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Tiirk ekonomisi: 

Uç Beyaz 
(Ba§l 1. cı sayı/ada) 

miz gibi, şekerdir, geçen yıl açı
lan dördüncü §eker fabrikası ile 
memleketimiz için ikinci beya7 
işi de halledilmiştir. 

Şimdi üçüncü beyaza dönelim: 
Bu işin de, ötekiler gibi, kotarıl
ması için Kayseri kombinasının 
kurulması ilk büyük adımdır. E
reğli ve Nazilli fabrikaları ile bun
lardan sonra kurulacak olan Ma
latya fabrikası, başlanr/an işi ta
mamlıyarak, pamuklu dokuma en
düstrisini zafere eriştirecektir. 
Çünkü, ekonomik varlığımızda ve 
kambiyo dengemizde büyük ve ö
nemli rolü oynayan pamuklu do
kunıa endüstrisini kurma hamle
si, en kısa bir zamanda, memleket 
ihtiyaçlarının eksiksiz olarak kar
şılanacağına şüphe bırakmıyacak 
kadar kuvvetli ve hesablıdır. 

Un için böyle olmamış mıydı? 
Yiyeceğimiz ekmeğin ununu dı
şardan getirirken, 1 nönü huküme
tinin aldığı tedbirlerle, bugün baş
ka memleketlere buğday satanlar 
arasına kanştık ve böylece "Tür
kiye tarrm memleketidir,, denilir
ken gülünç sayılmaktan kurtul
duk. 

Şekere gelelim: 1926 da kurul
maga başlayan şeker /abrikalariy
le girişmiş olduğumuz şeker işi, 
memleketimiz için kotarılması 
zor bir mesele idi. Çünkü şeker 
endüstrisi büyük endüstrilerde(l
di, tekniği sade değildi, çok kapi
tal isterdi, ve nihayet, pancarcı
lik da çok bilgiye ihtiyaç göste
ren tarımlardandı. 

Üç beyazın en çok güçlüklerle 
dolu olam saydan şekeri biz, se
kiz yıl gibi kısa bir zamanda, ek
siksiz başardık, ve işte bu kadar 
güç bir işin bu kadar az bir zaman
da, dediğimiz gibi, eksiksiz başa
nlmış olmasıdır ki bize, üçüncü 
beyazın, yani pamuklu dokuma 
davasınm halli yoluna girebilmek 
kuvvet ve cesaretini vermiştir. 
Bunda birinci merhale Bakırköy 
bez fabrikasının büyütülmesi idi,· 
asıl hamle Kayseri kombinası ile 
yapıldı. 

Turhal şeker fabrikası açılır
ken !fiCker davasında gayeye varıl
dığını bildiren lnönü, bundan son
ra açılacak dokuma /abrikalariyle 
üçüncü beyaz davasının da başarı 
ile neticelendiğini, iyice inanıyo
ruz ki, bize müjdeliyecektir. 

Üç beyaz meselesinden bahse
dilirken bic noktayı göz önünde 
bulundurmak gerektir; son üç şe
ker fabrikası kurulurken şeker 
labrikalarımızın ihtiyaçtan aşkm 
şeker çıkarabilecek büyüklükte 
yapıldıkları. hatta bunlardan bi-

rinin lüzumsuz olduğu yolunda 
dedikodular işitildi. Bilgiye da
yanmıyan her söz gibi bu dediko
dular da, bizim ekonomik duru
mumuz içinde, yapmakta olduğu
muz hamleler üzerine yanlış te
sirler yapamaz, alınan hızı yavaş
latamazdı. Çünkü kurduğumuz 
şeker fabrikalarının kapasitesi, 
pek yakın vakitlere kadar h,arca
dığımız şeker mikdarı olan 
65-10 bin tondu. Ve geçen yılların 
SO-SS bin ton yoğaltım mikdarı 
ise nomal sayılamazdı. Netekim, 
son üç aylık yoğaltım mikdarı, 
yıllık yoğaltımın gene eski mik
dara çıkacağını göstermektedir. 

Kurduğumuz büyük endüstri
nin verimli ve ekonomik bir tarz
da çalışması bir memleket dava
sıdır. Ve bunda dikkat edilecek 
nokta bu davanın ilmiğ esaslarını 
bilerek saglam adımlarla ilerle -
mcğe devam etmektir. Mer;;ela, 
bu yıl kuraklık yüzünden 1 şak 
şeker fabrikasının işletilmc:mesi 
bir tenkid konusu olmamak ge· 
rektir. 

Tüı:/u sebeblerle, bir fabrikayı 
İ§letmemek, bizim için, laydalr o
labilir. Çilnkü Türkiye şeker en
düstrisi bir bütündür ve bütün 
içinde §U veya bu fabrika G,iye ay
rımlar yapmak yanlıştır. Günden 
güne gürbüzleşen bu endüstriyi 
korumak için alınan tedbirleri te
laşla ve yersel kaygularla karşı
lamak, en az, endüstrileşmenin 
anlamını bilmemek demektir. 

Uşak'ta fabrika işlemiyorsa, 
bütün pancarlar şeker endüstrisi 
tarafından satın alınmıştır. Yani 
üretmen zarar görmemiştir. M e 
murlar ve başlıca ustalar için de 
diğer fabrikalarda iş var. Şurasını 
unutmamak lazımdır ki biz dev
letçi endüstrinin ekonomik işle
mesini ilk şart olarak koşuyoruz. 
Mahalli hislere kapılarak, ona e
konomik olmaktan uzaklaşması 

nı nasıl tavsiye edebiliriz? 
Üç beyaz davası kalmamıştır. 

Bu davanın pamuk kısmını da Ü· 

zerine almış olan Sümer Bank 
vazifesini tamamladığı gün bütün 
yurd kendisini alkışlıyacaktır. 

Ancak ilave edelim ki vazifeyi ta
mamlamak demek, bugünün en 
aşağı hadde inmiş yoğaltımım 

değil, yarının nomal ve hatta üs
nomal yoğaltımını karşılıyacak 

derecede iş çıkarmak demektir. 
Çünkü fazla üretimlerden mem
leket için faydalanma çareleri de 
vardır. 

Mesele, yukarda dediğimiz gi
bi, ekonomik ve verimli çalışma 
tarzını bulup tatbik etmektir. U
lusal .endüstri örgütlerimiz ise bu 
tarzı bulmuş ve tatbika ba .. Jamış 
tır. • * 'i< 

Giincü·lilı 

H RBT\N SONRA ..• 
(Başı ı. ci sayı/ada) 

ğınin doğuracağı kargaşalıklar -
dan her hangi birinin ilk safa geç 
mesi şeklinde olab'lir 

Bütün bunlar üzerinde hüküm 
yürütmek, harbm a kerlik mese -
leleri üzerinde hükiim yüriitınek -
ten çok daha karışık ve zor oldu
ğunu unutmamalıyız. Kendisine 
karşı herhanS?İ bir tedbir düşünü -
lecelc devlet Fransa ve Rusya'dan 
sonra Avrupa'nın en büvük ordu
sunu, lngiltere ve Fran a'd n 
sonra Akdeniz'in en büvük do -
nanmasını elinde bulundurmakta 
dır. Hava kuvvetlerinin önemi de 

kara ve deniz kuvvetlerinden da -
ha az değildir. Sonra Fransa'nın 
büyük karışıklık ihtimalleri ara 
sında ne dereceye kadar İtalya 
ile yanyana kalacağı, ne kadar 
ciddiğ bir mesele ise, Fr nsa'nm 
ltalya'yı ne dereceye kndı.r hıra 
kncavı da o kadar ciddiğ bir me 
seledir. 

Bugijnkü arsıulusal şartlar kar· 
sı ında a lınacalt derslerin başlı 
cası ise. her memleket için, henüz. 
en büyük ve tek güven unsun nun 
k,.ndi mürlafoa kuvvetlerindnn 
ibaret olduğudur. 

F. R. ATAY 
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1 DIŞ HABERLE 
üÇ HARB GüNüNDN SONUÇLARI 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

lasma bakan yüksek yerlerde kuvvetli 
noktalar işgal etmişlerdir. 

İtalyan kuvvetleri §İmdiye kadar hiç 
bir mukavemetle karşılaşmamışlardır • 

luzlyanların ilk hedefi 
Roma, 4 (A.A.) - İtalyanların ilk 

hedefi, Adigrat.Adua.Aksum hattını 

tutmaktır. 

Dünkü İtalyan saldırımı üç koldan 
yapılmıştır. Adua-Aksum hattına ha
kim Darotakl dağlarım tuttukları ,.sanıl. 
maktadır. 

Habeşistan asker topluyor 
Adisababa, 4 (A.A) - Havas ajan -

sından: Dış bakanı Adua bomlıardıma 
nının tafsilatını uluslar sosyetesine 
telgrafla bildirmiştir. 

İlk saldırımı sabaha karşı 4 uçak 
yapmıştır. Rastlıyan ilk bo!'llba, kızıl 

haç bay.rağı çekili olan bir hastanenin 
üzerine duşmuştür. 

İkinci saldırımı saat 10 da iki uçak 
yapmıştır. Ve bu iki hiıcumda 78 bom 
ba atılmıştır. 

Dolaşan bir yayıntıya gore habeşler 
Agame alinde italyanlan puskiırtmüş • 
lecdır. 

Havanın AdiFababaya karşı yapıla

cak bir uçak saldırımına engel olduğu 
söylenmektedir. 

Bütün habeşlerin ulusseverlibine hi 
tab eden sef rborlık bildiriği impara • 
tor sarayı önünde okunmuştur. Sefer
berlik hemen başlamıştır. Fakat asker 
ler kıtalarına ancak 12 ilktcşrinde ka. 

tılabıleccklcrdir. Gerek hiıkumct, ge -
rek halk .soğukkanlılıgı muhafaza et 
mektedir. YalJancılara karşı hiç bir ha 
.rekett' bulunulmamıştır. 

Sef~rberligin bir milyon k.i~iyi silah 
altına top ıya~ ı söylenmektedir. 

Orduya gelmiyenler kurşuna dizile. 
cektır 

luılymılar ilerliyorlar 
Adisab ba, 4 (A.A) - Bildirildiği-

ne göre, Agamen yakınında b şlıyan 
savaş. devam etmektedir. ltaly • 
yanlar gereç kaybetmi~eı ve bir mik. 
dar esir bırakmışlardır. Habcralma ser 
viı::i fena işlediğinden fazla haber alı. 
namamı tır. 

Habeş ordıısunu n ilk 
başarıszlıl.lm ı 

Adisababa, 4 (A.A.) - Resm'ğ ola
rak bildirildiğine göre, Ras Seyum'un 
kuvvetleri Adua civarında bazı başarı-
sızlıklara 1anıışur. 

Burada söylendiğine göre dün . ı 

harekt:tlerc kırk kadar İtalyan uça w i~

tirak etmi tir. 

Bugün italyanlann biltün ceph · 
üzerinde sald nma gecmeleri beklen .. 
mekte ve Adi ababa•ya karşı yapılacak 
hava hücumlarınd,an korkulmaktadır. 

Demiryolu dura y"Inın etrafına uçak top 
lan yerleştirilmiştir. · 

Butun beygir ve katırlar yiyecek 
ve gereç taşımak için zaptolunacaktır. 

1 talyan elçili w ini bekleyen kıta, im • 
paratorun muh faza lrnvvetlerinden 300 
atlı il kuvvet] ncl'rilmiştir. 

Ogadcnde ccırvışnıa başladı 
Adisababa, 4 (A.A) - Royter ajan 

sının Harrardan aldıgı haberlere göre 
bu sabah Ogadende çarpışma başlamış 
tır. 

llabe~ler Adımdan çcldlecclder 
Londra, 4 (AA) - Star gazetesi ha. 

beşlerin Aduada sonuna kadar dayan
mıyacaklarını ve yavaş yavaş geride 
toplanmak üzere emir aldıklarını bildir 
mektedir. 

Dün İtalyanların ileri harekette bu 
lundukları Musa Ali dağı civarında da 
savaş başlamıştır. Elli bin kişilik bir 
habeş kuvveti Cibuti - Adisababa yo. 
luna doğru ilerliyen italyanları dur -
durmak için emir almışlardır. Bu böl. 
gede İtalyanların 96 hücum a:abası ve 
bir çok uçakları vardır. 

Kunlı ve şiddcili çarvışnuılar 
Londra, 4 (AA.) - İngiliz gazete 

]erinin Adisa.babadan aldıkları haberle. 
re göre, habcş komutanlığının bıldi .. ;. 
ğinde şöyle denilmektedir: 

"Aduayı uzun müddet topçu kuvve
tinin agır ateşi altında tutamazdık. 

Bu gazeteler, diyorlar ki: 
İtalyanlar, ağır tayyare topları ve 

tanklar kullanmaktadırlar. İtalyanlar. 

eski kaleye doğru bir geçit teşkil et· 
mekte olan Ramab dağına hücum ctmış. 
ler ve bu dağı .zaptcylemışlerdir Adu
anın :ıaptı için fecir vaktmdanberi de 
vam etmekte olan savaş esnasınd.t her 
iki taraf büyük kayıplar vermişlerdır. 
Habeş1ıler, uçak bombardımanından çok 
m•.Jttcs~ir olmuşlar ve Agamı ile Adi 
grat yakınında bozguna uğramışlardır. 

Aduo'da komutanhgı yapmakta 0-

Jan Ras Seyum'un hususiyle uçak bom. 
bardımanları dolayısiylc mevkiini ter
kedeceği söylenmektedir. Elindeki as
keri emin bir yere çekebileceği umul. 
maktadır. 

Halıeşliier, Aksum yakınında Mal. 
baride iyi dayandıklarını ve orada şim
di çok şiddetli bır savaşın devam etti 
ğini söylüyorlar. 

Kı;,ıldcrıizde italyun filo:m 
Port.Said, 4 (A.A.) - İtalyanların 

Kızıl denizde 4 kruvazör, S destroyer 
bir şilep ve altı denizaltı gemisi bulun. 
duğu sanılmaktadır. 

Yeni iuılymı kıwlurı 
Napoli, 4 (A.A.) - "Biancamo,. ge

misi 12 subay ve 3.250 nefer yüklemiş. 
tir. 

lsk.enderiye limanında cılınun 
tedbirler 

Londra, 4 (A.A.) - Royter aj .. nsı. 
nın bildirdiğine göre, Habeşistanda bar
bın başlamış olduğu haecri gelir gel. 
mez İskenderiye zabıtası, perşembe gü. 
nü hemen bundan haberdar edilmiş ve 
şehrin en önemli noktalan polis tara
fından tutulmuştur. 

Bir hafta önce temizlenmek üzere 
alman İtalyan neferlerine aid tabanca. 
lar kendilerine iade edilmemi tir. İn. 
giliz yüce komiseri Sir Miles Lampson. 
perşembe günü uçakla Kahireden bura
ya geJmiş ve İngiliz kara ve deniz ko. 
mutanlariyle göri:şmiistür. Yüce komi. 

SON DflKIKfl 
Bu sabah bir buçukta T uluz 

radyosundan aldığımız haberlere 
göre: 

Ad
0

(!rat şelıri italyan kuvvetle 
rinin eline geçmiştir. 

Bu sabah Cenevre'de yapıla -
cak olan konsey top1antı&ı, huru
si mahiyette olarak öğleden sonra 
J•apı,acaktır. Konsey resmiğ ola -
rnk nazartes: ırünü toplanacaktır. 
s·r Sa.muel Hor'un bu toplantıda 
bulcnmıyacağı umulmaktadır. 

Adisababa'dan 4 tar'hiyle ge 
len bir aians haberine göre dp: 

Adisababa, 4 ( A.A.) - Raı 
Seyum bir taraftan Adaa'da İtal
yanlara kar§ı korken öte taraf tan 
12 bin ki§ilik bir kuv1Jetle kuz.ay
dan Adua'nın garbına doğru A -
gordat yönünde ilerlemektedir. 
Ôncü kıtalarının Eritre sınınnı 
geçtikleri ve birkaç ita1yan mev -
,.:ini :~nal P-ttikleri söv1°nmekte 
dir. Erifreli ve somal'li birçok 

İvning Standard, habeşlerin, gece 
karanlıklarından faydalanarak hırpala. 

ma hareketlerine başladıkla.rrnı ve yer
lerf gyet iyi bildikleri için bunda mu 
vaffak olacak durumlla olduklarını yaz 
maktadır. Gene bu gazetenin aytanna 
göre, hah lcrin büyük kuvveti, ccbhe 
geri inde Uallo ili vadisinde bulunmak 
ta ve itaJ nları orada beklemektedir. 
Bu kuvvet her dal ika yeni cebhane ve 
asker ile l yfmektedir. 

Ekcçeync Telgraf aytarı şu telgırafı 
Çl' kn',. ı 6 

l y rl" a kerler habe~ taralına g ç -
mistir. 

Adua yakınlarında bir İtalyan 
uç ğı ate~le düşıirülmü tür. 

ser, mısır ordusu komutanı Sir Çarlton 
Spinks Pş. ile de görmüştür. 

Roytcr aja.1sına göre ulusal Veft 
fıI1kası mensubları, İngiliz sıyasasına 

yardım etmek lehinde rey vermişlerdir. 
Arap gazeteleri, pek yakında bir in· 

giliz - mısır süe1 ittifakı yapılacağını 

yazıyorlar. 

Çirulı•ld iıı~iliz /ilosımc• lıazır 

l>ulunnwk emri verildi 
Nankin, 4 (A.A.) - Yabancı dıplo. 

masi çevenlerınden öğrenildiğı'le gore, 
İngiltere. Çin sularında bulun n deniz 
ku•!vetlerine. harb sahnesine y n kı

yılara h reket etmek üzere h ır bu. 
lunmak emrim vermi tir. 

Habe.)sturun 11/uslcır sos) <'lt•:;ine 

bir ıwlaıu 
Londrn, 4 (A.A.) - Adisab badan 

bildiriliyor: Habeş hükümeti, t rrw: 
ve tahrik hah ınde İtalyanlar tarafın
dan yapılan ılh mlara cevab ol rak u .. 
)uslar so yete ne gonderdiği bir nota.. 
da, Agami ve Adigrat bölgclerinın ıtal
yanlar t rafmd n istila ı hakk nda ilk 
resmi h lM-rleri vermektedir. 

Aduarım ulmdığı söyleııi;yor 

Romcı, 4 (A.A.) - Adua'nın hndı· 

ğı hakkında özler dolaşmaktadır 
Bu akşam yurdsevcrce bir g teri 

yapılacağı bildirilmektedir. 
Londra, 4 (A.A.) - Resmen bildi. 

rildi w ine göre Ras Seyumun kuvvetleri 
bu abah Adua yakınında bozguna uğ. 
ram lardır. 

01:aclenclc 2000 lıabc§ öldü 
Adisa: aba, 4 (A.A.) - Harardan ge

len bir telgrafta bu sabah Ogaden ilin· 
de yapılan §iddetli çarpışmalarda habe • 
lerden 2000 ki inin öldüğü ve birçok 
yaralı bulunduğu bildirilmckteair. 

Adua"ıkı haııb deram ediyor 
Adisabqba, 4 (A.A.) - Adua ölgc. 

sinden gelen son haberlere göre, bu 
şehrin önünde büyük bir sav ş başla· 

mıştrr. Habeşler. kendi mevziler n(' iyi• 
ce yerlesmişlerdir. İtalyanların Heri 
hareketi büyük güçlükle karşılaŞIJ'akta. 
dır. İtalyanlar Adua'yı işgal ~tmek ve 
daha iyi mevzilere yerleşmek için çok 
çalışıyorlar. Her iki tarafın kayıpları 
çoktur. Yalında halbcş hükümeti. bir 
harb bülteni çıkaracaktır. Yanndaıı 

başlamak üzere sansür ilin edilecektir, 
Dessie'deki İtalyan konsolosu 150 ki§I. 
lik bir k~rvanın başında olduğu halde 
bugün sağ saliır. Adisababaya gelmiştir. 

Adisaba":>ada diplomatlardan başka 

bütün ita1yanlar Cibutiye hareket et

mişlerdir. 

luıly"n ucakları Tigre, c 
bildirigler attılar 

Londra. 4 ( A A ) - Royter jansı· 
nın Diredaua•dan haber aldığına göre, 
Mus:ı Ali bOlgt inde bulunan İtalyan 

uça.klan habeş ve1iahtımn olan Dessie. 
ye hareket etmişlerdir. Bu uçaklar, bü.. 
tün yol boyunca bombardımana de'7aın 
ediyorlar. 

D akıl oymakl rı panik halı dedir. 
Çünkü omurlerınde ilk defa ola k u
çak gbnnu )erdir. 

Adısababad n bıldirildı ine 
italyan uc; kları Tigre bölgesi ü 
şu cümleler y ıh ldigıtlar atını 1 rdır: 

"Ya italy n dostlugunu kabul 
yahut ol nuı. .•. 

İtalyanlar, bu bölge halkını Hııbe· 
şistand n ayrılıp kendilerine ayrı bir 
kıra) seçmeğe çağırmaktadır. 

llcıbe§İstanın siiel harckeıfur 
huklundald bildiriği 

Adisababa, 4 (A.A) - Süel hareket 
ler hakkında bugün aşağıdaki bildirig 
çıkarılmıştır. 

İtalyan uçakları Jece nehri yakının 
daki Valkait ve Tamadia üzer·n bom 
balar atını ardır. Oç olü ve altı yaralı 
vardır. Bomb l fuel telgraflı ne üze 
rine atılmı tır. İtalyan uçakları Oga .. 
den ilind ki Korahi ve Gerloguri üze-. 
rine de bomba atmı~lardır. Bur 1 rda 
ölü ve yarah olup olmadığı belli d .. 
gildir. İtalyan uçmanları aynı z lnan .. 
da bildirigler de atmışlaırdır. • · ,. 
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ç HABER Gümrük muhafaza te§ldlatımızın bir başarısı 

Azılı korsan A tındiş 
Nıko nasıl yakalandı ISTANBUL TELEFONLARI ı 

İ ~}yanlar gidiyorlar 
İstanbul, 4 - Şehrimizdeki i

talyan kolonisinin evli olan kısmı 
da bugün törenle Doğu Afrikası
na gitmek üzere vapura binmişler
dir. İtalyanlar rıhtımda gösteri 
Yapmışlar ve kalanlar tarafından 
uğurlanmışlardır. 

İtfaiyenin yıldönümü 
İstanbul, 4 - İtfaiyenin on ü

çüncü yılı törenle kutlandı. İtfa
iye arabalarının geçid alayı ve ma
nevralan bu müddet içinde itfa
iyenin gelişimi etrafında iyi bir 
fiıkir verdi. 

Gayri mübadillerin 
heyeti 

İstanbul, 4 - Gayri mübadil
ler Ankaraya yakında bir kurul 
göndereceklerdir. Kurul Finans 
Bakanlığıyla temas ederek bono 
ve satışa çıkarılan emlak mesele
sini görüşecektir. 

Divanı Muhasebatta 
Divanı muhasebat ikinci müra

kipliklerine BB. Emin Muşlu, 
Hilmi ve Cemal, birinci sınıf mu
avinliğe Nuri ve Cemal, zabıt ka
tipliğine de Fahri ve Nuri tayin 
edilmişlerdir. 

İstanbul kültür yardi -
rektörü şehrimizde 

Tarihçilerimiz 
Yozgat, Boğazköy "
Kayseride incelemeler 

yapacaklar 
Dün akşam saat 10 da Türk Ta

rih Kı•rulu üyelerinden Kültür ::'. :\
kam B. Saffet Arrkan, Bayan Afet 
eski kfiltür bakam Hikmet Bayur 
ve B. Faik Reşid, 8. Hasan Feh :, 
daha birçok tanınmış kimselerden 
teşekkül eden bir salkur Y ozgad, 
Boğazköy ve Kayseri'ye tarihiğ 
incelemeler yapmak için gitmiş -
)erdir. Salkunın bu gezisi üç dört 
gün sürecektir. 

Dil, tarih - coğrafya fa -
kültesi hazırlıkları devam 

ediyor 

1 
İkinci teşrin başında açılacak 

olan dil, tarih - coğrafya fakülte · 
!eriyle arkeoloji enstitüsüne tale
be yazma işi devam etmektedir. 
Şimdiye kadar baş vuran gençle
rin sayısı yüzü geçmektedir. Pa
rasız yatılı talebe smaçları da 15 
birinci teşrinde yapılacaktır. Alı
nacak yatı talebesi kırktır. Fakül
tenin açılmasına kadar profesör
ler de A vnıpadan gelmiş buluna
caklardır. 

Tekitler ve gümrükler 
yönetgerinin doğu gezisi 

Tekitler ve gümrükler yönet
geri B. Adilin doğu gezisi bir bu
cuk ay sürecektir. B. Adil bu müd
det içinde bütün doğu illerimizde
ki gümrük işlerini ve İran sınırla
n boyundaki transit gümrükleri
nin durumlanm incelivecektir. 

İstanbul kültür yardirektörü 
İstanbul' da.ki yabancı okulla
rın kadrolarile birlikte dün 
şehrimize gelmiştir. Yabancı okul-
larm İstanbulda hazırlaıunış olan İstanbul gazetele 
bu kadroları bir iki güne kadar ke-
sin şeklini aldıktan sonra onayla- rinin başyazıları 
nacaktır. · • te; Yunus Nadı 

G.. ·· f · · lar Cumhurıyet şunları yazıyor: 
Untnık Ve ınallS ışyar "Habeş iklimınde sonsuz bir savaşın 

kursları açıldı zorluğu çok geçmeden herkesçe pek iyi 
anlaşdrr diye oranlanır ve öyle amud 
olunur ki, zecri tedbirlerin silahlı mü.. 
dahale kısmına mahal kalmadan bu işe 
bir çare bulunur. 

Gümrük ve tekitler bakanlığı 
işyarları için açılan kurs bu ay ba
şında yeni yıl tedrisatına başla
nuştır. Bu devre okulda 38 talebe 
okumaktadır. 

Finans ertik okulu da açılmış
tır. Bu yıl pekçok finans işyan ?
kula gelmek istemişlerse de yerın 
darlığı dolayısiyle bundan sonra
ki devreye kalmışlardır, 

Çare? .• İşte işin en zor yanı bura
dadır. Unutmamalıdır ki, bu işin barış 
sonucu savaş başlangıcından daha ko
lay olmıyacaktır. Fakat ne olsa savaşla 
her iki taraf az çok hızını almış olaca. 
ğından cemiyet nihayet ona bir bağ. 
lantt bulabilir ... 

. 
Trabzon limanında iskele KURUN 

rütüyor : 

da; Asım Us da 
~u dü§ünceyi yü-

ve mendirek yapdıyor 
Yerinden gelen haberlere gö

re 'Lrabzon urayı şehrin çıkat ye
ri olan Molozda altı bin lira har: 
cıyarak 100 metre uzunluğunda hır 
iskele yaptırmaktadır. 

Hükümetimiz de eski ve ~l
mağa yüz tutmuş olan Men?ır.e
ğin onardmasına karar vermış~ır. 
Bayındırlık bakanlığı limanlar ın
saat fen kurulu baş mühendisi B. 
Mayo yanında diğer uzm3:?lar ~l
dü.:Yu halde Trabzona gonderıl
mi~tir Pro1· e yapıldıktan sonra 

· • k "lt eye ko-Mendireğin yapısı e sı m 
nacaktır. 

Yeni Romanımız 

1'natol frans'ın 
En ünlü eseri 

Kırmızı 
Zan bak 

birkaç ,ıjine kadar 
lflmı'ta çıkmaya baflıyacaktır 
. AIVV' 

"Almanya - Lehistan - Macaristan 
gibi, İtalyan - habeş kavgasından istifa.. 
de ederek muahedeleri bozmak istiyen 
de~letler de şimdiki halde uluslar ku· 
rumunun kararmı, İngiltere ile Fran
sanın ve diğer devletlerin ttalyaya 
karşı alacakları son vaziyeti bekliye

ceklerdir. 
Uluslar kurumu harbm önüne geçe. 

memiştir. Doğu Afdkasrnda ba.şlıyan 

ateşin sonu nereye varacağım bugün. 
den t .~··· ·n etrnelc mümkün değildir. 

T A ~ da da, Şükrü Es. 
~ mer şöyle diyor: 

" lngıltere y.ı.ınız başına İtalya ile 
mücadele edemez mi? İngilterenin İtal
ya ile mücadele edebileceğine şüphe 

yoktur. Ancak İngilterenin yaptığı h~. 
sab şudur: İtalya ile giriştiği bir harb. 
ta galib gelse d~i, neticede o derece 
zararlı çıkacaktır ki, Habeşistam İtal· 
yaya terketmeden doğacak zarar hile 
bu zarar yanm~ ehven kahr. 

Nerede kaldı ki, italya , ile İngil
~re arasında harb devam ederken, he
sapta olmıyan bir takım karışıkhklar 

meydana gelebilir. İngilterenin harbtan 
bu kadar kaçındığını bildiği içindir ki, 
Musolini geri dönmiyeceğini dünyaya 
itiraf ettirecek derecede ileri atılmış. 
tır. Bu halde bugünkü vaziyette Ulus 
tar kurumu için İtalya • Haıbeş dava~r 
nı mevzii bırakmaya çalışmaktan bıısk• 

yapacak bir iş kalmamıstrr. 

"Dünya terbiye birliği,, 
üyelerinden bir profesör 

Ankara da 
Arsıulusal bir kurum olan dün

ya terbiye birliği üyelerinden bir 
salkur okul hıfzıssıhhalan üzerin
de incelemeler yapmak için mem
leketimize gelmişlerdir. Kurulun 
sıhhat kubesi. üyelerinden ve A
~erikanın mümessili olan prof e
sör Tumer bu münasebetle prog
ramlarında yalnız İstanbul yazılı 
olduğu halde Ankaranın önemini 
göz önünde tutarak dün sabah şeh
rimize gelmiştir. Profesör Kültür 
Bakanlığı sağlık enspektörü B. 
Celal ile görüştükten sonra sağlık 
ve sosyal yardım genel direktö
rü B. Asımı ziyaret edecektir. Bu 
geziden önce salkurun yapmış ol
duğu gezi Fransa, İsviçre, Belçi
ka, Almanya, Polonya, Rusya, 
Fenlandiya, İsveç, Danimarkaya 
idi. Bu gezilerden döndükten son
ra oksfortun iki yılda bir toplanan 
arsıulusal kongrelerini geçen a
yın 10-17 sinde yapmış ve bu kon
'greden sonra J aponyada 937 yılın
da yapılacak olan kongreye kadar 
da yeni bir inceleme gezisi prog
ramı hazırlamışlardı. Bu progra
ma göre Roma, A tina, t'stanbul, 
Kudüs, Kahire, Bombay, Delhi, 
Kalküta, Bankok, Singapur, Ba
tavya, Manila, Hongıkong, Şang·· 
hay, Tokyo, Hunolül, Boston şe
hirleri gezilecektir. Bu gezi aynı 
zamanda arsıulusal kurula üye ol
mayan bazı devletlerin üye olma
sını temine çalışmak gayesile de 
yapılmaktadır. Bu arada profesör 
Tumer'in Ankarayı göreti Türki-
yenin üyeliğini de istemek için
dir. Kurulun bu gezilerdeki ikinci 
maksadı arsıulusal çocuk terbiye
sinde en iyi usulleri bulmak ve bu 
usulleri genel bir hale koymak i
çin türlü memleketlerdeki terbiye 
usullerini saptamaktır. Kurulu ço
cuk okul hıfzıssıhası için saptana
cak genel usullerin yayımını öğ
retmen değişi suretile yapmağa 
çahsacaktır. 

Sayım günü çalışacak 
işyarların izinleri 

Bazı illerde genel nüfus sayı
mı günü için kendil~rine vazife 
verilen işyarlardan bır takımları
nın izin almağa kalkıştıkları gö
rüldüğünden sayrının başarılma
masına meydan verecek böyle bir 
duruma asla yer verilmemesi için 
sayım gününe kadar işyarlara izin 
verilmemesi başbakanlıkça bütün 
dayrelere bildirilmiştir. 

Çağrı 

Birbç zaman önee ufak bir ajans 
haberi, kara sularımızda kaçakçılık ya. 
pan ünlü haydud aJtındiş Nikonun 7 
tayfası ile birlikte gümrük muhafaza 
motörleriyle yaptığı bir uzun çarpı~. 

madan sonra yaka/aadığmı bildirmiştJ, 

.açakçı motörde dümendeki lurıklı .... ,a , 
baca ve teknedeki delikler ve kıuk 

yerler ( + işaretleriyle gösterilmiştir) 
Türk sularında biç bir kaçakçıya 

hayat ve hareket hakkı vermiyea güm

rük muhafaza teşkilatımızın bu b3§arı
sı, iddianın güzel bir örn~gi olduğun .. 
dan enteresan olan hadiseyi okurları. 

rmza sunuyoruz: 

1 

' 

bekenin pek azılı bir başı olarak çalr-
1ırdı. 

Bu kıyılarımızın gece, gündüz her 
havada gizlenecek köşelerine gfüllnme. 
mek iç.in bir ahtapot, bir yengeç gfül 
arıtacak, yapışacak kayahklarım Vt' 

:nkışrnca her tehlikeyi göze altlırara"
•kuvvetli ve süratli teknesile muhafa.t• 
kordonundan sıyrılma yollarını bilen 
pek kanlı bir korsandı. 

Eli altında ve birçoğu kendi eliyle 
yapılmış başka başka tipte hızlı c:i thı 
ve denize dayanan yelkenli motÖl lcı·i 
vardı. 

Kaçaık malı (en çOik sigara k!ğıdr. 

çakmak taşı) italyan adaJarnıdan ser
be~tçe alır. Gene italyanların bize ya
kın Eşek adasile Farmako adafanoda• 
ve yahut yunan adalarında bir zar.ı:ı.ı11 · 
saıklar. Kaçak malın nereye daha ko1ay. 
lıkla çıkarılacağını kestirmek ve bizde
ki yataklarile anla§mak için motöriiı~ 

balık avlama takımları alarak bahic a
vına çıkmış gibi sularumza sokulur, kı. 
yılarrmızr yoklar. Muhafaza ır.otor! c-rL 

mizi görünce, motörilnc aon hııı vere
rek pek yakın ola:ı yun:m ve italyan 
sularına kaçar. Yakalar.sa da s111arımı:ı 
da balrk avlama cezasrmn pek hafif ol. 
duğunu bildiği için o kadar ltorkusu 
yoktur. Böyle yaicalanan diğer balık. 
çdar gibi (kendi sularımda avlanıyor 
dum. Muhafaza motörü beni kendi su
yunda sandı, yanlışlık yaptı,) diyerL''lc 
kurtulma çareleri bulurdu. 

11.9.935 gecesi Akbük limanrnııı 

gizli bir kıvrı:nmua pusuda bekli} e.ı 

gümrük muhafaza motörü glin ağamı 

ca ,karşıda sularımızda yelkenli tek di
rekli ve bacah bir motörUn balık avlar 
gibi dolaştığını görüyor. Onu karşr su. 

Kamutayın finans komisyonu 
bugün saat onda toplanacaktır. 
Sayın üyelerin bulunmalarını di-

Ortada: Altındiş Niko. Solda, yukardan aşağıya: Karacis, Filipolidis, Patronis 
Sağda yukatdan aşağıya: Haciyuvani, Kara Yorgi, Papayuvani. 

leriz. Lefter oğlu altmdiş ltiko, İzmir 
altında Sığacıktan başlıyaralc Kuşada

Divaru Muhasebat Encümeni Küllük kıyılarımızda yıllardanberi bi-
7.10.1935 pazartesi günü saat Gn- ze kaçak mal çıkarmak için kuvvetli, 

_d_a_t..:.o.!.p_lan_a_c_ak_tı_r_. ________ zengin ve bizde de kolları olan bir şe. 

J nuıııaralr açık deniz motörünün bindirmeden ve '·1 işun yaralarrndan ~dele 
nen yerleri ( + iaşretleriyle ~österilmiştir) 

tara kaçırmadan kuşatma rot.asiyle ü. 
zerine yürüyor. İlk görünüşte araların
da 7.8 mil açıklık var. Muhafaza mo
tör kaptanı dürbünle yabancı motörün 
denizden balık ağlarmı çekmekte oL 
duklarım ve kaçma haT.ırhklannı gö
rünce hızını artırıyor. Yabancı moH;r 
son hızla (Leryos) adasına dönerek 
kaçmağa başlıyor. Verilen (dur) işaret
lerini ve arkasından gene (dur) demek 
için olan havaya knru sıkı ateşlerini 

dinlemeyip kaçtığını ve bir tarnftan 
muhafaza motörümüze ateş açtığını gö
ren muhafaza kaptanı hızını daha ar 
tmyor ve bir yandan bu kaçan motöre 
ateş açmağa mecbur oluyor ve gene 
durmayıp kendisine ateş edilmekte o•
duğunu görünce muhafaza kaptanı son 
çare, dümenini kmp durdurmak için 
motörün ıbaşile ·kaçan motörün kıçınil 
dümen üstüne bindiriyor ve dümen ye. 
rinden c:;tkıyor. Kaçan motörün güverte
sinde t ek bir kişi (Altındiş Niko) sü
ratini azaltıyor ve son hiylesini kulla.. 
'l•Yor. Ellerini kaldırıp teslim işareti 

veriyor. n~~a iııanan muhafaza mcıtö· 

rü de hızını azaltınca Niko düı:oeniıı 
çık::ın yekesini y1!rine çabuklukla yer." 
leşti riyor ve gene son sürat1e kaç.mağl\ 
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Kamutay, çiftçi kredi kooııeratifleri 
kanununu görütmeye başladı 
(Başı ı. cı sayıiada) 

törlüğü memurları aybklan haklundalııi 
kanun projesi, hardrllh brırnameainin 
13 üncü maddesinin tefsiri hakkındaki 

tezkereler, Sti ve Finans Bakanlıklariyle 
Vakıflar Genel Direktörlüğünün talebi 
üzerine yazılan bafbakanbk tezkereleri 
Jronurarak geri •erildi. 

Kamutayın mayn, haziran, tem-
muz, ağusto• aylarına aid mu-
ralriblik rapGnı okunmuş ve ikin-
ci göriişülmesi gereken maddelere ge -
çilmiştir. Demiryo11an teknik birJiği 

hakkmdalri 1886 tarihli mukavele ile 
bundan sonraki protokollara girmemi7. 
hakkındaki kanun kabul ediJdikten son
ra Gümri.Jk ve Tekiller Bakanlığının 

öclev ve kurum kanunu projesinin gf. :i-
ülmesine haşlandı. · 

B. Refik Şevket İnce (Manisa) hu -
kuk mfü;avirinin vazife ve salahiyeti 
ni tayin ve teshit için önergediği muad
del bir madde projeye i15ve edilmek üu 
re komisvona gönderildi. 

Posta, telgraf ve telefon mcmurlan
run 2incirleme kefiJH bor~lan hakkında
ki kanun projesi göriişillürken B. Refik 

:ince (Manisa) nm bir önergesini bayın
dırhk komisyonu: kanunun yalnız adını 
ve birinci maddesinin bir fıkrasını de -
ğiştirmesi bakımından kabul etti. 

(;eri alınan projeler 
Birinci gÖl'Üflnesi yapılacak olan 

maddeler araundaki aüel ceaa kanunu -
nun bazı maddelerini değiııtiren kanun 
projesiyle, süel hakyerleri kanununun 
bazı maddelerinin deiiftiriJmesi ve 26 
ıncı maddesine iki fıkra eklenmesi hak~ 
Jmıdaki kanun projsi. askerlik mükc:1 . 
fiyeti kanununun bazı maddelerinin de
tri.,tiriJmesi hakkındaki kanun projesi sü 

kC'misyonunca istendiğinden geri verildi. 

ve clincie otomatıke benziyen tüfeğiyle 
açıkta bulunan muhafaza kaptanına ve 
tayfalarına seri ateşe b.ıflıyor. Muha. 
faza kaptanı son hıziyle kaçan motörün 
kıç aynasına bir daha bindiriyor ve aç
tıgı sıkı bir ateşle kaçan motörün lt=ı

portasmda l:ulunan (Regülatör) ü 

kincye giden cereyan teli bir kur 
kırılıyor. Kaçan motör artık birden ış 
Jcmeden duruyor. (Niko) ikinci teslim 
kollarını açıyor. Muhafaza motörün«Vn 
indirilen sandal, kalçasından yaralı Ni
J.oyu ve ambara saklanmıı yedi tayfa. 
yı birer birer muhafaza motörünc tafı · 
yor. Yaralı Nılr.o'ya iUr tedavi yapılıyor. 
Kaçak motör yedeğe alınıyor en yakın 
Bodrum limanına götürülüyor. Altın
diş Nikonun yakalanan motöründc 800 
kilo balık ve 20 kilo sünger bulunuyor. 

Bodrumda yapdan hazırlık tahkika. 
tına göre, Nikonun tayfaları, balık ağ
larını denize atarken türk kac.ı sufarın
da bulunduklarını Nikoya söyliyorlu. 
Niko, kızıyor ve (siz karışmayın işıni. 
zc •km) diye bunları azarlıyor. Mu
hafaza motörüntin üzerlerine geldiğini 
ve (dur) ipretlerini gören tayfalar. Ni· 
koya (duralım) diye yalvarıyorlar. Gene 
Nikonun tehdidine uğrayorlar. Niko 
teslim olmadan elindeki .kısa boylu ve 
çabuk ateş yapan tüfeğini ve bunun 
tahta kutulu şarjilrünti denize atıyor. 

Tayfalara bu tüfekle ateş ettiğini ve 
tüfeğin denize atıldığını söylememele
ri ve &ıkıjırlcırsa motördeki av tüfeği. 
ni kullandığını ortaya atmalarını tay · 
falarına tembih etmeği unutınıyor. 

Niko; yapılan sorguya: Sularınızda 
değildim. İtalyan sularında balık av
lıyordum. Motörünüzün üstüme geldi. 
fini gördüm. (Bir yanlışlık yapıyor: 
beni arayacaksa gelsin Farmako adast· 
na yanaşınca araaın diye Farmakoya gi
diyordum. Ateş ~çtılar ben onlara ateş 
açmadım. Bize gelen kurşunlar motö • 
rümüzün demir parçalarına çarpıp ge · 
riye sizia motörünüze çarptı.) diye us
talıklı sandığı cevablar vermiştir. 

Bu çarpıgmada giımrük muhafaza 
motörü kaptan ve tayfalarına bir şey 
olmamıştır. Yalnız kaçak motörün kıçı. 
na iki defa b'ndirmesinden baş tarafı 
ezilip çoh•ll""iŞ \'e bes altı kurşun yara 
sı gonilmi.i ···r. 

Ci/«;ilere kredi kooperuti/leri 
brulmaa kanunu 

Bundan sonra çiftçiler hakkında kre
di kooperatfileri kurulmasına dair ka -

nun projesinin görüşülmesine başlandı. 
B. Refik Sevket İnce, yeni ve es.ki ıkre. 
di kopcratifleri arasındaki farkın izah 
edilmesini ve bu İ§ doğrudan doğruya 

ekonomik bir mesele olması dolayısiyle 
ekonomi komisyonunu ilgilendirdiğini 
söyledi. Ekonomi komisyonu raportörii 

toplantıda bulunmadığından Ekonomı 

Bakanı söz aldr. 

B. t:elôl Bayarın izahları 
"- Meseleyi kısaca arzedebilirim. 

Biliyorsunuz ki kredi koopcratifler.i i. 
çin meclise bir kanun JayibasJ gelmış 
ve kanun haline g~çerek tatbikatına ge. 
çilmiştir. Bilhassa İzmir havalisinde ve 
Karadeniz havalisinde kredı koopera
tifleri vücuda getirilmiştir. Kredi ko
operatiflerinin şimdiye kadarld ışlemc 
tarzı üzerinde lktısad vek.ileti ve Zira. 
at bankası tetkikat yaptı. Gördügümiız 
noıksanları ıslah etmek ve bundan aon. 
ra kooperatifierin arıaasız işlemesini 

temin etmek için .kanaat getirdiğimiz 

husueatı teapit ederekten timdi huzuru 
alinize gelen kanun liyihaaına yeı •er
dik. Bu io1ti kanunu yanyana getirdi. 
ğimiz zaman aralarındaki farklar tama. 
men görülür . ., 

Ziraat kredi kooperatiflerinin fim 
diye kadar muvaffak olamamasının en 
büyük sebebinin tahsilatın güçlükler 
içinde geçmesi olduğunu izah eden Ba
kan kooperatif üyelerinin diledikleri 
ıslahatı da yapabileceklerine işaret etti. 

B. Bakan'ın izahlanndan sonra ko 
misyonun "müstaceliyet,, hakkım!_ .: 
önergesi kabul edildi. 

B~ misli me!fuliyct. 
luu.lııısuz mesuliyeı 

Söz alan B. Hamdi Ongur (İçel) -
Eski kredi kooperatifleri ile, bu ka • 
nunla kurulacak olan kooperatiflerin 
arasındaki farkın birinci maddede gö. 

ze çarptığını ve buradaki kooperatifle
rin huduttıuz mesuli~tli olduğlUlu, bu 
uda çiftçilerden çok Ziraat Bankaaı 
dÜfü11üldüğünü hudutsuz mesuliyet ye 
rine muayyen bir hadde meseli, yatı • 
rıJmış olan kapitalin üç, dört mi•li bir 
mesuliyctin kabulü lazım geldiğini, 

yoksa bu hudutsuz mesuliyetin bir çok 

kiln9Cleri endifcye dqürerek girme -
mcsini mucib olacağmı, bu kanun pro 
jesilc Ziraat Bankaama çok geniı aa • 
lahiyetler verildiğini söyledi. 

C.ö~ıilen saye 
Ekonomi Bakanı Cdal Bayar; 

"'- Kanun liyibası encümenlerde 
görüşülürken bu mesele de uzun boylu 
münakap ve müzakere edilmiştir. Ne
ticede bu kanun liyihasında olduğu gi. 
bi gayri mahdut mesuliyetle kanu· 
nun kabul edilmesi karargir olmuştur. 
ArJradaşımızın dediği gibi bunda 
Ziraat bankasının hukukunu gözetmek 
gaye i yoktur. Bittabi her para veren 
müessese gibi bu milli müessesemizin 
de yaptığı ikraz muamelesinin tamamen 
emniyet altında olması lazımdır ... 
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ENDUSTRt VE KüLTtjR 
J 

bir şekilde haUedileceğini söylemiş 'h. 

1 
sekiz se-ne meselesine geçerek demiştir 
ki: 

Beş sene, sekiz sene meselCllİne ge -
lince, bu, o kadar mühim değildir, he • 
yeti umumiyenin takdirine kalmıfbr. 

Her şeyde olduğu gibi .. yalnız şimdiye 
kadar aöylenilmemiş olan esbabı muc:i -
beye yeni bir esbabr mucibe daha ilave 
etmek isterim: 

(Alman haber alma büronın un 
B. Fritz. Titz. tmalımlan) 

''D. N. B.,, Ankara ayları 

Satış koopera·;flerinde de sekiz sene 
koyduk. Bu iki sistem kooperatif bera
ber yürüyecektir. Sebebi de, ancak se. 
kiz sene zarfında bir alış verişin tasfiye 
cdiJebileceğidir. Maksadımız her ikisin
de aynı hükmün cari olmasıdır. 

Zaten borçlu olmıyan kimselerin ü 
zerinde tazyik yapmak doğru değildir.· 
Arkadaşlanmızın söylediğini biz de kıı
bııl ederiz.,, 

Bu izahlardan sonra beş misli sala
hiyetli kooperatifler hakkında.ki ta~rir 
kiibul edılmcdi ve birinci madde ile i. 
kinci, uçüncü, dönrüdncü maddeler de 
okunarak kabul edildi. 

Beş ve sekiz sene 
B. Refik Şevket İnce (Manisa) dör

düncu maddooe kredi kooperatifi ortak. 
Jarına terketmek ha.kikının beş yıl iken 
neden 8 yıJa çıkarıldıgını ve ölenler 
hak.kında ne gibi hükümler kondugunu 
sordu. 

Ziraat komisycnu raportörü B. Ya. 
şar Özey (Manisa) kanun hazırlanırken 
başka memleketlerdeki kooperatıflerin 
vazıyctlerinin tetki.k e<lildigini Yt: uz 
manların fikirlerinin cılındıgını, ölen 
ortaklar için aşağıdaki maddelerde hü
kümlerin konulduğunu söyledi. 

B. Refik Şevket İnce çiftçilerin ban. 
kadan para aldıkça esas nizamnameleri 
mucibinoc kesilen yüzde onları oldu· 
ğunu, bu madde ile beş senelik yüzde 
onları alabilc«ğini zanneden köylünün 
hakkının üç sene daha uzatıldığını, 

müddetin beş seneye indirilmesinin çift. 
çiyi kooperatife bağlamak ba.kımından 
ruhi. ameli bir fayda olacağını söyledi. 

Ziraat komisyonu raportörü bu ka
nunda yüzde onların mevzuubahs e
dilmediğini, intikal devresinde intikal· 
den sonra bunlardan nasıl istifade edi
leceğinin komi8}'onda görütüldüğünü, 
diğer kooperatifler bu kanun hükümle
rine uyduğundan dolayı doğrudan doğ. 
ruya çiftçinin borçlarına mahsup edile · 
ceği kanaatine varıldığı cevabını ver. 
di. 

/Adliye komisyonu raportcirü Salih 
Yargı ölüm halinde mesuliyetin ne şe
kilde devam edeceğinin dokuzuncu 
maddede yazılı olduğunu gerek koopr.. 
ratifler ve gerek şirketler için bu hu
susta ticaret kanununda sarahat olduğu. 
nu. adliye komisyonu °'öltim halinde 
kendisinin., maddeye ilavesini muvafık 
gÖTdüğünü söyledi. 

Remzi Gürez (Gaziantep) ekonomi 
komisyonunda bu gibi kurumların ba
yatlarrnm uzun ol~sı için sekiz aenr. 
lik müddetin bırakıldığını (Nazmi Top 
çu oğlu Aydın) kooperatiflerin bir haL 
sa•ının da baJ.k içerisinde tasarrufu te
min etmek olduğunu bu sekiz sene kay. 
dının türlü sebeblerle ortaklarm ayrıl
maması için konulduğunu dolayısiylc 

çiftçinin lehinde olduğunu (Turgud 
Türkoğlu Manisa) müddet sekiz sene. 
ye çıkarıldığı vakit beş senel~k koopera. 
tifc giren ortakların fazla bir hisse ver. 
miyeceklerini tamtersi kolaylık göre · 
ceklerini yalnız çiftçinin ihtiyat akçe. 
sini iki senelik taksiti yerine kabul e
dilmesini istediğini söyledi. 

Bundan sonra (Refik Şevket İnce) 
nin müddetin beş seneye iodirilmesi 
hakkındaki takriri reye konarak red 
ve altıncı, yedinci, sekizinci. dokuzun. 
cu ve onuncu maddeler okunarak kabul 
edildi. 

Koo1>eraıi/lerin llhıctıklnrı 
nnaıl ıopltınııctlk? 

Kooperatiflere aid alacakların tah· 
sili emval kanununa göre alınacağı hak
Jnndaki madde göriişülürken Ziraat 
komisyonu raportörü (Yaşar Özey Ma. 
nisa) bu usulün kooperatif ortakları ü. 
zerinde tatbikini gene kooperatiflerin 
menfaatleri bakımından kabul ettiğini 

ve bu yolda yapılacak takibatta biç 
masraf olmadığını bundan dolayı bu 
usulün tercih edildif'" i .;öyledi. 

Adliye encümeni raportörü Salah 
Yargı adliyede teşkiltiın henüz tamam. 
lanmamaaı dolayı•ile bugünkü faal hal · 
Jerile göz önüne alarak muvakkat bir 
madde ile bir müddet için tahsili cm. 
val kanununun kabul edilmesini kabul 

Kayseride dünyanın en büyük ve 
en modem bez fabrikalarınden birinin 
açıldığı: gerek tü11k geretk ya'bancı ba. 
srnı tarafından herkese bildirildi. Tür
kiyenin ilk beş yılhk planının belki en 
belli ba'b merhalesi o1an bu eser.in e
konomik önemi hakkında yetkili kim. 
seter tarafından lazım gelen sözler söy. 
lendi. Onun için ben yalnız, yeni Tür
kiyc nin ruhunu çok doğru olarak gös· 
teren bu h~disenin genel hatlarından 

bazılarını aydınlatmak denecine giri. 
şeceğim. 

İlk önce, açıliııa töreninin organi. 
zasyonundan oohsetmek gerektir. SO
mcr Bank, uzun bir tecrübe sahibi bile 
olsaydı, herhalde bu kadar iyi bir ICY 
yapamazdı. Yüzlerce kitiJik misafir 
gruplarının hareketinden dönüşüne ka
dar bütün tören programı, hiç bir arı. 
zaya uğramadan parlak bir surette tat. 
bik olunmuştur. 

Fabrika binaı;ı çok katlı olmayıp 
tamtcrsine genit bir alan üzerine ya. 
yıldığından, makina dayrelttine ve ida
re binalarına ilk bakrşta, cnstallasyo· 
nun ne kadar büyük olduğu anlaşıl. 
mıyor. Ancak iki saat, dayreden dayre. 
ye giderek en belli başlı kısımları gör
dükten sonra, bütün kombinanın bü 
yükliiğü hakkında bir fikir edinmek 
kabil oluyor ve barıs askerleri gibi bi. 
ribiri ardınca sıralanan sonsuz dokuma 
tezgahlarının ve diğer özel makinala. 
nn görünüşü, "işin senfonisi .. ni iyice 
anlatıyor. Binanın planını çizen ve o
nu inşa eden türk mimarlariyle maki · 
na ve cnstallasyon işlerini üzexler.ine 
alan rus mühendis1eri, iş birliklerinin 
bu güzel ahenkli eseriyle, çok haklı n. 
]arak öğünebilirler. 

Kayseri vilayeti yoksuldur. Acaba 
oranın kanaatli halkı, kombinanın on. 
lar için ne kadar büyük bir lUtüf ol
duğunu takdir ediyorlar mı? Eğer 

4500 amelenin, ora şartlarına ve fiatla 
rına uygun, devamlı bir ücret alacak. 
ları düşünülürse o zaman ilerde kaç iti. 
şinin r•hat ve geni9 bir bayat eürcbi

leceği anlaşılır; kalabalık bir halk küt· 
lesinin çoğalan satınalma kabiliyetin. 
den faydalanacak olanlar daha bu he. 
sabrn içinde değildir. Fakat muntaza
man ödenen bir dyin ne kadar iyi bir 
şey olduğunu daha bugünden anlayan· 
lar varsa, onlar da asıl işçiler, vatan. 
tarının kallunmaama Kvins ve gurur. 
la yardım eden basit Anadolu çocukla
rıdır. 

Türkiye endüatriainin kalkınmaam· 
da Kayseri kombinasının önemli bir 
merhale tc§kil ettiğini tamamiyle tak. 
dir etmekle beraber, bafb bir alanda 
gördüğüm bir bidiae, benim üzerimde 
çok derin etkiler bıraktı: Bu da Tür. 
kiye iç.in oldukça yeni olan itçi ıneıe
les;inin, örnek C'lacak derecede parlalı 

bir·kültürel başarı şeklinde kotarılma· 
sıdır. Fabrikanın tanıpnadığım gene 

nu ve zaten hükümetle komisyon arasın. 
da tamamiyle bir mutabakat ba•ıl ol 
duğunu söyledi. 

Zirıuıı Bank.ası GeJU?l Direktörü
nün iz;ahları 

Bu usulün tatbikinde elde edilecek 
sonuçları Ziraat bankası genel direktö. 
rü B. Kemal Zaim Kamutaya izah ede
rek dedi ki: 

- Bundan evvel ve hali ha· 
zırda tatbik edilmekte olan kanunda ay-

nı hüküm mevcuddur. Tahsili emval ka 
• tunu, hali hazırda tatbik edilmektedir. 
Eğer kredi kooperatifleri kaza merke 
zinde olsaydı muhterem arkadaşlarımı
zın teklif ettiği şekli tatbike dahi lüzum 

kalmaksızın doğrudan doğruya icra v~ 
iflas kanununun tatbik tdilmesinde hiç 
lbir mahzur olmıyacaktı. Fakat koope
ratifler köylerdedir. Haciz ve tebligat iş

lerini yapmak jçin daima uzun mesafe • 
)erde bulunan köylerdeki kooperatif or-

~, 

taklarına yapılması mecburiyeti vardır. 

direıktörti bu yönde yorulmak Wlm~yen 
bir gaytttJe, lrendi•ini awNlcaeına 

çalışmış ve büyük ibir eser meydana ge. 
tirmiştir. Bir zamanlar büyflk W>alarr 
halrikiğ ödevlerini unutmuş bir bükü. 
met tarafından sadece vergi wricisi olao 
rak yıllarca baskı görmilJ olan gerıc 

Anadolu çocuklarının, bugün gururu 
fabrika itçileri olarak bot zamanlarını 
futbol, hokey oynamakla, iakrim, jim· 
nastik yapmakla, ata binmekle, yüz. 
mckle ve gece kurslarına devam et. 
mekle geçirdiklerini duymak, yabancı 

kulaklar için lbir hayli gan~ ıeJir. Fa
kat bu, tamamiyle doğrudur. w udc a· 
çılma töreni münasebetiyle gösterış 

olarak değil, tamtersinc hayret uyan. 
dıracaJı: derecede tabjiğ bir istekle ya. 
prlmaktadır. Bütün işçiler, fabriıkanm 

dokuduğu kumaşlardan yapılmıt pra
tik, zevkli elbiseler giyerler, fabrika· 
nın kantininde bol ve gıdalı yemekler 
yerler; özel doktor her vakit kendile. 
rine bakmağa hazır olduğu gihi, sıhi 
cnstallasyon da hiç bir tenkide lüzum 
göstermiyeoek gibi eksiksizdir. Birkaç 
ay sonra buralarda, kültürel bakımdan 
otuz kırk'yılhk bir ilerleme etlen mey. 
dana gelecek ve türk toprağının inti
bak kapasitesi ve verim1iliği bir dt"fa 
daha saptanmış olacaktır. 

Bu işte durumsayanların akıllarına 
gelebilecek iki soruya hemen cevab ve· 
rilebilir: 

ı - Kayseri kombinasının, sosyal 
ve kültürel enstallasyonları birer mün. 
Ferid (sporadik) başarı olarak kalmıya. 

cak mıdır? 
Yeni Türkiyenin gelişimini büyük bir 

anlayışla takib edenler, bu soruya de
rin bir kanaatla hemen "hayır 1., ceva
bını vereceklerdir. 

2 - Gene ve herhalde alçak gönüllü 
kanaatli olan türk endüstri İtÇilerine, 
bütün BO&yal ve kültürel armağanların 
hepsini birden vermeğe lüzum •ar mıy· 
dı? 

Her vakit ulusunun iyiliğine çalı. 
şan bir hükümet için bundan Gbiiğ bir 

şey olamaz. 1şçisine ve ç.iftçi9İne 1ayrk 
olduğu mevkii venniyen bir memleket, 
er veya geç, bu dar görütlü hareketinin 
kötü sonuçlarını görmek zorağmda ka. 
lacaktır. 

Kuvvetle umarız ki, tiirk llluau, aı
nıf mücadelesinin açtığı yaraların acı· 
sını çeken •e bugün bile ~kte o. 
lan birçok sosyal merhaleleri görmi. 
yecelrtir. Memleketin bqmda bulunan 
adamlar, bu zehir~in ilk eıtmet
leri göriinmeden, muafiyeti 1ıelDin eden 
teık seromu, daha bugünden .,etecek de 
recede aşılamaktadırlar. 

Eler "proleter., kelimai, •u;ları 

parçahyao anlamı ile, yeaidal unla. 
nan Türkiye için udece aJaııılı enik bir 
söz i8e, bu, deleri lbiçilemiıecek dere. 
c:ede büyük bir armağan _,mmıutu. 

Türkischer Post •/11tanbul,, 

rica etmemize amil ve müessir olmakta
dır. Bugün için başka bir sureti hal de 
bulmak imkanı yoktur. Köylümüzün ka
zancı azdır. Elindeki malı azdır. Mesela 
ineği vardır. İneği. birkaç bakracı geti -
rilip satılacaktır. Fakat otomobil mas. 
rafı olarak belki 5 _ 6 lira sarfolunmuş
tur. Elinden malı da gittiği halde borcu 
ödenmemiştir. Binaenaleyh daha kısa 

olan tahsili emval kanununun tatbik;":" 
kabul buyurulmasıru rica ederim. Bil. 
hasaa bendeniz de tatbikatın içinde bu· 
lunmaklığım dolayısile müesaesem na. 
mına rica ederim. Tahsili emval bnu • 
nunun tatbiki hususuna dikkat huyu. 
rulsun. 

Bu izahtan sonra madde ay.nen ka. 
bul edildi. Kanun projesinin 17 inci 
maddesine kadar görüşüldükten •onra 
vaktin geç olması dolayısiyle toplantı. 
ya son verileli. Kamutay pazartesiye 
toplanacaktır. 

İş kanunu pro.)eSı 

Nikonun 19 tonluk (Kleonida) motö
ründe 34 kurşun beresi görülmüştür. 

Hiko; kara sularımızda avlanma ve mi. 
ri gemiye ateş etme suçundan ceza yi· 
yeceği gibi biri.aç sene önce kıyıları
mıza çıkardığı Jracak maldan ötürü İz. 
mir ihtısas mah!:emesince aranmakta 
olduğundan ayrıca kaçakçılıktan ceza 
yiyeceği işitilmiştir. 

Mevcud kooperatiflerin yüzde sek 
seninden fazlasının hudutsuz mesuli
yetli olduğunu söyliyen Bakan güdü. 
len gayenin aynı halde, aynı seviyede, 
aynı fikir ve menfaate bağlı bir mües. 
sese kurulması olduğunu, mahdud me · 
suliyetli teşekküle girmek istiyenlcrin 
de aralarında bir teşekkül yapabilecek
lerini bunun da şayanı temenni oldu. 
ğunu, mahdud mesuliyctli teşcklcüJle. 

rin bu kanun projesinde istihdaf edi 
len maksadlar içinde yiiırüyeceğinc ki
ni olmadığını, bunun Ziraat bankasının 
mekanizmasiy1e ve Ziraat bankasının 

düşüncesiyle bir alakası olmadığını, 

hudutsuz mesul kooperatiflerin esaslı 

umdclerinden biri olduğunu, ortağın 

ancak siyinin ve siyinden mütevellid is
tihsal kuvvetinin esas tutulduğunu, ko. 
operatif adedini çoğalmaktan ziyade 
kooperatife dahil ortakların ihtiyaçla· 
rınm temininin daha mühim oldufunu ve 
bu ihtiyaç karşılanmazsa ortağın koo
peratife karşı olan itimad ve sadakati. 
nin dejenere olacağını, Ziraat bankası. 
nın kooperatif ortaklarından kredi kıs 
kanmıyacağını, satış koope~atifleri ku
rulduğu zaman tahsil meselesinin nor. 
mal bir şekle gireceğini ve bunun mÜL 

tahsilinin en çok menfaatlerine uygun ettiğini bunun ancak bir tedbir olduğu· 

'P·ı mecburiyet asıl oldukça ve kö} · \ 
kadar nakil vasıtamız peık kolaylıkla 

bulunamadığından ekseriya hacizler 
için otomobillere müracaat edilmektedir. 
Halbuki bir kredi kooperatifi ortağının 

mah ne olabilirdi. Haciz edilib tehre 
getirile-o ve satılan maim bedeli maar. · 

bile ödemez. Takibat yaodmıstır. Orta
ğın bazı eşyası gitmiştir. Fakat borcu 
eksilmemiştir, bilakis artmıttır. Bu za . 

ruret tahsili emval kanununun tatbikini 

İş kanunu projesini tetkik e
decek olan Kamutay muhtelit kcr 
misyonu dün sabah ekseriyeti ol
madığından birinci toplantısını 

yapamamıştır. Proje üzcrinıie tet
kiklerin nihayet bir ay içinde ta
mamlanması için kom;syon 11-ıf
tada üç gün toplanacaktır İlk 
toplantı önümüzdeki pazarte~ · sa
at onda olacaktır. 
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·Sağlık bakımından : 

Nüfus sayımının fay daları 
ı - Tı·b ilminin son inkişafını 

temin ederek e>nun uluslara fay
dasını artıran sayısız metod ve 
yardımcı bilgiler araamda sayı
~ istatistiğin, bir kelime ile ra
kamın oynadığı büyük rol, bugün 
herkes tarafından kabul edilmiş
tir. 

Bugünkü hekimlerin eline 18 
inci asırdan intikal eden tıb kitaıb
larmda filhakika birçok hastalık
lardan, bunların yayılmasından, 
artmasından bahsedi1miştir, fakat 
bunlar rakamı, nüfusa nisbeti be
lirsiz birer hikayedir, verdikleri 
zararın ehemmiyeti tabiatile mev
hum kalmıştır, çünkü hastalığın 
yüzde kaç kişiyi, hangi yaştakile: 
ri, hangi içtimai şartlarda, hangı 
mesleklerdeki ... insanlan yakala
dıiı. ne nisbette ve en çok kimleri 
öldiirdüğü tesbit edilmiş değildir. 
Asıl halka verilmesi lazımgelen 
bilgi noksan, zayıf ve hatta hiç 
hükmünde kalmıştır. 

19 uncu asır tıb kitabları bu 
bakımdan biraz daha ileri, daha 
rakamlıdır. Bunlarda hıfzıssıhhat 
ilminin ilerlediği ve halka müs
pet korunma ~alları gösterdiği 
açıkça göze çarpar, 

Bugünkü tıbta ise gerek ilmiğ 
tekamül, gerek hastayı iyileştir
me ve gerekse sağlamı hastalık
tan koruma bakımından rakama 
ve istatistiğe dayanmak, birinci 
umde hükmündedir. 

Bugün artık bir eserde, bir bil
diriğde, hatta bir derste sözü ge
çen bir hastalığın hangi cinste, 
hangi yaşta, nerede oturanlarda, 
göründüğü, ne derecelerde zarar 
verdiğini söylememek, o hastalığr 
hiç bilinemek, tanımamakla bir 
tutulur. Çünkü ; hekimin bu has
talığı tanımasından gaye; bir ikin
cı tesadüfde onu şartlarına baka
rak, seçtiği vasıflara bakarak sü
ratle tanıyıp iyi etmek ve sağlam 
olanlara da o hastalığa yakalan
mamak için o şartlara girmemeği 
öğretmektir. Bunu yapab~lı:ııek 
için her şeyden önce, kaç kışı ol
duğumuzu bilmeğe ihtiyaç vardır. 

2 ~ Bir ulusun ortalama sıhi 
durumunu her an, en doğru ola
rak bihnek, devletin hem hakkı 
ve hem de birinci vazifesidir. Do
ğanlar mı, ölenler mi çoktur? Bu
na göre ulus artıyor mu, eksiliyor 
mu? Doğanların yüzde kaçı ölü
yor ve bu ölüm nisbeti bütün dün
yaca kabul edilen ortalama ra
kamlardan yüksek midir? Devlet 
bunu bilecek ki iş kötüye doğru 
gidiyorsa çaresini arasın, tatbik 
etsin. 

3 - Vasıtalı veya vasıtasız o
h • .-... .: şahıstan şahısa, hayvandan 

' insana geçen bazı hastalıklar ta- · 
nı.> 0ruz. Bir maha11e halkını, bir 
şel ri, bir dünya parçasını kapla
y ,;.ıı, yayılan (bulaşrk ve yayılıcı) 
birçok hastalıklar tanıyoruz. Ve 
bt1~lar çok zaman insan yığınları 
arasmda büyük ölçüde ölümler 
yapan korkunç hastalıkların ba
şında geliyor. 

Bir memlekette böyle bir has
tcılığrn hüküm sürüp sürmediğini 
bilmek ıçin kaç kişinin yakalan
clığmı gün geçtikçe t~t~~~l~rı.n 
mi,{darlarmın artıp eksildıgını bıl
mecre ihtivac vardır. Bmıu anla· 
n- r ~~ icin ise önce orada' kaç kişi
nin y;rle.-:miş bulunduğunu bil
me:c la7.rmdır. 

4 - Bir memlekette yerleşmiş 
b:::zı hu talıklar bulunabilir. Sira
yet ~J:.ı hastalıkların kökünü al
m2 :a mani olduğu içın devlet ya
kcı ::.:ı.mış olanları tedavi ede~e~, 
sc--~br:;ıları bulaştırmamak ıçın 
bi.·.çck usullerle bu hastalıkla~la, 
(sc:ı.-a~ yapar). Bu savaşta yerı~e 
göre birrok usuller kullanır. Hır 
zaman sonra tutulan yolda mu
vaffak olunup olunmadığını~ ~n~a
mak, gerekiyorsa yolu deg~ş_:ır
mek veya yeni bazı usuller .ılave 
ederek savaşı idare etmek ıst~r. 
Muvaffakıyet veriyorsa tuttugu 
yolda devam eder. İste böyle bir 

karar verebilmek için de hastanın, 
iyi ol~ ölenin sayısını bilme
ğe, daha önce de memlekette kaç 
ki§inin oturduğunu bilmeğe ihti
yaç vardır. 

5 - Bunca ilerlemeğe karşılık 
hfila sebebini bilmediğimiz bazı 

hastalıklar vardır. (Kanser) bun
ların başında bulunuyor ve bütün 
dünya, hayrete değer teşkilat ile 
bu öldürücü, kötü illetin scbebıni 
arıyor. Her memlekette, her dün
ya kıtasmda kanserin iklime, bes
leniş tarzına, mesleğe, yaşa, cin
se .. göre nisbeti aranıyor, toplanı
yor, bu surede vücudda kanser 
çıkmasında muhtelif amillerin te
sirleri araştınlıyor ve böylece 
kanser yapan hakikiğ amil aranı
yor. İşte bu işte de ilme bir yar 
dım edebilmek, sebebleri meyda
na çıkararak, mümkün ise, korun
mağı temin etmek ve nihayet bu 
gaddar illetin itfası için kullandı
~;muz vasıtaların ne nisbctte ve 
ne şartlarda muvaffakıyet verdi
ğini tesbit ederek ona göre bun
ları kullanmakta devam veya ıs
lah etmek için rakama, "nisbeti 
adediyeye,, istinat etmek mecbu
riyetindeyiz. Bunun için de her 
şeyden önce, her yerde ve her kö
şede kaç kişi bulunduğumuzu bil
meğe zaruret vardır. 

6 - Devlet yurdun dört köşe
sine hekim gönderiyor. hekim sa
yım nüfus sayısiyle yakın bir ala
ka gösterir, muayyen mikdarda 
insana muayyen sayıda hekim la
zımd1r, o halde kaç hekim lanm 
olduğunu tesbit için, keza muhte
lif kasaba, şehirlerde açılacak 
hasta yurdu dispanser, ve her ne
vi sosyal yardım teşkilatı için nü 
!usun tesbiti zaruridir. 

7 - Gerek devlet teşkilatı, ge
rek kurumlar muhtaçlara, düşkün
lere.. yardım için büdce ve teşki
latlarını nüfusa göre tanzim et
mek her noktasının nüfusuna gö
re hazırlık yapmak mecburiyetin
dedirler. 

8 - Son .zamanlarda Avrupa 
uluslarında, .bilhassa büyük şehir
lerde doğum azaldığını gören ba
zı yazarlar beyaz rrk insan)arının 
bu gerilemelerine karşı sarı ırkın 
artmasından yana yakıla şikayet 
ediyorlar. 

Almanyada 1873 de 1000 nüfu
sa doğumlar (39,7) olduğu halde 
bu rakan, 1932 de 15,1 re inmiş, 
yani binde 62 nisbetinde azalmış
tır. Fransada bu azalma 47 Dani
markada 44, Britanyada 56, İs
viçre' de 49 dur. 

işte ulusların, 11klarm ileri ve· 
ya geri gidişlerini, evlenme, has
talık, çocuk yapma, çocuk düşür· 
me nisbetlerini tesbit ederek teh
likeyi veya tehlikeleri zamanında 
tanımaklığımız; hep sayım üzeri
ne kurulacaktır. 

Sayımın sağlık bakımından 
ehemmiyeti, temin edeceği fayda-
lar saymakla tükenmez. Biz bura
da birkaç maddede muhtelif ceb
heleri hulasa etmek istedik. Üzw
lerinde ancak birer satırla dura
bildiğimiz her bahis bir ulus, bir 
memleket için yalnız başına (ha
yati) olabilecek kadar mühimdir. 

Ulusumuzun ileri atılmalarile 
dolu olan, _ya~amak kudret ve hak. 
kmı dünyaya tanıtan bir devirde 
yaşıyoruz. lnkişallarımızın ölçü/. 
mesi, her zaman tehlikeden uzak 
olarak garanti altrnda bulundurul
ması için üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız işlerimizden bir ta
nesi de muhakkak ki sayımdır. 
Bunun için sayımın diğer bakım
lardan ve bizim ihtisasımız dışın
da olan faydalarını bir tarafa bı
rakarak diyebiliriz ki sayım, sağ. 
Jık bakımmdan uluslar için haya
ti iştir, bu bakımla her vatandaşm 
ona yardım etmesi de milll ve va· 
tani vaziledir. 

Operatör Kazını İsmail 
GÜRKAN 

Tıb fakültesinde doçent 

1 
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At yarışlar~ 

Pazar günü başlıyor 

1 ı .. ı.ı ..... 

BE LGRAD Yüksek yarış ve ıslah komisyonu ta
rafından hatırlanan Ankara ili sonba. 
har at yansları yarın başlıyacaktır. 

Koşular her yıl olduğu gibi altı haf. 
ta sürecektir. Bu mevsimde memleke
tin her tarafında yapılmakta olan ko· 
sular yavaş yavas bitmekte olduğundan 
bütün yarışçıbr Ankara koşularına gt'l. 
meğe baslamışlardır. 

İlk hafta olma~ına rağmen yarrşlara 
yazılan at sayısı otuza yakındır. Son. 
raki haftalarda bu mikdarın çok arta
cağı umulmaktadır. Bilhassa yarım kan 
ingiliz taylara mahsus koşularla yerli 
ve · arab atlara mahscs kosulara bu yıl 
her tarafta fazla at girmiş ve koşular 
her zaman güze] sonucJar vermiştir. An
karada da aynı giizel ko~uları seyrede. 
ceftimize süphe yoktur. 

Her zamanki gibi koşulardan evel, 
birge bahis meraklılarına koşularıla ka. 
zanması umulan at ve kısrakları gazete
mizde tanıtmağa caJısac.ağız. 

Pazar günü yapılacak ko~ular hak
kmda edindiğimiz malfımatı asağı ya. 
zıyoruz: 

Birinci ko.~u: Üç yaşında Vt' hiç 
kosu kazanmamış yarım kan inpiliz er. 
kek ve dişi taylara mahsustur. Mesafe
si 1200 metredir. 

Koşuya Necla, Erten, Uğur. Bora, 
Uyar ve Kuhinur isminde altı tay ya · 
zdmıştrr. Bu taylardan Bora ve Erten 
şimdiye kadar koşu koştukları için ra.. 
kiplerine göre koşuda daha fazla piş. 
mişkrdir. Fakat, itk koşusunu koşacak 
olan, Kuhinur bu mesafeyi kesilmeden 
bitirebilirse koşudaki şansı fazlalaşır. 

ikinci koşu: Uç ve daha yukan yaş
ta ve 1935 yılı içinde 500 liradan fazla 

ikramiye kazanmamış arıkan İngiliz at 
ve kısraklara mahsustur. 

Mesafesi 1400 metredir. 

Bu koşuda Barç, Gosser ve Şorom
po isminde üç at ko1acaktır. Gouer 
koşuya tamamile hazır ıbir durumda ol. 
madığı için şansı azdır. Barç için de 
mesafe biraz fazladır. Çok çabuk bir at 
olan Şoromponun birinciliği beklene. 
bilir. Maamafih birge bahiste Barç da 
ihmal edilemez. Diğer koşularla çifte 
bahis hakıkında yarın maJUmat verece-
ğiz. A. H. 

Bir arkadaşımız daha 
evlendi 

Yazıcı arkadaşlarımızdan B. 
Hıfzı Oğuz Bekata ile şehid yüz
başı B. Seyfeddin kı.zı Bayan İs
met Bekatanın evlenme töreni 
dün gece Ankara halkevinde ya
pılnuştır. Tören dolayısiyle söva
rede şehrim~ pek çok sayın kim
seleri bulunmuş ve süvare gece 
yarısına kadar coşkun ve samimi 
bir neşe içinde uzamıştır. Yeni ev
li çifte uzun ömürler ve iyi gün
Jer dileriz. 

Fransız bakanlar kuru
lunun toplantısı 

Fransız Bakanlar kurulu dün topla. 
narak B. Lavalin izahlarını dinlemiş ve 
dış bakanının lngiltereye vereceği ce
vabı kabul etmiştir. 

B. Lavalin görüşlerile mutabık olan 
kurul, bundan sonra Cenevrede yapıla
cak konuşmalar için kendisine güveni. 

ni bildirmiştir. 

Havas ajansının Cenevreden öğren. 
diğine göre, B. Laval, İngiltereye veri· 
lecek cevab metnini B. Edene bildirmiş
tir. Buna göre, Fransa İngiltere ile Ak. 
denizde sıkı bir işbirliği yapacak, ve 
sosyeteye sadık kalmak niyetindedir. 
Ancak Fransa, iş birliğinin, yalnız Ak.. 
denizi değil, bütün Avrupa işlerini içi 
ne almasını istemektedir. 

Bay Lava] dün akşam memlekete bi 
tap ederek çıkardığı bir bildiriktc, ar 
kadaşlarınm kendisine karşı gösterdik 
leri güvene• teşekkür ettikten sonra, 
memleketin içindeki görüş farklannm 
ve parti ihtiras)armm yatışmalan ge -
rekliğine itaret etmekte, Cenevrcde bir 
partiyi değil, bütjin Fransayı kım;il 
edeceğini söylemektedir. 

Bildirik sıyas.a ve diplomasi mah -
fellerinde derin bir intıöa uyandırmış 
ur. Büyük hadiseler başlangıcında bu 
lunulduğu kanaatle söylenilmekte ve 
zecri tedbirlerin karar altına alınmış bir 
iş olduğ'undan ~üphe edilmemektedir. 

( Ba~p ı ıncı sayı ada) 

gö.zlere, ışıktan siluetini büyük bir 
demir köprü ardından çizer. 

Medeni bir şehire girdiğinizi 

gündüz beton bolluğundan anlar~ 
sanız, gece de ışık bolluğundan 
hissedersiniz. 

Harbtan önce Belgrad'ı gör
müş olanlar ondan adeta §İrin ve 
büyücek bir kasaba gibi bahseder
ler. Belgrad, 1918 den sonra, bü
tün balkan hükümet merkezleri 
gibi, dev adımlarla ve şaşılacak 
bir hızla büyüdü. 

Şimdi, bu üç yüz elli bin nü
fuslu slav şehrinde, Bükreşin ge
nişliğini ve monümantal çapını 
bulamazsınız bile, güzel binalar·· 
la örülü geniş caddelerinde aynı 

temiz ve medeni havayı teneffüs 
edersiniz. Büyüyen balkan şehir
lerinde, doğu, gitgide artan bir 
süratle kaybolmaktadır. Ve cad
delerinde çıplak ayaklİ, beyaz en-
tarili köy 1ü kalabalığına daha az 
rastladığınız için, bir bakma, Bel
grad'ın daha medeni bir gösterişe 
sahih olduğunu bile iddia edebi
lirsiniz. 

Belgrad sokaklarında pitoresk 
tek tük rastlanan boşnak f esleriy
le arnavud keçe külahlannda top
laıll}'(>I'. 

Belgrad: Parlamento 

Biribirine müvui veya biribi
rine amud geniş, çok geniş, mıun, 
çok uzun caddeler. Şehrin merke
zini t~kil eden kısımdaki hende
silik, Belgrad'm, gelişi güzel de
ğil, fakat çok iyi hazırlanmış bir 
plana göre büyümüş olduğunu a
çıkça anlabyor. 

Belgrad'm başlıca taşıma va
sıtalan otomobil ve tramvaydır. 
Bükreş ve Atina'daki otobüs bol
luğunu burada göremiyorsunuz. 
Fakat tramvay, sokakların geniş
liği pek elverişli olduğu için, şeh
rin en uzak köşelerine kadar uza
blmıştır. 

Şimdiye kadar şehire bağlılığı 
otobüslerle temin edilen Zemun' -
la Belgrad arasında kurulm-uı bi
ten tramvay hattının birkaç güne 
kadar açılacağı, ben orada iken 
söyleniyordu. 

Zemun, Tunanın karşıya.kasın
da, daha yakın zamanlara kadar 
müstakil bir kasabayken, şimdi, 

hele merkeze tramvayla da bağ- 1 
landıktan sonra, Pireyle Atinanın 
birleşmesi gibi, Belgrad'ın bir 
mahallesi haline gelmiştir. 

Zemun iş ve endüstri şehridir. 
Belgrad fabrikalarını bu, merkez
<len biraz uzakça yerde kurmakla 
a.sıl şehri baca dumanından ve 
fabrikanın çirkinleştirici manza
rasından korumuştur. 

Belgradın türkler zamanından 

kalma tarihiğ kıymeti yüksek es
k~ e~erleri yanında, çok güzel ye
nı bınalan var. En yeni yapılarda 
görülen modem mimariğ örnekle· 
ri Sofya'da rastladığ·ım bazı ben
zerleri kadar zevksizleş.memiş. 

Kübikte bile, göze hiç de hoş gel
miyen kuruluğa ve çıplaklığa 
kadar gitmemişler. Kubbeyi, sü-
tunu ve rokokoyu atarken, yapıya 
haşmet ve güzelliğini veren şekil 
değişikliklerini yadırgamamışlar. 

Belgrad'm, Tuna'nın yalnız bir 
kıyısında büyüyüp genişlemiş ol
ması esefe değer. Budapeşte, Tu 

ıı deresinde gazinonun müzik köşkü 

na'yı ortasına almak ve her iki 
kıyıyı çok güzel köprülerle biribi
rine bağlamak suretiyle hususi 
bir çeşni almıştır. 

Halbuki Belgrad'da, nehir ke
narı, tarla ve köy olan karşı kıyı
nın çıplaklığı yüzünden, güzelli
ğinden çok şey kaybetmektedir. 

Paris modelini kendilerine ör~ 
nek seçmiş olan Atina ve Bükreş 
yerine, Belgrad, Sofya gibi, Berlirı 
modeli üzerinde yürüyor. Onun 
içindir ki hayat burada daha di
siplinli, daha az hareketli ve gece 
hayatı, nisbeten daha sönük. 

Bükreş ve Atina'da tiyatro ve 

sinemaların gece saat 22,30 da ve 
hatta 23 de başlamasına karşılık 
Belgrad'da, saat 21 de gittiğim ti
yatronun ilk perdesini göreme
diın. Ve Bükreşte gece hayatının 
yeni başladığı bu saatte, şehrin 

merke.zindeki cadde ve gazinolar 
yavaş yavaş boşalıyor, tenhalaşı
yordu. 

14 milyon nüfuslu Yugoslav
yanm hükümet merkezi Belaracl-:;, 

m, 4 milyon nüfuslu es!d Sırb~.;. 

•~nın hükiimet merkezi ~grad·.a 

---

Belgrad: A/eksandr I. köprüsıi 

nazaran büyümesi henüz bitmiş 

değildir. Kenar mahallelerde, ha
ıa eski devri gözlerimizde canlan
dıran tek katlı, kulübemsi binalar, 
yavaş yavaş yerini üç katlı, şirin 
ve temiz evlere bırakarak göçü
yorlar. On sene sonra yeniden 
görmekliğim kısmet olursa, Bel-
grad1 çok c 'ıa değişmiş ve gü
zellesmiş bulacağımdan şüphe et-

miyorum. Yaşar NAB1 

Mich~ · e'nin kit~~ 
6ir yılda yirmi altı dile çevriiıniş 

t ~k eser 

t<itabcılarda arayın•z 
Yazan :w Akt.el MuntP. tiirht;f•ye çeviren 'i\', Rnycfor ~ 
llmııldıgı yt•r: Ulus Hmnmed 
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• 
ltalyan - Habeş harbının 

dışardaki yankılart 
Almanya' da: 

Alman propaganda bakanı B. Gö • 
behı, italyan - habeş anlaşmazlığı do • 
layısiyle Hallede verdiği bi.r söylevde: 
cAlmanya.nın süel kuvvetini elde et • 
tikten sonra arsıulusal bir devlet hali. 
ne gelmif olması, bize teselli verici bir 
heyecandır.» demig.tir. 

İtalyan kuvvetlerinin ileri hareket· 
lerinden bahseden Fölkişer Beobahter 
İtalyanm habeş topraklarında ancak İn 
gilterenin izin verdiği nisbette ilerliye 
bileceğini söyledikten sonra Avrupanın 
bugünkii durumuna ipret etmekte ve 
harbla barışın arasında bir tek adım bu 
lunduğunu ve bütün mesele bu fasıla. 
da tutunabilmek olduğunu yazmakta -
dır. 

Birletik devletler' de: 

NeYyork Herald, B. Musolini büyük 
barba kadar bütün medeniyetlerin yap. 
tığı bir harektti yapmış olmakla bera
ber, bunun, onu özürlü gösteremiyece. 
ğini söylemektedir. 

B. Musolininin ekonomik zecri ted
birleri disiplinle karşılıyacağı yolunda 
ki sözlerini hatırlatan Nevyork Herald 
iae, B. Muaolininin bu sözlerinden, zec: 
rl tedbirleri bir harb sebebi aaymıya -
cağı manasını çı~arıyoc. 

Tarafsızlık kanunu gereğince İtal -
ya ve Habeşistana gönderilen mallara 
lronulacak ambargonun projeai Ameri. 
lca d19 bakanlığınca hazırlanmıştır. Bu
na ait bildiriğin çıkarılması için harbın 
bafladığı ·haberinin resmen doğrulan • 
ması beklenmektedir. 

Ann adlı ıbir amerikan kumpanya. 
u, vapurlarının İtalyan Umanlarma uğ 
l'amam&aı için emir Y'e'nlliştir. 

lnsııtere' de: 

Deyli Telgraf, ut>erallerle işçilerin 
eözleri dolayıaiyle, hllkümetin Cenev • 
rede daha kuvvetli bir lisan lrullanaca-

lmı yazıyor. 

Italya'nın taarruza geçmi§ olmasının, 
Cenevre paktının 16 ıncı maddesine gö -
re zecri tedbirlerin tatbikini gerektirdi· 
fini söyleyen ·Niyüz Kronikl, İngiltere· 
ahı utualar sosyetesine karıp lakayd kal
masını istemiyorsa, Fransanın barba 
ton vermek için hemen tedbir almak zo · 
runda olduğunu sert bir lisanla yaz· 
maktadır. 

İgçi partisinin organı olan Deyli He
bald, uluslar sosyetesinin çabuk tedbir 
almasını istemektedir. 

Deyli Meyi ise İngilternin kendini 
bir takım maceralara kaptırmayacağına 
kani bulunmaktadır. 

İtalyanın Habcıistanda yaptığı i.leri 
hareketini bütün gazeteler "saldırım" 
kelimesi ile vaaıflandırmaktadırlar. 

3 ilk teşrin gününün tarihi bir gün 
olduğuna işaret eden Taymı, uluslar sos 
yetesi üyelerinden bir büyük devletin, 
gene sosyete üyelerindc;n olan bir dev 
lete ogün saldırmış olduğunu yazıyor. 

B. Makdonald Amerika banş ku -
rumuna ve bütün dünya banşçılanna 

hitab eden bir bildiriğ çıkarmıştır. Eski 
başbakan bu bildiriğinde, bütün dünya 
bmoyunun hat"btan korunmak için ~l

ele vermesini söylüyor. 
Londra, İtalyan elçiliğini muhafa ·a 

eden "olisler coğaltılmıştır. 
Uluslar sosyetesinin harbı önliye. 

bil .. ~ ... O;i düşüncesinde olan bazı İngiliz 

gav·~ .. 1-!rine karsı. Pres Asosyeıpn'ın i V· 

tan ""' uluslar sosyetesinin bu durum 
karcı "r-ıda ıie yapacağını sormaktadır. 

. ~t1r gazetesi. harbın önüne geçmek 
için 'ıluslar sosyetesinin yeter derere 
de k 'reti olduğunu söylüyor. İvning 
Stat--iard ise, kamoyun, tngilterenin u • 
luslar sosyetesi lehindeki sıyasasma y ·r· 
dım et'Ilesine rağmen, ulus çoğunlıığu

nun ' ilrri ne olduğunu aoruvor. 

Pres Aaosyevşin'in d1olomatik ay • 
tarı, sosyete üveleri konseyin kararını 
beklemeden barba karşı gereken tedbir 
leri almak zorunda olmakla beraber, fi. 
llyatta 1921 de yapılan değişikHklere 

göre· hareket edilmesi gerekeceğini ve 
bu takdirde ise zecri tedbirler hakkın. 
da konseyin kararını beklemek gereke
ceğini yazıyor. 

H::ırb tehlikesine karşı pek fazla is-

tek olduğundan sigorta primleri çok 
yükselmiştir. Yü.zde 75 e kadar prim is 
tendiği görülımüştür. 

İtalyanın Londra büyük elçisi B. 
Grandi, dün iki defa B. Samuel Horu 
görmüştür. Ne konuşulduğ-0 ha~kında 

kati bir şey olmamakla beraber, İngil 

tere ile diplomatik münasebetleri kes. 
mek istemiyen İtalyanın bu arzusunu 
göstermek için böyle hareket ettiği bil
di rilmektedir. 

Fransa' da: 

Fransız gazeteleri, harbı beklenmi • 
yen bir hadise telakki etmemiş olmak
la beraber, harba gittikçe artan bir ala 
ka göstermektedirler. F.ransız kamoyu 
İngiltere ve İtalyayı tercih etmek fık 
lan arasında ikiye ayrılmıj.tn. 

Jurnal gazetesi, Fransanın kesin su 
rette ne İtalyayı, ne İngiltereyi tercih 
etmesi için. ortada bir delil olmadığını 
söylüyor. 

Mutedil &ko dö Pari, fransız ların 
mgiliz sendikacılariyle fransız marks
cıları yüzünde~ liarba giremiyeceğini 
ve İngiltereye hoş görünmek için Fran
sanın latin kardeşine arkadan hÜcilm 
etmiyeceğini yazıyor. 

Mutedil Om Libr, şöyle diyor: "İ. 
talyaya kar~ı ne bir te-k asker, ne bir 
metelik!,, 

Jur gazetesi de, ne ekon?mik, ne 
de süel zecri tedbirlerden yanadır. 

Övr gazetesi, italyanlar kışkırtıl

madan ingiliz filosuna saldırırlarsa 

Fransa, uluslar soayetesi paktının bü. 
kümlerinden doğan teahhütleri kabul 
edeceğini yazmakta ve franaız batbake
nının bunun iç.in iki şart koştuğunu 

söylemektedir. Bu şartlar şunlardır : 

1 - Franaa babeş meselesi yüzün -
den tehdide uğrayan bir devleti koru 
yacak tedbirler alırsa İngiltere bunu bir 
tahrik eseri saymıyacağı, 

2 - İngiltere, bugün Fransa'dan is
tediği yardımı gerekirse Franaaya ya 

pacağını teahhüd e.tmelidir. 

Taymis gazeteei de Paristen alarak . 
n ~şrettiği bir haberde Franaanan du ı 

dan çok kayguya düştüğünü ~ kolek -
tif harekette ne dereceye kadar ileri 
gitmek gerektiğinde kararsız bulundu. 
ğunu bildirmkledir. Fransa yalnız in&: 
tiz sorusuna cevab vermek zorunda ... 
saydı büylik bir ferahlık duyacaktı. Fa. 
kat, bundan başka, uluslar sosyetr · · 

.karşı yapılmış bağWık andı vardır. Öt" 
taraftan, sağcı fransız gazeteleri, ital • 
vanlann rahat bırakılmasını her gün ar
tan bir sertlikle istemektedirler. 

Franaanın Roma elçisi, Pöti Jurnal 
gazetesine, ekonomik zecri tedbirlerin 
sonuçsuz kalacağını söylemiştir 

Jurnal ve Eko dö Pari, zecri tedbir· 
terin aleyhindedir. 
· Perşembe gilnkü Laval . Eden ko. 
nuşmasmdan sonra, ilk tedbirlerin, eko. 
nomik zecr ftedbirler olacağı sanılmak· 
tadır. Bu takdirde, saldırgan devlete 
kredi kapatılacak, saldırıma uğramış 

devlete silih verme yasağı kaldırıla. 

cak. saldırgan devlete ham maddeler 
verilmiyeceği gibi, ondan da mal alın · 

mıyacaktır. 

Monpelyede bir çoğu gençler olan 
bir halk yığını Fransanın tarafsız kal 
ması için gösteri yaparak mukabil gös
teri yapılmasına sebeb olmuf, karşı ta 
uf: cYaşaaın Negüs» diye bağırmış • 
tır. 

Lilde de faşist aleyhtan kurumlat" 
savaşa kar,, bir gösteri yapmıştır. 

Fransanm, franl!ız Somaliainin ta -
rafsızlığını temin etmek için tedbirler 
aldığı Cibutiden bildiriliyor. 

Romadan haber ve.ril.,iğine göre, iki 
bin fransız subayı doğu Afrikasında 

savaşmak için İtalyaya bq vurmuşlar 
dır. Fransadan, Duçeye sempati duy
guları ifade eden telgraflar da gönderil 
miştir. 

Uluslar ıosyete8İ7nd~ 

Morning Post gazeaesinin Cenevre. 
den öğrendiğine göre, konsey, yarınki 
toplantısında heriki taraftan kuvvetlerini 
geri almalarını ve sosyetenin vereceği 
yargıç kararınr kabul etmelerini istiye
cekt:r. Bun•ı ' ·ııbut etmiyen tar:d sal. 
dırgan sayrla~ak ve konsey ekonomik 

ULUS 

Halkevinde sıhhiğ 
filmi er gösteriliyor 1 

Halkevi Başkanlığından: hal ı 
kın sağhğile ilgili aıhhiğ filimleı 
Halkevi tarafından aşağıda ya 
zılı gün ve saatlerde RÖsterile -
r.ektir. Girit serbesttir. 

Cumartesi vi;ndüz Sl'lııt 17 d· 
içerde, gece 19 da açık sinemada. 

Pazar gündüz saat 17 de içer 
de, gece saat 1 q <la açıkta. 

Vye seçimi • 

Halb~vi Baıkanlı~ınrhn: Ha 1 

-~evinin halk dersaneleri komitesi 
üyesinden bir üveai eksik oldu -
ğundan bu üyeyi seçmek için 8 i'1 
teşrin 1 ~35 salı günü saat 18 de 
bu tubeye mensup üyelerin Halk 
evine g~lmeterini rica ed~rim. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Salon orkestrası: 

M. Geiger: Potpuri (romen halk 
şarkılarından alınma) 
Tosellı : Celebre serenate 
O. Fetres: Divertiseements 

. W.10 • Milli kurtuluş hatıraları 
20.25 • En güzel film şarkıları (plak) 
20.45 • Haberler 

zecri tedbirlerin tatbikini istiyecektir. 
B. Madaryaga, B. Edene komite. 

· nin çalışmalarını anlatmıştır. Komite 
nin hazırlıyacağı rapor yarın delegele· 

re verilecektir. İşin sıyasal kısmı ve 
. ~ecri tedbirler işiyle konsey uğraşa. 
r caktır. 

B. Eden'in yanındakiler, dünkü La. 

vat . Eden konuşmasından hoşnuddur 

lar. Cenevt"ede görülecek usul hakkın. 

da İngiltere ve Fransa arasında zıdlık 

ka imam ı~trr. 

/ıalya'da: 

MuMcero gazetesi, İtalya ve faşizm 

aleyhtarı gazetelerin yazdıklarını tid. 
detle protesto etmekte, gQya yapılan 

"zulümler .. hakkındaki haberlerin yal

nız dünya kamoyunu sefe~r etmek i 

çin kullanıldığım . fakat dünya kamo 

vunun gaflete düşmiyeceğini söyledik. 

ten sonra. kızılhaç basta yurdu üzerine 

bomba atıldığı hakkındaki haberin ya-

· tan olduğunu yazmaktadır. 

Popolo d'İtalya. anlaşmazlık Avru· 

payı da sararsa İtalyanın bundan me. 

sut olamıyacağını söylüyor. 

Gazetta del Popolo, İtalyanın ar. 

tık geri dönemiyeceğıini yazmakta ve 

bunun sebeblerini anlatmaktadır. 

Deyli Telgraf gazetesinin haber ver
diğine göre İtalya Şap denizindeki ta 
rafsız gemileri arattırmağa karar ver
miştir. 

_Japonya' da: 

Japonya kabinesinin dünkü toplan. 
tısında B. Hirota. habef meselesinin 
nasıl bir inkişaf alacağı şimdiden bili
nemiyeceği için, tarafsız tavrını şimdi -
lik değiştirmiyeceğini söylemiştir. ö. 
te taraftan, u-luslar soıyetes 16 ıncı mad. 
de hakkında bir tavır almadıkça. Japon
ya da bu bakımdan bir tavır almıyaca.lr 
tır. 

latJeÇ·t.e~ 

İsveç başbakanı Stokholm Tidni. 
gen gazetesine bir diyev vererek, ulus. 
tar sosyetesinin üyesi sıfatiyle İsveçin 
konsey kararını beklemekten başka bir 
şey yapamıyacağını söylemiş ve Habeşh 
tana silib gönderilmesi yasağınm baki 
olduğunu ilive etmiştir. Uluslar sosye 
tesi zecri tedbirler bakkmda karar veT. 

. medi.kçe, laveç de bu hususta bir te<L: 
bir almağa imkan görmemc;ktedir. 

Çekoalovakya' da: 

B. Benea Bakanlar kurulunda Çc. 
koslovakyanrn habeş meselesine karış. 

madığınr, uluslar sosyetesi konseyinin 
sıyasaaını takib ettiğini ve barışın çabuk 
yapılmasını istediğini söylemiştir. 

Cenevrede sanıldığına göre konsey 
15 inci maddenin bozulduğunu tesbit 
ettikten sonra 16 ıncı maddenin tatbi
kinf' lt"Aru vet"ecektir. 

5 ILKTEŞRIN 1935 CUMAf! 

lV aliyt Vekiletinde 
Staj için A vrupaya gönderilecek 

memurlar hakkında ilan 
J. - Meslek bilgilerini artırmak, ve iki aene müddetle tahın '9i 

stajda bulunmak üzere, Avrupaya müsabaka ile Maliye memuru 
gön de rilece ktir. 

2. - htiyenlerin şu şartlan haiz olmaları llzımdın 
A.) Maliye Memuru olmak. 
B.) Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 
C.) Sıyasal bilgiler okulu (Mülk.iye mektebi), Hukuk veya 1'iJ 

sek Ticaret ve iktısat mektebleri veya bunlara muadil olmak tu.J 
tile ecnebi memleketlerdeki mekteblerden mezun bulunmak. 

D.) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik vaziyeti, tahsille
rine devama .mani olmıyacağına dair tubelerinden vesika getirmit 
olmak. 

3. - Müsabaka imtihanı Maliye, lktıaat ile Fransızca veya AL 
mancadan tahriri, bunda muvaffak olanlar için ayrıca şifahi olarak 
yapılacaktır. Tahriri imtihan Ankara ve Istanbulda şifahi imtL 
han da Ankarada icra olunacaktır. 

t - tatiyertleriıi; mekteb şehdetname ve nüfus hüviyet ve .ıs
keri ik vesikaları, sicil cüzdanları veya bunların tasdi·kli suretleri 
ve dört fotoğraf ile arzuhallarmı, lZ birinci teşr=.n 1935 tarihine 
kadar Maliye Hususi Kalem Müdürlüğüne göndermeleri lizım. 
dır. (2723) 1-4287 

Antalya tlhaylığın,den: 
ı - Antalyada Adriyan kapısı yanında idarei hususiyeye ait 

ziraat makineleri tamirhanesi binası türbin makine alat ve edeva • 
tiyle ve krokisinde gösterilen 1479 metre murabbaı y erleriyle bir
likte altı bin liradan 6. 11. 935 çarşamba günü saat on beşe kadar 
kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur . 

2 - İhale .-itayet makamında toplanacak olan daimi encümen.. 
ce yapılacak ve kapalı zarflar 2490 sayılı kanunun tarifatı daire -
sinde ve 450 liralık teminatla birHkte saat 14 e kadar vilayet ma
kamına verilmiş olacaktır. Encümen kaleminden izahat alınabilir. 
İsteyenlerin müracaatları ilan olunur. (2274) 1-3662 

ANKARA iKiNCi SULH HUKUK HAKIMLl~INDEN: 
Ankarada l1met paşa mahallesinde boyraz sokakta 20 no lu ev

de kiracı Mehmet'e 

Davacı Ankarada İsmet pqa mahallesinde boyraz sokakta 2J 
No tu evde oturan dudu tarafından aleyhinize açılan tahliye d- . 
vasının yapılan muhakemesi sırasında adresiniz meçhul olduğun 
dan 18-9.935 tarihinde 1-10.935 günü muhakeme celsesinde hazır 
bulunmanız için ilanen ~'bliğat yapıldığı halde o gün mahkemede 
bulunmadığlnızdan ilanen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 
Muhakeme 17.10-935 saat 9.30 a muallaktır. O gün muhakemede 
bulunmadığını.: veya bir .-ekil göndermediğinic takdirde mubaıke. 
meye gıyabınızda devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 1-4476 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 21105 lira 94 kuruş olan yeni bal binası önüne ya

pılacak rıhtıma ait 142 ton 337 lmllo gram larsen demiri alınması 
ve mahallerine nakli pazarlığa konulmuştur. Şartname ve keşif ev
ıakı Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyen. 
ler 2490 N. 1ı artırma ve eksiltme kanununda yazılı veailta 1583 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 10/1. 
teşrin/93S pef1CD'be gilnll saat ıs de daimt encümende bulunma· 
lıdır. (6132) 1-4478 

Emlak ve Eytam bankasından: 

Kiralık apartıman 
dairesi 

Balık pazarı caddesi asri halilar civarında llhami Apartımanı
•• m üst katında dört oda, iki hala, iki koridoru havi daire 1-11.935 

Her cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Orman çiftliğine 
rilecektir. 

İhalesi 18-10-1935 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. istekli. 
lerin ihale gilnüne kadar (90 .• ) lira depozito paraaile bankamız mu
amelat müdürlüğüne ve daireyi görmek için de çorapçı Bay Ati 
İlhamiye mücacaatları. (2889) 1-4474 

Nafia beşinci daire su 
işleri müdürlüğünden: 

Ketif bedeli 6285 lira 82 kuruş olan kilometre 8 bendi ile Ak
köprü bendinde yapılacak tamirat 4.10-935 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Ek
siltme teşrinievelin 19 uncu cumartesi günü saat 11 de Nafıa Be
şinci Daire Su İşleri Müdürlüğündeki eksiltme komisyonu tara
fından yapılacaktır. İsteklilerin eksiltme ve artırma ve ihale ka.. 
nununda yazılı vesikalarla timdiye kadar yapmış oldukları işler. 
de .teahhüdünll ifa ettiklerine dair mahalli idarelerden verilmii 
vesıkalarını 19-10-935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 a 
kadar Beşinci daireye vereceklerdir. Muvakkat teminat 470 lira.. 
dır. Şartname ve projeyi görmek için her gün mezkfir daireve mil. 
racaat edebilirler. (2881) . 1-4469 

1~apu Kadastro ~oel Müdürlü
ğünden: 

Cencl Müdürlüğünde müstahdemleri i~in yeniden yaptırılacak 
9 adet paltonun münakasa günü 9.10-935 tarihinde icra edileceğin
den isHyenler % 7,5 depozit akçesi i~ birlikte memurin ve levazım 
M!ıdi.\rlüğüne müracatları. (2864) 1-4463 

Türkiye Cumuriyet 
merkez bankasından: 

Tercan fiçebayı Bay Sırrı adına yazılı D sınıfından bfr 
hisselik 19099 numaralı Bankamız asli hisse senedi ka\'· 
l lduğundan bu senedin artık hükmü kalmadığı ve ba ~1.:;ı 
numara ile Bay Sırn'ya yeniden sened verildiği bildırilii 

1-4480 



AVJtUPAYA T1\LFBE 
GöNDERtl,ECEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜ!' DEN: 
l. - Maden mi.ıhendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsa. 

baka :ic sekiz talebe gönderilecektir. 1stiyenlerin aşağıdakj şartla. 
n haiz olmaları lazımdır: 

ı) Türk olmak, . 
:,) Maden ocaklarında çahşabiJecek kabiliyette ve sıhhatı tam 

olmak (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 
c) 

1

Lise mezunu olup fransrzca, almanca. ingilizce dillerinden 
birisini okuyup yazabilmek, 

d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı o1?1~k, 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. E~~ıtüsun~e ~· 

teşrini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. A~ılacak musaba~a !mtı· 
hanında muvaffak olmakla beraber gönderılecek talebelerın ıhraz 
ettikleri derece itibariyle ilk sekiz arasında mevki almaları lizım. 

dır. · '"dd ı · ka 3. _ Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsıl mu .et er~k 
1 
• 

dar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaı~ .mu e • 
lefiyetleri hakkında bir teahhütname verecek ve bunun ıçın mu
teber bir kefil gösterecektir. 

4. - f stiyenlerin: k h det 
Nüfus hüviyet cüzdan mı hiisnü hal varakasın~. mck tep fşet ~ f. 

"k · tl · i ve dort ıta o ogra ı namesini veya bunların tasdı h sure erın d A ~ d M 
• . • . . . 1 1935 ak=mına ka ar n .. ara a . 
ıle dıJekçelerını 7 teşrınıeve r- • 1 ı v 8 
T. A. enstitüsü genci direktörlüğiine göndennış do mh a arıb le · 

· · ı ~ s hht muayene e azır u un. teşrinievel 1935 tanhınde yapı aca.. 1 

J-4337 
maları lbrmdrr. 

flusu i Bizim Oku) 
Direktörlüğünden: 

ı _ Okulun bulunduğu ev yol için yrkılmıştır. Okul Samanpa. 
zarı civarında Albayrak okulu yanında eveke bulunduğu eve ta-
ımmıştır. . .. 

2 _ Kayıt için hergün saat ondan 17 ye kadar gelınebıbr. 
3 _ llk kısmın birinci sınıfına 929 doğumlular da alınır. Tele· 

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

TOPOGRAF VE RESSAM 
ALINACAK . 

MADEN TETKİK VE 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDEN: 

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

Ankara nüınune has tahanesi 
Baştahihliğinden: 

Nüfus kanununun 33 üncü maddesine tevfikan badema berayı 
tedavi hastahaneye yatmak için müracaat edeceklerin hüviyet cüz
danlarile birlikte gelmeleri ve hilviyd cüzdanmm behem~bal Ka. 
rantina memurluğuna tealim edilmesi nnırt buJundufu ılan olu. 
nur. (2808) 1-4378 

tnhi aı·lar Umum Müdürlüğünden 
ı - Kırklarelinde (22498,23) lira bedeli keşifli yapılacak_ o.~an 

yapıak tütün ambarınm ihalesi için tayin olunan 1.6..9-935 gunun. 
de talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksıltıneye konnl. 
muştur. 

2 - Eksiltme 7.10-935 tarihine müaadif pazartesi günü saat 
il de Kabataş'ta İnhisarlar alım satmı komisyonunda icra kılına. 
caktır. 

3 - Şartnameler Kabataş'ta Levazım ve ~~bayaat şubesi ve 
Kırklareli Müdüriyetinden (113) kuru~ mukabıhnde alınu .• 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayın olunan saa~en bir saat 
evvel % 7,5 güvenme paralariyle birlikte zarfları komısyon Rıy2. 
setine vermeleri lazımdır. (5661) 1-4200 

Ankara imar Müdürlüğün den: 
1. - Eksiltmeye konulan iş yeni mezarlığa getirilecek su keşif 

bedeli 36808 lira 64 kuruş. 
2. - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A.) Eksiltme şartnamesi 
B.) Mukavele projesi 
E:.) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E .) Hususi ve fcnnf şartnamt' ve fennf şartname teklif mek-

tubu. 
F.) ':Kesif ve vahıd i fiat cedvcli 
G.) Pro1eler 
l stiycnler bu sartname ve evrakı iki lira muknbHindc Ank ra 

f mar Müdürlüğü muhasebesmden alabilirler. 
3. - Eksiltme kapaJr zarf usuliyle yapılacaktır. 
4. - Ek iltme 22 Tesrinis nı 1935 cuma gilnü saat on altıda 

Ankara İmar Miıdurlu ğimdc yapılaca..'itır. 
5 - Eksiltmeye irebilmek için ısteklinin 2761 1.ira m~vak~~t 

teminat vermesi ve 10000 liralık inşaat yaptığına daır vesıka gos. 
terme si lazımdır . 

6. - T eklif mektupları 4 üncü maddede vazıh saatten bir sa. 
at eveline kadar Ankara İmar Müdürlüğünı'!.ll makbuz mukabilin. 
de \'eritecektir. Posta ile gönderilecek me!<tupların nihayet dor· 
düncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olmaSJ ve dıı zarfların 
mühür mumu ile eyice kapatılmış olması şarttır. Postada vukua 
gelecek teahhur kabul edilmez. (2814) 1-4380 

Edirne Jandarma efrad okulu 

komutanlığından : 
Un sartnamesindcki evsaf değişmesinden ötüru (2490) sayılı 

kanunun ( 12) inci maddesine göre eveke yapılan kapalıflzart ~~ 
·1 · h"" k ·· ·· k ı t B unun tekrar kapalı zar a e sı • &ı tmesı u 4msuz a mış ır. u . k M-d·· r 

mcsi 14-10.935 pazartesi günü saat (9) da Edıı:nc mer e':. u ur u. 
ğünde yapılac ktır. T eminat tutarı ve u~un mıkdarı ?sagıda } azılı. 
dır. İstekliler temin t mektupları ile birlikte Komısyona gelme: 
lidirler. Zarflar saat (9) dan (10) na kadar k_abul olunur. Hususı 
şartları öğrenmek ıstiyenlcr Okul Komutanlıgın mur caat ede. 
biJirler. (5885) 

Cınsi Kilo Tutarı 
Un 200000 23000 

% 7>5 t cmınat Sekli ' 
1725 Kap lı ı rf 

p; 7.art<'Sl 
\-430SI 

ULUS 

1 
K. D. Ereğli şarbaylığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elektrik santralının bir senelik ih. 
tiyacı olan (580) kilo vakom yağı, (385) kilo silindir yağı, (18) 
kilo Gres yağı altımrş volt1uk (120) adet ampul, kırk voltluk (100) 
adet yirmi be§ voltluk (100) adet J:i ceman (320) adet Osram mar
ka ampul (60) kilo üstübü, (48) kiJo sabun (8) kilo tuz ruhu (48) 
kilo soda bir teneke benzin, dört teneke gaz yağı (18) adet el sü· 
pürgesi, (6) kilo arap sabunudur. Bu satın alma işinin tahmin be. 
deli (456) dört yüz elli altı liradır. 

2 - 1stiyenler bu jşe ait şartnameleri ve nümuneleri belediye 
dairesinde görebilirler ve parasız alabilirler. 

3 - Bu işe ait eksiltme 11.10-935 tarihine rastlıya cuma günü 
saat 16 da belediye dairesinde belediye encümeni tarafından ya· 
pılacaktır. 

4 - Eksiltme açıktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin (31) lira (20) ku. 

ruşluk muvakkat teminat makbuiunu saat 16 ya kadar şarbaylığa 
vermeleri. (2860) J-4434 

Nafıa Vekaletin<f en: 
Derince Travers fabrikası kadrosunda "165,, lira ticretli bir ma. 

kina mühendisliği açıktır. 
Makina mühendisliği diploma ve ruhsatnamesini haiz olan talip· 

Jcrin ellerinde bulunan i e yarar kağıtlarile birinci teşrinin ıs in· 
ci salı gününe kadar Bayındırlık Bakanlığına müracaatları iJan 
olunur. (2854) 1-4430 

Anliara Aslierlik şuh sinden: 
l - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmeti yapmamış bulunanlar 

tam hizmetli ve son yoklamalarında hava, süvari, istihkam, nakli· 
ye, muzıka, topçu, muhabere. harita, demirrolu, ışıldak, sanayi sı· 
nıfma ayrılanlardan 316 dan 329 dahil jandanna deniz, gümrük sı. 
nrfından olanların da 316 dan 330 dahil do umuna kadar olanları 
teşrinievel 935 çağrılarak kıtaata gönderilecektir. 

2 - Bu eratın hangi gün şubeye geleceklerine dair namlarına 
yazılmış olan çafrılma k.'iğıtları her erin kayıtlı bulunduğu mahal· 
le veya köye yollanılacaktır. Bu kağıtların altında yazılı günlerde 
herhalde şubeye gelmeleri lazımdır. Gelmiyenler hakkında asker. 
lik mi.ıkellcfiyet kanununun tayin ettiği ecza tatbik edilecektir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenler hangi gün şubeye çağ· 
rılmışlarsa o günden bir gün evel akşamına kadar bedel vercıbile. 
cekleri ilan olunur. (2848) 1-4416 

Ankara tlhaylı~ndan: 
1 - Ankara Tecim Lisesinin çatı arasında yapılacak (705) Jira 

(55) kuruş bedeli keşifli ahşap ambar açık eksiltme suretile müna 
kasaya konulmuştur. 

2 - Talip olanların şartnameyi görmek üzere okul sekreterli. 
ğine baş vurmaları ve yüzde yedi buçuktan (54) lira tutan mu. 
vakkat teminatı nlrullar sayışmanh~rna yatırarak alacakları m:ık. 
buzla 1 birinci teşrın 1935 pazartesi günü saat iiçte okullar alım 
satım komisyonunıı miıracaatları ilan olunur. (2657) 1--4183 

Nafıa Bakanlıeından: 
Münakalat başkanlığı kadrosunda "30., lira maaşlı bir ressamlık 

açıktır. 

Lise veya muadili mekteplerden mezun .fransızca ve almanca 
lisanlardan birini bilenler arasında müsabak;ı imtihanı yapılacak
tır. 

Taliplerin i•e yarar ldğıtJarHe 15 birinci teşrin sah gününe 
kadar Bayındırlık Bakanlığına müracaat etmeleri ilan olunur. 

Maliye Vekaletin den: 
(3500) Şişesi 500 gramlık, 5000 şisesi 250 gramlık (7500) şişe

si 125 gramlık (8000) ,işesj 15 gramlrk olmak Uzcre (24000) şişe 
zamk açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. İsteklilerin 309 lira 38 kuruş 
muvakkat teminatları ile birlikte 14·10.935 tarihine müsadif paz1tr. 
tesi günU saat on beşte Maliye .vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünde 
müteşekkil komiıyena gelme1erı. (2707) J-4271 

Ankara Tohum ıslah istasyonu 

miirliirliiITTinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonu binasında pazarlık usuliyle ın· 

şaat ilavesi yaptırılacaktır. . . . 
Yapılacak inşaat ilbesinin keşıf ~edelı 1139 lira 64 kuru§tur. 

Bu işe ait şartnameler ile plan ve keşıf parasız olarak Ziraat mek. 
tebi caddesj ;iizerinde Ankara Tohum Islfilı istasyonu müdürlüğün
den alınacaktır. Pazarlık 11-10.945 cum.a günü saat onda tohum 
ıslah istasyonu binasında toplanan komısyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 85 lira SO kuruşluk muvakkat teminat mektup veva 
mak llzları ve ticaret odasından. ~afıa Baş mühendisliğinden bu 
ış için alacakları vesikalar ile bırlıkte vuk rda ya ılı gün ve san•-
ta komisyona gelmeleri. (2754) 1--4293 

Ankara Müstakil Jandarma tabu
ru komutanlığından 

1 _ İkinci ihalesine de istekli çıkmıyan aşağıda çeşitleri yazılı 
erzak 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. . .. 

2 - Pazarhk 21-10.935 paz?rtesı gfinu yapılacaktır. 

3 _ Şartnameyi görmek içın her gün ve pazarlık günü de mu
ayyen saatmda ilk teminat banka mC'ktubu veya vezne makbuzu 

olacaktır. . d h"ı· d . 
4 _ İsteklilerin bu eraıt a ı ın e vıliyet konağı arkasında. 

ki J. M. Tabur Jrarargihı içinde komisyonuna gelmeleri ilin olu· 
nur. (2822) 

İlk teminat Ki Fi. Erzakın Cinsi. 

Li. Kr. 
4 Kuru sowa 9 60 3ZOO 

30 50 9000 6 Patates 

11 25 500 30 T nrhana 

9 00 40 .iOO Çay 

26 32 1300 27 uaz 
67 50 15000 6 Arpa 
18 75 ıoooo 2,50 Saman .. , so ınooo s Kurn Ot 1-4385 
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;;faa Vekaleti-;:~ ~lı a -

İ Komisyonu ilanları 
B1L1T 

1 - Beher kilos.una biçiien 
eder yüz yetmiş altı buçuk KU. 

ruş olan otuz bin kilo pamuk 
çorap ipliği kapalı zarfla eksi t. 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11.10.935 cuma 
günü saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 265 kurusa 
M. M. V. Sa. AI. Ko, dan verilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3971 lira 35 k•ıruşluk il'k inanç 
paralarile birlikte kanuni şekıl. 
de hazırladıkları teklif mt>ktubu 
ile birlikte ihale saatından hit 
saat evel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2678) 

1-4205 

BlLlT 
1 - 20 metre mikfibı di~ lm. 

dak kalas açık el:siltmeve ko'l. 
muştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
1100 ilk inanç parası 82.75 tin. 
dır. 

3 - İhalesi 12·10.935 <.uma=. 
tesi gilr. ü saat 10 dadır; 

4 - Eksiltmeye p,irecekte. 
rin 2490 savılı kanunun 2. 3. :in 
cü maddelerinde isteniJen bil. 
gelerile M. M. V. sa rn a'ma 
komisyonuna v:ırmaları. 

(2635) l--4177 

BlLlT 

1 - 315 metre bezli tayyare 
lastik boru pa7.arlıkla eksiltme:. 
ğe konmuştur. 

2 - Hepsinin biç.ilen ederi 
750 Jiıahk inanç parası 56 lira 
25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8.10.935 sah gü· 
nü saat 10 dadır . 

4 - Şartnamesini görmek ,._ 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeğe girecek 
lcrin de 2490 sayılı kanunun 2.3 
üncü maddelerinde istenilen bil. 
gileriyle ihale günü M. M. Ve. 
kaleti satın alma 'komisyonuna 
varmaları. (2675) 1-4188 

B1L1T 
(1000) baş dağ top koıum ka· 

tırlann pazarlık gününde talip 
çıkmamıştır. Bu defa pazarlığı 
8. 10. 935 salı günü saat 14 dedir. 
Beher hayvanın tutarı 330 lira. 
dır. Muvakkat teminat 17750 on 
yedi bin yedi yüz elli liradır. 
Evsaf ve şartnamesini almak ve 
görmek istiyen (16) lira 50 ku. 
ruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınacaktır. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 No. 
lu kanunda gösterilen veaaikle 
ve (17750) liralık teminat mek
tubu ile birlikte belli gün ve aa · 
atında satın alma komisyonun. 
na gelmeleri. (2779) 1-4366 

BILIT 

1 - Bir metresine biçilen e· 
der 260 kuruş olan 30 bin ih 
37 bin beşyüz metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeve 
konulmustur. 

2 - ihalesi 16..10-935 ~ .... 
ba günü saat ıs dedir. 

3 - Şartname 488 kuruş11 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan ahmt. 

4 - Hepsine biçilen eder 97 
bin 500 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecc.kler 
6125 liralık ilk inanç par.:ıs1 
mektup veya makbuzlarlyle b~r. 
likte kanunt şekilde bazırl3dı1<· 
ları teklif mektuplarını ib.ıle 
saatmdan bir saat evel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2714) 1-4285 

BİL İT 
1 - 1 metresine birilcn eder 

245 kuruş olan 40 ilıı 50 bin met· 
re kışlık elbiselik kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 -. İhalesi 14.10 <ns pazar. 
tesi günii saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 613 kurusa 
M. M. V. Sa. At. Ko. dan alınır. 

4 - Hepsine biçilen eder 122 
hin 500 liradır. 

5 -. Eksiltmeye r(recekler 
yedi bin üç yet'llis liralık 
ilk inanç paraları ile birlikte .ka. 
nuni şekilde hazırladı ·ları tek
lif ml'ktuplarını ihale saatmdan 
bir saat evel M. M. V. s tın ııl. 
ına Ko na vermeleri. (2711) 

t-4284 

BİLİT 

1 - Bir çiftine biçıtcn e~ı 
170 kuruş olan 8000 çift terlik 
kapalı zarfla eksiltmrve konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 10.10.935 per em. 
be giınü sa t 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 10"0 lı
radır. 

4 - ~artnam<' para!'lu: olar:ı.k 
M M. V Sa. Al. Ko. d n alınır. 

5 - Ek3iJtmeye rrirecekl r 
ilk indnç parası mektup ve a 
m. kbuzlariyle 2490 savıh k nu. 
nun 2 ve 3 üncü m~rlrlelt' d 
vazıh belgelerle birlikte u um. 
ne gore hazırlanan te1<lif ~k. 
tunlanm ihale saatmd.,n bir 1. • 

at cvel M. M. V. Sa. Al. K<> la 

vcrmclerı (2676) 1-' 'l 

BlI..IT 
lstanbuldaki Ku 1 ... li \e Mal. 

tepe hsc.!lerile Bursadakı Bursa 
Askert h · sinin 10 ve 11 in .. ı sı. 
nrflannn yeniden talebe a ına
cakur. Gtrm ğe i6tekli bulunan· 
ların b.ı,ı mc teplere veya asıeer. 
lik şube ı n hemen müracaat. 
ları il, n olunur (2866) 1- • 48 

BİLİT 
1 ;. Bır metresine bi!filen <;. 

der 25 kuruş olan ve 21 8.935 
günu istekliler tarafından veri. 
len fiat pahalı görülen 500 bin 
metre çamaşırlık bez yenıd,.n 
kapalı ~arfla eksiltmeye ko.,ul. 
muştuı:. 

2 - thalesi 8.10·935 salı gu. 
nü saat l l dedir. 

3 - fJk inanç parası 7500 lı. 
radır. 

4 - Şartnameler 625 kuru a 
M. M V, Sa. Al. Ko. dan veri. 
lir., 

5 - Eksiltmeye gireceklcı 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelenn. 
de yasılı belgelerle birlikte tek. 
lif mektuplarım ihale saatmdan 
bir saat evcl :M. M. V. satın al. 
ma Ko. na vcnneleri. (2655) 

1 

,, 
• 

M E 

1-41~Z 

R 

Haus zu Vermieten 
GANZ MODERN. BESTE 

LOCAL İM YENİŞEHİR: SE
LANlK CADDESİ No. 51. l'e. 
lefon: '1347 Hour: 10.13 

Sındırğı şarhaylığıntlan: 
Sındırgı kasabasına akıtılacak su için muktazi (7) santim kut· 

runda (14110) kilo pik döküm font boru ile (683) kilo sikletinde 
(21) adet vantoz, tahliye ve tevkif muslukları, rapt aksamı ve i.ıç 
ağızlı rapt boruları (1702) lira bedeli keşif ıle 2 teşrinievel 935 de 
ıbaşlayıp 21 teşrinievel 935 pazartesi gümi saat 16 da ihale olunmali 
tıure (20) gün müddetle açık eksiltmeye konuldu, istekliler 2 90 

sayılı .kanunda enva ve makadiri tasrih ve tayin olunan teminat ve 
vl"saiıld vereceklerdir. Eksiltmenin Sındırgı belediyesinde yapıla. 
cağı ve şartname ve proje örneklerinin lielediymizden alınacağı 
ilan olunur. (2874) 1-4467 

Ziraat Vekileti 
Satın alma l{omisyon ııundaıı: 
Muh~en bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kurşun to. 

zu (Ar:.enıat de plombc) 20. İkinci te rin. 1935 çarş:mf.::a gunU 
s t 15 t e ah zarf usuliyle Vekalet bina ında eksiltmeye k u
lacaktır. Şrırtnam ]er Ankarada satın alma komisyo:lUnc:ı ve t t n· 
bulda Zira t l\Hidurliıt>üncc parasız olarak veri lir. İstcl:lilcrin t k. 
liflerile (255) liralık ter.'.l·nat mektuplarım şartnamede ynılı bel. 
~rleri yukarda ye,.;ılı eksiitme Ea tından bir o:aat önceye bd::ır ko· 
ını svona vermeleri laznndır. (2843) J-4 66 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma l(omisyonu ilanları 

! 14 AN 
1 - Br.Sacan garnizonunun kıt'a ve nfUessese~ri crau ·ya. 

cı için 129,000 kilo sığır etine talip çıkmadığından açık e'ksiltmeye 
konulmuştur. 

ı - Muhammen bedeli 19350 liradır. 
3 - İlk teminatı 1452 liradır. 
4 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 

verilir. 
s - İhalesi 23/ 1. inci tesrin 935 çarşamba giınü saat 11,4S de 

ttımen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunun maddei mahsuslaı:tna 

tevfikan komisyona müracaatları (2819) 1-4383 

1 LAN 
ı - Eu:incan kıtaat ve müe scsat hayvan ihtiyacı olan 779400 

kilo kuru yonca ve ota ihale gı.inünde istekli çıkmadığından 24/1. 
teşrin/935 günü saat 15 de kuru ot saat 16 da kuru yonca ihale edil. 
mek üzere yeniden kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Kuru yoncanın muhammen bedeli 21573 liradır ilk teminatı 
1617 lira 97 buçuk kuruştur. Kuru otun muhammen bedeli 19176 
lira ve ilk teminatı 1438 lira 21 kuruştur. 

3 - Şartnameler Erzincanda ti.imen satın alma komisyonundan 
bila bedel verilir. 

4 - Şartnamenin dördı.incü maddesine göre istekliler 2490 sa· 
yılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34 üncü maddeleri mu. 
cibince teklif mektuplarını tanzim ve komisyona ihale saattndan 
bir saat evci vermiş bulunaca'klardır. (2823) 1-4388 

t LAN 
ı - G mizon dahilindeki kıtaat ve müessesede bulunan hay. 

vanlarla serom aşı evindeki hayvanların ihtiyacına sarfedilmek 
üzere 510,320 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa 15 ilkteşrin 1935 tarihine müsadif salı günü sa~t 
onbirdedir. 

3 - Yulafın mecmu tutan 28067 lira 60 kuruş olup muvakkat 
teminatı 2105 lira 7 kuruştur. 

4 - Şartnamesi 141 kuruş mukabilinde Ankara Levazım Amitli
ği satın alma komisyonundan verilir. 

5 - Eksiltmeye gir.ecekler 2490 numaralı kanunun Z. ve 3. liıı. 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve. 
ya banka mektupları ile teklif mektuplarını münakasanın yapıla
cağı muayyen saatten btr saat evel Ankara Levzım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (Z697) 1-4269 

İLAN 
ı - Erzincan garnizonu kıt'a ve müesseseleri eratı ihtiyacı için 

beş yüz kırk bin kilo una talip çrkmadığından yeniden kapah ek
siltmeye kıonuldu. 

2 - Muhammen bedeli 70200 liradır. 
3 - İlk teminatı 4760 liradır. 

4 - Şartnamesi 351 kuruş karşılığında Erzincanda tümen satın 
alma komisyonundan verilir. 

5 - İhalesi 23 teşrinievel 93S s;arsamba gunü saat lS de tümen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin 4 üncü maddesi mu ince istekliler teklif 
mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme k<?nununun 32, 33 34 
üncü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından 
bir saat evetine kadar Erzincanda tı.imen satın alma komisyonuna 
verecelktir. (2818) 1-4382 

t LAN 
Bergamadaki kıtalar ihtiyacı ı çin 31.000 lira bedel tahmin edilen 

310,000 kilo un kapalı zarfla alınacaktır. Şa~tm1mesi parasız ola. 
rak Bergamada uzun çarşıda satın alma komif.yonunda her gün gö
rülebilir. Teklif mektuplarının 25 ilkteşrin 935 günü saat on altı
ya kadar Bergamada uzun çar ıdaki satın tılma komisyonuna ve. 
rilmesi. Muvakkat teminat 2325 liradır. (2738) l-4375 

l LAN 
Denizli garnizonunun ihtiyacı olan 137,000 kilo un ihtiyacı 

evelce ilan edilmişti miktarının çokluğundan ve teminatının faz· 
lalığından ötürü istekli i tirak edemediğinden eski ilanın hükmü 
kalmamıştır. 

2 - Yeniden dört ayhk 137.000 kilo un satın alınataktır. 
3 - Teminatı 1223 lira tahmin bedeli 16440 liradır. 
4 - İhalesi 17.10.935 perşembe günü saat onaltıda Ispart~da 

tümen binası içinde yapılacaktır. 
5 - Şartname komisyonda mevcuttur. İsteklilerin tiimen satın 

alma komisyonuna müracaatları. (2i93) 1-4370 

t LAN 
1 - Karaköse merkez kıtalarr ihtiyacı ıçın 900,000 kilo arpa 

kapalı zarf usi.ıli ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3 kuruştur. Mu. 
vakkat teminatı 202S liradır. fhale '1 ilkteşrin 935 pazartesi gUnü 
saat on beşte Ağrı süvari tümen satın alma komisyonunda yapıla 
caktır. İstekliler şartnameyi tümen satın alma komisyonundan 
alıp görebilirler, zarfların muayyen zamana kadar Ağrı süvari tü. 
men satın alma komisyonuna vermeleri. (2670) 1-4186 

İLAN 
ı - G1ı.miıon eratının ihtiyacına sarfedilmek üzere 35.000 kilo 

kuru soğan açı:k elCsiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasası 18 ilkte rin 935 tarihine müsadif cuma günü 

saat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyonunda· yapı· 
lacaktır. 

3 - artnamesi komisyonda her gün parasız görülür. 
4 - Eksiltmeye konulan soğanın mecmu tutarı 1400 lira olup 

teminatı muvakkatesi ıos liradır. 
5 - İsteklilern belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz

larını komisyona vermeleri ve mezkCtr saatte hazır bulunmaları. 
(2785) 1-4369 

İLAN 
l - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratının mayıs 

935 gayesine kadar sarfedilmek üzere 60,000 kilo patates eksiltme. 
ye konulmuştur. 

2 - Münakasası 18 ilkteşrin 935 tarihine müsadif cuma gilnU 
saat onhe§te Ankara levazım amirliği atın alma .komisyonunda 
yapılacaktır. 
· 3 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. ,Eksilt: 
meye konulan patatesin ~ecmu tutarı 3600 lira ve ilk teminatı 270 
liradır. 

4 - isteklilerin mezıkur gı.in ve saatte teminatı muvakkate mak· 
buzları ile mezkur komisyonda bulunmaları. (2786) 1-4368 

t LAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat hayvanlarıuın 

senelik ihtiyacına sarfedilmek iızere 636,600 kilo arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkur arpanın mecmu tutarı 30238 lira 50 kurus olup te· 
minatı muvakkatesi 2267 lira 89 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilindP. her gün komisyonumuz
dan göndeNir. 

4 - Eksiltme 14 ilkteşrin 935 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat onbcştedir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Uncil 
maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate mektubu ve,·a 
banka mektuplarını teklif mektupları ile birlikte m~akasanın va • . 

JLUS 

pılacag ı belli saatten en az bir saat evel Ankara Levazım Amirli gi 
satın alma komisyonuna vermeleri. (2698) 1-4270 

İLAN 
Demir köy kıtaatı için elli yedibin liralık dört yüz kırk ton un 

kapıı.lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı dört bin iki 
yüz doksan liradır. İhalesi 15 birinci teşrin 935 salı saat on altıda. 
dır. İsteklilerin vize satın alma komisyonuna gelmeleri. (2789) 

1-4367 
İLAN 

1 - Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 10.000 kilo 
kuru kereste ve tahta parçaları 7 teşrinievel 93S pazartesi günü sa. 
at 14 :17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

Taliplerin muhammen bedeli olan 500 liraya mukabil temiantı 
eveliyesi olan 37 lira 50 kuruşu Kırıkkale askeri fabrikalar muha. 
sebeciliğine yatırarak vakti muayyeninde mektep satın alma ko· 
misyonuna müracaatları. (2683) 1-4194 

İLAN 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 134 kalem ilaç kapalı zarfla eksılt. 

meye konulmuştur. Muhammen bedeli 49997 lira olup ihalesi 
11/1. teş/935 cuma günü saat 15,30 dadır. Şartnamesi İstanbul ko. 
mutanlığı satın alma komisyonundan 250 kuruş mukabili ahnalıi. 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 3750 liralık ilk teminat mektubu veya 
makbuzu ve 2490 $ayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika. 
!arla birlikte teklif mektuplarını belli gün ve ihale saatından en 
az bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık ~atın alma komis-
yonuna vermeleri. (2689) 1-4208 

İLAN 
ı - Ttimen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesinde ta

libinin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden 222 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup, ihalesi 22·10.935 tarihine müsadif sah günü saat 15 de bay
ramiç tümen satın alma komisyonunda yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsafı
nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek öğ. 
renebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunuı~ 2. 3. üncü maddeleri 1?u. 
cibince istenilen vesaikla muvakkat temınat tutarı olan 2023 lıra. 
nın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebe-
sine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2835) 1-4464 

İLAN 
ı - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesine ta· 

libinin verdiği fiat yüksek görüldüğitnden yeniden 222 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmçye konulduğu. . . 

2 - Beher kilosunun muhammen bedelı 12 kuruş 15 santım 
• olup, ihalesi 23.10·935 tarihine müsadif ~arşamba gilnü saat 15 de 

bayramiç tümen satın alma komisyonu bınasında yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsafı

nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek öğ. 
1 enebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddeleri mu. 
cibincc istenilen vesaikla muvakkat teminat tutan olan 2023 lira· 
nın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebe· 
sine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2836) 1-4465 

1 LAN 
ı - Siirtteki tüm ve jandarma kıtaat ihtiyacı için 684 ton ar· 

pıı ve 718 ton saman 25.10·935 cuma günü saat 10 da kapal~ zarf 
usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Arpanın muhammen bcdelı 27360 
lira samanın 21540 liradır. İsteklilerin % 7 ,S teminatları ile mez. 
kur günde ve saat 9 da teklif mektuplarının Siirtte satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (2892) 1-4479 

İLAN 
l - Kırklar elinde iki mil. 

yon s~kiz yüz elli bin kilo odu· 
nun kapalı zarfla ihalesi birinci 
tesrinin 11. inci cuma günü yapı. 
la~aktır. İstekliler teklif mektu· 
bu ile kanunda yazıh belgelerini 
ihale günü saat ıs e kadar ko. 
misyon riyasetine vermeli ve sa
at 16 da komisyonda bulunmalı. 
dır. 

2 - Odunun tahmin edilen 
bir kilo fiatı 75 santimdir. İlk 
teminatı 1604 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli 
satın alma .komisyonunda hergün 
görülebilir (2757) 1-4298 

B1L1T 
ı - Bir metresine biçilen 

eder 900 ila 975 bin metre yaz
lık elbiselik beı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 16.10.935 çarşam.. 
ba günü s11at 11 dedir. 

3 - Şartnamesi 24 lira 87 ku
ruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - Hepsine biçilen eder 497 
bin 250 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
23.640 lirs.lrk ilk inanç paralari· 
le birlikte kanuni şekilde hazır
ladıkları teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evet M. 
M. V. satın alma Ko. na verme· 
!eri. (2821\) 1-4389 

İLAN 

,..; .. "" '"' ,.. ,.,.., 1 A k:r; l~;ri~alar Umuru~: 
liidiirlüğü Satmalma ~~ 
Komis}'onu lJanlan :~ 

650 KİLO YUMUŞAK 
KÖSELE 

Şartnamesinde değişiklik ya. 
pılan ve tahmin edilen edeli 
(1950) lira olan yukarda mikda. 
rı ve cinsı yazılı malzeme As· 
keri fabrikalar Umum MüdUr
lüğü satın alma komisyonunca 
18/1. Teşrin/935 tarihinde cuma 
günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname para. 
sız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminatı 
plan (146) lira (26) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. (2803) 1-4376 

800 ADET LASTİK TAKOZ 
Tahmin edilen bedeli (820) li

ra olan yukarda :miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrika. 
lar Umum Müdürlüğü satın al. 
ma komisvonunca 21-1. teşrin. 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 14 te paıarhk ile ihale edi. 
lecektir. Şartname parasız ola. 
rak komisyondan verilir. Talip. 
terin muvakkat teminat olan (61) 
lira (50) kuru· ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve &aat
te komisyona müracaatları. 

(2804) 1-4377 

r-- ----l: 
1 lmtıycu sahibi ve Baş.mu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Ya.ır İjleri MUdilrU Naıuhi 
BAYDAR 

Çankm cıddui civarında 
I Uluı Buımt!vinde buı/mrş· 

tll. 

l - .----- .. - --...--......-. 

5 ILKTEŞRiN 1935 CU M \l~ ı 

1 Devlet Demiryolları ve L manian Uınum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

~apalı zarfla eksiltmeye konup istekıı çrkmayan aşagıdaki , 
hal, mikdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatı yazılı i 
yerdeki balastın ihzar ve teslimi ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmey 
konmuştur. 

Eksiltme 7.10.935 pazartesı giınü saat 10.30 da Adanada İşle 
me müfettişliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi Adanada işletme mufetti 
liğinde ve Fevzipaşada şube şefliginden parasız alınabilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu kanun mucibi ve şartnamede yazıl 
istenilen vesaik ve veznemize nakden yatırılıp alınacak teminıt 
makbuzu veya banka teminat mektubu ve fiat tekliflerini hav 
zarflarınr eksiltme aatlnden bir saat önceye kada,r Adana işletm 
müfettişliğine makbuz kaışılığı vermeleri ve posta ile gönderile 
cek mektupların da aynı saatte bulundurulmaları ve eksiltme sa 
tinde de teklif sahiplerinin işletme hazır bulunmalnrr. (2760) 
Kilometre Yeri Mikdaıı Muhammen teminat müdde 

421.000 
58.000 

Ceyhan 3300 
Eloğlu • Narh 4000 

Fi atı 
120 
120 

İLAN 

297 L . 
360 L. 

1-4299 

Muhammen bedeli 2000 lira olan dinamo ve otomat kômurlert 
4. ll. •1935 pazartesi günü saat 15,30 da Jcapalı zarf usulü ile Anka..I 
rada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iııtiyenlerin 
150 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği 
vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
name ve tekliflerle aynı gün aat 14,30 a kadar komisyon Reisliği. 
ne vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Te
sellüm ve sevk Müdürlüğünde Ankarada malzeme dairesinde pa.. 
rasu: olarak dağtılmaktadır. (2827) 1-4422 

İLAN 
Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve edevat 7·11.93 

per eırlbe güniı saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiy.enlerin 1115,85 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza ıkanunun 4 UncU maddesi mu
cibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna.. 
me ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
:sinden ve Haydarpa§ada Tesellüm v.e sevk MüdiirlüğUnden alına-
bilir. (2884) 1-4471 

--------------------
Ank:ara askerlik şubesinden: 

1 - Şimdiye kadar muvazzaflık hizmeti yapmamış bulunanlar 
tam hizmetli ve son yoklamalarında Hava, Süvari, İstihkam, Nakli
ye, Muzıka, Topçu, Muhabere, Harita, Demiryolu, Işıldak sanayii. 
sınıfına ayrılanlardan 316 dan 329 dahil. Jandarma, Deniz, GümrUlr. 
den itibaren bir sene süreli ve açık artımla suretiyle kiraya ve· 
T. evvel 93S de çağrılarak kıtaata gönderilecektir. 

2 - Bu eratın hangi gUn şubeye geleceklerine dair namlarına 
yazılmış olan çağrılma kağıtları her erin kayıtlı bulunduğu mahal• 
le veya karyeye yollanacaktır. Bu kağıtların altında yazılı gün
lerde herhalde şu'beye gelmeleri lazımdır. Gelmeyenler hakkında 
askerlik mU;kellefiyeti kanununun tertip ettiği ceza tatbik edile. 
c:ektir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istıiyenler hangi giln şubeye çağ• 
rılmışlarsa o günden bir gün evel akşamına kadar bedel verebile-
cekleri ilan olunur. (2888) 1-4473 

Ank~ara urayı 

Su işleri direktörlüğünden: 
4-6 Beygir kuvvetinde ve saatte 15 metre suyu 15 metre yU1i· 

sekliğe verdbilecek takatta bir motopomp satın alınacaktır. 
İsteklilerin 21.10-93S gününe kadar tekliflerini Ankara Urayı 

Su işleri Direktörlüğüne vermeleri. (2887) 1-4472 

Orman çiftliği 
otob ·· s servisi 

Ank:ara otohü işleri 

direlı1örlüğünden~ 
Her cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Orman çiftliğne 

otobüs işletilecektir. 
Hareket saatleri a ağıda yazılıdır. (2890) 

TaŞıandan: 
Saat 14 

14,30 
ıs .. 

" 

15,30 
16 
16,30 
17 
17,JO 
18 

Gazi tstasyonundanı 
a~ 15 

1-4475 

.. 15,30 .. 
.. 

H .. 
" .. 

16 
16,30 
17 

17,30 
18 

18,30 
19 

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (1815) lira harita genel direktörlüğü 

için (8) kalem fotoğrafane malzemesi açık eksiltme ile satın alına· 
caktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de 136 lira teminat makbuzlarile 22.10-935 sah gUnU saat 
(14) te Cebecide Harita genel direktörlüğü satın alma komisyo· 
nuna gelmeleri. (2882) 1-4470 

İstanbul Levazım Amirliği· 
ne bağlı kıt'at için 500 ton un 
23/B. Teşrin/935 çaqamba gU
nü saat 16 da Tophanede Satın 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
la Eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min bedeli 59900 liradır. İlk te
minat 424S liradır. Şartname ve 
nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2,3 üncü maddele. 
rinde istenilen vesikalarla bera. 
her teklif mektuplarını ihale sa
atından bir saat evel komisyona 
vermeleri. ( 181) (6095) 1-4468 

1 SİNEMALAR 1 

SATILIK EV 
Yenişehirdedir. Yeni sinema 

yanında tütüncU Bay Aliye SO· 

rulsun. l-4390 

( YENi 1 BUGUN BU GECE 
°"''·· . yıldızı Kay Francis ve 
kadınların sahhar mabudu Ro -
nald Colman'm temsil ettikleri 

GÜNAHIM, AŞKTIR 
Fransızca sözlü büyük aşk ve 

ihtira~ filmi 

BUGUN BUGEE 
(KULÜP] 

Baştan başa heyecanlı sahnelerle 
dolu harikulade bir eser 

ESRARENGİZ HANE 

Bat rolde: Jean Boitel - G. Maulor 


