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A n·urm mektubu: 

Çekoslovliyanm sosyal yapısı 
1918 de Avusturya - Macaris

tan imparatorluğunun yıkılmasın
dan sonra kurulmuş olan Çekos
lovakya cumuriyetinin nüfusu 
1930 da 14. 726.000 idi. ÇekosJo ... 
vakyada nüfusu 100.000 i aşan yal
nız 5 şehir vardır: Prag, Brno, 
M oravska Ostrova, Bratislava, 
Plzer. Nüfusun çokluğu tanmcı 
ve .zanaatkardır. Burada göze çar
pan bir şey varsa o da Çekoslo
vakya işçi sınıfının büyüklüğü
dür: Genel nüfusun% 48 i işçidir. 
% 44 ü ise özgür ertik sahibidir. 
Bu bakımdan işçi ve işçilik mese
lelerinin Çekoslovakya'da özel bir 
önemi vardır. Çekoslovak cumu
riyeti, kurulur kurulmaz, sosyal 
meseleleri ilk önce eline almıştır. 
Ve bu alanda tatbik edilmekte o
lan kanunlar ve nizamlar bakımın
dan bugün Çekoslovakya en ileri 
gitmiş memleketler arasında bu
lunmaktadır. 

1918 den sonra özel girişimler 
Çekoslovakya'da epi çoğalmış, en
düstride büyük bir yükseliş gö
rülmüştür. Çekoslovakya' daki ko
operatiflerin sayısı 1929 da 16000 e 
ve kapitalleri 6 milyar krona çık
mıştır. Kooperatif üyelerinin sa
yısı ise 7 milyonu bulmuştur. Ya
ni çek ulusunun yansı bugün her
hangi bir kooperatife üyedir. 

Geniş işçi yığınlarının asığla
rını korumak için bir "sosyal yar
~un bakanlığı,, kurulmuştur. Bu 
bakanlık, savaşta zarar görenlere 
yardım için şimdiye kadar milyar
larca kron harcamıştır. Bundan 
başka işçiler ve işyarlann sigor
talan için türlü kanunlar hazırla
mış ve kabul ettirmiştir: 

ı - Kazalara karşı işçi sigor
tası; 

2 - Hastalığa karşı işçi sigor
tası; (doğum ve cenaze masrafla
rına karşı sigorta da bu sınıfın 
içindedir.) 

3 - Sakatlık ve ihtiyarlığa kar
şı işçi sigortası: bu nevi sigort~
lıların sayısı (2.600.000) dir. 

4 - Maden işçilerine mahsus 
sigorta: ( 140.000) sigortalı. 

5 - Özel girişimler'deki me
murlara mahsus sigorta: (300.000) 
sigortalı. 

6 - Gazetecilere mahsus si
gorta: (bu sigorta devletin yar
dımı ile işlemektedir.) 

7 - Küçük sanatkarlar ve 
köylüler için sigorta teşkilatı da 
kurulmaktadır. 

8 - Bütün bunlardan başka 
Avusturya - Macaristan impara
torluğu zamanından kalma işyar
larp mahsus tekaüd sigortası da 
i !emektedir. 

Çekoslov!lkya'daki sosyal ha
rekete daha başlangıçta kadınlar 
da katılmıştır. Bugün çekoslovak 
kadını erkeğin bütün haklarına 
maliktir. 1840 da ilk çek kız mek
tebi acıtmıştı. 1890 da yüksek kız 
mektebleri de açılmış ve k~dın la 
erkeğin hak birliği itin calışılm2-
ğa baslanmıştır. :Kadınların se5-
mek ve secilmek hakkı cumurı
yet zamanında elde edilmiştir. 
Cek parlamento seçimlerinde - ka
tolik partiden başka - her parti 
kadın adaylar göstermektedir. 

1920 denberi her parlamentoda 
10-15 kadın saylav bulunmakta
dır. 

Çekoslovakya'nın etnografik 
durumu ise şöyle görülmektedir: 
% 68,9 çek, slovak ve Rüten'ler. 
(Slav grupu). (9,300,000) 

% 23 alınanlar (3,150,000) 
o/o 5,6 macarlar (750,000) 
% 1,3 yahudiler (180,000) 

Çekoslovakya genel nüfusunun 
% 31 ini te kil eden azlıklann du
rumu St. - Germain andlaşmasile 
düzenleştirilmiştir. Bundan baş
ka Çekoslovak anasal kanunu da 
azlıklara çok büyük haklar ve öz
gürlükler sağlamıştır. Saylav se
çimlerinde azlıklar her zaman bir
çok saylav çıkarmaktadır. Azhk
larm kültürce ilerlemeleri için de 
anasal kanuna çok liberal mad
deler konmuştur. Mesela herhan
gi bir azlığın bir ilk okul açması 
için bir yerde o azlıktan 40 çocu
ğun bulunması yeter. Bir şehir
deki azlık o şehir nüfusnnun % 20 
sini bulmuşsa yönetsel oranlara 
ana dilde başvurulabilir. 

Yüzlerce yıl alman \'e macar
larm ezmiş olduğu bu ulus erkin
liğini kazanır kazanmaz, çok bü
yük bir genişlik göstermiştir. Sa
vaştan önce Macaristandaki 2 mil
yon slovak'ın 276 ilk okulu var
ken ve bunlara yalnız 3 gazete çı
kartılırken bugün Çekoslovakya
daki 750.000 macann 791 ilk, 13 
orta, 8 yüksek okulu ve 49 sıyasal 
gazetesi vardır. Bu birkaç raka
mın Cekoslovakyadaki azlıklann 
dururrlu hakkında yeter bir fikir 
verdiğini sanıyoruz. 

Çekoslovakya'nm merkezi o
lan Prag şehrinde yalnız 50.000 
alman azlığı olduğu halde bura
da bir alman üniversitesi, bir al
man politeknik okulu, alman ti
yatrosu, ve saire bulunmaktadır. 
Almanlar en çok sınırlarda top
lanmıştır. 

Macar azlığı kuzay sınırların
da, Slovakya ve kuzay karpatlar
da bulunmaktadır. Bunların ken
dilerine mahsus okulları vardır ve 
macar çocuklarının hemen hemen 
hepsi macar okullarında okumak
tadır. Yahudiler Çekoslovakya
nm her tarafına yayılmış bulun
maktadır. Çekoslovakyadaki az
bklann genel nüfusun o/o 31 ini 
bulmakta olması bu devletin az
lıklar meselesine çok dikkatli 
davranmasını gerektirmektedir. 
Cekoslovak hükümetinin bunları 
yönetmek icin tutmu · olduğu yol 
şüphe yok ki çok liberal lııir yol
dur. Zaten azlıklar da bunu anla
mış olmalıJar ki bunlarda erkinlik 
veya Cekoslovakya'dan ayrılmak 
hareketi görülmemektedir. An
cak arada sırada dısardan yapıl
makta olan "ivredentismc.. pro
pagandaları bilhassa alman ve 
macar azhklan üzerinde o zı et
kiler göstermekten geri durma
maktadır. Umud edelim ki hu tiir
lü propagandalar Cekoslovakva
nm iç dü7enini bozmasın ve vüz
lerce vıl vabancı bovunduruP.u 
altında vaı::amıs oJ:m bu calı .. kan 
uluı:ı erkin1il( İ"inrlr ,, .. c:.,""' P-i+
sin ! n,. n rn.ı A 'N rn ""-'v Ti'~ 

___ , ............................. . 
Gihıdelik 

TÜRKIYEY1 YAPARKE J 

(Bap ı. cı sayı/ada) 

gundur. Tedbir şudur: Türlriyede 
müsabakasız yapı, resim, heykel, 
meydan, park, hiç bir şey yaptırıl
maz. Bu müsabakalar hazan hiç 
bir sonuç vermiyebilir: O zaman 
yabancı artistlerin yardımım ara -
rız. 

Türkiye'nin inşa'sına çalışacak 
olan uns ıru organize etmek lii -
zımdır. Kalfasından büyük mima
rına kadar, hepsini, avukatlar ba 
rosu gibi, bir orgnnizasyonn bağ· 
lıyacaksınız. Bunların, sınıf sınıf, 
alacakları plan ve kontrol ücret -
leri kanunla tayin olunacaktır. Y .. 
p bcak olan her eserin altında bu 
odaya kayıdlı olanlardan birinin 
imzası bulunacaktır. Her hangi 
bir sebeble, meslek ,erefini bo • 

zanlar cemiyetten çıkarıldığı za -
man, artık iş yapamaz olacaklaı 
dır. 

Geri olan unsurları (mesela; 
bahçevanlar, kaldınmcrlar, kuyu
cular, v. s.) acılacak olan lrnrslar
da terbiye edeceğiz. Teknik ve 
sanat okullarından yeni unsurlar 
yeti~tireceğiz. 

Başlıca işlerden biri, ihtisası 
önde tutmaktır. Mühendis mühen 
dislii!ini, mimar mimarh~mı, bah
"cl bahcecili(!ini. ve ürbnnist şe

h · rr;l; i?ini yapacRkhr. 
Mesele yeni Türkiye'yi güzel. 

1 :;lt"rlü ve zevkli olar~k v~..., '!lak 
ve vanırıhrı vetistirmektir. Olmı
v n icin kend''llizi zorlıyarah:, 
r---;or' ...,;.,.jn büyük biri• :ini şıma 

buna bozdurmamaJ~tı". 
F. R. ATAY 

DIŞ HABE LE 
Negüs, topral<larınnzı sonuna k.adar müdafaa edeceğiz, diyor . 

(Ba~ 1 inci sayfada) 

lltıbcş İnı1><1rcıton11mn si>zlcri 
Adisababa, 3 (A.A.) - Habeş impa

ratoru demiştir ki: 
"- Habeşistana gönderHccek silah. 

tar üzerine konulmuş olan am'oargonun 
hemen kaldırılması lazım geldiğini sa
nıyoruz. Çünkü İtalya bizi yalnız teh. 
dit etmekle kalmamış, son haberlere 
göl"e, birçok noktalarda sının geçmiş 

ve Adua ile Adıgrat'ı bombardıman et· 
miştir. 

Topraklarımızı sonuna kadar müda
faa edeceğiz . ., 

llubı·~i&Uında italyarı ufoylııarlığı 

Adiı;ababa, 3 (A.A) - Royter ajan
sı aytarı bildir.iyor: 

İtalya aleyhine beslenen hi ler, en 
keskin noktasına varmıştır. 

Sarayın balkonuna çıkan imparator 
kılıç ve tabancalarını çekmi§ı olan bin.. 
lere<: kişilik büyük bir halkın haykınş 

lar.ı ile karşılanmıştır. 
Burada söylendiğine göre, Adua ve 

Adigrat arasında 1gameye doğru ile-rli 
yen italyan kuvvetleri bozguna uğra -
mışlardır. 

I uılyarı elçiliği m ııh<ıf <lZfl 

altında 

Adisababa, 3 (A.A.) - İtalyan el
çilik ibinası, imparatorun muhafız kıta.. 
}arına mensup atlı ve piyade 300 kişi
lik bir kuvvet tarafından korunmakta. 
dır. İtalyan süel ataşesi B. Kalderini
nin evi de muhafaza altında ve tecrid 
edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle her 
türlü casusluğun önüne geç.ilmek is. 
tcnmektedir. Bununla beraber İtalyan el. 
çisi Kont Vinci'nin hareket serbestli. 
ğine katiyen dokunulmamıştır. 

l talyan elçisi ile işym·ları gidiyor 
Adisababa, 3 (A.A) - İtalyan elçisi 

ile elçilik i,yarları bugün saat 15 de 
pasaportları verilmiştir. Bunlar yarın 

sabah özel bir trenle Cihutiye hareket 
edeceklerdir. Trene, mitralyözlü bir as 
ker kıtası muhafız olarak binecektir. 

Elçilikler mahallesinin muhafazası 
için beş bin kişilik bir kuvvet ayrıl • 

mıştır. 

.Atfort1 )'lmiclen bombardıman 
edildi. 

Cenevre, 3 (A.A) - Habeş hüküme 
ti uluslar sosyetesine gönderdiği bir 

telgrafta, Aduanın yeniden bom.bardı. 
man edildiğini bildimıiştir. 78 mobma 
atılmış ve bunlardan biri kızrlhaç mer 

kezine diişmüştür. 

1700 ;;~;; ""~ ynrulı var. 
Paris, 3 (A A) - Pari Suar gazete 

sinin, son tabmda, Londradan alarak 
neşrettiği bir Adisababa resmi tebliğin 
göre Adua bombardımanında l 700 ölü 

ve yaralı vardır. 

llabe~ler i.ıcılyanlara ağır topçu 
ale§i açtılar 

Londra, 3 (A.A.) - Royter ajansı
na Adisababadan gelen bir habere göre, 
Aduanm kuzaymdaki habeş kumanda. 
nı Ras Seyum italyan hatlarına agır 

topçu ateşi açmıştır. 

I uılymılu,. el{·ilik birıwmıa 
sığuulılar 

Adisasaba, 3 (A.A.) - Ogaden bol 
gesinde hiçbir muharebe olmamıştır. 

40.50 italyan bir emniyet tedbiri olmak 
üzere İtalyan elçiliğine girmişlerdir. 

Elçilik işyarları gece Adisabahadan ha
reket edeceklerdir. Mısır konsolosu Ha. 
bcşistan.daki bütün mısırlıları boşalt· 

mak için emir almıştır. 

Adua bombardımanında ölenler, as. 
ker karıları ile çocuklarıdır. Bunların 
kocaları şehir dışında bulunuyordu. İ· 
talyan uçakları alçaktan uçmuşlardır. 

Bunlara karşı hiç bir miıdafaa topu yok. 
tu. 

lıalyanlar ile,./iyor-lur. 
Londra, 3 (A.A.) - Adisababadan 

Royter ajansına gelen bir t lgr.:ıfa gö. 
re, İtalyanlar Musa Ali vadı inde ciddi 
hıçıbir mukavemete maruz kalmadan i
lerlemektedirler. 

lfobe~ genel 1te/ erbcrlik enıri 
Adisababa, 3 (A.A) - Alınan ha • 

beralma bürosu bildiriyor: 
Genel sefcıibcrlik emrinin metni şu 

dur: 
«İtalya ikinci defa olarak toprakla

rımıza saldırmıştır. Yaşadıgumz saat. • 
lar önemli ve vahimdir. Biıtün habeş -
ler kalkınız, silahlarınızı alınız ve va 
tanı müdafaa için hazır bulununuz 
Şcfleriniz.in etrafında toplanınız, onla 
rın emirlcrine şevkle itaat ediniz ve 
saldırganı kovunuz. Bu kuaal savaşta 
eli silah tutamıyacak olanlar yaırahlara 
bakmak için kızılhaç kurumunun em • 
rine koşacaklardır. Bütün dünya ka ~ 

moyu bizim tarafımızı tutmakta ve sal 
dırganı itham etmektedir. Allah yar • 
dımcımız olsun. Her şey imp. rator için, 
her şey vatan için.> 

Adisababa, 3 (A.A.) - Royter ayta. 
rından: Genel seferberliğin bugün sa. 
at 11 de illn edileceği resmen haber ve
riliyor. 

.'Wah ultın<l 1,;·ağırılcm lıal>f\lc>r 

milyondan /azla 
Adisababa, 3 (A.A) - Genel ı;efer -

barlik, bi.r milyon yüz bin kişilik bir 
kuvveti silah altına çagırmıştır. 

Kuzay ordusunun komutanı, Ras 
Kasşadır ve karargahı Gondavda bu • 
lunımaktadır. 250 bin asker ve iki sene 
sürecek bir harha yetişecek crzakı ve 

gereç.i vardır. 
Tatkas ırmağının dogu kısmında ise 

Ras Seyum kumandasında 200 bin as

ker vardır. Bu ordunun sağ kolu 150 
bin kişiliktir. Ve komutanı Makalenin 
süel ilbayıdır. Adua - Makale cebhe. 
sinin genel komutanı Ras Seyumdur. 

Sü bakanı Ras Mlilugcta, Gualo e • 
yaletinin genel valiliğini yapmakta o 
lan veliahtın yanına danı,man olarak 
gönderilmiştir. İtalyanların son saldı. 

rımları bu bölge üzer.indedir. Yeni bir 

emirle, Godjam ve Erifrata illeri itba
yı Ras Menekşa, veliahdın idaresindeki 
ordulara yardım edecektir. Ras Mcnek 

şanın idaresinde yüz bin asker vardır. 
Veliahd, sil .bakanına Damakil itleri ve 
Aussa topraklarını müdafaa için emir 
vermiştir. 

Habeş imparatoru ise ihtimal Har • 
rar ve Ogaden bblgeleri karargahına 

gidecektir. 

Htlrar bölge ... inde elli biıı 
luıbe§ tısl.-eri 1'tır 

Adisababa, 3 (A.A.) - Harar bbl
gesinde, Zeila ile Siciga yolu üzerin· 
de eJJi bin kadar habeş askerinin yığıl. 
mı§ olduğu bildiriliyor. Önemli mik
darda silah ve cephane kamyonlarla tn-
ınmaktadır. 

A tlıwdaki ilalyan lwıı- olosu 
muluıf aZlı altıntlcı 

Adisababa, 3 (A.A) - R .. s Seyum, 
Aduadaki İtalyan konsolosunu tutmuş, 
ve korunması için tedbir almıstır. 

1 tcılyu11 konsol.osu, lwnsoloslu k 
binasını ycıhnıt§ 

Adisababa, 3 (A.A.) - Burada dö. 
nen bir şayiaya göre, İtalyan konsolo· 
su, Aduadan a) rılmadnn önce konso. 
losh.ıneyi yakmıştır. 

Atlisababada heyecan 
Adisababa, 3 (A.A.) - İtalyan kıta

larının sınırlardan içeri ilerlemiş ol
dukları haberi biıyük bir hızla yayıldı. 
ğından, burada şiddetli bır heyecan 
vardır. 

lt.alycm koıısolo:ıforı Aclisnlm
IJaya geliyorfor 

Adisababa, 3 (A.A.) - Debra Mar-' 
kos'daki italyan konsolosu Nil nehri. 
ni ,geçmeğe muvaffak olmustur. Hafta 
sonuna doğru Adisababada beklenmek
tedir. 

Dessiye'deki konsolosun da gelmesi 
bekleniyor. Enn'deki İtalyan konsolo 
sunclan hiç bir haber yoktur 

Eriıre yolumla itrıl)all lnwlcırı 
Napoli, 3 (A.A.) - Bugiın de 4.000 

askerle 300 subay, Eritıc'ye gitmek u 
zere yola çıkın )ardır 

l tııl)'lın Ut_,'Okları siuil lıalka 
lıü.cfım ediyorlar 

Cenevre, 3 (A.A) - Habeş dış ha • 
kanı, uluslar sosyetesi genel sekreteri
ne, konseye bildirilmek üzere, a ağıda 
ki telgrafı çekmiştir: 

<Ras Seyum (başkumandan) tarafın 
dan bu fabah .imparatorluk hükümctine 
çekilen bır telgrafta İtalyan süel uçak 
lannın Adua Ye Adigratı bombardrınan 

ettiklerini ve bu bombardrmanın, ara. 
larmda bir cok kadın ve çocuk bulu -
nan sivil halkın ölümüne scbeb olduğu 
nu bildirmiştir. Ayrıca bir çok ev de 
yıkılmıştır. Şimdi Agamen ilinde de 
bir cenk başlamıştır. İtalya tarafından 
habeş topraklarımı yapılan bu saldırım 
imparatorluk sınırlarının ve uluslar 
sosyetesi paktının siğnerune1)i demek • 
tir.> 

luılya Jw>mlini lıaklı gijstermeye 
(,.'fılı~ıyor 

CeneVC"e, 3 (A.A) - İtalyan bükü -
mcti bugünkü tarihle ve B. Suviçin 
imzadyle uluslar sosyetesi genel sek • 
reterine aşağıdaki telgrafı göndermiş· 

tir: 

«Uzun zamandanbcri İtalya ile sa • 
vaşmak istiyen ve en sonra bu savaşı 
başlatmıya muvaffak olan habeş şefle. 

rinin barıb ve ilerleme istekleri, '°" 
defa habeş imparatoru tarafından 28 ey. 
lül tarihli bir telg.rafla bildirilen genel 
seferberlik emriyle bir kere daha doğ 
rulanmıştır. Bu emir, İtalyan kuvvet • 
lerine karşı doğrudan doğruya bir teh 
did demektir. Tarafsız bir bölgenin 
ayırılınış bulunması, durumu daha faz .. 
la güçleştirmektedir. Habet hükümeti, 
bu bölge i§ıini yanlı§ tefsir etmigtir. 
Halbuki hakikatte otuz kilometrelik ge 
riye gidiş, ancak habeş kuvvetlerinin 
toplaıunasına ve habeşler tarafından ya 
pılacak hucum hazırlıklarını kolaylaştıı 

mağa yaramaktadır. İtalyan htıkümeti. 
4 eylül tarihli muhtırasında, İtalyanın 
on senedenberi devamlı surette uğ.ra ' 
dığı kanlı saldırım vakalarının delille.. 
rini göstermişti. Genel seferberlik em 
ri Uzerinc bu saldırım büyümüş ve ge
niş bir önem almıştır. Bu emir, açık ve 
yakın tehlike ihtimalleri saklamakta • 
dır ki bunlara karşı güvenlik sebebleri 
dolayısiyle bir karşıt durum lazım gel· 
mektedir. 

Bütün bunları dikkate alan italyan 
hükümeti, Eritredeki kuvvetlerin baş. 
komutanlığın;ı lazım gelen korunma 
tedbirlerini aJmak için geniş yetki ver 
miştir. 

Km·anlık bir açıkla11uı 
Roma, 3 (A.A) - Basın ve propa

ganda bakanlığı bildiriyor: 
İtalyan uçaklarının kalabalık mer. 

kezleri bombardıman etmeleri sonucun 
da bir çok insan öldüğüne dair ha~ 
imparat()l'u tarafından verilen telgraf, 
modası geçmiş ve kötü niyetle ya~ıl • 
mış bir tevil telgrafıdır, 

l ıalymı ulusu ordu halinde 
Roma, 3 (A.A.) - Korriera Dclla 

Sera, dün ilan olunan sivil seferberlik
ten bahsederek diyor ki: 

"Dündentıeri butün İtalya seferbı:r 
edilmiş bulunmaktadır. Bugün bütün 
italyan ulusu tek bir ordu halindedir, 
Bu seferberlik ulusal hedefler elde e
dilinceye kadar devam edecektir 

20.000.000 /a§ist sef crber 
Roma, 3 (A A.) - Dünkiı eferber. 

lığe iştirak edenlerin sayısı 20.000.000 
olarak kestiriliyor. Roma'da saat 19 dan 
sonra, halk sükunla dağılmıştır. Gece, 
ıbütün binalar donanmıştı. 

Şehir her zamanki görunuşUnU aL 
mıştır. 

Milaıw inı,rilb lwnsoloslıı•"Yu ö
rıiinde pii. teri yapıldı 

Londrn, 3 (A.A) - Roytcr aj nnnın 
Mil. nodan oğrer i fl'ine göre inrifüı 

konsoloı;lugu onunae gö teri.er olm~ 

tur • 

c:Bu gö~t r:~ rin 

oncedcn b.l:zı l~wnı o!d :u ,..· r'11üyor 
d • Çi.inl.lı tt:-ıcıl d 'l b' ın n ln. 
giltcre bize n_ aı ıyC'r or.ı ıJ"l.:ı hep 

bira r rlın bui ·" 1 edi : ce"' bı 
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Kamutayın bugünli.ü 
toplantısı 

Bugün birçok önemli 
kanunlar görüşülecek 
Kamutay bugün saat on beşte top

lanacaktır. Gündem'de Çankırı saylav• 
B. Sami Çölgeçen ve Çoruh saylavı Meh
met Ali Okar'm öldüklerini bildire:ı 
Başbakanlık tezkeresi, süel §ahıslarla ay

lelerine karşı seferberlikte işlenen suç -
tarın takibi ve hukuk davalarının görül
~ tarzı ite kira ve tasarruf haklarının 
korunması bakkmdalci kanun projesinin 
geri verilmesi hakkında Başbakanlık 
tezkeresi, Evkaf genel direktörlüğü iş -
yarları aylıklarının tevhid ve teadüHine 
dair olan kanuna ilişik cedvet<le bazı de
ğişiklikler yapılması ve bir madde ek -
lenmesi hakkındaki kanun projesinin ge· 
ri verilmesi hakkındaki başbakanlık tez
keresi, harcirah kararnamesinin 13 üncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki tezkere -
nin geri verilmesine dair basbakanlrk 

tezkereleri vardır. 
Gündemin bu tezkerelerden sonraki 

kısmında kamutayın Jl'!ayıs, haziran, 
temmuz, ağustos ayları hesabları ve mu
rakiblik raporu vardır. İkinci görüşüsil 
yapılacak maddeler arasında demiryol
lan teknik birliği hakkındaki 1886 ta -
rihli anlaşma ile 18 mayıs 1907 ve 14 
birinci kanun 1912 tarihli protokoltarla 
birleşmemize dair kanun projesi dış ve 
b:ıyındırhk komisyonları raporları ile 
gümrük ve tekitler bakanhğı ödev ve 
kurum kanunu projesi, gümrük ve tekit

ler ve blldce komisyonları raporları ve 

posta, telgraf ve telefon işyarlarının 

zincirleme kefillik borçları hakkındaki 
kanun projesi ve bayındırlık komisyonu 
raporları vardır. 

Birinci görüşüsü yapılacak madde

ler şunlardır : 
1 - Süel ceza kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun 
projesi ve sü, tüze komisyonlarının - t

poru. 
2 - Askerlik mükellefiyeti kanunu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesin 
dair kanun projesi ve sü komisyonu ra 
poru. 

3 - Süel hakyeri usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 26 
mcı maddesine iki fıkra eklenmesine da
ir kanun projesi ve sil, tüze komisyon

ları raporu. 
4 - Çiftçiler hakkındaki kredi koo

peratiflerine dait kanun projesi ve eko
nomi, tlize, tarım ve büdce komisyonları 

raporlan. 
5 - Finans bakanlığı teşkilat ve 

ödevleri hakkında kanun projesi ve fi -
nans, büdce komisyonları raporları. 

6 - ... Tarımsal satış kooperatifi ve 
birlikleri hakkında kanun projesi ile ekl)
nomi. tüze, tamn, biidce komisyonlan 

raporları. 

Bugün kamutayda birinci görüşüsU 

y~pılacak kanunlar arasında en önemli
si finans bakanlrğı teşkilat ve ödevlerı 
hakkında olan kanundur. Bu projenin 
bakanlık teşkilatmila yapacağı ıslah ve 
değisiktik1erin en belli başlıları şunlar -

dır : 

Merkezdeki yenilikler: 
A - Finans bakanlığıma işlerinin 

önemi ve çokluğu gözönüne alınarak hiı 

müsteşarlık daha kurulmaktadır . 
B - Merkezde yalnız finansal ıs

lahları temin edecek tetkiklerde bÜlıın
mak ve bunun için projeler hazırlamak 
üzere bir "ma11 tetkik heyeti.. kurul

maktadır. 

C - Eldeki kadrolar ve bilhassa tef· 
tiş heyeti kadroları kuvvetlendirilmek. 
te ve hazne işlerinin aldığı ön em dola. 
yısile bu isleri yapan idare ve iç, d~ 
borçları ve zat ayhkları ile tescil ve te
diyelerini kayıd ve kontrol ile yüküm 
lU olan idarıe genel direktörlüğe çevril. 

tniş bulunmaktadrr 

llbaylıklurda yenilikler: · 
A - Finans kanunlarının tatbika. 

tında defterdar, malmüdürü, varidat ve 
tahsilat şefleri gibi büyük finans işyar
larmın üzerine aldıkları ödevlerin Ö· 

nemi göz önür.de tutularak ve bilhassa 
yüksek okuldan diplomalıların bu ö<lcv. 
lere gelmesini temin için dereceleri 
yükseltilmiş ve bunlara bütün finans 
servisleri üzerinde müess:c bir k"ntrol 
ödev ve yetkisi verilmiş ve bu suretle 
finans kam-unlarının g erek mükellefler 
ve gerek deV'let cephesinden iyi bir :?e 
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ilk. ok.ul öğreuııcıı· 
leri arlırı ldı 

Geneı nüfus sayımı 
hazırlıl<ları 

Genel nüfus sayrmr için danış
man olarak memleketimize çağı
rılan İsviçre federal istatistik bü
rosu direktörü B. Bruşvayler, bu
gün istatistik genel direktör yar~ 
dımcısı B. SeJim Aykutla birlikte 
Kayseriye hareket etmistir. 

Gezileri . Sıvas, A~asya ve 
Samsuna kadar devam edecek ve 
bu yerle~~e sayım hazırlıkları göz
den geçırıelcek ve B. Selim Ay
kut, sayım hakkında genel kon
feranslar verecektir. 

Aynı maksatla ve aynı zaman
da ölüm doğmn anketini hazırla· · 
mak üzere, genel direktörlük şef. 
lerinden B. Faik Sinoba, B. Şev· 
ket Erzuruma, B. Mehmed Ali Er
zincana, Gümüşhane ve Trabzona 
B. Nefi Maraş, Urfa ve Antebe' 
B. Nuri Turgut Bursa ve Mene: 
mene hareket eylemişlerdir. 

Halk partisi genel sekreterliği 
de bütün parti mensublarımn sa
ynn işine yardım etmelerini bü
tün kurumlarına yaymışlardır. 

Cezaevlerinin ıslahı 
İsviçredeki ceza evlerile doğu 

Anadolumuzdaki ceza evlerinde 
incelemeler yaparak hazırladığı 
raporları tüze bakanlığındaki ceza 
evlerini ıslah için yeni bir kanun 
hazırlamakta olan özel komisyo
na vermiş olan B. Mutahar Şerif 
ceza evleri etrafında bir inceleme 
daha yapmak için bugünlerde tek
rar A vrupaya gidecektir. 

Bir davadan vazgeçildi 
Suriye ve Cebelilüblan ehalisi 

ihtiyacına harcanmak için eski i
aşe nezareti tarafından eski Bey
rut saylavı Ali Samiye verilmiş o· 
lan 30 bin okka şekerin bu iş için 
harcanmıyarak saylav tarafından 
satılmış olması üzerine hükümet
çe açılan davanın takibinden vaz
geçilmis,tir. 

kilde tatbik vasıtaları kuvvetlendiril-

miştir. 

B - Vergi tahakkuk ve tahsilatının 
düzgünlükle ve daha mazbut bir şekle 
konması için varidat ve bilhassa tahsi
lat teşkilatında önemli bazı ıslahlar 

yapı~a~ı esası takib edilmiş ve köyler· 
de şımdıye kadar yapılan tahsil usul· 
!erinde ihtilas ve suiistimal imkanları. 
nı verebilecek olan şekiller kaldırıla
rak buna aid tahsilat kayıdları dahi vi
layet ve kaza merkezlerinde tutulmak 
suretile inzibat altına alınması derpiş 
edilmiş ve tahsildarların aylıkları üc 
retc çevrilmekle beraber sınıflandırıla. 
rak tefrileri temin edilmiştir. 

C - Mahalli ve devamlı mürakabe
ye bilhassa önem verilerek her vilayet
te defterdarlar emrine ve önemli vilayet
lerde deftcrdaclardan başka müdii ·ler 
emrine kontrol memurları verilmek su
retiyle vergi kanunlarının gerek mükel
lef ve gerek hazne hakları bakımından 
düzgünlükle t:ıtbiki sebeblerinin tem! 
ni ? i.inülmüştür . 

Tahakkuk ve tahsil şubeleri artırıl . 
mış ve tahsil ş;.ıbe müdürlerinin divarıı 
muhasebata besab vermek esası ka' ı 

olunarak bu suretle de kontrol kuvvet 
lendiri]miştir .Bundan başka gerek ,· 
niz ve gerek tasr::ıda huknk müşavir .. -.; 
ve avııkatlık teskilıltı takviye edihni~ 

olduii-ıı gibi mevcud memurlardan ' 
retsizliği dolayısile veya hizmetlerinde 
görülen vaziyetleri gö:ı ön:inde bulun . 
durularak memurlukta devamı caiz 
-ıııyacağı yapdacak idari tahkikatla an 
Jaşrlarak olantarm tasfivelerine gidilr , 
bu ısl'-'hat arasında zaruri görülerek -· 
nans Bakanlığına bu babta yetki veril • 
mistir. R1ına mukabil bir tarafta finan< 
" aka..,1•1%1 memurluklarına yüksek okul 
dan diplomalı olanları toplryacak hU 
ki.imler konulmuş ve bir taraftan da 
Trıevc•td memurl::ırdan lazım gelen v;· · 
l:ırı t:lc;rvanlann tndül kıınunu gereğ" 
ce mi;k•e!ieb ha~l:ın saklı t•ıtulmak su 
retivle terfi ve terfihleri h;;lçrne bağı -

IST AN BUL 1'ELEFONLARI : 
.. '"' 

Rüşvet alırken yakalandı 
İstanbul, 3 - Finans bakanlı

ğı hesab mütehassıslarından Mec
a.i Tevfik Danüp sigorta sosyete
sınden rüşvet alırken cürmü meş
hn<l h~Hnde vakalannı. 

İtalyan kolonisinin bir 
toplantısı 

İstanbul, 3 - İtalyan kolonisi 
dün gece Kaza d'İtalyada bir top
lantı yaptı. İtalyan konsolosu ko
loniye İtalyanın seferberlik ilan 
ettiği~i bildirdi. Sonra radyo ile 
Musolıninin söylevi dinlendi. Top
lantıd~ ?ulunanlar bir telgrafla 
Musolınıye sadakatlerini bildir
~~ler. ~O ~işilik bir italyan gönül-
1.u _kafıl~~~ y~rın hareket ediyor. 
Ögrendıgımıze göre yakında as
kerlik çağında bulunan italyanla
rı almak üzere İstanbula bir va
pur gelecektir. 

Pek yakında İstanbula 
bir yugoslav hava filosu 

gelecektir. 
İstanbul, 3 - Pek yakında 1s

tanbula bir yugoslav hava filosu 
gelecektir. 

Kızılay gençlik teşkilatı 
Kızılay cemiyeti gençlik teş

kilatı merkez kurulu bu yılın ilk 
topl~ntısmı Tekirdağ saylavı B. 
Cemıl U ybodun başkanlığında ö
tey gün yapmış ve okulların açıl
ması dolayısiyle yeni yıl çalışma 
programı üzerinde görüşmüştür. 

Kurulun tüzüğüne göre iki 
kültür, iki sağlık bakanlıklarının 
ve üç de Kızılay cemiyetinin ata
dığı üyelerin de bu aydan · itiba
ren değişmesi lazım gelmekteclir. 
Bakanlıklar ve cemiyet bu gün
lerde bu yeni üyeleri seçecektir. 

Halkevinde cumuriyet 
bayramına hazırlık 

Ankara halkevi de cumuriyet 
bayrarnı .. hazırhklarına . başlamış
tır. Bugunlerde B. Fend Celalin 
başkanlığı altında toplanacak o
lan bir komite halkevinde bayram 
dolayısiyle yapılacak olan töreni 
saptayacaktır. Halkevi aynca cu
muriyet bayramında bütün Anka
ra halkı için üç gece arka arkaya 
ulusal piyesler oynatmağa karar 
vermiştir. 

Sovyet Rusya tecim mü
messilliği Ankarada 

şube açıyor 

Şimdiye kadar İstanbulda ça
hsnıakat olan dost Sovyet hükü
meti tecim mümessilliği Ankara
rla bir şube açmağa karar vermiş 
ve her iki memleketi ilgilendiren 
tecim işleri hakkında Türkofisle 
temasa başlamıştır. Mümessil 
şehrimizde büro için uygun pir yer 
aramaktadır. 

Serom ve aşı uzmanı 
geldi 

Sağlık ve sosyal yardım ba
kanhğı Viyanada devlet serom 
kurumu direktörü Dr. Baecheri 
merkez hıfzıssıhha kurumu serom 
şul::esi direktörlüğüne atarnıstır. 
Serom ve aşı uzmam olan yeni 
direktör şehrimize geJmiş ve işine 
başlamıştır. 

Finans Bakanlığı tetkik 
bürosu direktörü 

Finans bakanlığı tetkik büro
su direktörlüğüne, divanı muha
sebat baş mürakiplerinden B. Ze
ki atanmıştır. 

Çanlurı -Çerkeş 
hattı açı1dı 

~a~kırı, _3 (A.A.) - Çankırı -
~re~l: demıryolu üzerinde Çerkes 
tlçesı ıstasyonu haf tada üc gün 
yolcu ve eşya taşmmasına ~çıldı. 
Cankınd-:ın dün ilk yolcu ve eşya 
vagonları yollanmıştır. 

Romen uçakları İstan -
bulrlan ayrıldılar 

İstanbul, 3 (A.A.) - Dün ak
şam Eskişehirden Y eşilköye ge
len romen uçakları, bu sabah 9.30 
da Yeşilköyden Bükreşe doğru 
havalanmışlar ve bir hava filo
muz tarafından uğurlanmışlardır. 

Ankarada kurulacak . 
ışyar apartımanlan 

~nkarada kurulması düşünü
len ışyarlar apartmanları icin tet
kikl~re devam olunmaktadır. Bu 
tetkıklere esas olmak üzere işyar
lara birer sual varakası dağıtıl
mıştır. Bu varakad::t işyarlarm ay .. 
hk kazanclan, ayle vaziyetleri. 
Ankarada mesken sahibi olup ol
madıkları sorulmaktadır. 

Me"'arlık ,...,rojesi 
Mezarlık projesinin tatbikine 

g~çilmişti~. Mezarlığa giden üç 
kılometrehk asfalt yolun yapılma 
işi ihale olunmustıır. Su ve su de
poları için projeler üzerinde çalı
sılmaktadrr. Ağaclandırma planı 
da hazırlanmaya b-ıslanmrştrr. 

Hukuk fakültesi yatılı ta
lebe kadrosu dolou 
Ankara Hukuk fakültesine ta

lebe yazma işi birinci teşrinde baş
lamıştır. Uç günde mektebe yazıl
mak için baş vuran talebenin sa· 
yısı yüzü geçmiştir. Ay sonuna 
kadar daha çok olacağı umulmak· 
tadır. 

Alınacak parasız yatılı 50 tale
be kadrosu da tamamile dolmus
tur. Bu yıl henüz İstanbul ünive;
sitesinden buraya gelmek istiyen
ler olmamıştır. İkmal smaçları bu 
ayın 11 inde başlıyacak ve 30 un· 
da bitecektir. 

Okulsuz talebe bırakma
mak için tedbirler alındı 

Bu yıl şehrimizdeki orta okul
lara baş vuran yeni talebelerin 
çokluğu karşısında Kültür bakan
lığınca birçok tedbirlerin alındığı 
ve bu arada Çocuk sarayı yakımn
da eski türkocağımn bulunduğu 
binada yeni bir orta okulun açıl
masına karar verildiğini yazmış
tık. Bu yıl ilk okullara da baş vu
ran talebelerin sayısı çok kabarık
tır. Kültür bakanlığı bu durum 
karşısında bütün yeni talebel&in 
alınması için ilk okullarda birin
ci, ikinci ve üçüncü sınıflar için 
yarım, dördüncü ve beşinci sınıf
lar için tam ders usulünü kabul 
etmiştir. Ancak yanın tedris usu
lünden doğmasx ihtimali olan za
rarların önüne geçebilmek için de 
tedbirler almış ve ilk okultarm öğ
retmen kadroları genişletilmiştir. 
Bu suretle bugün şehrimizde tek 
bir talebe okulsuz kalmamış ve 
orta okullar 30 eylUlde ve ilk okul
lar da 1 birinci teşrinde derslere 
başlamış bulunuyor. Yapılan in
celemelere göre şehrimizdeki bu 
okul buhranı meclteze yeni nakle
dilmiş olan devlet örgütleri ile be
raber gelen işyar aylelerinden do
layıdır. Başka il ve ilçelerde bu 
buhran doğum ve ölüm hadisele
rinin değişimine göredir: 

Bir türk - çekoslovak te -
cim sosyetesi kuruluyor 

Çekoslovakya hükümeti mem
leketimizle tecim münasebetleri· 
ni genisletmek ve artırmak için 
muhtelit bir tecim sosyetesi kur
~ak teklifinde bulunmuş ve ilgi
h makamlarla bu iş için temasla· 
ra başlamı~tır. Her iki memleke
tin ekonomik varlığına iyi hiz.. 
metler yapacak bu kurumun pek 
vakında meydana gelecei!"i umul
maktadır. 

Sağlık Bakanlığı yönet -
geri Cenevreye gitti 
Sağ·lık ve sosyal yardnn ba

kanlığı yönetgeri B. Hüsamed
din bu ayın 7 sin<le Cenevrede top 
lanacak ve 10 gün sürecek olan u
luslar sosyetesi hıfzıssıhha komi· 
tesi toplantısına hükümetimiz a
<lma katılmak üzere Avnıpaya 

Yerleri değişen "itmis.tir. Komite bu toplantısm-

doktorlarrmız da sıtma ve trahom mücadeleleri 
: ve köy hıfzıssıhhasma aid mevzu-

Ankara sıtma mücadelesinde lar üzerinde çalışacak ve kararlar 
Dr. Şerefeddin Bilecik merkez hü- verecektir. 
kümet doktorluğuna. Bayındır 
hasta evi eski doktoru B. Yasin 
Şakir Bayındır hükümet doktor
luğuna, Pınarbaşı hüküınet dok
toru B. Faik İmroz hükümet dok
torluğuna, Petürke hükümet dok
toru B. Hamdi Rize hükümet dok
torluğuna atanmışlardır. 

Ulusal tıb kongresi 
hazırlıkları 

Ulusal tıb kongresi veznedarı 
ve Gülhane hasta evi profesörle
rinden Dr. Niyazi İsmet Gözgü
nün bu ayın yedisinde Ankarada 
toplanacak kongre hazırlıkları i
çin bugün Ankaraya gelmesi bek
lenmektedir. 

Seyhan sıha t direktörü 
Kanuni terfi müddetini doldur 

muş olan Seyhan sağlık ve sosyal 
yardım direktörü Dr. B. Hüsnü 
Muhiddinin 45 lira asli aylıktan 55 
lira asli aylığa vukarılanması ka 
rarlaştırılmıştır. 

Divan1 Muha~ebat mü -
rakibleri arasında 
Divanı muha!""'hat birinci sınıf 

:nürakiplerinden '""B. Feyzi, Talaı 
:e ~~st~fa Kfü'l., : ı baş mürakipli· 
ge, ıkıncı sınıf n1i;rakiplerden B. 
Turhan, Mitat, Şadi birinci smıf 
mürakipliğe atanmışlardır. 

~S?n Michele'nin kitabı 
·.Bir yılda yirmi alb dile çevrilmiş 
· tek eser 

Kitabcılarda arayınız 
Yazan: .. Aksel Munte, türkt,:eye çeviren N. Baydar . . ~ 
Bn.uldıgı yer: Ulus Ba:mııcı•i . ~ 
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Komşularımızda 
neler oluyor? 

BULGARlST AN'DA: 

§ Bulgar hükümeti Köstendil
de erikleri kurutmaya mah.sua bir 
teaisat vücude getirmek için 150. 
bin levalık bir kredi ayırmıttır. 
Sof ya~ da da, cevizleri ağartacak 
hususi bir tesisat için 450.000 leva 
harcanacaktrr. 

§ Almanya' da, Berlin ve Bres
)av şehirlerinde "hafız Ali,, cinsin· 
den bulgar yaş üzümlerinin fiab 
100 kilosu 46 marka kadar yük -
se miştir. Bu fiat yükselişi bütün 
Almanva ve Avusturya'da müşa -
h~d .. rdHmistir. 

§ Slovo gazetesi bulgar - yunan 
münasebetlerinden bahsederek iki 
komşu devlet arasında bir anlaı -
ma yapılmuı imkanlarını gözden 
geçirmektedir. Bu gazete diyor ki: 
''iki memleketi idare edenler, bu 
memleketlerin ulualan için çok za
rarlı olan maziye bir son verrr 
cesaretini kendilerinde bulamı -
yorlar. Bulgar ve yunanlıların 
ekonomik elbirliği politika me -
selelerini ikinci plana atabilir. 
Halk kütleleri araamda iyi müna
sebetler ııkl&ftıktan sonra iki 
memleektin arasını bozmaya kim 
cüret edebilecektir? Bulgarlarla 
yunanlılar arasında barış ve an -
1atma zihniyeti hüküm sürmesi 
için Petriç'den Demir - hisar ve 
Selaniğe, Pire'den Varna ve Bur
gaza kadar yuııan ve bulgar köy -
lülerinin ür;inleri için depolar ya
pılmalıdır. Bu depolar malla dol 
d•ı{!u zaman, süel depolar kendi -
ı;n-;~~ .. ., bo•l'\nacakhr. 

ARNA VUDLUK'TA : 

§ "Resmi gazete,, nin neşretti
ği b:r kararnameye göre, İtalya' -
nrn, 24 haziran 1934 tarihli anlaş
ma ger~rı;nce, ltalya'nm Amavud
luğa verdiği yıllık 10 milyon altın 
franklı'< ödünç gene eskisi gibi 
mun azam olarak verilecektir. 

B'.1 İtalyan ödüncü Arna vud -
lı•ğun büdce•ini denkle§tirmeyc 
yarıyacaktır. ltalya, Arnavudluk -
ta yanlı" yola sapmış olduğu his -
sini alcl.!i-tan sonra, yıllık kredivi 
kesmişti. Aynı zamanda Arnavud 
lulda ltalya arasında bir ticaret 
anlaşması yapmak için yapılan 
görüşmeler de bt• yüzden yarıda 
bırakılmıştı. Şimd'. Amavudluğ~ 
yardımm yeniden bMlamış olm" 
sı, ltalya'nın Adriya•!k'te kend" 
durumunu kuvvetle~d'rmel< ve A 
tina'da çok kuvvetli oh•p. Tiran' 
da da hissedilmeye h"otlav-, in 
giliz nüfuzuna karsı koymak yol 
larım aradığına delil sayılI?'akta 
dır. Arnavudluk, Otrant boğazınm 
kontrolüne imkan verdiği için bü 
yük stratejik öneme sahihtir. Eko
nomik bakımdan dn, Devoli pet · 
rol ocaklarının işletilmeye ha,lan 
ll'asındanberi kıymet kazanmıştır. 

ROMANY A'DA: 

§ Romen gazeteleri, bütün ida. 
re kusurlarını ve bozukluklarını 

düzeltmeye yarıyacak bir kanu -
nun hazırlanmış olduğunu bildiri · 
yorla.r. Yakında parlamentoya ve
rilecek olan bu kanunla, en çok. 
köy ve küçük kasabaların idare 
sistemlerini her türlü sıyasal ça 
lışmalardan uzaklaşbrmak gaye -
sini güdmektedir. Proje, şarbay -
!ardan ıeçim listelerini tertib et -
mek hakkını geri almaktadır. Bu 
listeler barıı hükümenleri tara -
fmdan hazırlanacak ve yapıl~cak 
bütün itira?lar tetkik ve seçim 
şeklini kontrol ödevi bunlara dü
ıecektir. 

Hükiimet ve idare mekanizm:
ıı için özel bir tüze sistemi kurul · 
maktadır. Yeniden kurulacak o · 
lan yüksek Y"'tkili bir tüze otor7• 
ıi hükümet dayrelerinin yapbğı 
bütün itleri ve akıdleri kontrol 
ed~ektir. 

l Yabancı gazetelerde okuduklarım~ 
Beyazlar için })üyük bir pal"~ar: Afrika 

/tal~ doğa Alrikaındaki Habeıistanı ele geçirmek arzomndadır. Almanya Alrikadalıi sö
mürgelerinin kendisine geri verilmeıini istiyor. Fran•a ve lngiltere gibi devletler, Alrikadalıi 
sömürgelerini ellerinden kaçırmamak niyetindedirler. Neden? Çünkü, 'oğumuzun pek az 
tanıdığı kocaman Alrika kıta1ı, zenginliklerle dolu bir yer olduktan başka, orada oturan 180 
milyon insan, sanayici memleketler için büyük bir alıcı yığınıdır. 
Aşağıdaki yazıda ıöylendiği gibi, §İmdiye kadar birçok çarpıımalara ve entrikalara ıebeb o
lan Afrika, bundan ıonra da sert bir harbın bCJ§lıca sebebi olacaktır. 

Afrika bir harb ve kıtal topragıdır, 
fakat aynı zamanda, kendisinden istifa
de etmesini bilen cesur ve pişmiş adam 
lar için de, birçok şeyler vadeden bir 
topraktır. Kurşuni renkte kuru ve uc. 
suz, bucaUız topraklar, ki orada bir 
kuşun içecegi kadar bile su bulunmaz 
ve, bununla beraber - hem de üstiıva çiz
gisi üzerinde! - karlarla örtülü daglar, 
geniş nehirler ve n~uhteşcm çaglayan. 
!ar bulunur. Afrika, 6 Avrupa ulusu 
ile iki müstakil devletin paylaştıgı ko
caman bir kıtadır. Orası, toprak ele ge. 
çirmeık için boyuna harbların yapıldıgı 
ve entrikaların çevrildiği ve bugıin de 
en korkunç bir harbın ilk sebebi ola 
ıbilecek bir memlekettir. 

Otomobiller, elbiseler, elmaslar, 
çay .. 

Yaşadıgımız devirde Afrikanın haiz 
olduğu ehemmıyet hakkında, oraya hıç 
gitmemiş olduğunuz halde, bir fikir 
edinebilmeniz için, size bu tuhaf mcm.. 
lcıketi nasıl anlatmalı Çok işlek bir 
sokağın köşesinde durduğumuzu farze
din. İşt<: bir otomobil. Bunun lastikleri 
kauçuktandır; kauçuk Afrikadan gelir. 
Ya radyotörün, fenerlerin, kapı tok. 
maklarının krome teferruatının iyma 
linde kullanılan krom? O da Afrikadan 
gelir, çünkü "siyah kıta.,, bu değerli 
madenin yarısından fazlasını vermekte. 
dir. Lastikler yapılırken pamuk da kul
lanılır ve bunlar da hiç şüphesiz kene. 
vir de vardır. Mısır, Sudan, Uganda, 
Kenya ve Niozambrik, pamuk bakımın 
dan istikballeri çok parlak olan mem. 
loketlerdir. Daha şimdiden buralarda 
yetiştirilen pamuk, Amerikanın dışarı· 
y• sattığı pamuklar üzerinde tesir yap. 
maktadır. 

Amerikada çok bakır çıkar ve mey· 
va, et, yün, deri, şeker, vanadyum, am
yant, kurşun ve çinko gibi şeyler bu. 
.unur. Fakat, Avrupada hal böyle de. 
ğildir ve bunların birçoğunwı dışardan 
getirtilmesi gerekir. Bunlar, büyük dev 
Jetlerin Afrikadaki sömürgelerinden 
gönderilir. İşte Musolini bunun için 
Habeşistana göz dikmiştir ve günün 
birinde orayı alırsa, bu memleketten 
elde etmek istediği şeyler bunlardır. 

Bir şeyler içmek için Avrupada bir 
çay salonuna girersek, bize, gene bir 
Afrika ürünü olan kakauc.lan yapılmış 

bir şukula getirirJ.er. İçtiğimiz çay, ya. 
but kahve bile, Kenya, Tanganyika ve · 
ya Niyasa'dan gelebilir. Natal'la doğu 

Afrikası, bize şeker gönderebilir. Gü. 
ney Afrikasına şarab ısmarlıyabilir ve 
güney veya kuzay Afrikaısında yetişen 
meyvaları zevkle yiyebiliriz. Sandal ya.. 
lar, güney Afrikasından gönderilmiş 

yünle kaplanabilir, çünkü Afrika, si · 

zin diışünebileceginizin tersine olarak, 
çok yün yetiştirir. Ecopor'dan bahset. 
meksızin, her cins kürkler, elmaslar ve 
epi radyum da hep Afrikadan gelir. 
Kıymetli olmakla beraber daha ".;aya. 
gı,, olan ve Avrupanın çok işletilen 

bölgelerine lüzumlu bulunan fosfat da 
Afrikada bulunur. Sonra, orada altın 

da vardır, ama, ş•ırada burada, bir iki 
maden değil, çok altın vardır. Platin 
de öyledir. Güney Afriıkası 1934 de 
dünya üretiminin yüzde 38 ini vermiş · 

tir ve A frikanın öteki sömürgelerinde 
de altın bulunur. 

Balta girmemi§ ormanlardan pa
laJma ... 

Bir düşününüz! 180 milyon zenci 
ile meskun ucauz bucaksız bir kıta ki, 
içinde herhangi başka bir kıtadakinden 
fazla madenler ve su kuvveti vardır. 

Henüz bilinmiyen bir zenginlikte ma. 
denlerle insanın bütün düşünebilel".e. 

ğinckn daha fazla ticaret imkanları. O· 
nun için, Avrupa devlet adamlarının 

Afrika "pastası,, üzerine ~ı koymala. 
rında ve buranın bölütüldüğü sırada 

mcmlelketi peık karışık olan Mv.ıto1ini. 

nin de bundan bir parça istemeğe ha· 
zırlanmasında şaşılacak hiç bir şey yok. 
tur. Bütün piyasaları kendi mallariy. 
le doldurmuş olan Japonyanın da göz
ledni Afrikaya çevirmiş olmasında ve 
oradaki mağazalarla so'ka'kları kendi 
ma11ariyle kaplamış bulunmasında da 
gene şaşılacak bir şey yoktur. 

Afrika artık "siyah kıta.. değildir. 

Orac.la yabani hayvanlar, sıtma ve tse 
tse sinekleri vardır ama modern otel. 
ler, demiryolu, Kaptan Kahireye hava 
yolları ve tiyatrolar da bulunur, guc. 
te ve mecmualar çrkar ve hükümet ora· 
da üniversiteler ve araştırma merkez. 
l 0 ri kurmuştur. Artık kırbaçla eziyet, 
köle kaçırmaları ve abanos tahtası tica. 
reti kalmamıştır. Bunun yerine, yerli
lerin okullarda okuma ve yazma öğren. 
diklerini ve bey,a:r:larm tarım derslerin. 
den cok istifade eden başka yerlilerin 
de, memleketi zaptedenlere yerlerinde 
tutunmak ve yoksul bir hayat sürmC'k 
imkanını vermiyecek kadar muvaffak 
olduklarını görüyoruz. Afrika bugün 
çok şeyler vadeden bir memlekettir. 

180 milyon alıcı 
Mesela kuza~ Rodezyasmdaki demir · 

yolu üzerinde ufacık bir durak olan 

Petriha'ya bakınız. On üç yı1 önce bura. 

sı ancak bir mağaza idi. Demiryolunun 

yanıbaşına yapılmış galvanidi saçtan 

bir dam, garı temsil ediyordu. Demir. 

yolunda çalışan yerliler. çamur ve ot

tan yapılmış kulübelerde oturuyorlar. 

dı. Etrafındaılci kilometreleroe saha 

içinde, yarım düzine kadar beyaz insan, 

birkaç hayvan sürüsü yetiştiriyorlardı. 

Mağaza, sahibi olan yunanlı bir tüccar 

tarafından işletiliyordu. Bu adam, yer. 

hlerden kümes hayvanları, hubuıbat, 

balmumu, hayvan derileri ve canlı hay· 

vanlar alıyor, bunlara karşı da yerlil"!. 

re kumaş, tuz, para ve başka tiirlU mal. 
lar veriyordu. Zaman zaman bir öküzün 
çektiği bir araba dükkanın önünde du· 
ruyor ve uzaklardaki çiftliklerden ge. 
len bir beyu. öteberi satın alıyordu. 

O zamanlar Pemba'da büyük §eyler o. 
tup bitmiyordu. Bununla beraber, bir
kaç yıl sonra mağazanın sahibi burayı 
satarak. kendisini hayatının sonuna ka. 
dar rahat rahat geçindirecek bir para 
sahibi olduğu halde Yunanistana dön
dü. Bu nasıl mümkün olabiliyordu? di · 
yeceksiniz. Adam bu parayı, yerliler. 
le yaptığı "durgun,, ticaretle, azar azar 
kazanmıştı. 

Bu mağazayı iki rum satın alarak u. 
fak bir müessese kurdular. Bundan bir· 
kaç zaman önce oranın sahiblerinden 
biriyle, bugün yerli ticaretin, tipik o. 
lan hububat durumundan bahsediyor. 
duk. Birkaç yıl önce bu adam bir yıl 
içinde 2000 çuval buğday ahş vt>rışı 

yaptığı zamanlar hoşnud oluyordu. 
Halbuki geçen yıl, hiç güçlük çekmek 
sizin her biri iki yüz librelik 10.000 
çuvaldaTI fazla hububat bulabiJmic:ti. 

Bundan 15 yıl önce bir yerlinin bir 
sapan satın alması az görülen bir şeydi . 

Bugün, yıl iyi giderse, bu yunanlı yal. 
nız Pemba civarındaki yerlilere sayısı 
750 ye kadar. varan sapanlar satmakta. 
dır. 

Yerlilerin inkişafı - ki sapan satışı 

bunun bi.r delilidir. yalnız üretimi ve 
hayvanlan artırmakla kalmamış, onlu 
da, beyazların mallan için olan isteği 
de artırmıştır. Bugün A frikanın için 
de. e.:ı yakın demiryolu istasyonundan 
yti.d'!rce l ı.ometre .ı .. rnklardaki köyler. 
ie. •.enci k .. ciııılarınır. beş franga , İfıek 
jerseyle pamuY.tan ya'" tlmış mavi reı.'c. 
tı;: bir külcı a:ıtm a· .. ..ma hiç hir en · 
gel yoktur. Bunlar. yüz tane pamuklu 
ba~ma parç. • ndan 1 , ini seçeı "' ırler 
ve gerdanlıklar, boncuklar, ipek çoıab· 

lar, lastik ayakkabılar, şemsiyeler, ör. 
me esvahl;,r .... ı.,. .. ,r f'lhiseler bu l~İ-

lirler. Oralarda saatler, kllr§un kalem
ler, bisikletler, petrol, mum, lamba, 
kağıd, fötr şapkalar, deri kunduralar, 
sabun, mutfaklarda kullanılan her tür. 
1ü kahlar, emaye cŞya ve cibinlikler 
de vardır. Fiatları 10 ile 200 frank ara.. 
sıncla olna yığınlarla battaniye, sigara, 
tütün, janiıon, un, şeker, çay bonbonlar 
da bulabilirsiniz. Hatti bonbonlar, 100 
ile 200 librelik çuvallarla satılmakta· 

dır. 

Rakibi er 
Afrikanın yerli balkı, dünyanın en 

büyük ticaret mahreçlerinden biridir.Bu 
halk yavaş yava§ sapanı ve marangoz 
aletlerini kullanmağı, daha iyi evler 
yapmağı •e daha iyi giyinmeği öğre. 
niyor. Bugün, çok az beyaz insanın geç. 
tigi ucsuz bucaksız yerlerde. zencile
rin kullandığı posta yüklü kamyonlar 
gidip geliyor. Bu yerliler, usta ve görgü 
lü şoförlerdir. Günün birinde, hüküme. 
tin kamyonlarını kul~anan şoförler <Je 
otomobil sahibi olmak istiyeceklerdir. 
Zenciler lokomotifleri, traktörleri ve 
motörlü sapanları da kullanıyorlar. Ma
denlerdeki bütün makinaları kullanma. 
ğı, buharlı gemileri ve değirmenleri 

işletmesini biliyorlar. Garajlarda ve si 
lahçı dükkanlarında da çalışıyorlar; 

onları, tütünleri geniş hangarlara taşı
mak için kullananlar da var. 

Zencilerden çoğu, hiikümetin büro.. 
j,mnda daktilodur. Bunlardan bazılan 
ufak tefok postacı, telefoncu, ve tel. 
grafçı memurlukları bile yapmaktadır 
lar. Bu yerlilerin bilgileri arttıkça ve 
kendileri beyazlar gibi konfor içinde 
yaşamağa alıştıkça. bu konforu kendi. 
]eri elde etmeğe çalışıyorlar. 180.000.000 
kişinin durmadan artan isteklerinden 
meydana gelen bir piyaı;a, pek de ih -
mal edilemez. 

Şurası da doğrudur ki yerlilere ya

pılan satışların çoğu bugün de takaıı 

esası üzerine yapılmaktadır. Yani yer. 

li, aldığı mala karşı kendi yetiştirdiği 

şeyleri vermektedir. Fakat perakende 

satış yapan satıcı, toptancı tüccara pe. 

şin para vermekte, o da sanayiciye pa · 
rasını peşin olarak ödemektedir. 

Japonya çok akıUı davranarak Afri. 

ka piyasasının değerini anlamı§ttt. Bu. 

gün, Afrikanm benim bildiğim her ta

rafında japon malları görülmektedir. 
Birçok pamuklu eşya ve hemen hemen 
bütün ipekli 1mmaşlarla lastik ayakka. 
brlar, hurdavat e~yası, ve emay kahla. 
rın büyük bir kısmı Japonyadan gel · 
mcktedir. Başka uluslar, yerlilerle alış 
verişte Japonya ile başarılı bir şokil. 
de yarışmaktadırlar. Belçika battaniye, 
Çekoslovakya emayye mallarla cam 
boncuklar ve battaniyeler, İngiltere ise 
aşağı yukarı her kategorideı;ı mal gön. 
dermektedir. Amerikanın Afrika ile 
olan ahşveri i pek büyük değildir. 

Musolini Habeşistanı ne için ele ge · 

çinnek istiyor? Biraz da ticaret için. 

Habeşistanda. henüz iptidai bir halde 

bulunan ve ihtiyaçları pek büyük ol. 
mıyan 15 milyon kişi vardır. Fakat a. 
sırlarca beyazlara kapalı kalmış olan bu 
memleket bugün onlara açılmıştır. Ya· 
vaş yavaş halk battaniyeleri, çarşafüırı. 
tüfekleri, lambaları. kunduraları, şem. 
siyeleri, şapkaları ve beyaz tüccarların 
getirttikleri binlerce türlü faydalı V" 

güzel başka malları görmeğe ve satın 

almağa alışacaklardır. Bunu tasavvur ede 
biliyQr musunuz? Bütün ihtiyaçları az 
olan fakat yarın, bizim her günkü h:ı · 

yatımızda kullandığımız hemen he 
men her şeye malik olmak istiyen 15 
milyon adam 1 Bu piyasayı ele geçirme)[ 
için harb etmek değmez mi? Biribirle. 
rinin sömürgelerini kıskanan Avrupa 
uluslarının. içlerinden hiç !:>irinin A fri. 
kada büyümesini istememesine şaşmr

yalım. 

Tudey - Nevyork. 

Biliyormusunu2 
ki ? . : . 

Afriktlclalri beyazlar: 

§ 256 milyon kilometre murab· 
baı tutan Afrika aömürgeleri üze
rinde ancak 3.500.000 aTIUpab 
vardır. Bu topraklann en büyük 
kısmı, elli yıldanberi avrupalı1a -
rın idaresi altındadu, bazı bölge
ler ise, daha uzun zamandanberi 
avrupalıların elinde bulunuyor. De-
mek ki Afrika sömürgeleri, bugü
ne gelinceye kadar, A vnıpanın 
nüfus fazlumı çekmit değildir. 
Sömürgecilik tarihinin ba,langı -
cından beri, buralara yerleşmiş 
olan avrupabnın miktarı. balya 
nüfusunun on yıldan beri artan 
kısmmdan daha azdır. 

Fakat hepsi bu kadar değildir. 
Bu 3.500.000 avnıpahnın ortala -
ma olarak 2 milyonu güney Afri
ka birliğinde ve 1.200.000 i de, 
Habeşistan'ın en iyi kısımlarından 
daha müsait olan Akdeniz kıyı -
larmda, Tunus' da, Cezayir' de, 
Fas'la bulunurlar. Geri kalan 
300.000 kiıiye gelince, bunlarda 
22 milyon kilometre murabbalık 
bir alan içinde !U suretle dağll -
mıılardır: 
İngiliz batı Afrikası 

,, doğu ,, 
Kuzay ve güney Rodezya 

Fransız batı Afrikası 
ve hattıüstüva 

Madagaskar adası 

Belçika Kongosu 
Mozambik (Portekiz) 
Angola ( ,, ) 

Libya 
Eritre ve italvan somalisi 

Genel yekün 

8,000 
32,000 
64000 

104,000 

21,000 
25000 

46000 

26,000 
20,000 
45,000 

65.000 

50,000 
6,000 

56,000 

297,000 

Kömürün yer altıntla gaz haline 
getirilme•i: 

§ Maden kömürünün yer al . 
tında gaz haline getirilmesi tec -
rübeleri Sovyetler birliğinde beş 
yıldan beri devam etmektedir. Son 
altı ay içinde bu tecrübeler müs -
bet sonuçlar vermiş ve yii% bin • 
len:e ton kömürün yer altında ve 
maden damarlarında havagazına 
çevrilmesi imkanlar elde edil -
miştir. 

1913 de İngiliz nıüh .. ndisler1n
den Ramsey yer altında kömürü 
havagazma çevirme hususunda ba 
zı laboratuvar tecriıbeleri yap -
mıftı. Ramsey tarafından düşünü
len bu fikir şimdi Sovyet uzman
ları tarafından inkişaf ettirilmiş -
tir. Bu yeni usul, İşçileri yer altın
daki çetin çalışmadan kurtaracr.ğı 
gibi, bugüne kadar nisbeten işle
tilemiyen damarların da itlenme
sine imkan verecektir. Mesela Olt
ranyadaki Dambas kömür havza
sının bazı bölgelerinde kömür ih
tiyatının ancak % 60 ı çıkarılabil· 
mekte idi. Yer altında gazlq.tır · 
ma usulü ile ise bu ihtiyabn o/c 80 
- 90 ından istifade edilecektir. 

Yer altında edinilen gazlar 
kuyulardan §ehirlere boru vasıta
siyle verilecek olduğundan taşıt 

.tşi k<llaylaşacak ve tehirler de 
kiil ve dumandan kurtulacaktı:. 
Böyle bir kuyu evvela Damba.s'da 
Garlofka'da açılmışbr. Bu kuyu 
pünde timdiden 33000 metre mi
kabı vermekte ve bunun 11000 
metresinden idrojen ve sunii brn. 
zin hususunda faydalamlmahta -
~ır. 

Moskova havzasında da bu 
t o;·•lün tnthilcatma girisi'&"'li~tir. 
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Bulgaristanda iç 
durum 

Sofya, 3 (A.A.) - Yedek subaylar 
birliği baıkam general Sir Manoff dün 
akşam radyo ile verdiği bir söylevde 
hükümete karşı girişilmiş olan suik 
birUk namına nefretle karşılamıt ve bü
tUn zabitleri lmalm çevresinde toplana
rak bu gibi nizam yıkıcılarına karşı meş
ru idarenin emri altına geçmeye çağır -

mıştır. 

Yedek küçük subaylar birliği baş -
kanı B. Rabeff de lurala karşı küçük ye
dek subaylar tarafından yapılmış olan 
sadıklrk yeminini hatırlattıktan sonra 
bu küçük subayların tamamen hüküm
darın ve hükiimetin emri altına can ata
rak koşuştuklarını söylemiştir. 

Hükümet tarafından i1an edilmiş o -
lan tedbirler gereğince polis suikast gi -
risimine iştiraklerinden dolayı ekserisi 
2veno grupu ile çiftçilerin sol kanadına 
mensup kırk kadar ~ivil yakalanmıştır. 

Aynı zamanda iştirakleri kendi itirafla
riyle de meydana çıkmış olan 15 subay 
da tutulmuştur. Bütün mevkuflar adli
yeye verilmişlerdir. Yapılan araştırma
lar sırasında ele geçen belgeler isyan 
hareketini bazırlıyanların kıral, kıraliçe. 
kabine üyesi ve kırk kadar zabiti ö1dür
mek niyetinde oldukları anlaşılmıştır. 

Bu zabitlerin isimleri tevkif edilmiş uhn 
diğer zabitlerin üstlerindeki listede çık

mıştır. 

Bulgaristan' Ja 27 kifi 
yakalandı. 

Sofya, 3 (A.A.) - Güvenlik direk
törünün söylediğine göre, Velçef'in, ya
bancı bir ülkeye sığınmış olan çete ba§

kanı Dovço Uzunof jle değette bulundu
ğu meydana çıkmıştır. Şimdi Sofya'd::t 
bulunan Uzunof'un krral ve bakanlara 
karşı bir yağınç tertibine memur edil -
miş olduğu sanılıyor. 

Dün öğleden sonra sorguya çekilen 
Velçef, polise verdiği ifadede, yabancı 
'ÜlkClerde yaşamağa gücü yetmediğin _ 
den Bulgaristan'a döndiiğünü söylemiş
tir. 

Onun neler hazırlamakta olduğunu 

haber alan hükUmet 27 şüpheli subayı 

tutsamıştrr (tevkif etmiştir.) 
lnerde daha çok kimselerin tutsan -

mış oldukları kestirilivor. 

8. Toşej'in bir söylevi 
Sofya, 3 (A.A) - Bulgar ajansı bil 

diriyor: 

Başbakan radyoda verdiği .söylevde, 

memleke-tin varlığını teblik'eye koymak 
üzere iken bastırılmış olan suikasdın 
l>ir takım beyinsizlerin şahsiğ ihtiras. 
ları eseri olduğunu, bükümetin yerin

de sağlam ola.rak kalacağını, iç sükun 
ve barışın tamamen garanti altına alı
nacağını bildirmiştir . 

Bulgur erkinl:ğinin 27 nci 
yıldöniimii 

Sofya, 3 (A.A) - Bulgar ajansı bil 

diriyor : 
Ku-al Borisin tahta çıktığının 17 in

ci ve bulgar erkinliğinin 27 inci yıldö
nümü dolayısiyle bugün Sofyada dini 
tören yapılmıştır. 

Ordu bayramı dolayısiylc dün ak -
şam bütün garnizonlarda tören yapıl -

mıştır. 

Bu sabah bütün memle.kette asker 
geçit resmi yapmıştır. Varna'da kıral 
ve kıraliçen in önünde tören yapılmıştır. 

Tör"'n bir gccit alayıyla bitmistirJ 

Evlenme şahadet-. 
namesı 

Bir evl nme şehadetnamesi ver -
rr 'c maksadiyle Ankarada oturan 
alm,n tebaasından Bayan Gertrud 
Ko"imbanın Ankarada oturan ve 
türk te•>aasından Bay Efsal Ebusa- ~ 

yid ile evlenmek niyetinde olduk. ~~ 
lan ilan olunur. i~ 

Ankara, 3. 1. teşrin. 1935 ~ 

Almanya maslahatgüzarı namına 
Leisewitz 

Kiralık büyük ev 
Yen.şehirde İsmet İnönü ve K§zım 

Özalp caddelerinin birleştiği köşede 
Avusturya sefarethanesinin oturduğu 
kalörifer, sıcak su ve garajlı büyük ev 

kiralıktır. 
Anafartalar caddesinde Zenit saat. 

leri üstünde 70 No. da göz Dr. Cevad 
Arife müracaat. l-4329 

ULUS 

• 
ltalyan-•" abeş harbının yankıları 

INGIL'I'ERE'DE: 

B. Eden sıuuyor 

Londra, 3 (A.A) - Bu sabah Paris 
yoluyla Cenevreye hareket etmeden ön 
ce, B. Eden gazetecilere İtalyan - ha
bet anlaşmazlığının durumu hakkında 
en ufak bir bilgi bile veremiyeceğini 

bildirmişti.-. 

lngiltere kımllıiı k,m."e)'İ 
toplandı. 

Londra, 3 (A.A.) - Kırallık kon
seyi bugün kıralm b:ışkanhğında toplan-

mıştır. 

Konseyin arsıulusal durumdan do -
layı değil, kıralın Londraya dönmesi 
meselesiyle meşgul olmak üzere toplan· 
drğı iddia edilmektedir. 

Zeai tedbirler nmnl olacak? 

Londra, 3 (A.A.) - Burada, silah 
ve gereç üzerine konan ambargonun de
vam ettirilmesinden başka aynca ancak 
iki cezri tedbirin pratik surette tatbiL; 
mümkün olduğu sanılmaktadrı. Bu tc-i

birler şunlardır: 

1. - İtalyan devleti, kurumlan ve 
lerini yasak etmek. 

2. - İtalyan malı satın almamak. 
vat1ndaşlarİ ile bütün kredi muame' 

İtalyan çıkatının yüzde altmışının 

uluslar sosyetesi üyesi olan memleket 
Jere yapıldığı bildirilmekte ve bu ted
birlerin harbın uzamasının önüne geç 
ceği sanılmaktadır. 

B. Grundi İngiliz dış 
bakanlığına gitti 

Londra, 3 (A.A.) - Grandi, Van 

"ittart'ı görerek, italyanların Habeşis

tana girmeleri sebebini anlatan İtalyan 
notasının bir kopyasını vermiştir. 

Van Sittart, Cenevredeki ingiliz de -
legesinin, İngilterenin İtalyan savaşı ha 
reketini niçin kabul edemiyeceğini aç '· 
ça izah edeceğini hildirmiştir. 

Bir İngiliz krrıvaziirii daha 
Adene geliyor 

Londra, 3 (A.A) - Şimdiye kadar 
Çinde bulunan ve dünyanın en modern 
knıvazörlerinden olan ingiliz Bervik 
lı:ruyazörü Adene gelmiştir. 

Kızıl denizde lwdise çıkmmtın
dan korkuluyor 

Londra, 3 (f\.A.) - İngiliz kamo· 
yu, Haı~şistana silah götüren tecim ge. 
mileri ile italyan harb gemileri arasın. 
da Kızıl denizde hadiseler \iıkınaıa ih
timalinlcn endişe etmektedir. 

YUNANISTAN'DA: 

Yunan gemil.eri ltalyayo 
boykot mu yapıyor? 

Atina, 3 (A.A) - Alman haberal -
ma tı.ürosundan: Yunan gemi sahibleııri 
kaptanlarına italyan limanlarından ve_ 
ya bu limanlar için eşya almamalarını 
tcnbih etmişlerdir. 

Uzak doğuda bulunan yunan gemi
lerine de sahibleri tarafından Süvcyş 

kanalından ge§Illcyip Ümid burnundan 
dolaşmaları için emir verilmiŞıtir. Pire 
sigorta kumpanyaları, italyan ve ya • 
yahut Mısı.r sularına yakın bazı böl -
gelcr için sigorta primlerini fazlalaş _ 

tırmışlardır. 

JAPONY A'DA: 

Japonya ulııslnr sosyetesinin ted
birlerine lwtılmıyaetık 

Tokyo, 3 (A.A) - Japon ajansının 
yarı resmi bildirdiğine göre, bir harb 
olursa Japonya tarafsız kalacaktır. Ha 
beşistan uluslar sosyetesine başvurur 
ve sosye_te de 16 ıncı madde gereğince 
zecri tedbirler ah.rsa, Japonya bu ted • 
birlere i ştirak etmiyecek ve bütün ha
reket serbestliğini muhafaza edecektir. 

ISPANYA'DA: 

ispanya da kagulanıyor 
Madrid, 3 (A.A) - Alman haberal

ma bürosu bildiriyor: 
İtalyan kuvvetlerinin habeş toprak.. 

Jarına girmiş olmaları İspanya hükil
metini kaygıya düşürmüştür. Dış ba • 
kanı Leru hükümet ve devlet baıJ<an -
lariyle görüştüğü gibi İspanyanm ulus 
Jar S06yetcsi deleg~i B. Madariaga ile 
de konuşmuş ve parlamentoyu da dur. 
rumdan haberdar etmiştiT. 

ı 
l'RANSA'OA 

Zecri tedbirler mt>.!IPlt'ıci 

Paris, 3 (A.A.) - Cenevredeki fran 
sız ~ ingiliz delegasyonlarının zecri 
tedbirler meselesi hakkında fikir danı. 
şıklığında bulundukları haber alınmak
tadır. Bu delegasyonlar, tedbirlerin <le
rece derece tatbik edilmeleri fikri üze
rinde anlaşınış bulunmaktadırlar. Genel 
olarak sanıldığına göre bu tedbirler, 
kredi açmamak ve İtalyaya ham mad. 
deler göndermemek gibi ancak finan. 
sal mahiyette olacaktır. 

Fransanın ancak kollektif bir şekil
de tatbik edilirse böyle tedbirlere işti
m edebileceiğ söylenmektedir. 

Zecri tedbirlerin şiddetli olmıyaca. 

f:ını tahmin eden resmi çevenler, bugün 
daha akımsar görünmektedirler. 

Bir taraftan arsıulusal ~rginliğin 

artmış olduğu, diğer taraftan da 1. 
talya ile İngiltcer'nin şimdi takındık
ları durumun "Akdeniz tehlikesi,, nin 
gittikçe azalmakta olduğunu umud et· 
tirecek bir şekilde bulunduğu sanılmak. 
tadır. 

B. Eden B. lnvalle görii§tÜ 

Faris, 3 (A.A.) - B. Eden, saat 
18.50 de B. Laval'i ziyaret etmiştir. 

B. Laval, B. Edenle görüştükten 

sonra demştir ki : 
"- Konseyin cumartesi toplantısı

nın ruznamesi hakkında görüştük. GU. 
dülecek muhtelif tarz ve usulü gözden 
geçirdik. Bu iş birliğine Cenevrede de· 
vam edeceğiz. 

Paris, 3 (A.A.) - Bazı sıyasal mah. 

filler, Laval - Eden görüşınesinde ital. 

yan taarruzunun intibaıyla görüşlerde 

biraz daha yaklaşma hasıl oldugunu 

kaydediyorlar. 

MEKSlKA'DA 

Mel..·ttilw purlame11t()su lwlyC1ya 
kllrşı diinya em.f!kçilerini birll·~

mt>ğe çağırıyor 

Meksiko, 3 (A.A.) - Havaa ajan.. 

sından: İtalyan kıtaJarının Habeşista. 

na girmiş oldukları haberi üzerine, par

lamento: "kapitaJıwıin mutlaka harbla 

sonuçlanan canice hareketlerine karşı, 

dünya emekçilerini hep birden ayak· 
Janmağa açğıran bir kararı oy birliğiy. 

le onaylamıştır. 

Yunanistanda kıral -
lıl{ ıneselesi 

,"Başı 1. cı sayıfada) 

Kır"lı gni setirmek ic,:in 

Atina, 3 (A.A.) - Halkçı parti yap

tığı üsnomal bir toplantıda kıralcılığın 

Yunanistan'da yeniden kunılması için 

Başbakan Çaldaris'e tam ve kesin yet

ki vermiştir. 

Lüzumlu tedbirleri almak üzere yir· 

mi kişilik bir komisyon teşkil olunmuş -

tur. 

Askerlik miiddeıi ıtzatıldı 
Atina, 3 (A.A.) - Hükümetin ka -

bul ettiği bir kanun projesinde askerlik 

milddeti 14 aydan 18 aya çıkanlmakta

dır. 

Komiinist propagandacıları 
kouıılrıyor 

Atina, 3 (A.A.) - Güvenlik komi -
tesi, Yunanistan'da komünist propagan-

dası yapmış olan bir çok kimsenin sınır 
dışına çıkanJmasına karar vermiştir. 

Bunların arasmda atinalı on avukat var. 
dır. 

MISIR' DA: 

lforbın bcı.şlamnsı dolayuiyle 
M ısınla alınmı tedbir 

İ5kcndcriye, 3 (A.A.) - Habeşis · 
tanda savaşın başladığı haberi gelir gel
mez, polis stratejik noktalarında top. 
lanma!t için emir almıştır. Telgraf kab
lolarının karaya çıktığı noktalar özel 
birer müfreze ile muhafaza altına ahn· 
mıştır. Mısır ordu genel enspektörü in. 
rıı;z - mısırlı su·~ay ve idare erkanının 
•oplantısında bulunmak üzere Kahireyc 
g:tmi tir. 

Arabca gaz.eteler , İngiliz - mısır sü
el bağlaşmasının pek yakın olduğunu 

bıldiriyorlar. 

İskenderiye, 3 (A.A) - İngiliz kuv 

vetleır.inin toplanması aralıksız devam 
ediyor. Matruş adlı yere yeni ingiliz 

kuvvetleri gelmiş ve topçu bava hü -
cumlarına karşı tedbir almı§tır. Garb 
çölünü İskenderiyeye bağhyan demir • 
yolunun son durağı savaş gereçi ile 
doludur. 

EJehram gazetesinin yazdığına göre 
italyanlar, Autum civarındaki ıunırı, si 
perler kazarak kuvvetlendiriyorlar. Ay 
rıca kuvvetler topluyor ve hücum o -
tomobill~ri getiriyorlar. 

Gene Elehram gazetesinin yazdığına 
göre, Mısır hizmetinde bulunan ve izin 
1i olan yükse"k İngiliz işyarları telgraf 
la işleri başına çağırılnu~ardır. 

İ6kenderiyc limanında 45 İngiliz ge 

misi durmakta ve bu filo hor gün li -
mandan açılarak manevralar yapmakta 
dır. 

CENEVRE'DE: 

On iirler lwmite..cıinin toplantısı. 
Cenevre, 3 (A.A.) - Konseyin 13 ler 

komitesi bugün 2 s.aattan faı;la süren bir 
toplantı yapmıştır. Komite resmen yal , 
nız konı.:cye verilecek rapor üzerinde 
çalışınıştır. Raporun tarihce hakkında o. 
lan kısmı kabul e<Jilmiş ve anlaşmazlı 
ğın sosyete paktı bakımından tahririni 
yapmak üzere bir komisyon kurulmuş. 

tur En .önemli kısım, yani tavsiyelo.r 
k •. • 
ısmı ıçın gelecek celse bekJenec;e.ktir. 

Konsey değişen duruma göre tavsiyeler 
hazırlamak lazım gelip gelmiyeceğine 
karar verecektir. 

R. A venol Roma ile korıuşıu 
Cenevrj 3 (A.A) - Uluslar sosye

tesi genel sekreteri bugün bir kaç defa 
Roma ile telefonla görüşmüştür. Roma 
italyan kıtalarmm ilerlediğini ve hava 
bombaırdımanını yalanlamakta idi. Bu -

nun için, acele bir harekette buluruna -
mak için 36 faat beklemek lüzumlu gö 
rülmüştür. 

İngiliz sıyasasının amacı, 12 ve 16 

ıncı maddelerin hemen ıneriyete gire • 
bilmt!tii için, cumartesi günü paktın 
ç.iğnendiğini tesbit etmektir. 

Cenevre, 3 (A.A) - Uluslar sosye • 
tesi konseyi, kuvvetli bir ihtimale gö -
re, cumartesi sabahı toplanacağından 

B. Laval, fransız kabinesinin cuma gü 
nü yapacağı önemli toplantıda buluna 

bilecektir. 
Bundan başka B. Aloisi de Cenevre 

ye dönmek için vakit bulmuş olacaktır. 

Cenevre konseyi cunıartesiye 
toplanıyor 

Cenevre, 3 (A.A) - Uluslar sosye_ 
tcsi konseyi, Habeşistanda barbın baş· 

laması dolayısiyle ortaya çıkan durumu 
incelemek ve kararlar almak için, cu. 
martesi günü sabahı saat 10.30 da top

lanacaktır . 

lJıı bakanlığımıza gel.en 
telgr<1/ kopyeleri 

Uluslar sosyetesi genel sekreteri Tl 
Avcnol, İtalyan kuvvetlerinin har~keti 

hakkmda habeş imparatorundan ve dıll 

'>akanından aldığı telgrafların birer koo· 
ycsini dış bakanlığımıza göndermiştir. 

(A.A.) 

Genel nüfus sayımı 
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Bugünün kiiçükleri yarının büyiikleridir. Sayımda en 

kiiçük çocukları hile yazdırmayı unutmayınız .•• 

Başvekalet 
lıtatiıtik Umum Müdürlüğü 

·-----------"*"-----------------------------·~----~~----

SA YIF: 3 

1'alehelerin otollii 
ücretleri 

(Başı J. c:ı sayıl:ıda) 

tatbik edilmekte bulunduğu nal • 
de, Ankara'da yaş kaydı olmaksı -
zm, liselerde okuyanlar da hesa _ 
ba katılmak üzere bütün orta tah
sil talebesi için % 50 nisbctinde ücretle
rin azalblabileceği neticesine vardım. 

Bu tarifelerin ayın on beşinde başlamak 
üzere tatbiki için lazım gelen tedbirler 
alınmaktadır.,, 

Ankara şarbaylığmın, talebe tarife
sini, yaş kaydı olmaksızın, liselerde dahi 
okuyanlara tatbik etmeği düşünmesi ço· 
cuk babalarını haklı olarak sevif1 r1i re -
eektir . 

ızmirde üzüm fiatlan iyi 
İş ve Tarım bankalarının İz

mir piyasasında üzüm fiatlannı 
düşürmemek ve üretmenleri koru
mak maksadile kurdukları kurwn 
işe başladıktan sonra fiatlar no
mal bir hale geldiğinden Ekono
mi bakanlığı, bir tedbir olarak or
taya koyduğu asgari fiat kaydını 
ka1dırmıştır. Bakanlık, çıkatçtla
rm üretmenlerin ve dolayısiyle 
memleketin yüksek menfaatlerini 
koruyacaklarına emin bulunmak
tadır ve üzüm fiatlarımn düşüriil
memesini onların kendi şuur ve 
idraklerine bırakmıştır. 

Kurum direktörü B. İsmail 
Hakkı V eraJ birkaç gün sonra An· 
karaya gelecek ve bakanlrktan ye
ni direktifler alacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kuru -
mnnun yardımları 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezi 15 eylUlden 1 birinci teş
rin 935 tarihine kadar 1309 çocuğa 
yardım etmiştir. 

Bunlardan 263 hasta çocuk ve 
anne genel merkezin poliklinikle
rinde bakılmış ve sağJtılmıştır. 

Dış bakım evinde de 342 çocu
ğun dişlerine bakılmış ve sağlatıl· 
mıştır. Genel merkezin banyola
rında 624 çocuk ve anne yıkan
nuştır. 

Süt damlasından hergün 6!> ço· 
cuğa süt verilmiş ve 15 günde 678 
kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için baş vuran yoksul 
çocuk ve aylelerinden on be ine 
para yardımı yapılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinden: 

Amerikada Pipodi şehrinde bul u· 
nan türk vatandaşları aralarında topla. 
dıkları 1645 doları kurumumuza arma. 
gan etmişlerdir. Kurumumuz genel 
merkezi; memleket dışında yaşaya:ı k ıy· 
metli vat::ındaşlarımızın bu yüksek l:ıa 
yırseverJiklerini şükranla karşılar. 

P01...IS1'E: 

P(lrwunı 1.·aldzrmış 
Dün Ege mahallesinde otur;:ın ve 

fotoğrafçılık yapmakta olan Turhan po 
lise gelere k oda arkadaşı amele l smail 
tarafından 140 lira parasının çalındığı

nı iddia etmis ve polis İsmaili ' ı

yarak gerçine basJamıştır. Yapılan 

gerçin sonunda İsmailin suçlu oldu. 
ğı' ve çaldığ ı paraları Sofiukkuyud Rı
fatır. bostanına gömerek .;akladıg ;ın
laşılmışt ır. Polis parala:-ı çıka, t:ırak 

Turbana vermiş ve suclu İsmail de tü· 
zeye götürülmiı ştür. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - ç~ ·u1: saati 
19.45 Musiki : 

Schubert : Moment "Musicle 
Beethoven : Rondino 
Moskowski: Guitare 

Keman : Necdet Remzi 
Piyano : Ulvi Cemal 

2n.os • Ev kadınına öğütler 
20.15 • Musiki: 

Brahms: 4 Lieder 
Keman : Necdet Remzi 
Piyano : Ulvi Cemal 

20.35 - Hafif plak musikisi 
20.50 - Haberler 

ZAYİ 

324 yılında Vefa idadisinden aldı 

ğrm diplomamı kaybettim. Yenisini ala. 
cağımdan hükmü yoktur. 

Polis Müfettişi N ecmettin 



SAYlfA6 ULU~ 

AVRUPAYA TAL~~BE I 
GöNDERiLECEI( 

M. T. A. ENSTİTÜSÜ!' DEN: 

Ankara valiliğin den~ 
Mahalle Sokak Cinsi No. No. Hissesi 

1. - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsa. 
baka ile sekiz talebe gönderilecektir. İstiyenlerin aşağıdaki şartla. 
rı hcıiz olmaları lazımdır: 

a) Türk olmak, 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca. in-~ilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 
d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak, 
z. - Müsabaka imtihanı Ankaracia M. T. A. Enstitüsünde 9. 

teşrini evel 193Ş tarihinde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imti
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz 
ettikleri ılerece itibariyle ilk sekiz arasında mevki almaları lllzım. 
dır 

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka. 
dar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaik mükel. 
lefiyetleri hakkında bir teehhütname verecek ve bunun için mu
tebrr bir kefil gösterecektir. 

4 . - fstiyenlerin; 
Nüfus hüviyet cüzdanını hüsnü hal varakasını mektep şehadet. 

namesini veya bunların tasdikli suretlerini ve dört kıta fotoğrafı 
ile dilekçelerini 7 teşrinievel 1935 akşamına kadar Ankarada M. 
T. A. enstitüsü genel direktörlüğüne göndermiş olmaları ve 8. 
teşrinievel 1935 tarihinde yapılacak sıhhi muayenede haırr bulun. 
malım lazımdır. 1--4337 

llususi Bizim Ok.uJ 

DirektörliiWin,len: 
.... 

1 - Okulun bulunduğu ev yol için yıkılmıştır. Okul Saınanpa. 
zarı civarında Albayrak okulu yanında evelce hulundufu eve ta· 
ıınmıştır. 

Z - Kayıt için hergün saat ondan 17 ye kadar gelinebılir. 
3 - tık kısının birinci sınıfına 929 doğumlular da alınır. Tele 

fon: No. (2459) (2495) 1-3932 

TOPOGRAF VE RESSAM 
ALINACAK 

MADEN TETKİK Vf. 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDEN: 

Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İsteklilerin 
Ankara, Maden tetkik ve arama enstitüsüne müracaatları. 1--4338 

Bolu vilayeti hususi muhasebe 
Direk t(i.rlüi]i nden 
İsteklilerine kanuni tarifatına müsteniden 61 kuruş bedeli m~ı. 

kabilinde gönderilmek üzere hususi muhasebe direktörlüğünde 
saklı Bayındırlık Bakanlığı yapı işleri direktörlüğünce tasdikli 
plan, hul:ısayi ke fi ye tahmini fiat, mesaha cedvelleri, mukavele. 
name örneği hususi ve fenni ve umumi şartrıameleri mucibince 
Botu merke . .dnde yeniden yapılacak (12242) lira (59) kuruş keşif 
bedelli Vali konağı 7.10-93S pazartesi günü saat ıs de encümenne 
toplanacak heyetçe ihale olunmak üzere kapalı zarf usuliyle ek. 
siltmeye konulmuştur. İsteklilerin hususi muhasebe direktör~ü. 
ğUne başvurmaları ve ihale gününden evet % 7,S teminat parııı,ı 
919 liranın Bolu Ziraat Bankasına teslimi ile alacakları vezne mak 
buzu veya buna muadil mitli esham veya banka mektubunu teklit. 
nameleriyle birlikte ihale günü öğleye kadar vilavet daimi c.ncü 
menine teslim etmeleri ilan olunur. (2729) 1--4240 

Evkaf Umum Miidürlii~n <len: 
Esldşehirde yapılacak Yenice hamamı için yeniden açılan ek· 

&ittmeye yevmi ihale olan 29.9-935 tarihinde talip zuhur etmedi. 
ğinden hu inşaatın muaddel eksiltme şartnamesindeki vasıf ve ş.ırt· 
lcır dairesinde vahit fiat üzerinden pazarlık suretiyle ihalesi takır
rUr etmi,tir. 

Muaddel şekle göre bu işin muhammen keşif bedeli (kırk lıin 
dört yüz doksan dört) liradır. 

1 - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - 1, 2, 3, 4, S, 6 sayılı avan proje ile 7 numaralı muaddel plan 

ve (A) harfli hamam arsası relövesi. 
B - Eksiltme ve fenni şartnameleri. 
C - Mukavele örneği. 
İstekliler bu evrakı iki lira üç kuruş karşılığında İstanbul, An. 

kara. Eskişehir Evkaf Müdürlüklerinden alabilirler. Bu evr~kı 
~labilmek ve pazarlığa girebilmek için evvel emirde müştereken 
ınesul olmaık şartile beton arme ve su mütehassıslarile teşriki me. 
aai ederek bu ayarda ve ıniktarda nizağsız iş vücuda getirmiş el. 
duklarına dair resmi vesikaları göstererek Evkaf İnşaat MüdürHi· 
ğünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
· 2 - Pazarlık 7·10.935 tarihine gelen pazartesi günü saat 16 da 
Evkaf Umum MUdUrlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda 
vapılacaklır. 

3 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin (3038) lira teminat 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları göstermesi Hizımdıt . 

A - 2490 numaralı kanunun l 7 inci maddesine uygun muvak 
kat teminat. 

B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 935 tarihli ka. 
nuni vesika. (2742) 1-4289 

Ank:ıra valilimnden 
Kara pürçek köyünUn tatlar deresi mevkiinde k:iin şarkan imam 

oğlu Ahmet, garben kayalık, ve Mustafa Şimalen kayalık ve ce. 
nuben yol ile mahdut S300 M 2. bağ 1S9 lira bedeli muhammen üze. 
rinden açık artırma suretile mülkiyetinin ihalesi 15.10-93S sah 
~ünü saat ıs de yapılaca'ktır. İsteklilerin "11., lira 93 kuruııluk di. 
rıozito makbuzu ile yevmi mezkurda defterdarlıkta kurulna satış 
kıvn1syonuna müracaatları. İhale berl.eli nakten ve pesinen tediye 
{ •ce ',tir. (2806) 1--4358 ... __ _ 

Ankara İn l1isarlar 

Raşmüdürlii~inden· 
i nhısrlar Ankara baş müdürlük binasının altındaki satış depo. 

suna yapılacak ilave ve tadilatın keşif bedeli (939) lira (23) ku. 
ruştur. 

L u iş 27.9.935 gününden itibaren on gün ıriı1detle pı11:arhk s~
ret'"0 :haleye konulmuştur. Şartları anlamak istiyenleıın baş mu-
(~ . ~ · · ,.ıcaatları. (2799) 1 - 4342 

1 
Hacıdoğan taş döşeme Ev 460S 315 Tamamı 8 sene 8 

taksitte 
Yukarda yazılı 4 oda mutfak hala ve bahçeyi müştemil evin 

mülkiyeti mukaddema 6621 lira bedelle talibine ihale edilmiş ise 
de taahhüdatını ifa edememesinden lS-10-935 sah günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır. İstekli. 
terin 337 lira SO kuruşluk dipozito makbuzu ile yevmi mezkurda 
defterdarlrkta kurulan koır;,<;yona müracaatları. (280S) 1--4357 

Anl{ara valiliğinden: 
Mahalle Sokak Cinsi No. No. Hissesı 
Vattarin Tapucular Ev 11/2055 146 Tamamı 8 sene 8 

taksitte 
Yukarda yazılı 4 oda mutfak halli ve kuyuyu müştemil evin 

mülkiyeti mukaddema 5011 lira bedelle talibine ihale edilmiş ise 
de taahhüdatını ifa edememesinden 15.10-935 sah günü saat ıs de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. İstekli. 
lerin 337 lira 50 kuruşluk dipozito makbuziyle yevmi mezkurda 
defterdarlrkta kurulan komisyona müracaatları. (2807) 1-4359 

Çerkeskö, . 
Çerkesköyde yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat temi. 
nat 1942 lira 95 kuruştur. İhalesi 23 birinci teşrin çarşamba günü 
saat ıs te Çerkesköyde be 1ediye encümeninde yapılacaktır. 

Teklif mektupları ihale saatmdan bir saat evveline kadar ka. 
bul edilir. Buna ait proje ve şartnameler isteklilere (125) kuruş 
mukabilir.de posta ile gönderileceği gibi arzu edenler İstanbul 
Şarbaylıl;ı Fen hevetinde tı•lunan bir nüshasını da parasız görebi
lirler. İsteklilerin şartname maddelerinin nazarı dikkate almaları 
ve 2490 sayılı kanunun 3 cü maddesindeki vesikalardan ba"ika bu işi 
yapmağa ehil olduklarına aair resmi bir dairenin vesikasmı da ver 
meleri şarttır. Keyfiyet istı.-kli olanlarca bilinmek üzere ilan olu· 
nur. (2842) 1-4402 

Giimrük muhafaza Genel komu-
tanlığı İstcnı hnl satı~1 alma 

.(om:~yoııund: n: 
1 - Deııiı; vasıtaları için ~tın alınacak olan 100 ton ikinci ne. 

vi benzinin 16.10 935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarrta ek. 
siltmesi yapıfacaktır. 

2 - Tasınlan,m tutarı 31 bin liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır. Paıa ile verilir. 
4 - fstekliler '~ 7,5 tutarı olan 2 00 liralrk vezne m:ılı;buzu ve· 

ya banka mekluplarım teklif mektupları ile bir li kte saat 14 de ln. 
misyona vermeleri. (5708) 1-1256 

Nazilli paınnli ıslah istas~, onurdan: 
1 - Nazilliden Bozdoğ ma giden şosenin be1inci Km sinde vP 

halen kurulmuş lıulunan pamuk istaııyonu yan •nda tohum üretme 
çiftliği için bir Çrkırıkcvi iki tohum deposu ve bir işc:;i evi yeni. 
den yapılacaktır. 

2 - Yapılaca k bu binala rın hepsinin keşif t edeJi (16.062) lira 
(79) kuru~tur. 

3 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, eksiltme ~artnamesi , 
keşif cedveli ve Avan Projeleri Nazillide pamuk ıslah istasyonurı. 
da, Aydın, İzmir ve lstanbulda Zirnat Müdürlüklerinde Ankan· 
da Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Müdürlüğü ııamuk bürosu şefli. 
ğinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

• 4 - Eksiltme 7 teşrinicvel 935 paı:artesi ~ : nü saat 16 da Nt< . 
zilli Belediye dairesinde kapalı zarf usuliyle vapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için mühendis veya mim'.lr olm~k 
veya teahhüt işlerinde bu dereceyi kı.ızarunı:j müteahhit bulunmalt 
ve her ne suretle olursa oisun şimdive kadar en az on bin liraltK 
devlete aid inşaatı muvafık bir şekilıle yaptığına dair vesika ibıa · 
ziyle bu seneye aid kayıtlı bulundu~u Ticaret odasından musad. 
dak vec;ika göstermeleri la7.ımdır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 it!bariyie 
1204 liralık muvakkat teminatın mal~'lndığına vatrrılması lazımdır 

7 - Teklif mektupları vukarda cliirdüncü rrıaddede y~ılı saat. 
tan Iaakal bir saat evveline kadar Nızill" "leledive dairesjne kad:ır 
gelerek eksiltme komisy.>nu başkanlığına gelerek mak uz muka 
bilinde verilecektir. Posta ile göndrrilecek mr',tuplarm vine dör. 
düncü maddede yazıh ı;aat,. kadar komisyona ~elmiş olması ve 
bu zarfların dıs tarafmm mühür mumu ile iyice kapatılmış bu. 
lunması lazımd;r. Postada vukubuhırrık gedk..,,ı-ler sayı'rnaz. 

1-4237 

Manısa şehrinde tesis olunacak elektrik santralr ve tevzi şebe. 
kesinin 500 lira bedel mukabilinde vapılacak oroje ve kesifname · 
leri açı)< eksiltmeye konulmuştur. E':siltme mürtdeti 24 ~ylUI 93S 
gününden itibaren 15 gündiir. İhale R teşrinievel 935 salı !{Ünü sa. 
at on altıda Manisa Urayınıfaki komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin. rli~er şehirlerin projelerini yapmış ve bu projeleri 
Bayındırlık Bakanlığınca tıısdik ettirmiş bulıınmaları ve % yedi 
buçuk teminat akcelerini vatırmaları şarttır. 

Şebekeye ait proje ve kesifnameler hakkında Urayımı--:dan ma. 
IOmat istendiği tııkrlirde ll ••rasız olarıık isteklilere gönderilir. 

(~777) 1--432~ 
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1 
Devlet Demıryolları vt • mantarı l.Jnıum · 

Müdiirlüği; ilanları 

tLAN 
İdaremize Almanca bilir bir daktiloya lüzııııı vardır 

edenleı arasında en liyakatlisi seçilerek işe al macaktır. 
rin Zat İşleri Miidürlüğüne müracaat etmeleri. (2846) 

İLAN 

Müracaat 
lsteklile. 
1-4400 

12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem matbaa kağıtları 
ve kartonları gümrüklenmiş olarak teslimi şartiyle 4 ikinci teşrin 
1935 pazartesi günü saat ı 5 te An karada idare binasında kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 947 lira 50 kuruş luk ~.uv~.kkat temı. 
nat ile kanunun tayin etti~i vesikaları, kanunıın 4 uncu maddesı 
mucibince işe girmeye kan ıni manileri bulunmadı~ına <l:tir. b~!.an 
name ve tekliflerini ay~ı giin saat 14 de kadar l<omısyon reıslıgınc: 
vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız ol;ırdk Ank:=:.ad.~ _J?:lalz-.me daire
sinden, Haydarpn5ada Tesellüm ve sevk M~du~lugunden dağıtıl. 
maktadır. Nümuneler An!tMada ma' " me daıre ~ınde ve Haydarpa 
şada tesellüm müdi.idüğ ii • · ' -:ör'"•r' i lir (?8A4\ t.-4401 

1 ~ı!!iıı:i.T.iı;ly.J:r.iy.iy.iy.iylOy.iylOyLTLTf TLTLyLTLTLyLrLı4i§' ~ 
!!I Kapalı zarf usulile eksiltme ilamfil 

Sümer Bank 
Genel Direktörlüğünden : 

1. - Bursada kurulacak kamıngam fabrikası esas 
binalariyle Müdürlük ve işçilere mahsus binalar, il
tisak demiryolu toprak tesviyesi, fabrika ve iç yolla
n drenaj işleri inşaatı vahidi fiat esasiyle eksiltme-
ye çıkarılmıştır. Tahmin edilen bedeli 1.357.320,70 
liradır. 

. 2. - Bu işe ait evrak ~unlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni şartname 
d) Umumi şartname 
e) Metraj ve keşif hulasa cetvelleri 
f) Projeler 1 
İstiyenler bu evrakı 68 lira bedel ile Sümer Bank 

Ankara şubesinden alabilirler. 
3. - Eksiltme 18 birinci teşrin 1935 cuma günü 

saat 15,30 da Ankarada Ziraat Bankası binasında -
ki Sümer Bank merkezindeki komisyonda yapıla 
caktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5. - Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin 

54.470 lira muvakkat teminat vermeleri. bundan baş 
ka en az 250.000 liralık bir bina inşaatını muvaffaki
yetle bitirmiş olduğunu isbat etmesi ve eksiltmeye 
çıkarılan 1.357.320.70 liralık bu işi halen yapabilecek 
mali iktidarda olduğunu arttırma ve eksiltme kanu
nunda teminat mektubu verebileceği tesbit edilmiş 
bir bankadan alınmış şehadetname ile isbat etmeleri 
Hizımdır. 

6. - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
saattan bir saat evetine kadar Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. Pos- 1 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale tarİ · ·~ 
hinden bir saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanu ~ı ~ 

~ ni şekilde kapatılmış olması lazımdır. t' ' 
fHJ t-44 ı ı _JHI 
•';E:T1T1x1T1T1x1&':r1x1r1T1x1xJ:r1r1T1x1x1r1x1ı§l~ 

ANKARA İCA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME· 
MURLUUNDAN: 

1 - Ankarada Yenişehirde kfıin olup avunduk zade OSIDanın ba 
tapu mutasarrıf olduğu 2476,80 metre murabbaı arsasiyle belediye 
malı olarak SZ6,70 metre arsası tevhit kanunu mucibnice şuyulan.. 
dırrlarak kadastroca 1034 üncil adanın 12 inci parseli olarak 3002,s· 
metre murabbaına baliğ olan arsanın kabiliyeti taksimiyesi olmadı
ğından şüyuun izalesi hakkında istihsal kılınan ilam mucibince sa
tılığa çıkarılmış ve heyeti umumiyesine metre mura.bbaı 12S ku· 
ruş hesabiyle 3754 lira 37 buçuk kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Arsa. 
3 - Satış peı;in para ile olmak üıere 4.11.935 tarihine müsadif 

pazartesi günü ı;aat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sıs~ış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yulfardaki muhammen kıyme 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edılen kıymetin yüzde 75 ını 
bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 16 ıncı 
saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 7S ini bulmadığı takdirde 19.11-935 tarihine müsa 
dif salı günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırrmıda en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi miıtea 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi ü~crinc iha· 
le tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylenıcs& 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da 
ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve tarihten evci 
en yiiksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhıle almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek. 
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine iha. 
le edilecektir. 

8 - Her iki artır .ı<ıua da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dcllaliye resmi müşt~riye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan ıd
dialarrnı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 20.10.935 tarihinde 934· 117 
numara ile dairemzdeki yerinde herkese açık huluncturulan şartna-
memi7:i okuyabilirler. 1-4428 

l'ürk Havv ((urumu 

merkez Ba~k.anlığından: ,, 
Kurumumuz odacılarına yaptırılacak elbise ve palto kumaş Ör · 

nekleri ile şartnamesini görmek istiyenlerin her ~ün ve pazarlığa 
iştirak edeceklerin S ilk teşrin 935 cumartesi günü saat onda He. 
sah İs'eri Sul!hesine başvurmaları. 1--4407 

!\lalive Vekaletin.len: 
Eski Gümüş mecidiye ve aksamının l şubat 1936 tarihinden 

itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılmı.. 
yacağı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da takibat ya
pılacağı 22S7 No. lu kanun mucibince ilan edilmiştir. 

Müddetin hit~mına az bir zaman kalmış olmasına mebni halkı. 
mızın yedinde mevcud bulunan eski g?ı:1üş paralar~n gere~. ve~gi 
borçlarına tediye edilmek ve gerekse ılan ol~nan fıatlar , u~er n. 
den tebdil etti?lmek için malsandıklarına mnracaat etme .en tc ·• 
rar ilan olunur. (2743) 1--4~ 19 



Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komic::vonu ilinlan 
t LAN 

1 - Ankara garnizonunda:ki kıtaat ve milea~Nt illtİJacl isia 
müteahhit nam ve hesabına olmak üzere 9000 kilo •ele yağı açn 
ebiJtme ile münakasaya konulmuıtur. 

ı - Şartnamesi her gün parMlz o~alı Ankara Levuım AmıT. 
liii utın atma komiayonuada g.irllebiıtr. 

3 - MUnakasasr 10 -ilktqrin. 935 pel'fC'Dlbe ı&ntl saat onbette 
Ankara Levazım Amirliği satınalma komisyonunda ?!l'ılac:aktll'. 

4 - Sade yağm muhamnııM W*ll "50 lfn u18t ı •hJ'I t-
641 lira 25 kuruıt~r. . _-........._ ~......_,__ iJI IHıtikte 

5 - lsteldilerıa temtnatJ mu-· ,......--
mez"r gUn ve saate kadar ~ mdlı HU ~Jeti. (2'41) 

1-4273 

Milli Müdafaa Veltfdeti Satın ı\lma 

Komisyonu üanlan 

tL AN 
o.ı.. tdıhl ihtiyacı için 90 • ilt • 185 adet hastane çadırı ile S 

ili 8 takım mneliy•pdnlıan _,..ud-1iyle sataalaacaktır. 
llWeli 7.10.935 pUMeel &lııtt .- tU .. ır. 9adeli {llUOO) Ji. 
radır. Teminatı mmaldıalai -ıı• unııı.. Bilal Ye r..-.neüni 
almak ve gö~ illiJıeıtle~ M .,. •••W • M.11. • ıımıllD alma 
komisJlllluncfan alınacaktır. Eksiltmey~ gireceklerin 2490 numara
lı ı.a-a dsterilen velıilralar ve 11250 liralık teminat 9C teklif 
melılupl.nylt birlikte belli gün ve saatinden en az bir saat evet ko-

,.,.,_ gelmllerL (22JS) 1-3594 

bir saat evvel M. M .V. Sa. At. 
lto. na vermeleri. (2677) 1-4190 

BtLtT 
1 - Bir kilosuna biçilen eder 

uo kwut olan 30 bin alo kun. 
tlara boyası kapalı zarfla e lı:ailt. 
meye konulmuttur. 

Z - İhalesi 14 birinci teırin 
1935 pazartesi ltfinU saat 11 de. 
cJiıo. 

S - Şartnaııtıe 185 kurup M. 
M. V. Sa. AL 'IGo. dan alınır. 

4 - ıtkailtmeye girecekler 
2475 lil'alık ilk inanç parası mak
IMls Yeya nıektuplariJe kanunun 
2' ft 3 &neti maddelerinde yuılı 
belgelerile birlikte bazırlıyacak. 
lan teklif mektuplam11 ilaaleden 
lıli:rı .-t" .-.el K. M: V. 1atm al. 
•Jrwls)•auna vermeleri. 

(2"153) l-4304 
81LIT 

1 - &elhis garnizonu içan 
lllepmiae tiiçiten eder 16.000 lira 
olan bir milyon kilo meıe odunu 
kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
ma+Jtm'. 

ı - thaıesı ız.t0.1935 ıalı 
gwıU saat GOda EIUizde tümen 
satın alma J[o. da )'apılacaktır 

3 - fattn11me 4-kırada M. 
M. V. Sa. Al. Ko dan aJmrr . 

.. - İlk inanç PUMI l2fl li· 
racbr 

5 - Ek8iltııııleye giııeaslde r 
....... ,ekiı.lc baarladıldirı tek. 
Jfl mektuplarım Uııale uada.ten '* ..a evel 'UzisıeJe tilmla H· 
tm ... Ko. na 1llellllelerl 

(97ı) 1-4447 
BtLtT 

ı.t.daaJdalti KDleU w •aı . 
.. Hmledle hrlalWd ..... 
IUlkerf lleethıisı ı.o •e ıı inci u. 
mflarma yeniden talebe alma
caktlıf., Girmrte iıtckU baaJunan· 
JMııi • ıriektephİre wy• ..Ur. 
tik §Ubelerine hemen mtıracaat. 

Kültür Bakanhgı 
Artırma, eksiltme omi&yonundan 

Ekllltmeye konaJma it IUat okunaMKUı maJdaa. a'Rdanldı .. 
mahtme: 

. 6 1-44'.;;48~~~~~~1t~:~ -,~-~ .. -· 

. " 
" ,, 

'6JIA& mT .... J.,t.111 
Çanak ........ nm1dl 

• 
• ,. .. 

" • 
" .. 

" .. .. 
" 
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ANKARA. ICRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME-1 

MU Rl,UOUNDAN : 

• - lpolek oJ.up &atılmasına karar verilen tapunun ada 160, par
eel 12, ura 137 numarasında mukayyet ve Hacıdoğan mahallesinin 
karya~dı çıiunazında ve tapusunda taş döşeme sokağında kapısı 

llzerındo 36 n. yazılı 86 metre murabbaı sahada kain bit balı ahşab 
hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık, artırma. 
,. >jLiı:arılmıştır 

:. - - Evsaf ve mtiştemiHit: Mezkur hanenin kapısından girilin· 
ce .ıtak bir tahta merdivenden inilince bir avlu solda bir ahır bir 
ktimea bir odz bitişiginde bir oda yukarı katta bir hala büyük bir 
oda mevcud çatısı tenikedir heyeti umumiyesine bin beş yüz lira 
kıymeı takdır edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 11.11-935 tarihine mtisa. 
dif pazartesi günü saat 14-16 ycı kadar icra daires~ gayri menkul sa. 
b:f memurluğunda yapılacaktır . 

4 - Talıpler takdiı edilmi~ olan yukardaki muhammen kıy
metın yU.ıde 7,5 ğı: nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın 
"m;nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
U ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - 1~u tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 26.11.935 tarıltine mü· 
aadif Salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada e n 
R<>k artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi muteakip 
veı ilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihal ta· 
rihinden iübaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
lçin yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da 
ihale bedeli yatmlrradığt takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teıklifi veçhile almağa razı olma.ısa gayr menkul ye. 
niden on tbeş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran 
talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ıhale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların l>u gayri men. 
IDu1 üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
l&zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmacf.ık~ sa· 
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.11-935 tarihinde 933/ 468 
numara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şart-
namemiı:i okuyabilirler. 1--4439 

Samsun ~arbayhğından: 
ı - Samsun elektrik ve su fabrikalarının sekiz aylık ihtiyacı 

olan asgari 240, azami 260 ton mazot evsafı fenniye ve münakasa 
ıartnamesi dairesinde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 28-10.935 glinlemecine rastlayan pazartesi gunü sa
at 10 da belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektuplarnn mu. 
ayyn saattan bir saat evel encümen Reisliğine makbuz mukabilin.. 
de vermelidirler. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek şirkıetler 2490 numarah lı:anunun 
3 üncü maddesinin A ve B fıkralarına göre vesikalarmı göstermeye 
mecburdurlar. 

5 - İşbu mazotun muhammen bedeli yirmi iki bin yüz liı:adır. 
M1:1vakkat teminat 1657 lira elli kurustur. 

6 - Şartnamenin örneği bedelsiz ~larak istiyenlere verilir. 
(2861} 1~4445 

Merkez Lahuratu varları 
Müdürlfio«iiııden: 

Müessese hayvanatı ıçın alınacak · 60000 ilci 90000 kilo arpanın 
eksiltmesi pazarlığa çvrilmiştir. Tahmin bedeli 5409 liradır. İha
lesi 11.10.1935 cuma günü saat 15 dedir. Şartnamesi Direktörlii
ğünden verilir. Pazarlığa girecc-klerin 2490 sayılı kaı:ıunda yazılı 
ıartlar dahilinde ve muayyen günde 405 lira,ık temi.natlariyle be
raber Ta~ım Bakanlığı muhasebesinde toplanan ko~isyona rnüra. 
caatları. (2880) 1-4459 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME
MURLUGUNDAN: 

1 - İpotek olup satılmasına karar '-:erilen Tapunun esas 93, paf. 
ta 72, ada 368 parsel 2 numarasında muıkayyet ve Erzurum mahal. 
lesinin yağcı sokağında 1/4 N. 113 metre murabbaı sahada kain bir 
bab ahşaphane aşağıda yazılı ~ardar dairesinde açık artırmaya çı. 
karılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Me~kÇır hanenin kapısından girilin
ce avlu solda bir oda bir mutıbah bir sofa, diğer kapıdan girilince 
bir mutbah ve bir kömürlük merdivenden çıkılınca büyük bir oda 
mevcuddur heyeti umumiyesine bin yüz lira kıymet takdir edil· 
miştir. 

3 - ·· Satxs peşin para ile olmak 11zere 11-11.935 tarihine müsadif 
pazartesi gü-nü saat 14.16 ya kadar içra dairesi gayri menkul .satış 
memurlağunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
% 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milU bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür günün 16 
mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İsbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 26-11.935 tarihine müsa· 
dif sah günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran taiibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin tale. 
bi üzerine ihale tarihinden iHbaren kendisine bedeli 
ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi gün kadar mehil ve
rilecektir. İşbu müddet zarfında da ihale bedeli yatırılmadığı tak. 
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yüksek teklifte bulu.. 
nan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı sorulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci talipten tahsil e. 
dilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veç'lıile almağa ra· 
21 olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikinci artırmaya 
çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu haccı ile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o. 
lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men. 
kul üzerindeki haklarmı ·.;e hususile faiz ve masrafa dair olan id. 
dıalarrnı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
Jazımdrr. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1·11.935 tarihinde 33-432 nu. 
.mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname, 
rr.:-: "lctıvabilirler. 1--4438 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZf. 

Ankara Çimentoları T. A. Ş . . 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

ARTA_ Fabrikasının Yeni İlnal ettiği, mühürlü ve damgal 
torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

• 
CIMENI'OSU ite yaptırınız 

KARTAL ÇIMENTOSUNUN EVSAFI: 

htanbul Mü1'endis Mektebınin 4.9.!)35 
tarih ve 80 numaralı raporuna göre: Terlı:ibi 

Mukavemeti Ateşte ıayıat: 0,42 % 
20,70 % 

7,00 % 
2,80 o/e 

65,52 % 

Harç 1: 3 Si 02 
Al2 03: 

Çekme Sıkma 

~7f 28 [28c -l, 7 - 28 28c 

20.0 ırulınm 278 nonı:·s2s 

Fe2 OQı 
Ca O: 
Mg O ı 1,28 % 
s 03: 2,17 % 
Tesbit edilemiyen: 0,11 o/o 

100,00 % 

Bütiın büyük işlerde mi.tteahhidlerin kullan drklan bu çimentonun mukavemet, tazyik ·e 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsalin~ faik olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş -
ler büyük bir süratle ve bir kaç saat içinde inşaat mahalline kadar testim edilmek suretile 
infaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi Tel: 1060 

H 1760 

Ur. CEMS'io 

Nasır ilacı 

En eski nasıı l arı !>tle pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu : ln~ıliz Kan 
z:uk eczanesi, her 'eczanede bu· 
lunur. :iddi ve müessir bir na 
sır itacrdır. 
Kanzuk öksürük şurubu: OksU 
rUğU kııti şekilde durdurur. 

~ HllllllilllllllUlllllQ1111!111111U11KllllllU11111UlllUl111illl111UltlllnlllllUlll'IM ~ 
~ ~ 1 Dr. TURGUT ~ 
~ Cebeci Hastanesi Operatörü 1 
1 Hastalarını Adliye Saray ~ 
~ karşrRrnda Havati apartmanın ~ 
~ da her giln 15 den 19 za kadaı ~ 
~ kabule baı:ılamrştn. ~ 
~Glllı'HOlll:lllıııımıııınınıııııuııruııımıınlUllllRlllllllUlllDIUlllllllUIQI' &; 

Doktor 
Ali Maruf (1nver 
DERi, F1RENG1 VE BELSO 
GUKLUGU HASTALIKLAR! 

M'OTEHASSIS1 

Tabakhane caddesi başında Al 
trntaş sokak No 17. Hastalarmı 
her~n 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

M E 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARlF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa.. 
zardan başka her gUn sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri voksuzlara 
parasız. 

-, 
lmtiyu sahibi ve Baş.mu ·ı 

harriri Falih Rıfkı ATA V ' 
Umumi neşriyatı idare eden 

Vur İşleri .MUdilrU Naeuhl 
BAYDAI\ 

Çankm caddesi civaunda 

U/ua Baumevind• bmlm•f· J 
tll. 

Demir ve malzemei inşaiye şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. ızsg 

Tashih 51111111UIDllllllllllllllllllllllllllHUlllllUllllllllllllUllllllllllllHUlllllllllllllllll 5 
GazetemiLı.1 Z9 eylôl 1935 ~ AVUSTURYA ~ 

rih ve 5092 No. sayısının altın. = E! 
cı sayıfasınm 1-2 ve 3 Uncü sli. E! SEN JORJ MEKTEBİ =: 
tunlarında neşredilen Ziraat ban· ~ Si 
kasının 30.6.1935 umumi vaziye. ;: i$ 
tindeki (16 501 6.91 06) rakamı. := Taşra talebesine mahsus leyli ıkı&rru bulunan ve Alman 5 
nın sonundaki altı (8) olacak i- ı ES lisanını öğreten me.k,tebdir. Mekteb, iki sene zarfında ıihzari S§ 
ken yanlışlıkla (6) olarak yazıl := kurslarla almancayı mükemmelen öğreterek mevcud bütUn :a 
ınış olduğundan t;ıı;hih olunur. 5 ımıfları takib edebilecek derecede hazırlatır. § 

"~'...,,'"" ...,""',,_,"",... '"" .,.,~ 15 Mutedil bir ücretle, havadar bir yatak odasında yatmlu S2 
~ . •.., , ~ § YIC gece gtiodilz gayet mükemmel yemek Verfür. a 
~~ \ .. k.·r1 liabrıkalar Umum~ = Mektebin fevkalade zengin bir kıUtüphaneıi ve jimnaatik e 
~ \fiidiirlii~ii Satmalma ~~ S salonu ve asri duş tesisatı vardır, =: 
~ L. • fl" 1 ~ = Fazla tafsilat almak için Sen Jorj Müdürlüğüne müraca.. $ 
~~ ~0011~vonn an art ~ := at olunması. 5 
" 30 ADET DESTERE = Adres: İstanbul, Galata, Osmanlı Bankası karşıamdakı.i § 
468~ahmin edilen bede~t~~~) ~ııılliıt~;niıl;i,1:1m~ü;,~iuiüfıii11111111111111111111111111111nüiÜtnİımm1111111~ 
lira olan vukarda mikdarı ve 
cinsi yaııiı malzeme askeri rab. Samsun Tümen Sa. Al. Ko. Bfi&k. 
rikalaı umum müdürlüğU satın 'J 
alma komisyonunca 15/ 2. teşrin/ 
935 tarihinde cuma gllnü saat 14 
te açık eksiltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyond .. ı verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (337) li. 
ra (50} kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mez·kOr gtin ve saat. 
te komisvona müracaatlarr. 

(27S5) 1-4321 

KIRIKKALEDE GURUP MÜ
DÜRL0ôtl B tN A.Sl fNŞASl 

Keşif bedeli (12114) lira (57) 
kuruş olan yukarda yazılı inşa. 
at Askeri Fabrikalar Umum Mil. 
dUrltiğü satın alma komisyonun. 
ca 17 / 1. tesrin/ 935 tarihinde per. 

sembe ı;inü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (61} 
kuruş mukaıbilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (908) lira (60} kuru. 
şu havi teklif ntektuplarrnı mez. 
kOr günde saat 14 e kadar komis. 
yona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen gün ve saatta komis
yona müracatları. (2745) 1-4275 

ZAYt 

Siirt orta okulundan aldığım 
diplomamı yitirdim. Yenisini a. 
lacağımdan eskisinin değeri 
yoktur. Cemil Özkan 

Acele kiralık 
4 odalı ınilkemmel bir apartx. 

man. Yenişehir Paşalar tepesin. 
de Fevzi Çakmak sokak No: 7. 
üst kata veya Kınacı Han işevi· 
ne müracaat. Tel: 3714 

1-4386 / 

Amasya garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 5000 kifo 
ecinrniş sade yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
4700 lira olup muvakkat teminatı 353 liradır. Şartnameai Sam.sun 
Tümen satın alma komisyonundadır. İhalesi 16/1. Teşrin/935 çar. 
şamba günü saat 16 da TUmen satın alma kıomisyonunda yapılacak
tır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliplerin 
ihaleden bir saat evveline kadar mektuplarını komisyona vemMS. 
leri ilin olunur. (2872) 1--\453 

Samsun Tümen Sa.Al. Ko. Bşk. 
Samsun garnizonunda bulunan kıtaat ihtiyacı için 10000 er.in

miş sade yağı kapalı zarfla eksilt.meye konulmuştur. Taıbmfn be
deli 9300 lira olup muvakkat teminatı 698 liradır. Şartnamesi Sam
sun tümen satın alma komisyonundadır. İhaiesi 16 1. tqrin 935 
çarşamba günü saat 15 de tümen satın alına komisyonunda yapıla.. 
caktır. 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince taliple
rin ihaleden bir saat eveline kadar mektuplannı, koıniilfona ver. 
met.eri ilin olunur. (287!>) 1-4458 

Türl{ Hava Kurumu 
• Büyük pıyangosu~ 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
19 uncu tertib 6 ncı keşide 11/1 inciteşrin 935 tedi.r, 

~ 

Büyük ikramiye 200.00l lira 

İnhisarlar Ank.ara 
Baş müdürlüğünden: 

Ankara inhisarlar Baş Müdürlüğü için altmı~ ton yerLi kok 
kömUrü açık ekısittme ile alınacaktır. 

Eksiltme 21.10.935 pazartesi gilnil saat onbeşde bat mUdUriyette 
yapılacaktır. Muvakkat teminat akçesi (120} liradır. Şartlan an. 
latnak istivenlerin müracaatları. (2869) 1--4451 

SİNEMALAR 
c yJNi . j BÜY·u·K·G·A·L·A·G-~E-.C·E-Sf ___ B_U.Gu·· N-B-UG-EE 

1 
l.KULÜP) 

, yıldızı Kay Francis ve 
kadmlarm aahhar mabudu Ro -

nald Colman'm temsil ettikleri 
GÜNAHIM, AŞKTlR 

Numaralı yerlerinizi gündüzden 
tedarik ediniz. 1 

Baştan başa heyecanlı sahnelerle 
dolu harikulade bir eser 

ESRARENGİZ HANE 

Baş rolde: Jean Boitel - G. Mauloy 


