralarında bulunan 
meraklı bir kadıı dıı.yanamıyarak 
Fransız trans~ ı lartil> acentes ·ne 
telefon ederek bu me5eleyi sordu 
ve ~u cevabı aldı: ''Fransa'ya git
mesi icabeder, orada da 30 gün 
}ıapiste yatar,, 

Meraklı kadın, aynı suali tele
fonla bir defa da alman transat
lantik kumpanya ınm acentesine 
sordu. Oradan da böyle bir yol
cunun Almanyaya kadar gitmesi 
liiznngeleceğini söyl diler. 

Bu ce:vab kadının merakmı ta
mamen tatmin .edememişti. Gene 
sordu: 

- Fakat orada kaç gün hapis 
yatması İcab eder, f ranaız kum
panyasında 30 gün dediler. 

Telefondaki ses bu defa asa
bilCJti: 

- Pazarlık kabul etmiyoruz, 
bayan. 

Fransız deniz.altı gemiler 

§ İngilizlerin hemen hemen bü
tün donanmMı Akdenizde top
landı. Şimdi Fransızlar da Akde
nizde toplanıyorlar. Viyana gaze
lerine Paris'ten yazıldığına göre, 
fransız denhaltı gemilerinin Ak
deniz hareket etmeleri emri ve
rilmi,tir. Ce7.ayiT·' de Oran şehrin
de çıkan liberte gazetesinin yaz
dığına göre, bundan birkaç gün 
önce, Fulon'dan hareket eden Pok 
ve Narval adındaki denizaltı ge
mileri Oran limanında toplanm~ 
olan fransız denizaltı gemilerine 
kablmışlardır. Aynca daha bir
çok denizaltı gemilerinin Orana 
gelmeleri bekleniyormuş. 

Korsan kadın 

§ İnsanrn aklı artık birçok şey
lere eremez oldu. Çin'in güneyin
de korsanlık yapan çinlilere ıeflik 
edenin bir kadın olabileceği ki
min aklına gelebilirdi?! 

On yıldanheri güney Çin de
nizlerinde korsanlık yapara\• et
rafı kasıp kavuran bir çete yaka
lanmış ve hu çete şefinin Çangçin
çiao adında bir kadın olduğu an
laşılmı tar. 
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Fındık k 
(Bafı J. oi sayı/ada) 

Ywdwmuzun kalabalık ve gü
Bl bfr pM~smda halkımızın baş
Hı:a getjisı vıwtasıtl.ır. Bu itibarla 
;i, istihaalinden ba§lıyarak müs
Hhlilr. eline geçinceye kadar ge
girdiği saf haları incele~ek için 
sizleri buraya davet ettım. 

Kabul edip bu ÖJJe.IDli işe koş
duğıınuz i~in her ıbirinize ayrı ay
rı teşekkür ederim. Bütün ilgili 
oda1HT kongreye iştirak ettiler. 
Yalnız Trabzon odasının burada 
mümessili yoktur, bunu Ö0nemle 
kaydederim. 

Bir seri halinde İnceliyeceği
miz mevzıılar arasında bir '110kta
yı bilhassa tebarüz ettirmek iste
rim. O da 'kDylü ile tüccar arasın
daki muamelenin bilhassa ikuızat 
ve kredi muame1elerine tea11fık 
eden kısmıdır. Bunun şimdiye ka
dar olan şekli iJ.e bundan sonra na
sıl olması lazım geleceği bakkın
ilaki likirlerinizi bildirmenizi rica 
ederim. Diğer, açıkça bilinmesin
de fayda gördüğüm bir nokta, bu
günkü toplanmanın bugünkü liat
Jar bakımındaD. bir sıyasa mahsu
lü olmadığrdır. lbracat maddele
rimizin krymetlerinin nasıl olma
sı lazım geleceğini muhtelif vesi
lelerle söyledim. Aynı fikrin bir 
kere dah hulasa edilmesinde iay
da gördüm: 

Takib ettiğimiz ticaret anlaş
ması politikası, mallarrmzzrn satı
şını kolaylaşt:rrmrş ve bazı memle-
1t.etlerle imkan verdiği karşıliklı 
mübadele inkişalı mallarrmıza ta
lep nisbetlerini arttırmıştır. Biz 
prensip itibariyle, Türkiye ihra
cat mallarının yalnız kalite değil, 
liat itibariyle de dış piyasalarda 
temayüz etmesi lazım geleceği 
fikrindeyiz. Bunun içindir ki is
rihsa7in ilk kademelerinden başlı
yarak müstehlike kadar olan bü
tün saf1ıa1arınaa ça1r~ma tarzlarr
mızı rasyonelleştirmek ve bu yol
dan maliyet fiatlarımızı asgariye 
indirmek kalite haricinde en bü
yük Tekabet ve muvaf fa.kiyet un
suru o1an ucuzluğu da temin et
mek istiyoruz. 

Bunu söylemek, bittabi malla
rllD.l2.I yok pahasına harice dök
mek ve müstahsilin yaşamağa ve 
mesaisine devam için muhtaç ol
duğu kazancı azaltmak demek de
ğildir. 

Ü zerinde en kıskanç old u~u
muz ve rasyonalizasyon yoluyla 
arttırmak ve tahkim etmek iste
diğimiz kazanç budur. 

l hracat tüccarımıe bugünkü 
vaziyet dahilinde, muhtelif mem
leketlerle mübadele vaziyetimizi 
nazara almalı ve liata vücut veren 
bütün unsurlarr göz önüne geti
rerek karşılıklı alım satım vazi
yetinin İcab ettireceği fiatı temi
ne çalışmağı ulusal bir ödev say
malıdır. 

Her hangi bir vaziyetren ıstı
fade eder ... k alicılarımıza kar~ı li
at empoze etmeğe çalışmak ne 
kadar hata ise, bazı mübadele şart
larından mütehassil daha müsait 
Jiata vücut verecek elemanları ih
mal ederek, daha ucuza satmak da 
o kadar hatalrdır. Her vaziyeti ve 
o vaziyete göre norma1 olan şart
ları daima göz önünde tutarak o
na göre fiat teminine çalışmak ge
rektir. 

içinizde tüccar olanlar var, 
müstahsil .bulunanlar, endüstriyel 
olanlar vardır. Biz menlaatlerimi
zin ayrr ayrı olmadığı ve ulusal 
ekonomi bakımından bilakis müş
terek bul.anduğıu. kanaatindeyiz. 
Bir taraflı hiçbir mülahazanın esi
ri olmadığımızı: hükümet namına 
katiyetle söyliyebilirim. Tüccar 
dediğim zaman, ecnebi veya türk 
diye bir tefrik de kabul etmiyo
rum. Bu memlekette yerleşmiş o
lan ba memleketin ulusal ekono
mi icablarına 'Uyan ve bu memle
kete sermayesiyle ve bilgisiyle 
hizmet eden ve memleket mah
suilerini kıymetlendiren her ec
nebi de aynı derecede önemle bir 
vazife yapmaktadır. 

Diğer söylemek istıediğim bir 
nokta da şudur: 

Bazıları nasılsa zannediyor ki, 
biz alivre satışları tenkid etmek 
istiyorıı.z. Bu tamamen yanlıştır. 
Bir an eve/ umumileştirmek iste
diğimiz rasyonelleştirme sav.aşı
nrn en büyük netice ve hedeflerin
den birisi de bu nevi satışlarrn in
kişafı olacaktır. Biz alivre satış
larla değil, ala !ı-aisse alivre satışı 
bir anana haline getirmiş tüccar
larla mücadeledeyiz ve mücadele 
edeceğiz. Bu zatlar, müstahsilin 
teşkilatsız olmasından, kredi ihti
yacından istiiade etmekte ve di
ledikleri liata mal alabilecekle
rinden emin, biribirinden daha 
düşkün iiatlarla memleket ekono
misini yıkmaktadırlar. Meşru bir 
spekülasyon telakkisine imkan 
verebilecek ve a la baisse ve en 
baisse vaziyetlerini meşru göste
recek hiç bir sebeb yoktur. 

Memleketimiz evlatlarının ve 
hakik1 tüccar sınıf mın bu vaziyeti 
ne kadar elemle karşılamakta ol
duklaiını hepimiz biliyoruz. Bu 
kötü ananada devam etmek isti
yenler artık bu memlekette yaşa
mak imkanını bulamıyacaklardır. 

Müstahsilin teşkilatlanması 
demek, ihracatçı tüccar sayısının 
azalmasI demek değildir. Bilakis 
memleketimizde milli şuura sadık 
bir ihracatçı srnıf mın ftltması he
deflerimizden ve en büyük ihti
yaçlarrmızdan biridir. 

Sözlerimi hulasa edeyim: 
Hedefimiz ve toplanmanızın 

hedefi, rasyonel çabşma yolları
m beraberce tetkik etmek ve böy
le bir calışmaya engel olan müş-
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külleri ve noksanları tesbit et
mektir. Düşüncelerimiz ve endi
şelerimiz asla bir cepheli değil
dir. Müstahsili de tüccarı da aynı 
alaka ve muhabbetle göz önünde 
tutacağız. Ve ayrı olmıyan men
faatlerini en iyi temin eder şekil 
ve şeraiti arıyacağız. Harice satış 
fiatlarmda sıyasamız ne muayyen 
vaziyetleri istismar etmek ne de 
muayyen ekonomik şartlarm tia
ta vücut veren elemanlarını istih
kar etmektir. Kaliteyi yükselte
cek, maliyeti düşürecek ve bu su
retle İstihsal ve ihraç ve binneti
ce kazanç imkanlarını arttıracak 
olan en rasyonel çalışma tarzım 

bulmak başlıca ihtirasımızdır. 
Çikolata sanayiimiz mümes

sillerinin aramızda bulunduğunu 
memnuniyetle öğrendim. Kendi
lerine alakalarından dolayı teşek
kür eder ve fındıklı mamulatı türk 
ihracat spesiyalitesi haline getir
mek için çalışmalarını tavsiye e
derim. Şimdi sizi ruznameniz veç
hile çalışmağa terkedeceğim. Bu
nun için genel başkanlığı bir şe
ref olarak ben muhafaza edece
ğim. Birisi tüccar arasrndan, biri
si de müstahsiller arasından iki 
başkan daha seçmenizi rica edi
yorum. Çalışma şevkinizi artıra
cağım sanarak ilfıve edeceğim bir 
cihet daha vard11: uzak maziden 
kalma bir dııygu bu kabil toplan
tıları neticesiz bir laf harmanı za
nettirir. Alacağınız kararların e
hemmiyet ve dikkatle nazara alı
nacağından ve tezelden tahakkuk 
ettirilmesine çalışılacağından e
min olabilirsiniz. 

Çağrrılan 1mrwnların bütün mü -
messilleri kongreye gelmişlerdi. Bazı 

yıllar, recim bilançomuzda, tütünden 
sonra, en değerli yeri tutan fındığa ve
rilen öneımi gösteren bir din1eyici ka.. 

Jabalığı da konuşmaları sonuna kadar 
takip etmişti.r. Karadeniz illeri saylav
Jarı, İş, Sümer ve Tarım Bankaları ge
nel direktörleri bunlar arasında idiler. 

Ekonomi Bakanının dikkatle dinle
nen söylevinden sonra İstanbuldan B. 
Bedri ve Giresun üretmenlerinden B. 
Emin asbaşkanhklaıra seçildiler. Bay 
Bedri celseyi idare etmeğe başladı. B. 
Bayar bundan ı.:onraki konuşmaları ü _ 
yeler arasında oturarak takip etti. 

Fındrk tecimi ve normal istihsal ka 
biliyeti hakkında geniş bilgi ve;en ve 
bunun nasıl teşkilatlandırılması lazım 

geldiğini gösteren Türkofisin raporu 
okunduktan sonra komisyonların seçi
mine geçildi. Bu komisyonlar ve seçi. 
len üyeler şunla.rdır: \ 

Tarun koDlisyonu: BB. Emin ( Gi

re~un), Bilal (Ordu), Abidin (Tarım 

Bakanhğr). 

Kredi, borsa ve teşkilatlandırma ko 

misyonu: BB. Fazıl (Tanm Bankası), 
Servet (Ekonomi Bakanlığı), Hüsnü 
(Ordu), Şevket (Tarım ı:.akanlığı), 

~ i nıa ta) ııı hugünl{ü 
toplantısı 

Kamutay bugün toplanacaktır. Gün
demde devlete aid süel ve sivil hava 1i • 

manlarına inecek yerli ve yabancı ha -
va gemilerinden alınacak resim hakkın. 
dairi 'kanun projesiyle, idare amirliğinin 
Kamutay işyarlarının teşkilat ve ödCY· 
lerine dair olan kanuna bağlı "C" cet • 
vclinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun önergesinin geri veriJmesine dair 
tezkerelerle, Afyon Karahisar saylavı 

Bere; Tiirker'in arsıulusal sıyasal durum 
hakkında hükümetçe ne gibi tedbirler 
ittihaz e.diidiğiııe dair Hariciye Veka -
letimien şifahi s ıal takriri ve gene Bere 
Türlrerin afyon satışı hakkında İktısad 
Vekiletinden şifahi sual takriri vardır. 

Tefsirler kısmında Halkevleri adı • 
na alınacak radyo ve sinema makineleri
nin muamele vergisi ile güsırilk ve ok • 
truva resimlerinden istisnası hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin tefsiri var · 
dır. Çiftçiler kredi ve satış kooperatif • 
leri kanuniyle, idare heyetinin, Kamu
tay 935 yılı büdcesine bağlı D eetv.etin. 
de değisiklik :yapılmasına ve ~tayı 
935 yıh büdcesinde 960 liralık münaka
le yapılmasına dair kanun projesi dam. 
ga resmi kanununun 3Z inci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kan•n proje
si ve liman kanununun 7 inci maddesi • 
nin değiştirilmesi hakkında kanun pro -
jesi gündemin diğer maddelerini teşkil 
etmektedir. 

Barut ve patlayıcı maddeler inhisar 
idare.sinin 932 ve 933: inhisarlar genel 
direktörlüğünün 933 ispirto ve ispirto • 
lu içkiler inhisarının 931, 932, tuz inhi
sar idaresinin 931, 932; tütün inhisar 
ide.resinin 931, 932 yıllan son hesabla. 
n hakkında kanun projeleri Kamutay.a 
gelmiş ve Divanı Muhasebat komisyo -

n una verilmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 
ilkteşrin 1930 tarih ti ikamet ve ticaret 
ve seyri sefain mukavelesine ek olarak 
26 eylı'.il 935 de imr.alanan müzeyyel an. 
lasmanın tasdikine dair kanun projesi de 
gelmi ve clış ve ekonomi komisyonla -

rına gönderilmiştir. 

Ordu saylavt H amd; Y olman'ın .as. 

keri tıbbiye mektebi;- • kan askeri 
kimyagerlerle dis hekimlı.!rine verilecek 
teçhicat bedeli hakkındaki kamın teklifi 
sü komiısyonuna gönderilmiştir . 

Emin (Giresun), Vehbi (İ§ Bankası), 

Cevad Nizami (İç tecim). 

Fındık tüzüğü, standardizasyon ve 

ambalaj komisyonu- BB. Ömer Fortün 

(İstanbul), Halil Mitat (Türkofis), 
Bedri (İş Limited), Necdet (Ekone>mi 

Bakanlığı). Sami, 'Kazım, Tevfik (çiku
lata endüstrisi mümessilleri). 

Komisyonların &esimi bittikten son 

ra B. Hüsnü (Ordu) nun kongreye ver 
diği rapor okundu. Bu raporda, istih -

salin bir teşkilata bağlanması lüzumu 
ortaya konulmakta ve bu teşkilatın da 
iyi kurulacak ve idare edilecek satış 

kooperatifleri olacağı anlatılmaktadır. 
Kooperatiflerin kurulmaı>ı ve çalışma_ 

sı bir zaman meselesi olduğundan bu • 
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7ron hir kaclmı t'zıli 
ve ö1diirdü 

~ ,.)üleyman oğlu Helil dün kul-
landığı kamyonla Köprübaşı karakolu 
önünden ge~mekteiken, sağ yaya k.aJ
dırıma eeçmek isteyen 55 yaıılarında 
Rukiye adında bir kadına çarparak sol 
bacağının krrılmasma sebcb olmuştur. 

Rukiye tez yetişen zabıta tarafından 

hastaneye kaldırılm1i ise de hastanede 
yapılan ameliyat netic~sinde acıya da . 
yanamıyarak ölmüştür. Polis bu ölüme 
sebebiyet veren suçlu şoför Halil'i tü -
zeye götürmüstür. 

Bir otomobil kaza~ı daha 
Mehmet Ali adrnd3ki şoför kullan • 

dığı otomobil ile Samanpazarından Cebe 
ciye gi~erken İnönü mektebi yanında 
9 yaşlarında Şaziye adında bir talehe. 
kıza çarparak başından yaralanmasına 

scbeb olduğu anlaşılmış ve suçlu şoför 
ykalanıruştır. 

3 lirala l tt•ıwke su 
Yenişehir caddesinde oturan hayına. 

nalı İbrahimin yanına dün Abdülaziz 
adında bir adam gelerek 3 lira mukabi. 
linde bir teneke gaz yağı sattığını söy. 
!emiştir. İbrahim bu ucuz fiata aldana
rak bir teneke dolusu suyu gaz yağı di. 
yerek satın almış ve parasını verdikten 
bir mUddet sonra yaptığı muayenede 
tenekenin su ile dolu olduğunu görün
ce polise haber vermiştir. Polis 'kısa bir 
araştırmadan sonra suyu gaz diye sat. 
ınak .isteyen suçlu dolandırıcı Abdüla -
zizi yakalamış ve tüzeye götürmüştür. 

• 
Manlo hırı-ıızı 

Dün saat 12 de Altındağ mahalle • 
sinde oturan Fatma'mn odasındaki açık 
pençereden bir manto ile iki takım 1ç 
çamaşırını içeriye girilmek suretiyle ç ı. 
hndığı haber alınmış ve gerçine başlan
mıştır. 

Sopalı bir kav~a 
Dün Aufbey mahallesinde oturan 

müteahhid Ali ile amele Y.us.uf arasın. 
da atılaşılmayan bir meseleden 6olayr 

bir k vga çıkmış ve kavgada Ali. amele 
Yusuf'u başrndan sopa ile yaralamıştır. 
Polis hu badiseve sebeb olan suclıı A.li
yi yakalrvarak liizeye götürmii +ü~ 

günkü acil durumu önlemek ve alivre 
ı.:atışlardan doğan alabcs vaziyetlerin 

önüne geçmek ~çin muvakkat "'e pratik 
bir "tedbir olmak üzere ulusal bir ban
kanrn fındık alma!'ını t(.>mtn eylemeyı 

teklif etmektedir. 

İs 'Limited 1iOS}'rtesi de kongreye 
bir rapor vermiştir. Sosyetenin rapo
ru, dış piy:ısalartla ıfıntlık üriınlerımi

zin değe-rin·n a.r trr:ısı bakımından işi 

incelemektedir, Sosy.t:te tec.imce bır 'ba 
kış ile durumu çok giizcl aydınlatmış 
tır ve ı aporda çok degerli önergeler 
vardır. Her iki rapor, dün öğleden son 
ra geç vakita kadar ıralışan komiı;yon -
lara verilmiştir. Üç komisyon bngun de 
çalışacak ve yarın kongre ijğleden ön
ce ve sonra son toplantr!i'ını yapacaktır. 

ULUS'ım romanı: T.efrika: 5 dı. Zaten Madam Meyyan bu gibi ma
ceraları teşvik ediyordu. İddiasına birkaç 
misal de gösterdi. 

sanıyor musunuz? Bilseler de bilmeseler de 
söyleder. Herşey bilinmez, fakat herşey 

söylenir. 

değmez, bayağı bir şeydir. Bunu beklemeli i
di. Fakat neden vaktile anlayamamıstı? Dü
sünüyord\l: 

Kırmızı Zanb k 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Gözüyle ona teşekkür etti. Sonra Madam 
Mannenin karşısında, ocağın öte -ı:arafında
ki yerine geçerek, kendisine tanrttırdığı Dö
şartr'm kim olduğunu sordu. 

- Onu ben kendime tanıttırmıyorum, 

bana tamtıhyor. Bir heykele~ .. 
Lö Men.il onun yeni yem :ınsanlarla ta-

nıştığından dolayı sLzlandı. . . ~ 
_ iH..eyıkelci öyle mi? Heykelcılerın çogu 

kabadır. 
_ Bu 0 kadar az heykelci ki! Fakat onu 

evime kabul ettiğimden dolayı müteessir ol
dunuzsa kabul etmem. 

- Bana <Verdiğiniz zamanın bir parçasını 
başkaları alacak olursa müteessir olurum. 

- Dostum benim fazla monden oldu
ğwndan sızla~maya hakkınız. yoktur. 'Dün 
Madam Meyyan'a bile gitmedım. 

_ O evde sıksık gıörünmemekle pek iyi 
ediyorsunuz; orası size göre bir ev ~e~il. 

İzah etti. Oraya devam eden butun ka
dın •-.ı·m hllinen, anl?tılan birer serüveni var-

Bu sırada, Madam Marten, ellerini kana
penin kollarına uzatmış, başım.ya~~ Y~~ı~
ımş, tatlı bir ihmal içinde, ateşın sondugu
nü seyrediyordu. Düşündüğü bir şey yoktu: 
ne biraz kederli yüzünde ve ne de ruhun bu 
uyuyuşu içinde, her vakitkirıden. ç~k daha 
arzuya layık bir hal alan rehavetlı v~c1:1dun
da düşünceden eser kalmamı tı. Etının çe
kiciliğine sanatın yaratnğı seyleri:rt s~~mi
ni ilave eden derin bir hareketsizlık ıçınd~ 
biraz daha Kaldı. 

Lö Meni! ona ne düşündüğü~ü sor~u. 
Korların ve küllerin hüzün vericı kasvetın
den kendini yarı kurtararak cevab verdi : 

- Yarın, .ister misiniz, uzak mahallelere, 
hani yıoksulların yaşadığı o ac~ip mahalle
lere gidelim? Ben bu eski, sefillik sokaklarını 
pek severim. 

Bu isteğini manasız bulmakta o~duğun?' 
hissettirmekle beraber dileğini yerme getı
receğini de vadetti. Onun kendisini sıksık 
sürüklediği bu gezintilerden sıkılıyor ve on
lar.ı tehlikeli buluyordu; görülebilirlerdi. 

- Madem ki şimdiye kadar hakkımızda 
bic söz söyletmedik ... 

Başını salladı. 
- Hakkımızda konuşulmamış olduğ1.m11 

Madam Marten gene kendini hulyaya 
kaptırdı. 

Lö Menil onun rahatsız, söylemediği bir 
sebebclen dolayı dargın olduğunu sandı. O
cağın aydınlığını aksettiren güzel gözlere 
doğru eğildi. Fakat öteki onu temin etti: 

- Benden bahsedilip edilmediğ·ini bil
miyorum. Sonra, edilirse ne olnr? Neyin ne 
önemi var ki? 

Lö Menil de gitti. Madam Marten, sakin 
bir sempati ile cırkasmclan haktı. Sonra, kül
lerde, geçmiş günleri okumağa daldı. 

Çocukluk günlgerini, uzun hüzünlü yaz
ları geçirdiği şatoyu, budanmış koruyu, ıs
lak ve karanlık parkı, yeşil suların uyukla
dığı havuzu, kestane ağaçları altındaki mer
mer nenfoları ve üzerinde ağlrıyıp 
ölümü özlediği sırayı görür gibi oldu. Mu
hayyelesinin ateşli uyanışı ve etınin esrarlı 
çalış1şı, kendisini, arzu ile çekingenliğin bi
ribirine karıştığı bir heyecan içine attığı 
halde o, bu taze umudsuzluklarm sebebini, 
bugün bile bilmiyordu. Çocukken hayat onu 
imrendirip korkutuyordu. Ve şimdi ö~ - 0 n
mişti ki yasam;ık bunca tasaya da, umur', rl:ı 

- Annemi görürJüm. O pek sade idi, p k 
bahtiyar değildi. Kendim için onunkinden 
büsbütün başka bir alın yazısı dilerdim. Ni· 
çin? Dört bir yanımda hayatın tatsızlığını 
duyar ve gelecek günlerin sert ruhlar ve gü
zel kokularla dolu havasım teneffüs eder
dim. Neden? Ne istiyor, ne bekliyordum? 
Herşeyin aslı keder rleğil miydi ve ben bu
nun böyle oluğunu düşünecek kadar anlayış
sız mı idim? 

Yepyeni bir varlrğm gö.z kamaştıran par
laklığı içinde zenı;in doğmuştu. Önce, bir 
Paris bankasında küçük bir memurken, son
ra, iki büyük kredi kurumunu ortaya çıka
rıp idare etmiş, güç zamanlarda onları ayak· 
ta tutmak icin zekasının tükenmez kaynak
larr!1ı, kurnazlık ve namusluluğun eşsiz bir 
hatırası olan karakterinin yenilmez kuvveti
ni kullanmxş, hükümetlerle bir başka hükü
metmişçesine işler yapmxş olan Montessüi
nin kızı olan Terez, babasının satın alarak 
yem baştan düzeltip pek güzel döşetti o i ve 
altı yıl içinde, parkı ve havuzlariyle, v°Q Le 
r:~:ıt'un i~ti!ptnda bir benzeri haline getir 
dıgı juanvıl §atosunda büyümüstü. 

(Sonu var) 



s. VIFA I -----
~laras val ilii!i:u eıı~ : ' ._ 

Maraş jandarma dairesinin ihtiyacı bulunan 935 modeli dolap 
şeklinde Simens marka bir tane el:ilik santıral en son sistem yek· 
pare manyatolu Simens marka üç tane masa telefon makinası ve 
deve boynu demiri ve fincan beş kilo mumlu zil teli elli kilo toz 
binderecelik İngiliz mab nışadır çift kat ve seksen kankal ve beher 
kankalı 1000 metre olmak üzere kalvenizli tel elli adet kavanuz 150 
adet yerli orta pil kömüril 150 adet zenk, Avrupa malı kaplan mar. 
ka bilya kırafit 100 gram kırafit tozu 30 kilo kükürt beş tane tele
fon kordonu 20 adet mikrofon kordonu 50 takım tanklanşe pili dört 
tane mikrofon zarfı üç tane sade kömür levha 1784 lira muhammen 
bedelle aÇ"Jk eksiltmeye knulmuştur. İhale ayın onbeşinci sah gü· 
nü saat onaltıda Maraş vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
Talip olanların daha ziyade mali\mat almak ve şeriti anlamak üze. 
re Mraş vilayet daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. (2926) 1-4549 

MEMURLARA 4 TAKSiTLE KOK 

KÖMÜRÜ TEVZiATINA BAŞLANDI. 

MERKEZ MAGAZASINA MÜRACAAT. 

i
1 Her çeşit soba 

Her nevi er7..ak: 
Her şeyın en 

HER YERDEN UCUZ 

Samsun ~arhayh~ndan: 
1 - Samsun elektrik ve su fabrikalarının sekiz aylık ihtiyacı 

olan asgari 240, azami 260 ton mazot evsafı fenniye ve münakasa 
p.rtııamesi dairesinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştuı . 

2 - İhale 28-10.935 günlemecine rastlayan pazarted günü sa. 
at 10 da belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usuHine göre verecekleri teklif mektuplarnıı mu. 
ayyn aaattan bir aut evel encümen Reisliğine makbuz mukabilin. 
de nrmelidirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirloetler 2490 numaralı kanunun 
3 üncU maddesinin A ve B fıkralarına göre vesikalarım göstermeye 
mecburdurlar. 

~ - İşbu mazotun muhammen bedeli yirmi iki bin yü~ liradır. 
Muvakkat teminat 1657 lira elli kuruştur. 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz olarak istiyenlere verilir. 
(2a61) 1-4445 

Kültür Bakanhğır dan: 
!tilttilr Bakanlığı dahilinde 3728 lira 44 kuruş bedeli ke§ifli si. 

eli saklama odası yapılacaktır. 25-9-935 gününden itibaren şartna. 
me ve keşifanmeyi Bakanlık Gereç Direktörlüğünde görebilirler. 
% 7,5 teminat akçesi olan 279 lira 63 kuru~un merkez malsandı. 
fına teslim etmeleri ve Teşrinievelin 11 inci cuma günU saat 14 de 
ihale yapılacağından istiyenlerin evrakı müsbiteleri ile birlikte 
Eksiltme knmiıvonunda bulunmaları ilan olunur. (2748) 1-4281 

'' kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
BllUNCJ TERTiP ... 
Senede iki defada 

4} 4 ki~iye OD bin 
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Kuralara iştirak cdebilrtek için 11.unbara sahiblernin asgari 
virmi beş lira biriktirmıs olmalan IAzmıdır. 

lJLlJ'S 

~afıa 9ak< nlı~ıudan: 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: ( Frat nehri üzerinde Malatya Vi. 

layetinde Ilıç ve Erzincan Vilayetinde Kemah Demır köprüleri 
inşaatı. 

İnşaatın keşif bedelı (48147.50) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesı, 
c) Nafıa işleri şeraitı umumiyesi, • 
d) Tesviyeı tiırabiyc, Şose ve kargir inşatıla dair fenni sartname. 
e) Beton rme bliyük köpniler hakkında f,.nni şartname. 
f) Keşif hulasa cetveli. 
g) Proje, 
İstiyenler bu şartn melen ve evrakı (241 ı kuruş bedel muka. 

bilinde Nafıa Veldileti o eler reisliğinden al::ıbılirle• 
3 - Eksiltme 18 11.035 tarihinde paıarte:.ı gunu saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaletinde Soseler Reisligı dairesinde vapıla
caktır 

4 - Ek ıltmc kapalı zaı f usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye gir bılmek için isteklinin (36i 1) lira 6 kuruş 

muvakkat tcmınat vermesi. hundan h~şka aş~f:ıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır 

1 - Ticaret oda ına kavıtlı bulunduğı.na dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları i<;lere ait vesikaları iha. 

leden en az üç gün evel göc;tererrl. Nafıa Vekaletinden 
alucakları ehlivet vec;ikasr. 

6 - Teklıt mektupları yukarda üçiincii maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Ek. 
siltme komisyonu reisligine makl>uz mukabilınde verilecektir. Pos· 
taile gönderilecek mektupların nihayet üçiinci.i maddede yazılı sa · 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür IY'Umu ile iyice kapa. 
tılmış olması lazımdır. 

Po<ıtada olacak ~ecikmeler kabul edilmez (270~) 1-4374 

Nafıa heşin,•i daire su 
işleri miidürl ·· Wiııd,~n: 

Keşif bedeli 6285 lira 82 kurus olan kilometre 8 bendi ı l e Ak
köprü bendinde yapılacak tamirat 4.10 935 ta.rihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmustur. Ek. 
siltme teşrinievelin 19 uncu cumartesi günil saat 11 de Ndra Be
şinci Daire Su İ şleri Müdürlüğündeki eksiltme komisyonu t:ıra· 
fından yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme ve artırma ve ihale ka. 
nunundn vazıh vesikalarla ~imdive kadar yapmıs olduklar• işler. 

de teahhUdunü ıfa ettiklerine dair mahalli ictarelerrlen ver•lmis 
vesikalarını H>-10·93S tarihine müsadif cumartesi ~Unü sıııtt 10 a 
kadar Beşinci daireve vereceklerdir. Muvakkııt teminat •70 lira. 
rhr. Şartname ve projeyi görmek icin her glin mezkfır daireve mu. 
racaat edebilirler. (2881) l-446Q 

Sındırb sarhaylıITTnflan: 
'- ' . ._ 

Sındırgı kasabasına akıtılacak su için muktazi (7) santim kut· 
runda (14110) kilo pik döküm font boru ile (683) kilo ıikletinde 
(21) adet vantoz, tahliye ve tevkif muslukları, rapt aksamı ve üç 
ağızlı rapt boruları (1702) lira bedeli keşif ile 2 teşrinieveı 935 de 
başlayıp 21 teşrinievel 935 pazartesi günü saat 16 da ihale olunmak 
füı:ere (20) gün müddetle açık ekc;iltmeye konuldu. istekliler 2490 
savılı kanunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan teminat ve 
vf'saiki vereceklerdir. Eksiltmenin Smdırgı belediyesinde yapıla. 
cağı ve şartname ve proje örneklerinin belediymizden alınacağı 
ilan olunur. (2874) 1-4467 

ZİRAAT VEKALETİ 

Baytar umum mii.diirliiğiinden: 
Merinos koyunları yetiştirme teşkilatı icin ;-atın alma~ak bir 

adet Deforden cihazı, bir adet kırma makinası. bır adet yeşıl kesen 
• makina, üç adet Tetuvir aleti (12 şise hususi siyah mürekkebile 
beraber) ve 12 adet Burdiızo acık eksiltmeye konulmuştur. 

Tamamının tahmin erlilen bedelleri (1153) (Bin vliz elli üç) 
liradır. İhalesi 14-10.935 pazartesi giinii c;aat 15 dedir. Şartnamesi 
Vekalet Baytar Umum Müdürlüğü Merinos muhasipliğinden ve 
İstanbulda Vilayet Bavtar MüıHirlüğünden parası:ı: olarak alına. 
bilir 

İsteklilerin 2490 5ayıh kanunda vazıh 'tartlar dahilinde muay. 
yen günde 86 lira 47 kuruşluk teminatlariyle birlikte Ziraat Ve. 
kaleti Baytar Umum MUdürlüt!iinde tnplanacak satın alma komis-
yonuna müracaatları. (2782) 1-4350 

inhisarlar unıun1 l\1üdürlii0-iinden: 
l - İzmir Çamalh tuzlası tuz değirmen binası inşaatı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli {29679,53) liradır. 
3 - Eksiltme, proje ve şartnameleri ( 150) kuru mukabilinde 

İzmir inhisarlar baş müdüriyetiyle Kabataş levazım ve mübayaat 
şubesi nakit ınuhasipliğinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 19.10.1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(11) de Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi binasın. 
daki alrm komisyonunda icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralariyle bir
likte kapalı zarfları muayyen günde saat ona kadar. behemehal ko. 
misyon reisine makbuz mukabilinde teslim etmeler! Uizı1?1dır. 

6 - İsteklilerin kapalı zarflar içine şartnamenın 4 Uncit mad · 
desi mucibince lazrm gelen vesaiki koymaları şarttır. (6100) 1-4456 

Kaligırafi ve okul 
defterleri satanlara 
Türk. Maarif Cemiyetinden: 

Cemiyetin okul talebesi için bastırdığı ve (KÜLTÜR 
BAKANLIGININ) tavsiye ettiği DEFTER ve KALİG
RAFİLERİN satış yeri İSTANBUL MARPUTÇULAR 
BOYACI HAN ALTINDA 44 NUMARALI mağazada-

1 i iLK TE.~ • ..JN 1935 CUMA 
z:::::t!!!ll 

{ t ııkanı imar i\lüdiirlüğün den: 
1. - 1:.k ıu ıırnc ye ~wııulan iş yeni mezarlığa getirilecek au ketlf 

bcdr.fl ~6RO~ lııa !i4 kuıuş 
2. - Bu ir.o: aıt evrak şunfardır: 
A.) Ehı:m:e tartna.ıne.i 
B.) :.1 u kavcle pıvJeai 
C.) Nafıa işleri ~raiti umumiyesl 
E. ) Hu:.ııs~ "e fenn[ şartnamP ve fennt •artnamo teklif mc1'-. 

tubu. 
F.) Keşif ve vahidi fiat cedveli 
G.) Projeler 
İstiyenleı bu şartname ve evrakı iki lira mukabilinde »mcara 

İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3. - Ek!>iltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4. - Eksiltme 22 Teşrinisani 1935 cuma günü ıa:at on altıda 

Ankara İmar MüdürlUğünde yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2761 lira muvakkat 

teminat vermesi ve 10000 liralık inşaat yaptığına dair vesika gös. 
termesi lazımdır. 

6. - Teklif mektupları 4 üncü maddede yuxlı saatten bir sa. 
at eveline kadar Ankara İmar Müdürlüğüniln mald>uz mukabilin. 
de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet dör
düncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarftarnı 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması şarttır. Postada TUkua 
gelecek teahhur kabul edilmez. (2814) 1-4380 

Samsun ~arbaylığından: 
1 - Şehrimiz sokak lambalarının ihtiyacı olan 75 vatlık (350) 

adet (100) vatlrk (150) adet 150 vatlık ( 400) adet 200 vatlık (150) 
adet ampul şartnamesi dairesinde bir ay müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. İşbu ampullerin muhammen bedeli 1136 liradır. 

2 - İhale 31. 10. 935 günlemecine rasthyan perşembe günU saat 
onda belediye encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin o gün vt sa. 
atta 935 senesi ticaret odası vesikası ve selcsen beş lira yirmi ku. 
ruştan ibaret teminatlariyle birlikte encilmene gelmeleri. 

3 - Eksiltme şartnamesini görmek istiyenlerin belediye yazı 
isleri kalemine müracatlan. (2914) 1-4520 

CxJ:r1x1jcJ:r1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1xJ:c1x1ı 

KIŞ GELİYOR 
Odunsuz ve kömürsüz kalacağız 

diye düşünmeyiniz 

6 AYDA 6 TAKSt__..rI ........ 'E 
H. İnanç ve Said tecimgeai sobalık kesilmiş gayet kuru 

meşe odunu ve Meşe kömüril ile Değirmisaz Linyit maden 
kömürünü altı ayda altı taksitte ödemek p.rtile memur ve 
müstahdemlerle hususi müesseselerde aylıkla çah§atllara ver
meğe başlamıştır. Nakliye müessesemize aittir. 

Sayın müşterilerimizin Yabanabatlı Ali Rua apartmıam 
zemin katındaki yazıhanemize müracaatları 1--4424 

Anl'-ara nümune hastahanesi 
Ba~tahibliğinden: 

Nüfus kanununun 33 üncü maddesine tevfikan badema berayı 
tedavi hastahaneye yatmak için mUracaat edeceklerin hilvlyct CÜ%• 
danlarile birlikte gelmeleri ve hüviyet cUzdanıntn behemehal Ka. 
rantina memurluğuna teslim edilmesi zaruri bulunduğu ilan olu. 
nur. {2808) 1-4378 

Satılık apartman 
1,iirkive Ziraat Bankasından: 

.; 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A
nafarıtalar caddesinde Mersin Palas namile maruf her da
iresi üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 15 
ikinci Teşrin 935 cuma günü saat on altıda, aşağıdaki şart· 
lar dahilinde, satılacaktır. 

l - Müzayede kapalı zarf lsulile olacaktır. 
2 - Satış peşin ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitle satış yapıldığı takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi % 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık nakit 
veya Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfla
nm satış zamanından evel Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat almak veya bi
nayı gezmek için de Merkez Müdürlüğü muhasebesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 1-4493 

Akşehir 
şarbaylığından: 

Açık eksiltme suretile münakasa 
ı - Akşehir kasabasının Takcometrik haritası yapılacaktır. 

2 - Kasabanın takribi vilsati (150) bektardcr. 
3 - Belediyede mevcut 1/500 ve 1/2000 mikyaslı su projesinin 

tesviye minhanili haritasından istifade edilmek auretiyle beher 
hektar için bedeli muhammen 20 liradır • 

4 - Münai<asa müddeti 4 birinci teşrin cuma gününden başla. 
mak Uzere 18 birinci teşrin 935 tarihine müsadif cuma gUnü saat 
14.30 a kadar olmak üzere (15) gUndür. 

5 - Muvakkat teminat 225 liradır. 
. 6 - 2490 numaralı kanunun hükümleri dahilinde münakasaya 

iştirak etmek istiyen taliplerin şimdiye kadar bu gibi işleri mu
vaffakıyetle başarmış olduklarına ve yapmış oldukları haritaların 
ait olduğu makamlar tarafından tasdik edilmi~ bulunduğuna dair 
vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

dır. (2959) 1-457C:. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak ve feıınf şartname ah
kamı öğrenmek istiyen taliplerin şarbaylığa müracaatları ilan olu-

ı nur. (291P' · 1-4568 



Devlet Demiryolları ve L manları Umwn 
MüdürlüğU ilanları 

İLAN 
1 - Müessese ihtiyacı için 533 ton yerli kok kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasasr l 7 birinci teşrin 935 tarihine miısadif perşembe 

günü saat onbeştedir. 

Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, giinü saati 
ve muva~ka.t teminat miktarları a§ağıda yazılı malzeme kapalı 
zarf u.sulil ıl~ ~nkara.da İ.dare binasında satın alınacaktır. Bu iş· 
!ere gırme~ ıstıyenlerın hızalarında ya.zıh olan muvakkat temina. 
tı. _vermele_rı ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeye ma
n~~ ~anunı bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle eksiltme 
gun':1 saat ~4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
B.~ ı-~~~.re aıt şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
durlugunde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağıtıl. 

3 - Yerli kok ko .ürünun mecmu tutan 15190 lira 50 kuruş 
olup muvakkat teminatı 1139 lira 29 kuruştur. 

4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komisycı. 
nunda parasız görülür. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerınde yazılı vesikalarla teminatı muvak.kate makbuz veya 
banka mektuplan ile teklif mektuplarını münlı:asanın yapılacağı 
muayyen saatten bir saat evel Ankara Levurm AmirJ.iği satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. (2717) 1-4286 

t LAN 
1 - Tiımen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesinde ta. 

libnin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden 176 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santım olup 
ihalesi 29-10. 935 tarihine müsadif sah günü saat 15 de Bayramiç 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa 
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 ünciı maddeleri mu. 
cibince istenilen vesailde teminatı muvakkatesi olan lfi04 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebesi. 
ne verilmesi. (2834) 1-4487 

İLAN 
1 ~ Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

talibinin verdiği fiat yüksek görülmesinden yenıden kapalı zarfla 
220 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 
ihal~si :?6-10.935 tarihine mu.sadif cu?1artesi günü saat ıı de Bay· 
ramıç tumen satın alma komısyonu bınasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun 'erait ve ena· 
fanı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebili~r. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddelerı rnu. 
eibince istenilen vesaikle teminatı muvakkaten olan 1975 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen mubawbeai. 
ne tevdH ile komisyonda hazır •bulunmaları (2833) 1-4488 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi cm.ısında 

talibinin verdiği fiat yüksek görülmesinden yeniden kapalı zarfla 
165 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 &antim olup 
ihalesi 28-10-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bay. 
ramiç tümen satın alına komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun terait ve evsa
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 üncü maddeleri mu. 
Qİbince istenilen vesaikle muvakkat teminat tutatrı olan 1504 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir aaat evel ttimen muhasebesi. 
ne tevdii ile komisyonda hazır bulunmalan (28ll) 1-4489 

iLAN 
1 - Knıklarelinde 20 ton sade yağm kapalı zarfla ihalesi birin. 

c:.iteşrin 22 inci salı günü yapılacaktır. EbiJtmeyc girmek istiyen. 
ler ihale günü teklif mektubu ile kanunt be.lerini saat on beşe 
kadar komisyon reisine vermeleri ve sut on altrda komisyonda bu. 
Junmalıdır. 

2 - Sade yağın tahmin edilen bir kilo fiab 80 kuru§ ilk temi
natı 1200 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün kırklar eli satın alma komisyonunda 
görebilirler. (2893) 1-4490 

iLAN 
1 - Tümen hayvanatı için münakasaya konulan 53.9 ton arpaya 

verilen fiat .kumandanlrkça gali göriildüğünden artırma ve eıksilt
me kanununun 46 ıncr maddıetıimo "R,. fıkl'86J mucibince pazarlık
la münakasası yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün Manisada askeri aatın alma komisyo. 
nunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 28-10-935 pazartesi günü saat 10 da Manisada as-
Jreri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1779 liradır. 
5 - Muhammen bedeli 4 kuru§ 40 aantimdir. 
6 - Eıksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı '-unun 2 inci madde. 

ainde tarif edildiği gibi teminatlarını birlikte bulundunnaları. 
(2983) 1-4605 

lLAN 
1 - Konyadaki kurumlarm el maddeai ahkimına tevfikan 21 

»rtiyaçlan için kapalı zarfla ek· kurut betleJle YCrilir. 
eiltmeye konulan 600 bin ıkilo u. 3 - Eksiltme 11 1. teş. 1935 
nun talibi çıkmadığından pazar- cuma günü kor satın alma ko
lik suretiJe alınacaktır. Ederi: misyonun.ta. olacaktır. 
42,000 liradır. 4 - flılı teminat 3150 liradır. 

2 - Şartnamesi Ankara ve S - İsteldilerin temınat mek· 
lstanbul levazım amirlikleri sa-
tın alma komisyonlannda ve tup veya makbuzlariyle vaktin-
Konya kor satın alma komisy?· de komisyona gelmeleri (2987) 
nunda isteklilere kanunun beşın., 1-4608 

... ._ ..... ~~ ... •• 111mmrr••r• ~•••••1•11H11 
PARİS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

DiŞ HEKiMt EKREM A ~l . 
Avdet ederek rahatsızları tedaviye başlamıştır. Hımayeı 

Etfal apartımanı. Telf: 3910 1-4526 
... _...: 

Gümrük muhaf~ Gene) komu-

maktadır. (2885) 
tSMt 

77 kalem elek
trik telleri 
ve kabloları 
10 kalem muh
telif kriko 
ve veren 

Muhammen 
bedeli 

15.26() 
lira 

i803,96 
lira 

Elıı&iltme tarihi 
günü ve saati 
8 11-935 

cuma 15,30 _ da 

11-11.935 
pazartesi 1 S, 

30. da 

Muvakkat 
teminat 

1144.50 lira 

S8S,30 lira 

I-4511 
1 LAN 

İlk ıki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olan 
mikdarları aşağıda yazılı yatak eşyası 26-10.935 cumartesi günü 
saat 10 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 664,20 lirabık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye manii kanu
ni bulunmadığına dair beyannamelerle aynı gün tayin edilen saat. 
~e malzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu 
ıse ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Miırlürliiğün
de, Ankarada Malzeme dairesinde görülebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 1600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük yastık yü
zü, 50 tane kücük, 300 tane büyük baş yastığı, 200 tane cibinlik. 

(2972) 1-4595 
1 LAN 

Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas takımı 
25 ikinci teşrin 1935 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare 
binasında kapalı zarf usulü ile aabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerinin aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri laznndu. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2865) 1-4600 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - 29-10.935 Cumuriyet Bayramı için Belediye tarafından 
5745 lira bedeli muhammenli Donanma tesisatı kapalı zarfla mü. 
nakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif ve resimleri Belediye Yazı İşleri Direktör. 
lilğündcdir. 

3 - ihale 18-10.935 cuma gUnü saat 10 da Yazı İsleri Direk. 
törlüğil odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 431 liradır. (2873) 1-4449 
tı.AN 

1 - itfaiye Memur ve müstahdemini için (70) takını kışlık el-
bise açık eoksiltmeye çık:anlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1058,30) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (80) liradır. 
4 - İhale 26.10·935 cumartesi günü saat onda Belediye Leva

zım Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartname ve nümuneyi görmek iatiyenltr her gün İtfaiye 
direktörlüğüne müracaat edebilirler. (2971) 1-4594 

t LAN ,-mm , ........ 1111111•1111mi 
Fazla bulundugundan müaa- Diş Hekimi 1~ dere edilen 24 teneke büyük bir A Rı Okt 

teneke küçük gazın ihaleıi yapı. • za ay = 
lacağı 7.10.1935 pazartesi gilJlti ı• Adliye sarayı karşısında 1 
istekli çıkmadığından 7.11.1935 No: 58 Telefon: 3881 ı= 
perşembe günü saat onda. yapı. Gece gündüz hastalarını I 
lacaktır. Taliplerin komısyona kaimi eder. 1-4603 
gelmeleri. 111 srı•ıc-•ıııımııı•w 

Muhammen bedeli (97) mu- D 
vakkat teminatı (7,5) liradır. r. CEMS'in 

(2930) 1-4536 Nasır ilacı 
İLAN 

1 - Belediye dairesi ve şu
beleri için lüzumu olan (175) ~on 
kok kömürü kapalı zarf usuhy
le eksiltmeye çıkarılmıftır. 

2 - Muhammen bedeli (5075) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (381) 
liradır; 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün levazım direk. 
törlüğüne gelmelidirler. 

S - İhale 1.11.1935 cuma gU
nü saat on beşte komisyonda ya· 
pılacaktır. 

6 - İstekli olanlar artırrna 
ve eksiltme kanununda yazılı ta
rifat dairesinde olmalr Jraydiyle 
teklif mektuplarını teminatlari
le birlikte ihale saatinden bir sa· 
at eveline kadar komisyona ver
miş olmalıdırlar. (2989) t--4609 

ZAYi 
1335 senesi Mucur rüştiyesin-

En eaki nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

thnupıt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddf ve mliessir bir na· 
sır Hlcrrbr. 

tanlığı İstanbul sabo alma 
Komisyonundan: 

1 - Deniz vasıtaları için satm alınacak olan 100 ton ikinci ne. 
vi benzinin 16.10-935 çarşamba gUnU saat 15 ele kapalı zarfla ~k. 
•iltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 33 bin liradır. . •. 

den aldığım şehadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es

kisinin hükmü olmadığı ilin • 
Junur. 

Gôz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAlaUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası Ustlinde pa. 
zantan ~ her gftn sabalftan 
alqama kadar b.utalarınr tedavi 
eder. Sah gitnJeri voksuzlara 
parasız. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Para ıle venlır. 
4 - İstekliler % 7 5 tutarı olan %500 liraJa vezne makt>mu ve

ya banka mektupların; teklif mektupları ile birl.ikte saat 14 4e k:>. 
misyona vermeleri. (5708) J-4256 

Ankara Evkaf müdiirlü!!iinden: 
v kf •t hatip çayı kenarındaki 86 numaralı Uzun U1uk na

mile ~:u;1değirmen alat ve edevatiyle birlikte beş. sene müddetle 
kiraya verilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. Tahp ol.anların şe: 
Eaiti anlamak üzere evkaf idaresine müracaat eyleme.len ve yevı;m 
ihale olan 21.10-935 pazartesi günü saat on beşte temınat akçelerıle 
birHkte gelmeleri. (2970) . 1-4593 

Mucur Gümüş Künbct kö. 
yünden İsmail oğlu Ahmet 

1-4607 

Ankara tlbaylığından: 
Ankara İli özel idare dispanseri için 11 tane Mikroskop açık 

eksiltme ile satın alına,aktır. Tahmin bedeli (1815) liradır. Muvak
kat teminatı (134) liradır. İsteklilerin şartnamesini görmek ıçin 
Ankara ve lataıabül Sağlık Direktörlüğüne ve cksiltınc güııU. plan 
24-10-935 pe~ günü saat 15 de fl daimı encümenine gelmeleri. 

(2973) 1-4596 

MiJli Müdafaa Vekil eti 
ahnalma Komisyonu 

ilin lan 

BILİT 
İstanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerilc Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarına yeniden talebe alına
caktır. GimM"ğe istekli bulunan· 
l?rın bu mekteplere veya asker. 
tık şubelerine hemen müraeaat. 
ları ilan olunur. (2866) 1-4448 

BfI.IT 
. 1 - 850 adet keten ıplik vr: 
ıp pazarlıkla eksiltmeye konmu\; 
tur. 

2 - Hepsının bıçilen ederi 
552 lira 50 kuruş ilk inanç pa a. 
sı 66 lira 40 kuruştur. 

3 - İhalesi 14.10-935 pazar. 
tesi giinü saat 14 dedir 

4 - Şartnamesinı gormek •ı:. 
tiyenleria her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek. 
!erin de 2490 sav ılı kanunun 2 3 
üncü maddelerınde ıstenilen 'l 
gilerile ihale e-ünu M M. V ... k 
Jeti satın .. !ma komisyonuna v ı 
malan. (2750) l-42Ql 

BlL1T 
1 - Evvelce kapa r zarfla 

eksiltmeye konmııs olan 21750 
metre çamaşırlık beze verilen 
fiat gali gon.ildüğimden yemden 
pazarlıkla alınmasına karar \e 
rilmiştir. 

2 - Hepsinin bıçiJen ederı 
5437 lin .50 kuruş ve ilk inanç 
parası 408 liradır. 

3 - İhalesi 22.10.935 alı 
günü saat JO dadır. 

4 - Pazarlığa girecekler 249t 
sayılı kanunun 2 ve 3 cil madde
lerinde vazıh bilgilerile birltkte 
M. M. Vekaleti satın alma ko 
misyonuna varmaları (2899) 

1-4491 
BİLİT 

Etlik aşı ve serum evınde bır 
sıcak ve bir soguk oda ile tesı. 

satının yapılması işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (5940) lıradır. Ke. 
sif ve projesi bedeli karşılığın· 
da inşaat şubesinden alınacaktır 
İhalesi 17.X-935 peışembe gunu 
saat on b;rdedir. tik teminatı 44S 
Jira 50 kuruştur. Eksıltmeye gı. 
reeckler 2490 sayılı kanunun 2, 
3 cü maddelerinde ıstenen bel. 
geJeriyle birlikte teminat ve tclt· 
lif mektuplarını havi mumla mü
hürlü zarflarını ihale saatından 
en ıeç bir saat evveline kHar 
M M. V. satın alma komisyo. 
nuna vereceklerdir. (2830) 

1-4399 
BİLİT 

1 - 5124 kilo dural saç lev 
ha kapalı zarfla eksiltmeye kon-. 
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
20496 lira ve ilk inanç parası da 
1537 lira 20 kuruştur. 

3 - İhaleli 11.11--935 pu.u. 
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini gö~k u
zere ~r g\in aaat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceıklerın 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgiler~ 
le birlikte teminat ve teklif mek. 
tublarını kanunun emrettiği mU
hUrlil bir zarf içinde ihale aa. 
tinden bir saat cvel M. M. Vekl
leti aatınalma komisyonuna veT. 
meleri. (2749) 1~290 

BlLlT 

V enişe-hirde 

Kiralık apartıman 
HaYU.zbatır.a pek yakm Yi!k.. 

eel caddesinde be,er odalı ve 
konforlu .i.ki apartman kirabJrtır. 
Telefon 3715 l-458S --§ 

,,, ___ IU!!! 

: Dr. TURGUT • 
~ Cebecı Haatanı-ıd Oııerator 1 
1 Ha•ta)annı Adlıve Saıav 

1 
= kar§llmda tiavati av ıtmanın 

1 

~ da her g6n J~ rlen 19 ıa k;ırı . 
~ kabule baştamı<tıı ~ 
~ ................. - ; .... .,.., •••••• ,.ııı•aai• 

Mürebbiye 
anyanlara 

Emzıkte ve ı kı uç \ a~ların. 
daki çocuklara bakmak iıl'ere ış 
anıJ'or. Yenis<"hir 1 o t re<ıtvıt 
SchWf'st r Ann l-~ır;?~ 

1-- ll~:illll•ft'QiH:~-o.:wl 
\ıo1kc rı l'ahr;lrnfar 1 mtt t 

I 1f iitfiir!ıi~ii 'i.ı:ına f nıa 
1 Kom•.,., onu ilanları 

52 ÇİFT EFRAT FOTİNİ 

Tahmın cdılen ~d li (3325) 

lıra (20 kuru$ o an yukarda 
mıktan H" cinsi 'a Jh mal eme 
askeri f ~kalar Umum Mudur
luğu tm alma kamı yonunca 
25 B. Tesnn 93.5 tarıhinde cu. 
ma gtlnu saat 14 tt' açık ei<sı t~ 
ıle ıhalt dilt-cektir Şartname 
parasız olarak komisyondan ve· 
rıJir. Ta ıpl<"rın muvakkat temi. 
nat oları 249 lira kuruş ve 
2490 numareh kanunun 2 ve 3 
rnadd~Jcrindtki vrsaikle mez
kur gun ve saatte komisyona 
mur caatlan (2901) 1-4508 

Kiralık odalar 
..Kara oglan çarş sında Veh

bi Koç apartnnanının ıkınci ka
tında mustakıl odalar yazıhane 
olarak kıraya YenJecrir Vehbi 
Koç mağazasına has vwuhnaaı.,, 

1-4602 

iLAN ~AK l'LAIU 
B..._ Beher ~ 

Sayıfa 'Slllltimı Sayıta Santimı 

z .. 3 2llO 
4 l9e 5 1111> 
6 • 7 40 

8 31 lnaruft•r. 
1 - Hayır itlerine ve 1cnı 

~ çıkan kitablara aid il~nlardan 
% 1 S tenziltt yapılır. 

2 - Zayi illn bedellerı mak. 
tu yiıa otu kuruftur. 

3 - T..._ tqeklriir, nlen 

me vefat •I' katı altlıa iJlnJa 
mden ~ ~ lira ahmr 

ABONE ŞARTIARI 
\fiiddet o.t&ildıe Hariçte 

S•sQi 17 Lira 30 Li.nı 
,. Arlltt 9 .. 16 .. 
1 Aylr;o. s ., 9 • 

Posta ücreti gönderilmiyen 
ınektub!ar11 ePvab ~rilmez Ordu sıhht ihtiyacı için 32 

kalem ispenciyari allt ft kim
yahane makinaları ıkapalı urf u
suliyle satın almacaktır. Hepsi
ne biçilen kıymet (25000) lıra. 
drr. ihalesi 3&-11-935 cumartem 
günü saat 10,5 dadır. lluvakkat 
teminatı 1875 liradır. Evsaf ve 
§artnamesini almak ve cörmek 
üzere bedelsiz olarak il. lll. V. 
satın alma komisyonundan ab
nabilr. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunda ga.tcri
len vesaikle ve 1875 liralık te
minat ve teklif mektuplarile 
birlilllııe belli gün ve ıaalltmdan 

Mürebbiye arayanlara 

en az bir saat evvel satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2951) 

1~598 

B1L1T 
Ordu Slbhi iJstiyaıcı için (300) 

bin adet pansuman pa.keti kapah 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Beheri biçilen kıymet (35) ku
ruttur. Muvakıkat teminatı 6500 
alhbin betyüz liradır. İhales.ı 
28-11-935 pn~ giinü saat 
14,5 dadır. İstekliler evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
üzere 525 kuruş mukabilinde M 
M. V. Satınalma komisyonun. 
dan a1ınabilir eksiltmeye gire
ceklerin 2490 No. lu kanunda 
göstenlm vesaikle ve 500 lıra· 
hk teminat ve teklif mektt pla
riyle bırlikt~ beUi gün ve saa m. 
dan en az bir saat evvel satın 
alma komisyonuna geJmelerı. 

(2949) 1--4599 

Turık teı.aıu hır Franaıa Ba
yanı yüksek aileler yanında mü 
rebbiyelit' arıyor. A. R. rumzu 
ile basımeWmbr muracaat. 

l--4495 

Has 
Kaimin 

agrılan dindiru 
"HAS., kclim .. ıne dıkkat,, 

ıs aaıa11naxı• 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERi. FlRENGI VE BELSO. 

GUKLUÖU HASTALIKLARJ 

MUTEHASSISI 

Tabakhane caddesı ba~mda Ale 

tıntat sokak No. 17. Hastalarını 

hergim 9-13 ve 15-20ye :kadac 

kabul eder 
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\ 1 al\:ıflar uıııun_ı I\Ii1-1~ iirh.ig· t~ n<JeH: 
Eskişehirde yapılacak Ycnil·c !ıamam: için '/-JQ.935 tarihimle 

~ılan eksiltmeye talip zuhur et~diginde.n bu inşaatı:ı eksiltme 
prtnamesindc.ki va~ıf ve şartlar dairesinde Yahit fü:ı; iizerinden 
pazarlık auretiylc y~vmi ihalı.! ikinc~ defa 21-10.935 pazartesi güniı
nc taJik olunmuştur. 

Muaddel §eJklc göre bu işin muhammen keşif bedeli (kırk bin 
dört yüz doksan dört) liradır. 

- Bu in§aat için isteklilere verilecek ~vrak ~unlardu ; 
A - 1, 2, 3, 4, 5. 6 sayılı avan proje ik 7 numaralt muaddel 

plan ve ( A) harfli hamam arası relövesi. 
B - Bkısiltıne v~ fenni şartnameleri. 
C - Mukavele omcği. 
lstcklis.i bu evrakı iki hra üç kuruş karşılıgmda Istanbul, An

k:an, Eskişehfr Evkaf Müdürlüklerinden alabilirler. Bu evrakı ala
bilmeık ve pazarlığa girebilmek için evvel emirde müştereken me
tul olınak: şartiyle betonarme ve su mütehassıslariyle teşriki mesai 
ederek bu ayarda ve miktarda nizasız iş vücuda getirmiş oldukla
·ruıa dair resmi vesikaları göstererek Evkaf İnşaat Müdürlüğünden 
ohliyet vesikası almaları lazımdır. 

- Pazarlık 21-10-935 pazartesi günü saat 16 da Evkaf Umum 
Müdürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

- Pazarlığa girebilmek için isteıklilerin (3038) lira teminat 
vermesi ve bundan başka aş<\ğıdaki vesikaları göstermesi lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanunun 17 inci maddesine uygun muVll!kkat 
teminat. 

B - Tıcaret odaı:.ın.ta kayıtlı bulunduğuna dair 935 tarihli Jca. 
nuni vesika. (2969) 1-4592 

Bayraınıç belediye Reisliğinden: 
Kasabada yapılacak on dokuz bin sekiz yüz elli lira bedel ke· 

şifli elektrik santral ve tesisatına ihale günü olan 30-9-935 de ta. 
lip zuhur etmediğinden artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
40 ıncı maddesine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konmuştur 
Proje ve fenni şartnameler suretleri !stanbulda tahtakalede pro 
vayans hanında dördüncü •katta dairei mahsusada elektrik mühen. 
,disi Hasan Halit'de ve İstanbulda Bebekte vapur iskelesi yakının
da 119 numaralr hanede Mütekait kaymakam Setahettindedir. 31 
birinci teşrin perşembe günü saat 15 te Bayramiç belediye daire
sinde yapılacaktır. İstekliler bugünü saatına kadar lbanka mektup· 
lan veya % de yedi buçuk teminat akçeleriyle Bayramiç Riyase. 
tine müracaatları ilan olunur. (2942) 1-4601 

Anli.ara urayı otöbüs 
. işleri Direktörlüğünden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan §ey 34/720 eb'admdaki Otobü;ı 
lastikleri için 150 adet zencirdir. 

2 - Tahmin bedeli: 3000 liradır. 
3 - İlk teminat mikdarı 225 liradır. 
4 - İhalesi 25 ilk teşrin 1935 cuma günü saat 14 de otobüs direk

törlüğünde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin şartname ve mukavelenamesini görmek için her 

gün Otobüs Direktörlüğü Levazım Şefliğine müracaatları. 
(2965) 1--4597 

Maliye Vel{aletin deıı: 
1 - Eksiltmeğe konulan iş (devlet Şurası binasına ilaveten yap-

tırılacak üç bölüklü depo binası inşası 
Keşif bedeli 6764 lira 70 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme rJartnamesi 
b) Muıkavele projesi 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d) Hususi şartname 
f) Keşif cedveli 
g) Proje 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak gorebılirler. 
3 - Eksiltme 31 teşrinievel 1935 perşembe günü saat on be.şte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 507 lira 35 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan lbaşıka Nafra Baş Mühendisli
tinden verilmiş ehliyet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

(2984) 1---4606 

KUrUL" 

Ankara tapu ()irel{törlüğünden 
Ankaranm Seyran mevkiinde 80 kapı No. Ju dö~t dönümden iba. 

,r<.:t bağ 318 tahrir kaydma göre Kütaneci Haci Ömer oğlu Hafız 
İbrahim ve hissedarı adına kayıtlı ve tarafları tarik ve ata ve ağa 
baba ile mahdut bir kıta bağ mumailyh İbrahimin 40 sene evvel 
karısı evlatları olmıyarak vefatından dolayı ana ve baba bir kar· 
deşi Osman vereseden Ahmet karısı Adeviye tarafından tapu sene
di için müracaat edilmiştir. 

Tapu sicillinde kaydı bulunmıyan bu gayri menkul için 19-10-935 
günü saat 10 da mahallinde tahkikat yap•:.tcağrndan tasarruf ve 
mülkiyetine ba!!kaca alakah olanlar varsa evrakı müsbitelerile on 
bes gün zarfında tapu idar.esine veya mahallinde bulunacak tapu 
n, .. .,..,,.r .. ,..,~ ihraı f'tmeleri ilan olunur. (2975) 1-4604 

ULUS 11 !LKTE~RtN 1~5 CUMA 
1':"""."! _ ES!!ZLC SL 

tNSAAT SAHiPLERiNE: 
' 

BİNANIZI MODERN VESAİTLE YAPILMIŞ VE 
İLE YAPTIRINIZ EVSAFI EN İYİ ÇİMENTO 

ANKARADA MÜESSES 

KARTAL Çimento abrikasının 

Çıkardığı Mallar Bu Hassaları 
Haiz Oıan Rakipsiz Çimentodur 

Fiatlarda yeni tenzilat 

Yüzde 7,5 raddesnde tasarruf 

~~skişehir asliye hukuk haltl~liğinden: 
İstanbulda Şişlide fesciyan apartımanmın 4 No. dairesini' ika. 

metgah ittihaz eden Sosyete Kons Türkiyon aeronatik şirketi mü
messili Mösyö Ro, berpoti ile milli müdafaa vekaleti arasında ak~ 
tolunan mukavelename mucibince mezkur şirket tarafından teslimi 
teahhüt edilen 12 adet tayyarenin mukavele şeraitine muhalif ol
duğundan dolayı tesellüm edilmiyerek bu baptaki dava neticesinde 
Ankara Ticaret mahkemesinden çıkan karar temyiz mahkemesince 
de tasdik edilmi§ ve mezkur tayyarelerin bulundukları yerde bek. 
lemesi de milll müdafaa vekaletinin zararını mucib olduğundan 

Takdir olunan K. 
Cinsi Lira kuru~ Adet 

İç lastiği 
Benzin deposu 

4 UçliŞ pervanesi 
12 Diğil 

12 24 
7 2 
1 
ı; 

1 

10 

5 
5 

15 

u 
10 
20 

5 

3 
1 

20 

5 
10 

10 

s 

9 

2 
2 

25 
20 

20 
20 

50 

5( 

73 

50 

20 

50 
50 
2(1 

20 

1 20 
1 50 

9<J 
60. 
70 

1 30 
50 
15 
15 
5 

20 
20 

5 
4 60 

1200 
1200 

16 
36 
s 

2 Pilot iskemlesi 
12 Makineli tüfenk tesbit civatası 
4 Kompile sibop iteceğl 
l Sendiye manyato 
2 Takım enjeksiyon boru:.u 
2 Elektrik kablosu 
l Muhtelif çanta 
1 Yaş tazyik saat (borusile beraber) 
1 El yangm söndürme alatr 
4 Adedi devir saati 
5 Benzin tazyik saati 
2 Sürat saati 
4 Türbo saati 
1 Yağ tazyik saati 
3 Motora ait ıbilyalı yatak 

12 Motöre ait levha 
1 Paket buji vulu 
4 Sürat müşiri (borularile beraber) 
5 Ufak bakır boru 
1 Enjeıksiyon pompası 

4 Kelepçe 
2 Kilogram saati 
2 Pervane anahtarı 
5 Motöre ait anahtar 
2 Motöre ait çektirme 
1 Karbiratör 
1 ,, parçası 

9 Takım çantası 
2 Boş çanta 

26 Bek 
2 Kanat ayar sehpasr 
6 KaC1biratör aksamı 
3 Piston 
9 Süpap iteceği 
3 Amme borusu 

14 Deve boynu boru (karbiratöre · ai.t sibop) 
13 Şamandtra 

12 Sekmen 
3 Yağ sekmeni 
3 Piston borcu 
7 Emme borusu tesbit bileziği 
4 Pervane civatası 

10 Kompile sibop yayı 
1 Sibop iteceği boşluğu 

23 Boji 
12 Kurdo tayyare 
12 Motör ve tayyare örtüsü 

8 İniş takımı 
36 Kompile tekerle 
12 El yanğın söndürme alatr 1 kablo 4 

ampül 1 dü ve ampül (sııudık) · 

bahisle milli müdafaa vekaleti avukatı tarafından va.ki talop W:o• 
rine ticaret kanununun 712 ve 720 inoi maddelerine tevfikan utıl~ 
masına karar verilmiş bulunduğundan Eskişehirdt tayyare baıi.
garlarrnda bulunan bağlı cedvelde cins ve evsaf ve yedek edevatı 
ve muhammen kıymetleri yazılı mezkQr 12 tayyar• 24.10-0SS ta
rihine mtisadif perşembe günü saat on beşte açik artırma ıuretlio 
E:ıkişehir asliye hukuk mahkemesinde satılacağından talip olanla
rın % de 7 ,5 nisbetinde pey akçesini veya muteber bir banka mc.ıı.. 
tubunu hamilen yevmi ve vakti mezkQrda Asliye Hukuk Mabk.e· 
mesine gelmeleri lüzumu ilan olunur. (2955) 

Takdir olunan K. 
Lira kuruş Adet Cinsi 

Pusla makutu 120 12 
12 12 İrtifa teneffüs takımı 

Motör takımı kompile 12 12 
4 ı Akimlatör. 
o 20 12 Taknn makinah tüfen.k ilfenık kıu-.U ~• 

teferrüatı 
8 
1 
1 

!111 
sc 

1 2( 
2 
4 
6 
2 

8 İniş feri lamba büyük 
2 Demeror pompası 
2 .. Tüpü ,, 
1 Müvellildülma Tüpü 
1 Ufak ve boş emait bidon 

12 Tenvir bombası salonu 
2 Santral kanat 
4 Benzin pompası 

12 Harita kutusu 
12 Boş pusla kutu.su 

50 25 Kelepçe (saç) 
------ 1 Motor tecrübe perva.n.eıal 

1 
1 20 
3 20 
2 80 

~ 

1 

sa 
60 
30 
40 

25 
1 75 
2 

1 
1 

5 

1 
3 
5 

40 

20 
60 

20 

00 50 
5 

15 
3 
1 
2 

1 
6 

ıs 

s 

1 20 
1 

10 
ıs 

2 Uçuş pervanesi 
2 Pilot sandalyesi 

24 Bek papucu 
32 Kanat' takviye dikmesi 
14 Pilot siperliği (mika) 

8 Kanat diıkme arası çubuğtı 
12 .. arasındaki dikmeci 
6 Bek pabucu 
4 Dural musluk 

40 Boru için dışı dişli 
4 İstohreze telleri 

1 l B ürol kelepçesi 
7 Takım d~kme arası te11erl (ılnlt t&kam) 

19 Takım manda kablosu 
4 Adet direksiyon 

36 ., kaporta (silindir için). 
46 .. parçaları 

6 
6 
2 
2 
4 
6 

10 
50 
40 

3 
6 

23 
10 
12 

Yağ çukuru kaportası 
Ön kaporta 
Yağ deposu 
Demorer pompa sehpası 
Takım yağ borusu 
Sabit şaıkull sathı 
Dış lastik 
Karbiratör memesi 
Emme borusu lastik contaSt 
Yağ süzgeci 
İstikamet dümeni 
Tenvir paraşüt mesnedi 
Merkez rüzgar siperliği 
Buyruk (Bombası) 
Tayya~ye ait ampiil 
Tayyiifeye ait sigorta 
Motör sehpası 

4 
21 

6 
6 Motörle benzin deposunu ayıran ıeYM 
4 Levye tefrrüatile ~raber 
1 Pilot iskemelsindeki (mesnet) 
3 Kanat civatasr (dikme) 

._....., 
lmtiyu sahibi ve Ba5JTiu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdürU Naııuhi 
BAYDAR 

• SiNEMALAR 1 

Çankırı caddtsi civarmda 
Uluş Basımevind• hasılmrş· 
tfl'. 

f. YENi 
BU GECE 

1 
. Jürücü valslerle Çigan 

melodileri ve mevsimin muhteşem 
filimlerinden 

SON VALS 
Camilla Horn - lvan Petrov\ch 

BUGÜN BU GECF 

Anny Ondra ve Max ::,chmehng'm 
temsili müşterekleri olan 

IKl GENÇ KAN 

Numaralı biletlerinizi gündüı:dı.:n ahnız Almanca sözlü fevkalade komedi 
A vnca: Dünya H avo.clfsf eri 


