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lt<ılymı kabinesi lfÜel lıcı~ırlıklarm de
t1amıruı kanır verdi. - Türkiye luwa turu 
büyiik bir başarile biui. - Kayseri kom
binası yarın açılıyor. - Sovveı konuklll-
rınıız geliyor. · 

Si:el uçaklarımızın hava tı .ru 
tam bir başarı ile bitti 

l{AYSERi 1(01\1 BiNASI 

Açılışta hulunacal\. olan sovyetli dostlan . 
mız İstanhulda se"gi ile karsılandılar 

Uçmanlarımız fırtınalı ve bozuk biı· havada uçuşlarına 
hiç ara vernıeden yurdu dolaşmışlardır· Türk ulusu havası

nın egemenliğini koruyan yiğit subaylarını her yerde 

' ' bugün buraya geliyorlar 

.Ankara kurulu İstanbuldan gelecek olanlarla birlikte 
bu akşam saat 24 de Kayseriye hareket edecek ve gururla bağrına basınışbr 

İstanbul, 14 (A.A.). - Kayse
ri büyük kombinasının açılıt töre
ninde bulunacak olan, ve ağır en
düstri askomiseri B. Piatakof'un 
başkanlığında· Türkiye ile endüs· 
trİyeJ ilgilere bakan Türkstroy yö
netgeai genel direktörü B. Zool -
tariof, ağır endüstri komiserliği 

Sovyet kurulu bu sabah 9.15 de 
şehrimize e:eleceklerdir. Duralcta 

elektrik işleri direktörü B. An -
dreev, Türkstrov genel direktör 
yardımcısı B. Ziglin ve komiser 
yardcmcısınm özel sekreteri 8 . 
Moskaliof'tan katınç bulunan Sove 
yet kurulu bueün saat 14,40 da Çi
çerin vapuru ile şehrimize gelmiş
tir. 

Denizin sertlii!inden dolayı ye
di saat kadar geciken vapul' Gala
ta rıhtımına yanaşmıştır. 

. Sayın konuklar, Büyülcdere
de Türkofis direktörü B. Celal, 
Galata rıhtımında ilbay ve şarbay 
B. Muhiddin Ücıtündağ, il we şar · 
baylık yardımcıları, güvenlik di • 

Bugiln Ankaraya gelecek olan S"rıd 
·. ağır endüstri komiseri B. Piyatakol 

konuklan Ekonomi Bakam B. Ce
lal Bayar, ilbay ve şarbay B. Tan
doğan, Sümer' Bank genel direk. 

Sonu Sinci sayrlada ) 

rektörü ve dış işleri bakanlrği ta
raf mdan konukların yanında bu-
lunmağa memur edilen B. Ferruh Bulgaristanda reı· Uni 

L ıMM~ tarafından karşıl~nmışbr. 

DiJn 7"arkiye turunu b~arı il~ bitirip yerkrln& d6neb u,aıdar, u~mantarımız, yargıç kurulıı. !Sovyet ve Türk bayraklariyle devirmek İÇİn · 

l 
donanmış olan rıhtımda ıovyet ku· 

Bütün ıüel uçak kolları diin lunu çok iyi hir başariyle bitirerek - tik soruya cevabı filo komutam ruluna polis müfrezeleri tarafın _ Sofya, 14 (A.A.) -· · Poliı di -
sabah turlarını bitirmişlerdir. Oç şehrimiz alanına dönmüştür. verdi. dan selam töreni yapılmıştır. rektörlüğü bildiriyor: Bir zaman. 
gün önce tehrimiz.açak alanından Havalarımızda birer kartal -İsmim Umran, yüzbaşıyım.. Sayın konuklar Parapalaı'a danberi bulgar ·poliainin elinde bİt' 
ICalkan 45 inci bölüğün uçak filo- . gururiyle kanad açan uçmanları • turumuz burada bitti. hk uçuşu • götürülmüslerdir: Sovyet kurulu Makedonya komünist örgütünüıı 
s!-1 da dün ıabah saat 8, 10 da uçuş mız yere indikleri zaman büyük muzu lıtanbu1'a doğru yapmıştk. akşama doğru ilbayhk kurağına var olduğuna ve hu örgütün gi:di 
yerleri olan İstanbul, lzmir, Antal· süel turun heyecanını belli etmi • Yeşilköye geldiğimiz 2 aman şid- gelerek B. Muhiddin Ostündağ'a gizli çalıştığına dair bir takım bel-
ya, Adana, J)iyarbekir, Si.vat yo • yeeek kadar ıôğuk kanlı görünü - (Sonu S. inci sayıfada) bir göret yapmıştır. (Sonu 2. ~n.ci sayı(ad~) 

yorlardı, enıon yere İnen uçaktan :===================:===:==:============~====~==~=~= 

Bay S~ff et Ankaıi. 
-l{ültür i~lerimizi 

anlatb 
İstanbul, 14 (Telefon) - Kül

tür Bakam B. Saffet Arıkan'm 
ba~kanlığında bugün kültür di -
rektörlüğünde bir toplantı yapıldı. 
Toplantıda lstanbul'un kültür işle
,-i gözden geçirildi. Toplantıdan 

KilltiJı bakanımız B. Saffet ArrJraıı 

sonra B. Saffet Arıkan gazetecile· 
re. kültür işleri hakkında ıunları 
söyledi: 

"- lıtanbul'a açıkta kalan ta· 
lehenin yerleştirilmesi işiyle uğ -
raşmak için geldim. Esasları ka -
rarla~tınlmış ola tedbirler alın
dıktan sonra hiç bir talebe açıkta 
kalnuyacaktır. 

L · se ve orta mekteblerin imti -
'8.n talimatnameleri gözden geçi
rmyor. Tecrübelerde uygun gö -
riilıniyen kısnnlar dü7.eltilecektir. 

( Sonu J . Qncii. sayfada) 

filo komutam indi. Üzerlerine 
almıt oldukları ödevi eksiksiz bi -
tirmiş olan kahramanların bil'ibir
leriyle kucaklaşmalarını görmek 
ve motör sesleriyle tunçlaşan kah· 
kabalarını işitmek çok zevkli bir 
şeydi. 

Zamaıı ne demek 
istiyor? 

26 eyliil gününün dil bayramı 
olarak kutlanacağı hakkında Türk 
Dili Araştırma Kurumunca veri
len bildiriği, fstanbul'da çıkmak
ta olan Zaman gazetesi de bu 
ayın on birinci günkü sayısında 
neşretmisti. Ancak Zaman, bu bil
diriğin altına bir de not ilave ede
rek ayta, kapsal, yönerge, konu 
kelimelerinin ne demek oldukları
nı ve bunları hiç bir yerde bula -
madıihnı bildirmişti. Bu notu, her
kes gibi, biz de okuduk ve bir 
araştrrma yaptık. Bu dört kelime
den ayta'nın karşılığını bütün ~a
zetelerde çıkmış olan beşer keli -
melik listelerden 39 uncuda, yö -
nerge'nin karşılrihm sekizincide, 
kapsal'ınkini "Ulus., da ve öteki 
bütün gazetelerle birlikte zaman -
da da çıkan listelerin ikincisinde, , 
konu'nunkini ise 32 incide bulduk. 
Bir zahmete daha katlanarak Za
man'm kendi nesrettiği öztürkçe 
kar.şılıkları di\ karıştırdık ve bu 
dört kelimeve bu karışıklşklar lis
tesinin 11, 64 ve 71 numaralı sayı
f alarmda rastladık. 

Şimdi, Zaman'da bu bildiriğin 
altına bu notun hangi maksatla 
kon•tlduğunu ve dil calrşmalarm
da Zaman'ın yadırJ?ad1ğı şeyin ne 
oldum.mu öğrenmek isivoruz. Dü
şündüklerini bize açıkça söy -
ler mi? 

• 
İtalya, 

, 
H_abeşistan · ve Uluslar Sosyetesi 

ltalyan kabinesi uluslar sosyetesinden 
çıkmaya ve savaşa hazırlanıyor 

Roma, 14 (A.A.) - Kabine 
nin yaptığı toplantı sonunda ya -
pılan bildiriğde deniliyor ki: 

« Bakanlar, İtalya'nın, uluslar 
sosyetesi üyesi olarak kalmağa 
devam etmesini imkansız bırak -
ınası ihtimali olan şartları gözden 

geçirmişlerdir. 

Bakanlar, İtalyan - habeı me
selesinin, ltalya'nın yaptığı geniş 
özverilerden ve gayretlerden son
ra, uyuşma yoluyla kotarılması 

kabil olmadığını açıkça ve tekrar 
( Sonu 2 inci saycfada ) 

Akdenize gelen ingiliz filosu 

Bir italyan dergisi "vereceğimiz cevap 
çok~ ağır olacak.tir diyor ,, 

Roma. 14 (A.A.) - ''Azione 
Coloniale,, dergisi, yazdığı bir ya
zıda ''kendi denizimiz,, diye tav-, d - , 
sif ettıği Ak enız e yeni bir İngiliz 
ha .. h eemıi geldikçe, taraf nnız • 

1 ngili~ donanması 

dan da böyle bir tedbir alınmama
sına imkan yoktur, dedikten son
ra ıunları ilave ediyor: 

" lngiltere, anayurd filoıunu 
( Sonıı 1inci sa.vılada } 

Malta s.!•81 iJaQnde 

Un-ar sosyetesinden çıkmak imk§nlarr . 
nı araştıran ltalya bakanlar kurulu 

başkanr B. Musoliai 

BO&AZLAR 
Ceneure, 14 ( A.A.) - A

sanıblerıin öğleden sonraki 
toplantı~mda B. Tevfik Rii~
tü Aras, şimdiJ.:i anlrı§mala
rın belittH•i durumda deği
§ikliklcr lımmle ueldiği tak
dir<le Tiirldy f'nin. kendisini 
boğazlar rejiminde, önemli 
değişkeler yapmak zorııntla 
görr.ce~ini ~öyW.mişıir. 



lvrupa Mektuba: 

1\. vnıpanın ortasında yeniden 
dirilen bir deTlet : 

CEKOSLOV AKY A 

J 928 senesinde \=Soslovakya 
cumuriyetinin onuncu yılı kutlan
mıştı. Bir yıl sonra 1929 da Bo
hemya'nın kuruluşunun 1000 inci 
yıldönümü idi. Gerçi bugünkü Çe
koslovakya ancak V ersay barış 
masasındaki diplomatlar tarafın
dan auurlan çizilmiş olan bir dev
lettir. Fakat (Bohemya) Avrupa
nın en eski devletlerinden biridir. 
Prag üniversitesi bundan aşağı 
yukan tam 600 yıl önce kurulmuş
tur. Çekoslovakya tarihte büyük 
ve ileri bir devir yaşadıktan son
ra erkinliğini kaybetmiş ve yaban
cı ülkelerin yönetimi altına gir
miştir. 

Habsburglar 3 yüz yıl bu mem
leket üzerinde hüküm sürmüşler
dir. Bu zaman içinde dinsel ser
bestlik ortadan kaldmlmış, birçok 
topraklar yabancı kontlar ve dük
lere dağıtılmıştı. Koskoca B<>
hemya Habsburglann elinde ga
yet kötü yönetilen bir ilbaylık ol
muştu. Çekoslovak ulusu bundan 
yüz yıl önce kültür bakımından 
çok geri bir düzeye düşmüştü. 

Memlekette bir tek yüksek o
kul bırakılmamıştı. Çek çocuklan
nm ana dillerinde bir alfabeleri 
bile yoktu. Habsburglar sistema
tik bir surette şehirleri almanlaş
tırmağa başlamışlardı. Tabiiğ 
nıekteblerde de dersler almanca 
okutuluyordu. 

Çek dili yalıuı köylerde konu
tulur olmuştu. Bundan yüz yıl ka
dar önce çek milletinin kültürünü 
yeniden canlandırmak için birkaç 
büyük yurdsever işe giriştiler: 
Macha dirilmiş olan çek lisanın
da ilk tiirleri yazdı. Palacky mil
letine tarihini tanıttırdı. Dobro
vsky çek dilinin gramer bakımın· 
dan düzgünleşmesine çabştL Bun
dan yetmiş beş yıl önce Prag'da 
a çek tiyatrosu açıldı. Yirmi yıl 
"1IU'a da üniversitede yeniden 
\!'""S verilmeğe başlandı. Bütün 
!rT'lf inci yüz yıl içinde çekler ve 
11onklar hiç olmazsa dillerini 
.... • ... •tmemek için savaştılar. 

Genel savaşta başlarmda ihti
yar filozof Masaryk bulunan bir 
avuç çekh ülkelerinin erkinliğini 
sağlamak için dünyanın dört bir 
tarafına yayddrlar. Ve bugünkü 
Cekoslovakya denilebilir ki üç a
damın eseridir. Bunların birincisi 
Masaryk'tir. Genel savaş'ta mer-
k~i Paris olan bir milli komite 
teskil edilmiş· ve Masaryk bu ko
mitenin başına gecmişti. Komite
nin diğer üyeleri Benes isminde
genç bir üniversite profesörü 
ile general Stefanik idi. Milli ko
mite ltirçok ~ekoslovak lejyonla
n teskil etmiı ve bunlar Fransa• 
da, Ruıya'da, İtalya'da müttefik
lerin yanında aavaşmıılardır. 

1918 yılı haziranında, "milli ko
mite,, müttefiklerce müsatkbel 
Çekoslovak hükümeti olarak ta
nmmı tır. Aynı zamanda çekoa
lovak lejy?nları da müttefik ordu
lardan h:n olarak Aydmağa baş
lanmıştır. 

14 teşrinievel 1918 de Paris'te 
bir muvakkat çek hükümeti ku
rulmuş ve bu muvakkat hüküme
tin başkanı olan Masaryk dört 
gün sonra çek devletinin erkinli
ğini ilan etmiştir. Bu sırada A vus-

Dr. ORHAN CONKER. 

turyada da ihtilal çıkmış olduğun
dan, 28 teşrinievel 1918 de Prag'
da çek erkinliği ilan edilmiş ve 
biraz sonra toplanan milli meclis 
ç~koslovak devletinin bir cumuri
yet olarak kurulmasına karar ver
miştir. Masaryk hayatı müddetin
ce cmnur başkanı seçilmiştir. 
Yabancı boyunduruğundan kur

tuluşunu kısaca anlattığımız ye
ni Çekoslovakya cumuriyeti bu
gün 15 milyona varan nüfusiyle 
A vrupanm dokuzuncu devletidir. 
Yeni Çekoslovakya tarihsel Bo
hemya, Moravya ve Sile.zya eya. 
letlerinden başka Slovakya ve ce
nub karpatlanndan katınctır. Me
sahası 140.446 km.2 dir. Çekoslo
vak milleti çoklukla çiftçi veya 
sanatkardır. 1921 istatistiklerine 
göre nüfusun % 39,6 sı tarımcı, 

o 33,8 i endüstrieldir. 
Topraklarının darlığına rağ

men çekoslovak cumuriyeti eko
nomi bakımından Avrupanın en 
önemli devletlerinden biridir. 
Toprak altı zenginlikleri ve beş 
ülke arasında bulunuşu Çekoslo
vakya'ya arsıulusal ekonomi ala 
nında üstün bir yer vermektedir. 
Çekoslovakyayı doğudan batıya 

doğru gezenler, balta girmemiş 

ormanlardan başhyarak nüfusu 
gittikçe sıklaşan; üretim metod
lan gittikçe modernleşen yerler 
görürler. Çekoslovakya~nm doğu 
taraflannda hali ayı avına çık

mak mümkün olduğu halde batı 
tarafı Birmingham'r aratmıyacak 
derecede endüstrileşmiş bulun
maktadır. Sekiz dokuz yüz kilo
metre boyunca dar bir şerid halin
de doğudan batıya doğru uzanmış 
olan Çekoslovakya tabiiğ güzel
likleri bakımından da görülmeğe 
değer bir memlekettir. Romantik 
bir gezginin aradığı birçok şeyle
ri burada görmek mümkündür: 
Memleketin doğu taraflarında 
vahşi dağlar, balta girmemiş or
manlar ve esrarengiz delhizler ••. 
eski şato harabeleri ... tarihiğ kıy
meti yüksek birçok anıtlar .... var
dır. Bütün bunlann üstünde insa
nı hayrette bırakan şey yüzlerce 
yıl türlü yabmcı yönetimleri altın
da ezilmif ve fakat ulusal benliği
ni zerre kadar kaybetmemiş olan 
çek ulusunun gösterdiği yüksek 
hayatiyettir. 

RADYOLAR 
AN NARA 

19.30 • Eğitim saati: Dr. Halil Fikret 
konuşuyor 

19.40 • Musiki. 

Glazounov: VarissıyO\ 

Ferhunde Ulvi: Piyano 
20 - Devletçiliğın yeni bir zaferi 

(Kayseri bes fabrikasının açıl· 
maaı münasebetile.' 

20 15 - lluaiki: 
Chponi: Polonai1e 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.35 • Trensmlsyon 
20.50 • Haberler 

20 lLKTEŞR11'- PAZAR 

I DIŞ HABER E 
------------------------------------------İtalya· Habeşi taır ve fıWltere İtalyayı 

protesto etti 

, Al{denize geleıı 

ingiliz fil osu Uluslar sosyetesi 
(B"fl ı. ioci ._7nada) 

ıöylemek ödevleri olduğunu kaydetmiş
lerdir.,, 

Süel hazırlıklara devam 
Berlin radyosu dün gece şu haberi 

nrmiftİ r: 
B. Musolini bugünkü kabine toplan

tııında uluslar sosyeteli ve genel aya· 
sa durumlarını anlatmIJ, B. Lavalin 
söylevini sakinlikle karşıladığım, e
sen butün tehdid havaları karşuwıda 

gereken tedbirleri alrruş old ğunu ve 
Dogu Afrikasındaki süel hazırlıklara 

var kuvvetle devam ediJeceğini soyle 
miştir. 

Eğer ltfllya çekilirtte 
Londra, 14 (A.A.) - İtalyan bakan-

lar kurulunun bildiriği burada sükun 
ile karşılanmıştır. B .Samuel Hor ile B 
Laval'in uluslar aosyetesı çerçe.esi için 
de koJJ Jttif güven pt.emıibine bağlılrlcla
nnı ilan etmeleri dunımu büyuk b " IO

ğuk kani bkla derpiş ~tmeye el•eri!lidir 
Dü unü düğüne gör~ İtalya. n 'hayet Ce
ncvre'yi terketmekle b'r şey k anm k
tan %İyade kaybedeceğine kani olac kt r 

• • • 
Roma• 14 (A.A.) - Tanm Bakanı. 

buğday fiatının yükselmesinin oniıre 

geçmek icin bir milyon kental bu - davı 
bugilnkU flatJann dunu~da bir fiatla yo
ğaltmanlara artttmeye karar vermi tir 

Tanm bakamam elinde bundan ba 
ka bir milyon kental buğday daha var· 
drr. Fiatıarş indirmek iÇin bu stoku da pi,_,.. crkantcalrtrr. 

.SURCU"8rU& luuarlığı 
Roma. 14 (A.A) - Bakanlar k~ 

lu bildin,inde mevzuubaht olan ve Lib 

yalı bazı yerlilerin tahriklerine dair ~ 
lan .bM>er dolayıaiyle İtalyan gazetele.. 
ri, Lıbya - Mıaır unmada Sünuai 
kuVYetlerinin toplanmakta olduğunu 
haber vennelıctedir ... 

Roma, 14 (A.A) - İtalyan gazete -
leri, bakanlar kurulunun İtalyanın u _ 

luılar aosyetesini terlıcetmeye karar ver 
memi9 oldujunu telmih etmektedir. 
Meclia. bu karan ıncak uluslar sosye
teli tarafından yapılacak bazı hareket 
Uzerine alacaktır. 

KararönümiUdekilmjm 
Cenevre, 14 (A.A) - Havas A1an _ 

11 bildiriyor: 

Bu hafta içinde yapılan uzlaştırma 
meaaiıinin enderini ve gelifimesini 
inceliyen Havas ajansının ozel aytarı 

bu akıam Cenevrede bakim olan genel 
hinin 9u merkezde oldupnu beyan et 
mektedir: 

En çok rtalyan bakanlar kurulunun 
b\l aabahki görüfilleri dolayııiyle uz -
lqtırma usulüne devam etmek gerek 
her iki taraf için ve ge-l'ek uluslar soa. 
yeteai için faydalıdrr. 

Uzlattırmaya uğr.apıılarm gayretı; 

Habe,iatana bir yardıırtd• bulurubak 
projeai bulmak içindil'. !Jo yardım, ir
ııulusal olacağından mandası İtalyaya 
verilecektir. Uluslar sosyetesi konaeyi, 
kararmr onümü%deki hafta içındc V<'r _ 

mek dü~uneeeindedir. 

Balkan ve küçük aniafmanın u
lular ao•yeteaine bcı•i-lıhğı 
Cenevre, 14 (A.A) - B L tvın f, 

söylevinin sonunda iki taraflı paktla-
rı tercih eden uyaıal telakkiyi tcnkid 
etmi9 ve B. Horun söylevinden doğan 
kıvancını bildirmft ve bu söylevin uluı 
lar sosyetesinin geleceği için bir İfaret 

oıdupnu töylemittir. 
B. Puric. ldlçilk andlaşma ve B. 

llalraimot Balkan an.....,.., adına ulua 
lar 10Syetesine olan bağblıklanm tek
rar etmişlerdir. 

Londra, 14 (A.A.) - Deyli Telgraf 
guetesine göre, İngiltere dış bakan1ığı 
Bari telsiz istasyonunun, arabca yayın. 
da bulunmaaını İtalyan büyük e1ç1htl 
nezdinde re-.en protesto etmiştir. 

Bu yayın, İngiltere aleyhinde telik. 
iri edilmektedir. 

Lansburi ve banş 
Londra, 14 (A.A) - B. Lansburi, 

barıştan yana verdiği bir söylevde, dc
mitti.r ki · 

"- Batbakan olaaydım, ülkemin si
lahlanma ve savaştan kesin olarak •az. 
geçtiğimi ve derhal silahlarını bırak

maya hazır olduğunu ve bütün ulusları 
bu hareketi takibe çağırdığımı ıöylelnf'lr 
için Cenevreye giderdim.., 

cSuv YI kanalı, ManJ boeazı bunla
ra be°"r gcçıdlerin anıuluaal bir kon.. 
uola bağlı tutulmak uzcre1 ulus!a,r sos 
yetea>ıne verilmesı gerek.eceemi ve bü
tün uçak alanlar.a hakkında da aynı .-:
yin yapılması lazım geldıgini bıldırir
dim. Dunya yuzundeki butün bam mad
d ler de arsıulusal bır orgute venlme
lidir. Hindiı.ıtan ve Mısır, uluslar soS
yetesinc kendi oruntaklarını seçmek 
hususunda tam bir uzgenlığe ~hib ol
malıdırlar. 

Ben. bu polıtıkayı, diğer uluslan 

beklemeden tatbik ederdim. Eğer. tn • 
gılterc bükümeti rmperyalinn Ye sa • 

•attan ~9ftJCk hususunda ilk olarak 
karar verse, btitün diğer uluslar onun 
bu hareketini takip edeceklC'rdir.,, 

Büyüle harpta lngilıerenin lcul
landıiı F enlandiya ~enıileri 

CencVl'e, 14 ( A.A.) - Uluslar .,,._ 
yetesi koneeyi, dün akşam, bOyillı harp. 
tanbcri suren ve bu harpta tnpltere ~
.-fmdan blbmdan .......... ,,. pm11 ... 
ri hakkında iki büküınct arasrnda mcv. 
cud bulunan ınlapnazlığı inceleme~ 
hasredilen bir toplantı yapmJttır. 

Konsey. B. lladariaga'nm nporu L 

Uzerine "aytıpna)ar arraunda Heri ailrB· 

Jen prtlara göre bir çözre tavsiye etme. 

ge elftrİJli bir esas bulunamadıimı. 

kaydetmiıtir. 

B. Liıf!İno/ 11e lroHekti/ aii11en 
Cenevre, 14 (A.A) - uı ... ıar ICMI -

yetesi uamblmnde bif' söylev veren B. 

Litvinof italyan delegesine dönerek 

« Sovyet Rusya tarafından tavsiye e • 

dilen mutccavi%in tarifi maddesi bir 

sok istenilmiyen hadieelerin önüne ge

çilmesine yarayacaktı :t demi§ ve tun

ları ilave etmittir 

(B8f1 I ıneı sayı/ada) 

kıYJlarımızın yakınına tacıdığt 
takdirde, tarafımızdan •erileceı 
cevab daha ağır olacakhr. Ve b. 
cevab, hu filo gelmezden önce v& 
rilmi~ bulunacaktır.,, 

Son posta ile gel n Nırı t etesi, 
it lyan d rgisinin bet e ıne konu yap
tıgı. İn il erenin Akdeniz fılosunı..ın 
harek l1erı hakkında bır takım haber. 
ler v rm kted"r. Bun ara gore f lo. 11.. 

ğu tosun yırmi dok ı n 1 c y 
ge isine çıkmı' bulunmakt d 

Fılo u turunda P rt ıt, t enderı 

ye H y!a, F magu ta, N varın lım nl 
nn u rıyacaktrr. 

l !onun amiral ge ısı ol n R aoluti 
on Suveyş kanalının ki Portsa 

dar 

men 
top naca trr. 

Ulus ar sosyetes n r e 
tarafından reddedılecelıc olur r ta. 
kım zecri tedbır1er alın c:a ı guniln me 
sele i olduguna göre bu geziye e bu 
zırhlı toplantılarına on m ver k gc. 
rekmcktedir. 

f u11on aularında ilalyan geınilerı 

Atina, 14 (A.A.) - ttaJyanJann bir 
torpıdo muhribi ile iki tordipoaa Sun. 
yon burnu civarmda d mirlanit bulun. 
maktadır. Gazeteler, bilCümetin Roma· 
da ıirgide bulunma11m istemekte, ban. 
ları da bu hareketi. Yunaniatana brfı 
bır tebdid olarak rörme.kteclirler 

Bulgaristanda rejimi 
devirmek için 

(Ba.p 1. iod ııayılatl•) 

reler IMllunyordu. Gereken ıncde. 
meler, yapılan llr'llfbr'lmlar Pari 't4 

yerlepriı olan bir merlrcs •om1te "niı 
Bulpri8tancfa, Y~·cta" Yuna• 
nİltalı'da bir tabın komiteleri idare et. 
mekte oldufuna meydana çıkarmıştır. 
Bulgariataıı'dal:i komitenin merkeai Sof. 
ya olmuttur. Bu örgüt bulgar komiiniıt 
partisinin aynıdır. Kerku lıomiteai ko
mintern ne devamlı ilgilerde bulunuyoc 
ve oradan emir alıyor •e para yardım • 
lan görüyordu. BuJgaristandaki bu ko
mitenin adm Malredenya ~nliğinl 
bazırlamalr Ye böylece bir bsnn toprağı 
kıralhktan lroı>ararak bir Sovyet ca 
murlutu kunrlmaana yardım etmek idi. 
~ •fustoa aynım ı 5 inde aıyaaal za. 
hrta .bir talnm tevltifJer yapmq •e bu 
komitenin BaJgaristan'da t6rlü Brgtlt • 
lerl bafundufurnı meydana çrkannqtır. 

« - Eğer elimizde İtalyanın uluı • 

Jar sosyetesi tarafından kabw edilmi9 

bir (mütecavi%in tarifı) maddesinin bil· 

kümlerine uyacak ferkilde babcşlilerin 

tecavtblC'rini bildiren bir Jikiyet olsaydı 

İtalya yalnız uluslar sosyetesinin tam 

tüzeıini elde etmif ohnakla kalrmyac:ak, 

buyuk İtalyan ulusu1tun aramuda ka 

zanmr' olduğu aempatiye hak etmi' ola
cak idi. 

v blanan belgeler tevkif edilmiş elan 
kirmeterin itiraflan, Sobranyanm nld 
~omDnist Dyelerindcn Cbl'İ8to Kalaciyef 
ıle Atehandr Martukof'un da komitenin 
çalışmasına faaliyetle btıhmş el ulrla • 
nru meydana alrarmıştrr. Bu ayı 1 1 in-

de polis araştmnalarmm dolayrsile tevkif 
edılmiş ol nlan rerıeJ •vamanh a tes • 
lim etmiştir 

B. Lıtvinof. aosyetenm bu "mütecavi

zin tarifi,, meselesine el atacağı umud.ı

nu göstermiştir Bundan 10nra uluılar 

sosyetesi çerçevesi içinde bir Avrupa ~r· 

&ıitünun kurulması önergeainde bulun

muıtur. B. Litvinof'a göre böyle biı ar-. 
güt çok daha ınahdud olan b81gelere 

mahsus paktlann bi{ araya ıetirecek 
olan daha genit bölge anlaşmumm 1ru _ 

rulmaaın' yarayacaktır. 

RfRf ESiK llEVLF.11.F.R f)I- : 

Alınanya - Arnerilm ıecim İl1fÜn 

Sayım memurları, aayım kontrol memw-ları, bu ifle 
ilgili reımi orunlar, büyük 1'6 ~ülc ifyarlar, ..,..ma gir~ 
celc bütün yurtdcqlar 1'e yurtda oturaıa yabancılar bir ıek 
~ yiikümlüdürler: 

E BiR EKSİK, E BiR FAZLA 
Türk ulu.unun .ayuını doiru (ıluınnak 

Bat•eület 
lıtatiatik Umum Müdürlüğü 

' 

Noroeç deleweaiıain önergul 
Cenevre, 14 (A.A.) - Asamblenin 

altıncı lıcomiıyonu, B. Dövaleranın bat
kaıılığında toplanauı ve Norveç dele -
geainin. NanlCft ofisi yerine mülteciler 
için Cenevredeki merkezi bir örgut Jtu_ 
rulmaaı hak1nndaki önergeyi din1emiı 
tir. 

B. Limnof. banşm böltinmu oldu • 

gunu kolle1rtif gdvenliğin sorağb buJun

d• iu ft bu güvenliği bölgeler araım~ 
kaqılıklı yardım pakttan ile aaflamlat

tırmalr lhtm geldiği noktalarında arar 
etmiştir. 

l' eniden giden rulcerler 
Cıneve 14 (A.A) - Asiyetta tüme. 

nu•n 70 subay ve 2/100 ııefer bacün. 
vapura hi.neetıklercfü 

Vatiııcton, 14 (A.A.) - B. Hal, ga
zetecilere, Almanya'ya bqı tatbik edL 
len gümrük ucuzhığunun kalduılmaaı. 
nın Amerika'ya qit "'UMnelı tatbikini 
reddeden bir ülkeye yaptl• nu>kaıbelel 
bilmiıiJ raatmai ıibi ia7JJmamuı ge. 
rektiğini, fakat AJuw1a:1a•yı her türUl 
tercihi ortadan bldırmak ve Amerika 
ile tecimfnf ıeliftinnek ibere timdild 
gümriik politikumı deği§tirmeğe çaiır 
mak oldufunu aöyterviıtir. 

Ceneml Coruon (ekiliyor 

Hayd - Park 14,. Nnyoriı- (A.A.) 
- General Comon, dün Cumur bi?~bıu 

1 
B. Ruzvdt ile ıorilttüktcn sonna bu ay 
10nanda "NCY)'ork yardım ~m örc:Utt!,. 
•irektörlülUndftl sekilcc:~tini •ôylrm.f
tir 

. ~ ............ -.... , .. --.. -.......... -............ -............. ~ 
• I 

Bu proJe, 15 üyeden katınç bir ta f 
komiteye verilmiştir. Tali komıte aon. 
ra bir rapor hazırhyacaktrr 



ULUS 
--------------------~---------=-=~~~--------_;_-------~~\. ---

ııuvm~ılık lmJıisleri 

TürJiiye için hava 
ordusuııuıı önemi 

l tal ya ile Habeşistan arasın
daki gerginlik, ltalya ile Büyük 
B.ritanyanrn arasını açtıktan sonra. 
~ımdi her taraf ta, bir İtalyan - İn
giliz harbr, en çok konuşul.an ve ü
~erinde durulan konu olmuştur. 

Biz burada, değerli uzmanların 
ltalya-lngiltere için yazmakta ol
duklarından daha çok, Akdenizde 
patlak verecek bir gelecek harbı 
için düşünülen esasları ortaya 
koymak isteğini duyuyoruz. 

Herşeyden ö.nce şunu söyleme
liyiz ki, ltalyanın Akdenizi orta
layan bir coğrafya durumunda ve 
her bakımdan üstün bir hava ordu
suna malik olmasından ve buna 
karşı lngiltere'nin güvenile
cek gibi bir kara paraçsı 
olmamasmdan çıkarılacak her 
sonuç benzer durumlarda olan 
bütün devletler için, çek önemli 
ve değerli bir ders sayılmak Ja
ıımdır. 

Ve bundan dolayıdır ki, "ita/
yanın galip olacağı,, kararını ve
ren uzmanların, dediklerine daya
narak biz de, denizle çevrilmi~ o
lan Türkiyenin de, denizden gele
cek her düşmam yenmek duru
munda bulunduğunu saptamak is. 
tiyoruz. 

- Her fırsatla on on beş yıldır 
töylemiş ve iddia etmiş olduk/a.. 
rımızı berkiten bu sonuç üzerin
de, durmak ve bu hakikati büyük 
bir hava ordusu yapmak kaygusu 
ile çalışmakta olan türk ulusuna. 
gerektiği gibi anlatmak, bize öyie 
geliyor ki, bu işte ileriyi görenle
rin ulusal ödev/eridir. 

Ulusa, anlatmağa mecburuz ki, 
yedi yüz yetmiş .bin kilometre mu
rabbaından çok toprağı olan Tiır
kiyenin, deniz sınırları, kara sınır· 
/arından birkaç defa daha uzun
dur ve denizden gelecek herhangi 
bir düşmanı, topraklarımıza ya
naşmadan, 500-1000 kilometre u
zaklarda - hatta daha uzaklarda 
- uçaklarla yakalayıp yoketmek 
kolayl!ğrndan faydalanması H· 
zımdır. 

Ve gene hava ordusunun öne
mini göstermek için açıkça söyle
meğe mecburuz ki uçaklarcn gide
bilecekleri kadar bir mesalede bu
lunan bütün küçük kara parçaları, 
uçakçılığın gelişmesi yüzünden 
artık bir tehlike kaynağı olama
nnk yani bir düşman ordw.unırn 
hareketlerine temel olamamak du
rumuna düşmüşlerdir,· ve bu da, 
barışçı Türkiye için barışa yani 
doğu Akdenize egemen olmaık an
lamına gelmektedir. 

Hötü idarelerin ihmal ettikleri 
bir memleketi, yüceltmek yolunda 
birçok yıllar, barış içinde geceli 
gündüzlü çalışmak zorağrnda bu
lunan tiirk ulusuna uçakların t.~ 
min ettiği bu üstünlüğü başka hrç 
bir silahın veremiyeceğini söyle
mekte gerçek fayda vardır. 

Hiç bir silah, bu kadar geniş 
bir alanda etki göstermek ve düş
manı yurda sokma4an onunla boy 
61çüşmek ve onu yenmek kudre
tinde olmamıştır. 

Son sıyasal karışıklıklar ve bir 
ita/yan - İngiliz harbı üzerine ya
zılanlardan çıkan sonuç kısaca ·şu
dur ki deniz sınırları uzun memle
ketlerin hava silahı ile korunma.--:ı 
lıem kolay ve hem çok etkili ola
caktır. Ve bu imkan, bizi büyük 
ha\':ı ordumuzu bir gün eve/ ;·11.p
lilaya wrlaJ'acak kuvvetli viizüy
le, daima göz öniinde tutulmak lô.
trmdrr. 

Şakir H~zım GÖKMEN 

Orduevindeki şölen 
Diin gece Orduevinde süel 

fabrikalar işçilerinin çocuktan sün 
net edilmiştir. Bunun için fabrika 
direktörü general Eyübün hima
vesi al tında bir şölen hazırlanmış 
ve sabaha kadar süren bu eğlence 
de hokkabaz, karagöz, ufak kome
diler ve ulusal danslar oynanmış
tır. Sünnet olan 92 çocuk ve fab
rika isyar ve işçileri ile ordu evi
ne gelenler iyi bir gece geçirmiş
lerdir. 

... . 

1 HABE 
IST AN BUL TELEFONLARI : 
,,. .. 

İtalyan bankalarının 
durumu 

İstanbul, 14 - fzmirdeki ital
yan bankalarnın krediyi tamamen 
kestikleri hakkındaki haber üzeri
ne Bankadiroma müdürü Morelli. 
şunları söyleemiştir: 

''- Bu mevsimlerin ihracat 
zamanı olması ve bütün tecimer 
lerin kapitallerini mal üzerine 
bağlamalarına ve genel para kıtlı· 
ğmm çıkmasına sebeb olmaktadır. 
Hele bu sene kliring ve özel takas 
muameleleri içinde satılan mal
ların parası düzenli bir surette ve 
çabuk tahsil edilememektedir. Ya
ni Türkiyeden dışarıya giden mal
ların bedelleri memlekete geç 
dönmektedir. Kredinin azalma se
bebleri budur. Yoksa hiç bir za
man bankalarımız İzmirde kredi
yi kesmiş değillerdir. Finansal se· 
beblerle kredi mikdannı buclamış
lardır. Söylendiği gibi bunda hiç 
sıyasal sebeb yoktur. Banka kom
mersiyale italyan direktörü de 
böyle bir habere İnarulamıyacağı
nı italyan bankalarının İstanbulda 
da normal çalışmalarına devam et· 
tiklerini söylemiştir.,, 

İki eski öğretmenimiz 
İstanbul, 14-Bugün Kandilli 

licıesi direktörü B. Akil ile Beykoz 
Suapmar okul başöğretmeni B. 
Mehmed Alinin öğretmenlik erti
ğindeki kırk beş yıllık hizmetleri 
Çapa kız öğretmen okulunda öğ
retmenler birliği tarafından hazır
lanan bir törenle kutlanmıştır. 

Kendir satışı devam 
ediyor 

Taşköprü, 14 (A.A.) - İlk 
kendir ürününün pazara gelişi, 
kendirin güzelliği ve çokluğuyla 
ün almış olan Taşköprü kasabasın
da coı;kun gösterilere yol açmış
tır. Kazanın kendir yetiştiren köy
lüleri ve kasaba halkı bu gösterile
re karışmış kendir yüklü arabalar
kendir elyafı ·ve çubuklarını taşı
yan halk kasaba içinde bir tur yap· 
mışlardır. Bayraklarla süslenmiş 
pazar yerinde ekicilerden B. Samı 
tarafından kendir ekimi ve kendir 
ve standardize işleri hakkında bir 
söylev verilmiştir. 

Bundan sonra kendir elyafı çu
buğu seçimleri yapılmış kazanan
lara armaganlar verilmiştir. Bu
günkü pazarda on bin 120 kilo el
yaf alım ve satımı olmuş, birincı 
25, ikinci 22, üçüncü kendirin kilo
su 18 kuruştan satılmıştır. 

Talebelere okul bulmak . . 
ıçın 

Orta öğretim genel direktörü 
Bay A vninin başkanlığı al tında 
dün Kültür Bakanlığında şehri
mizin lise ve orta okul direktör • 
leri bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda okulsuz kalan talebe -
lerle okullarda fazla talebelerin 
durumu etrafında görüşmeler ya
pılmıştır. 

Mülkiye enspekterleri 
arasında 

Cumur başkanlığr özel kalem 
direktörlüğü yardnncısı B. Sabit 
Şevki Şerenin ikinci sınıf mülkiye 
ispekterliğine atanmasına dair O· 

lan kararname Cumur Başkanlı
ğınca onaylanmıştır. İç Bakanlığı 
dün kendisine bölge merkezini~1 
Erzurum olduğunu ve ödevine 
başlamasını bildirmiştir. İkinci sı
nıf miilkiye ispekterlerinden B. 
Muhtar Kadri Akman birinci sı
nıfa yukanlanmıştır. İkinci sınıf 
mülkiye ispekterlerinden Trab
zonda bulunan B. Sükrü Algurun 
bölgesi de Erzurum Glarak değişti· 
rilmiştir. 

Tarih lcurulunıın 
etüd1eri 

Çanak.kale, 14 (A.A.) - Dün 
sabah Ertuğrul yatı ile gelen türk 
tarih kurumu salgıtı Arıbumu ve 
Anafartaları gezmiştir. 

Buralardaki savaşlarda bulun
muş olan tümgeneral Galip, kuru
la ingilizlerin Çanakkaleyi düşür
mek gayesile Conk bayırına doğru 
yaptıkları ilerleme hareketini A
tatürk'ün nasıl durdurduğunu bu· 
gün hala burada olan siperler ü
zerinden anlatmıştır. 

Bundan sonra Ulu Önderin 
türk tarihine yüksek şeref veren 
karargahı saygı ve minnetle ziya
ret edilmiş, Truva yıkılarında il
miğ araştırmalar yapılımştlr. 

Şehre dönüşlerinde kurul şe
refine bi rçay şöleni verilmiştir. 

Kurnl saat 20 de İzmire hare
ket etmis, ilbay ile tümkomutaru, 
saylavlar ve seçkin bir kalabalık 
tarafından uğurlanmıştır. 

Kurul İzmire vardı 
İzmir, 14 (A.A.) - Öğretmen 

Bayan Af etin ba:.-kanlığı ve Trak
ya genel enspektörü general Ka
zım Dirik'in refakatinde 16 kişi
lik türk tarihi tetkik kurulu bu sa
bah Ertuğrul yatı ile şehrimize 

gelmiştir. Bu kurul Söke e Berga
ma dolayındaki ontukleri gezecek 
ve la.ı~m gelen tetkiklerde buluna
caktır. Kurul hmirde bulundukca 
Gazi konağında konukhyacakla"°r
dır. 

İkinci zehirli gaz~ar 
kursu bitti 

Zehirli gazlar için Ankarada 
açılan kursun ikinci on beş günlük 
devresi dün bitmiş ve otuz uray 
işyarma kurs gördükleri için bel
ge verilmiştir. Bir kaç gün sonra 
demiryollar ve fabrikalar işyarla· 
nndan seçilecek üçüncü grupun 
dersleri ba~lıyacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümriık 

muhafaza örgütü biri ölü 20 kaçak
çı, 855 kilo gümrük kaçağı, 3 tü
f ek, 27 mermi, 24 gümüş mecidi
ye ve 44 kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. ---·---
istanhu) gazetele 
rinin hasva?;ıları 

• e( te B. Yunus Na. 
CumhurtY rfi. ltalyamn habeş 
işınılekı clıırunıurıu mceliyerck diyor ki: 

"İtalyanın yanlış gidişi, icab ederse 
Milletler Cemiyetine karşr da -,;ilahla 
hareketi göze almış olmasında ve öyle 
görünüp gitmesindedir. İtalya adere 
Habeşistanın iç idaresindeki yolsuzluk. 
Iarı ortaya koyarak Milletler cemiyeti 
ni bunun hakkında hir karar almağa ça. 
ğrrsaydı, belki amacrnıa daha kolay bir 

yoldan varmış olurdu. İtalya, ilabeşis. 
tana karşı kendi başına harekete geç. 
mektedir ki, her mazereti yıkan bir yô 
la dökülmüş bulunuyor ... 

· fift' ;l N da Zaman imzalr 
.... .1 YA ha~vauda deniyor 

kı• 

·Bıı:şta İngiltere olmak tize.re, ık~ 
üç haftttuır, her devJet, ınütemadiycn ak 
vam cemiy ti paktın harfiyen riayet 
edilmesi ve hiç bir milletin haksız ola. 
rak diğer bir millete kcavüz etmemt'si 
lüzumundan bahsedip durmaktadır. Bu 
hususta en ziyade ileri gidenler de İn. 
giltere ve Fransa, yani akvaın cemiyeti 
i.izerinde en ziyade müessir olan iki bi.ı 
yük dev Jetti r. 

Cemi) eti akvamın, kendisine d:ıhil 

olan devletler arasmıia haksızlıl-1; yapıl. 
mr srna meydan vermemesine dair .;öylP. 
ne.1 bu tant.:ınah sozl~rin, hiç olmazo;a 
kiicük d vJetler üzerınde. büyiik tesi ı' 

olmuştur. Ve ortaya çok kuvveth to. 
humlar atılmıştır. Bu tohumların ise 
zaman1a iyi semereler vermesine tMka~ 
yoktur. 

Tan ve Katrın'da b;ışyazı vnktnr 

LER 
Romanya ile yapılacak 

tecim anlaşması 
Romenlerle yapılacak tecim an

laşması için Romanya elçiliği yö
netgeri B. Manesko ile hükümeti
nıiz adına Dış Bakanhğmdan B. 
Dürrü ve Türkofis danışmanların 
dan B. Necmeddin arasında görü
şüler yapılmaktadır. Yakında iki 
memleketin ulusal asığlanna uy -
gun bir sonuca varılacağı umul -
maktadır. 

General Dr. Mazlum Ada 
pazarında bir konferans 

verdi 
Adapazarı, 14 (A.A.) - Özel 

işlerini düzeltmek için şehrimize 
gelen süel sağlık işleri başkam 
doktor tümgeneral Mazlum hal
kevinde zehirli gazlar ve korunma 
çarelerini anlatan bir konferans 
vermiştir. Bir saatten fazla süren 
konferans halk tarafından çok il
gi ile karşılanmış, halkevi salonu 
dinleyicilerle dolmuştur. 

Dün elektriklei· söndü 
ve yandı. 

Dün şehir elektriği saat on 
üı;;e doğru ve akşam üstii 18,37 de 
iki defa söndü . Gündüz iki saat 
sonra ceryan açrldt. Akşam da 
20,15 de laınbalanmız tekrar yan
dı. Elektrik sosyetesinden aldığı· 
mıh bilgiye göre arıza Yenişehir
dcn Taşhana doğru yapılmakta 

olan yeni yollarda yeri değiştiri
len kablolardan çıkmıştır ve şeh
nn yalnız bir kısmı ceryansız kal-
mrntır. 

Gündüz ~lektrikle çalışan ku
nımlar işlerini bırakmışlardır. Ak
~:un üstü de caddelerde seyir vese
ft:r zorlukla idare eritmiştir. Bü· 
tiin mağazalar, lokantalar, kah
veler ve evler mum aramak der
di ne düşmüşlerdir. Aydınlığa alış
mış bir şehrin bu durumu görül
r-ıeğ e değer bir görey yaratmıştı. 

Bay Saffet Arıkan 
kültüı' isleriınizi 

' anlatb. 
(BB§ı ı inci sayfada) 

Olgunluk fmtihanlannda bir denten 
muvaffak olamıyan talebelerin Universi
teye kabuUerl hcıkkmda düşünülmii' hiç 
bir şey yoktur . 

Ruhiyat; dersi tamamen kaldmlmı~ 
değildir. Ancak Ankarada t()pJannn mil 
tehassıslar komisyonu bu kitabın ağır· 
lrğını göz önünde tutaraık yalnız ıbu yıl 
ruhiyat dersinin okutulmaınasını ve bu 
ders lise onuncu sınıfta okutulduğu i. 
çin önUmüzdeki yıl içinde daha kolay 
anlaşılabilir bir icitap hazırlanarak bu 
yıl bu dersi okumayan talebenin lise. 
nin on birinci srnıfrnda okuma. mı dao 
ha uygun bulduk. 

İçtimaiyat kitabı bu yıl yapılan prug 
rama göre B. Necmettin Sadık tarafın
dan yazılmaktadır. Bu yıl içinde içtima· 

iyat yeni programa göre okutulacaktır 
Lise ilk ve ikinci devreler için adlan r.e 
çenlcr<le yazılan arkada~lanmrz B. Fa 
lih Rıfla'nın baskanhğ-ı a1tmı1a Ç'llr•m 1• 

larına devam ediyorlar. Li!IC ilk dt'vrr~i 

için hazırladıklan cı>er1er r"'atbaaya v 
rllect'k bir h~le gc1'Tli.,,•ir. fkinci ıi"vre 

için huırlanaı:far d'I vaktinde ft"tİ$~İ 

ri1ecektir. 
Üniversitede edebivat fakfütl'!ıhtfe 

muhtaç olduğumuz peda~oji ve dil ~"· 
titlilerinin açılması volunda eerek mıı:ıl
limler kadrosu gettk büıicf! bakımm~:ııı 
tetkikteor yaprtmııktaıirr. Pozitif ıonue,1a· 
ra vanlm;a bunlann açılm:111 gerçek1l"3· 
tirilecektir. 

Köy mektebl~ri köyliJ havatmcb, 
köyde köylüniln bil'!tsini vlikı;e1tec~k 
biloiler verecek surette bir proP.nı""" 
bağhvacağrz. Bunun için Ankara'da ilk 
mektPb muallim ve müft"ttislerindf'n miı 
rek''"" bir komisyon calı~maktadtr 

Ankarada bir hııkuk fakültesini11 l"L 
duğunu biliyorsunuz. Bu yıl da tarih· 
coğrafya fakülteleri açılıyor. Bu fakül. 
telere Silmer, Akat, Eti, Mısır, Hind 
dilleri için beynelmilel tanınmış değer. 
li al!m1er getirmek yolundayız. Her. 
halde bu fakültenin birinci teşr~n soo· 
larma d()~ru açılmıısma ve işe hastama.. 
sına çahşryoruı. 

Musiki ıslahatı ve memlekette musi. 
ki hayatının temdterinin kurulması i. 
çin tedbirler alıyoruz. Bunun için AY 
rupada tanınmış mlitehassıs1ar1a mub.ıl. 
be.re ediyoruz. Ya~mda iyi neticeler a. 
lacağrz. Herhalde bu işe de önümüzdeki 
der!\ yllında başlamak kararındayız. 

=-=================================~ 

A N 1 T 1-' A R 11\f 1 Z 1 
Anarlolunun en eski bir 

ctevleti olan Lidya'nm ba_ş 
·hri Manisa'nın doğusun -

11 a şimdi küçük bir köy olan 
1 ~C\.rt · Sardes) idi. Burada ameri-

h Robinson adında bir bilgin 
k;Jzı yaparak iki direğinin birer 
p ırçası gözüken tapınağın çevre
s ·nd eki toprakları kaldırdı ve re
~im<le görülen halile meydana çı
k~rdı. Bu tapmak lidyahlann de
{ ı l ,onlardan çok sonra garptan 
i .:enler tarafından yaptınlmıştlr. 
Ası t eski (Sart) daha derinlerde· 
dir Dünyadaki en ~Uzel cinalcır 

KOR UY Atll\1 
An.qdoludan örne!< alınarak yap.f. 
mı:.ıt:ır. Eski yunaı:ı medeniyeti ve 
ondun türeyen Roma ve Bizans 
vanı ve taş yontma stilleri hep 
Afüırloluda ya!'am1s e.:;ki insanta
rır. buluşlarından türcrnislerdır 
R 

. ':ı: 

esımde Sart tapınağının yakın-
dan ve uzaktan görünüşünü görii 
yorsunuz. Yurdumuzun bu güzcJ vt 
çok değerli varlıklarım ne ka.lar 
kıskanarak korusak azdır. Ciln'~ü 
bunların başka eşlerini yabancı 
ülkelerde görmek kabil değildir. 

Bu eşsiz varhklan:mzı ko 
rumak ve ele güne tanıtmak her 
türkün f\t\ hiiyük ödevidir. 





S ~ 1 u\·aklaı·ınıızın 
...> 

hava turu bitti 
(Başı 1. inci sayıfada) 

detli bir ; ağmur ve fırtına ile karşılaşt?k 
Öyle lri Yeşil köy alanında uçaklanmızm 
.Jurabilrnesi için kanadlarından askerle -
rin tutup beklemesi Jazımgeldi. Oradan 
hen%in alıp İzmir'e uc;tulr. Ertesi gün 
Ahtalyadan benzin alarak Adana'ya gel
dik. Adarıadan da Diyarbekire indik 
.Burada da benzin a.Jdıktan sonra Sivasa 
geldik ve şimdi yerimizdeyiz. 

Uçuş günlerimizin birinci ve ikincisı 
çok fena havalara rastladı. Hele Çanak

ble ve Toroslarm üstünden uçarken 
saatlerce fırtınadan buluttan yeri gö -

remez olduk. Yalnız her ş1;yden önce 
yapılacak ödevimiz vardı. Biz onu yeri

ne getirmek için her şeyi yapacaktık, ve 
yaptık. Hepimiz iyiyiz. 

Hep birlikte alanın ortasındaki telör
gülerle çevrilmiJ yapının dinlenme salo-

nuna doğru ytirüyonı.1. Genç bir uçman 
anlattyer. 

-~ Gerçekten çok gfizel bir tur oldu. 

Hele fırtmah yerlerden geçerken daha 

tok eğlencJilr. Hepimizin ayn ayn ödevi 
.arcb. Kimimiz fotograf kimimiz telsiz 
lrimimll de ketüle uğraşıyorduk. Zaten 
bu ödevleri her bölümde değişerek yap
tık_ 

Ufacık ve tertemiz salonda konuşu -
yoruz: 

- Bizi en iyi karşılıyan Adanalılar 
oldu. Adana urayı yalnız bize değil bü -
tün uçak koIJarma eşsiz bir ağırlama 

gösterdi. Yere indiğimiz zaman belki 
yarım saat halkın kollan arasında kal -
dıt·. Orada doıvdıığumuz heyecanı h 'ia 
ya'ilyoruz. 

- Böyle uçnsa biz her zaman bazı -
nz. Yalnı? ilk olarak böyle bir yanşm::ı 
Y"Pılı •or. Bu tur bir yanşma turu ot -
du"u ic:in belki biraz heytcan duymak -
tavız .. 

Rir <ıra söze yı\r~ıc kuru]ıından bir 

b;nb'lc:t k"rıStr. 

- t?,~a söyliyeyim.. bu deJikanlrlar 

ödev) .. r"ni c;ok iyi başarmışlardır. Biz 

her filonun kalkışı ve inişi saatlerini tel

sizle kendilerinden muntazam bir suret
te aldık. Y.ollarcfalri durumları .. uçuşla
rı .. herşey, her.şey saptanmıştır. Hem 
uçmanlamnız kendilerine gösterilen 

program gcrçcvesi içinde gördükleri ta
Jim ve terbiyenin biitün randımanını 

f<1,-,fasiyle vemıişlrrdir . 

Söı burada bitt: ... Hep birden kapıda 
.hazır duran otobüaıere binmek üzere 
blktıJı:. Genç bir uçman anlatmağa bacı
la<lı : 

- Sivas't:l çok güzel birsey oldu. 
Uçaklarımız yere indiği uman birçok 
köylü kadınları ve çoc •klan kanadlarm 

altından gcçmeğe başladılar. Niye böyle 

yaptıklarını aorduk. Bunu uğur sayar ~ 
larmrş. Kanadlann altından geçmek in
sana uğur g~tirimriş ... 

Otobüs, alandan hızla uzakJ~.,.,rak şe
hir yolunu tuttu. 

Kulaklarımıza motör sesi, türk bava· 
larını dolaşan uçaklanmızı hatırlatıyor

du ve gözlerimizde uçmanlanmı21 1ru -
caldıyan yurdda~ların; çelik kanadlar al
tından uğurdur diye geçen köy!ü kadın-

U ljU S' un romunı: 

• 

ULUS 

KA YSERi KOl\I BiNASJ l.Sl'UR 

-~- Balkan giireş yarışmaları haşladı (Başı 1 hcı sayf .. eıa) 
törü B. Nurullah Es;ıd Sumu, Dış 

Bakanltk delegesi, &Uvtnhk direk -
törü ve T-ecim Odası başkanı kar -

şılryacaklardır. Başında sovyeıt ağır en

düstri komiseri B. Piyatakof bulunan 

kurula Marmara köşkünde bir öğle ye

meği verilecektir. 
Bu sabah 10.10 da çağrılıları alarak 

Haydarpaşadan hareket eden özel tren 

saat 23.40 da ~rimi2e gelecek ve ko -
nuklanmızla diğer çagrılıları alarak 24 

de Kayseriye hareket edecektir. Tren 
yarın 8.15 de Kayseriye varmış olacak

tır. Haznrlanan programa göre kah -
valtı trende yapılacak ve konuklar fab 

rika direktörlük binasına gickoeJderdir. 
Sovyet konuklar ilbay ve şarbayı göre· 

te varacaklar ve törene saat 10 da baş

lanacaktır . 
Önce fabrika işçisi biı geçit yapa -

cak ve Celal Bayar söylev verecektir. 

Sonra f.iııbrilra açılacaktır. 

Saat bir buçukta falll'ilca kantinin· 

dıe öğk yemeği y~ecek. saat üç bu -
çukta, fabrikanın spor alanında İfiÇile -
rin spor şenlikleri yapılacak ve sıra!Ny

le yüzme, atlı spor, futbol "" kalma 

spor hareketleri gösterilecektir. Eğlen

cdttden 90nra direktörlük binasında 
dinlenilecektir. Saat 19.30 da fabrika 
kantininde idare tarafından aqam ye

meği verilecektir. 
Gece saat 24 de Kayseriden hareket 

edilecek ve sah sabahı saat 8.40 da An

karaya gelinecektir. 9.18 de Ankara -
dan kalkacak tren ı.ı.ıo da İstanbula 
varmış olacaktır. 

**" 
Yarın açılacak olan Kayseri kombi. 

nası be§ yıllık endüstri programımızın 

lariyle çocuklarının beyrcan veren haya· 
li vardı. 

İstanbul filosu da döndü 
İstanbul, 14 (Telefon) - Uçak filo

larmın üç gün önce başladıkları büyük 

turu bugün bitirdiler ve yerlerine dön

düleır. Çar~amta sabahı Yeşilköyden 

kalkan İstanbul filosu Çanakkale vıe 

Eclimeden Lımire geçmi9 Antalya, Di

yarbekir, Sıvas, Ankara yoluyla bu N

bah saat sekiz buçukta İstanbula dön -

müştür. Dün akşam Yeşilköy.e inen İz

mir filosu da bu sabah altı da İzmire 

uçmuştur. Uçuşlardan müsbet tıonuçlar 

alınaustır. 

İzmirdeki filomuz da 
döndü 

İzmir, 14 (A.A.) - Uçakları
mız Türkiye turunu bu sabah ba
şarı ile bitirmişlerdir. Sabahleyin 
erkenden İstanbuldan uçan yüzba
şı B. Tahsin kumandasındaki filo 
saat sekiz buçukta şehrimize gel
miş ve Seydiköy uçak alanına in
mişlerdir. Uçmanlar inerken hara
retle alkışlanmışlardır. Uray uç
manlanmızm şerefine şehir gazi
nosunda elli kişiliık bir öğle şöleni 
vermiştir. 

kurulacak olan dokuma fabrikalarından 

en büyügüdi.ı.r. Bakırköy, Ereğli, Na

zilli ve Malatya kombinalariyle tamanı 
lanacak olan dokuma endüstrimiz yur

dun pamuklu bezinin içeroe yapılma -
sını sağlıyacaktır . 

Bu suretle ulusa 1 ekonomi bir ta • 

ratan en kısa bir zamanda pamı.ıkJu do
kumayı ulu .. al bir madde haline getir.e
cek ve öte yandan da geniş bir döviz 

tasarrufu yapacaktır. 

Bu bakımdan Kayseri kombinasının 

açılması mem1e-ket ekonomisinin sayı

lı bir bayram günüdür. Cumuriyetin ve 

şeflerin yu.rda değerli bir armağanı o
lan bu büyük e-senkn dolayı kendileri

ne minnet ve ıtükrannnızı sunarken, 

kombinanın kurulusunda büylik yar -
dnnlarmı gördüğümiiz dost Sovyetleri 

anmayı bir borç sayarız. 

R. Pttı3·oko/ kimflir? 

Hü.kilmetimizin çağmsı üzerine Kay· 
seri kombinasının açılı~ töreninde bu. 
lumnak üzere dost Sovyet Rusya t.ara.. 
fından açılış töreninde bulunmaya me. 
mur edilen B. Petyokof Sovyet ekono· 
mi ve endüstrigjnin en değerli eleman. 
tarından 4>irdir. 

B. Petyokof 1894 de doğmuştur. 1907 

de Petresburg üniversite-sine giım.iş o. 

rada sosyal • demokrat örgütünde ça· 

lıştığı için çar hükümeti tarafından 

Ukranyaya sürülmüştür. Ukranyada 

1913 e kadar bütün devrim hareketleri

ne karışan genç devrimci bu sefer de 
Sibiryaya sürülmüş V<! oradan sınır dı. 
şına kaçmıştır. 

Memleket dışında da bolşeviun ce
reyanlarına katılmış ve onlar uğruna 

savaşmış olan B. Petyokof birinci teş.. 
rin devriminde Kiyef'de süel devrim 
komitesine başkanbk etmİ§ ve govyetler 
erkeyi ele alınca devlet bankası komi

leri olmu§tur. 

Ukranyanın beyaz ordu tarafından 

alındığı sıralarda orada devrimei •bolşe. 

vlk çetelerini yönetmiş ve Ukranya 

sovyet idaresine geçince, muvakkat Uk

ranya sovyet hükümetine başkanJık et. 
mi§tir. 

1919. ı920 de kızılordu devrim süre) 

komitesi üyesi olarak çalışmış, ve Ve. 

rankele karşı harb etmi§tir. 

Bundan sonra ekonomi İ§lcrinde ça· 

lışmaya başlayan B. Petyokof 1924 de 

Don kömür havzası yönetim kurulu 

bafkanı, 1923 de Sovyetler birliği yük. 

sek ekonomi şiırası asbaşkanlığı, 1927 
de sovyetlerin Paris tecim delcgdiğini 
yapmıştır. 

1928 • 1929 da devlet bankaaı ~

kanlığı ve başkanlığında bulunmuş, 93Q 
da yüksek ekonomi şurasına geçmiş, a· 
ğır endüstri kurulduğu zaman birinci 
asbaşkan olara.k atanmıştır. Bugün 0 

iştedir. Ve Sovyet endüstrisinin en de. 
ğerli elemanlarındandır. 

Bolşevik partisin.in merkez komite 
ve yürütüm üyesinden olan B. Petyo. 
kof geçen yıl başarı ile bitirdiği endüs.. 
tri yapım işlerinden dolayı Lenin nişa· 
nmı almıştı. 

Takımımız girdiği bütün güreşleri kazandı 
OeğerJ; lıir gür~çiın.Uin göiüı kemikleri kınJdı 

lrüyllk baprıJar b.ıaıtaıı 

İstanbul, 14 (A.A.) - Altıncı -.ı
kan oyunlarına bugün. bilyti.k bir kala. 
balık önünde Ta.imim Radyummıda-._ 
)andL 

Yarışmalara saat 15 de başlandı. Stad. 
yU'm ağızağıza dolmuştu. 

Güııeşçiler ringi.o etrafında takım 
halinde dizilmişlerdi. İlbay yardımcısı 
Rükneddin, kısa bir aöylevle altıncı 

Balkan oyunlarını açtı. 
B. Rükneddin, verdiği söylevde bu. 

günün özenliğini belitti. 
Program gereğince yapılan törenden 

sonra güreşlere tam saat 13,55 de baf
landı. Alman teknik sonuçlar şunlardır: 

56 kiloda. - Romanyalı Tajor ile 
bulgar Yurusof karşılaştılar. Romanya 
h Tajor iki dakika üç saniyede hı§la 
kazandı. 

56 kiloda. - Türk HüaeyUı yunanlı 
Biris ile karşılaştı. Orta ha1cıemi yugos. 
lav B. Rosta. Hüseyin 61 saniyede tuş. 
la kazandı. 

61 kiloda. - Yunanlı Salia ile ro
ma.nyalı Gorgiyos karşılaştılar. Salie 
sayt hesabiyle yendi. 

61 kiloda. - Türk Yaşarla bulgar 
Maşalof güreştiler. İlk on dakika lbera· 
bere bitti. 

Kurayı bulgar kazandı ve Y apr al. 
ta düftü. İlk üç dakikada bulgar hiç bir 
şey yapamadı. Fakat Yaşar 69te çıkar 
çıkmaz, mükemmel bir burgu ile ve 
tuşla kazandı. 

66 kiloda. - Yugoslav Dölüga ile 
romen Barlovan güreştiler. 

On dakika romanyahnın üstünlüğü 
ile bitti. Tercih ettiği iç.in. güreşe ayak. 
ta başlandı. Barlovan on dakika yirmi 
yedi saniyede kazandı. 

66 kiloda. - Yunanlı Vasamidis ile 
bulgar Todor karşılaştılar. Yunanlı dört 
dakikada kazandı. 

72 üloda. - Tmk Hüseyin ile ro. 
men Valantin karşılaştılar. 

Hüseyin büyük bir dölenle uğraşır
ken bir an içinde göğüs kemiklerinden 

birisi kırılarak dıtarı fırladı ve bu acık. 
lı hadiseyi takib eden saniyede Hüae. 
yin yenilmiş oldu. Kendisine acılarım 
dindirmek üze:-e arka arkaya Uç morfin 
yapılmış ve hastayurduna kaldırılmış. 
tır. 

ula.al gilref M.bmımız. 

72 kiloda. - 'iuun.lı z.haryas iıe 

bıılgar İvanof karfılqtılar. Yunanh 
dört dakikada tafla kaandı. 

79 kiloda. - Yukoslav Gi~le bolgar 
Gayef karşıla§tılar. Yugoslav ilci daki
kada tuşla kazandı. 

79 kiloda. - Türk Nuri ile romen 
Kokoıs .karşılattılar. Nuri sayı hesalbı ile 
yendi. 

87 kiloda. - Bulgar Gorgiyef ile yu. 
goslav Ba1koviç kar~ılaştılar. Balkoviç 
altı dakika eJli altı saniyede yendi. 

87 kiloda. - Türk Mustafa ile yu. 
nanlı Stamos güreştiler. Mustafa 67 sa. 
niyede tuşla kazandı. 

Ağrr. - Yunanlı Salas ile yugoslav 
Beğde güreştiler. Yugoslav sekiz daki
kada tuşla yendi. 

Ağır. - Türk Mehmed'le bulgar Dı
mitrof güre§tiler. Mehmed bir dakika 0. 

tuı: Uç saniyrde tusla yenrli. 

lstanbul atletlerinin hazırhkJarı 
İstanbul, 14 (A.A.) - Balkan atıe. 

tizm yanpnalarına girecek lstanbul at
letlerinin bugUn Kadrköyünde Fen~r. 
bahçe stadında yaptıkları deneme yarış
maları sonuçları şunlardır: 

200 metre - Birinci Raif 22 7 lll, 
ikinci Hilmi. 

100 metre - Birinci Semitı 10 9 JO 
ikinci Cemil İzmir 

Uzun atlama - Bırind Huseyin iz. 
mir 6.74, ikinci Tevfik 6.72 

Üç adım - Birincı Pulyos 14, ikinci 
Zeki 13.79 

Gülle atma - Bırinci İrfan 13.31 i
kinci Ateş İbrahim 13.13 

Cirit - Birine; Karaka~ 57 00, ik ncı 
Necded 

Disk - Biı:inci Vey::.ı 44.78. ikı ı~ı 

Naili 38,62 

800 metre - Bırınri Gııl.!ı ZA.Ci 10 
ikinci Besim 

Y~sek atlama - Bı• .DCİ C"had _.Pul 
yos 1.75. ıkinci Necdet 

Sırıkla atlamcı - Birinci Fethi 3.40 
110 mania - Birinci Faik 16 3/10 i. 

kinci Ra6im 16.5/10 
400 metre - Birinci Mufahham H. 

8/10 ikinci Receb 55.4/10 
5000 metre - Birinci Semzi 17 11 i

kinci Teodordiı 

lut görmiyecek olursam çıldıracağımı his
s,.nivorum. B111n1 anlars'""'7 c:ız . 

ta gibi, hayvanlara kötu bakılıyor ve ıc: ıler 
ise hırslı burjuvalardır.,, diyordu. 

Levis ve lren 

Manyak'ı, sıcak veya soğuk tanıdığı ba~~ 
kadınları, Prust'un gelişememiş bir keklıge 
benzettiği Valdek'i esefle, hüzünle andı . 
Akdeniz ona volkanları, eğri büğrü dağlan, 
ağır kanlı insanlann oturduğu zayıf toprakla
rı, bir demiryolu boyu gibi yatmış ovalan, tek 
sesli çaylariyle çok kötü ~ründü. B~r par
ça çayır için ne istenilse vermezdı?,. O 
zaman, yunan kıraliçesi Sofi'nin kocası kıral 
Kostantin'den Akropol üzerinde bi~az s~r
maşık yetiştirmek imi istemesindekt hazm
liği anladı. 

v 
Parise döndüler. Yaz gelmişti. Paris Yu

nanistana benziyordu: Madlen kilisesini 
amerikahlar geziyor, bomboş, ateşten Şan
elize'de keçiler dolaşıyordu. Su yoktu. Bü
yük resim mükafatını bir yunanlı kazanmıs· 
tı. 

Öğleye kadar olan zamanı uvkuda ,.., • i-
riyorlardı. Levis'in birkac kosu atı r lı. 
Bunların tırnakları, dişleri veya buka ı ı 
hakkında haber almak icin yataö-mdan ".1

1 r
lara telefon ediyordu. Birihirine benz 1 

günler gelip geciyorctu. Aks;ırnları Parı 'ın 
dışındaki lokantalarda. tıpkt valrncılar O"t

bi, şampanyalı yemekler \1iyorbrdı. 

Yazan : Pol MORAN 
Tür ceye çeviren: Nac;uhi BAYDAR 

Bir sabah Levis, köy meydanının kay -
naştığını f~r'<etti. İki kişi sandalye üzerine 
çıkını -, kar:ı parmaklariyle bir takım işaret
ler e :: ılardı. Kalabalık da oğulduyor ve 
on .. " l 1-:alcluarak cevab veriyordu. Levis 
ögı .. ndi kı yapılmakta olan iş Korent üzü
m;i u ilen ve henüz bağda bulunan üzüm
lerin i.k piyasası üzerine bir çeşid borsa oyu
nı!uur. O cia oyuna girmişti. Bu ona bir şey 
öğretti... Gö::derinin önüne, birdenbire, tıp
kı buradaki gibi, muammalı tanrılariyle d~ 
Ju bir başka yunan tapınağı geldi. Vakit öğ
leden biraz sonra idi: oradan 2500 kilomet
re ötede Paris borsası açılmak üzereydi. 

Levis batıyı, düşük çatılan, su ile dolu 
nehirleri, katı tereyağmı, yemyeşil çayırla
n, kokusuz südü. sokak süpürücüleri, ince 
belli ka<lml.ariyle Bulonya ormanım, ihtiyar 
Marsiyal'ini. tertemiz apartırnanını, Elzi 

Fakat işte İren, uzaktan ona doğru, ta
salı geliyordu. 

- Bitkin görünüyorsunuz. Kendinizi 
bahtsız mı hissediyorsunuz? 

Bu soru öyle beceriksizce, öyle çocukça 
idi ki Levis gözlerini kaldıramağa cesaret 
edemeden. ancak umudsuzca bir tavur ta
kındı: 

- Çok bahtiyarım. 
- Sizden doğruyu söylemenizi istiy~ 

rum. 
- Mesele şu ki ... eğerbeni seviyocsanız 

Paris'e dönelim. .. Yalnız sekiz gün için. Böy
Jece daha bir zaman gök yüzünde bir tek bu-

İren ve Levis, kapalı pancorlar arkasın
da yaşıyorlardı. Fakat artık bu adada de 
ğiUerdi ve boş sokaklarda geçen aylardan 
kalma sıcak ve kirli biraz zevk kalmıştı. Tu 
rist'1erin otokarları ortadan çekilir çekil-
mez havada, Paris'in her zaman, orada otu 
racak fransız kalmasa bile, sakhyacağt kam 
çılayıcı, becerikli ve aeğerli bir şey duyulu
yordu. 

Kimseyi görmediler. İren kimseden hoş· 
lanınıyordu. Kimse ile konuşmıyordu. "Pa 
ristekilerde sizden sürpriz bekliyen bir hal 
var. Buna karşı benim onlara sunacak bir 
şeyim yok. Ben yalnız sizi bekliyorum. Si
zinle yalnız kalır .kalmaz kendimi bahtiyar 
buluyorum. Ben halkı, çocukları ve hayvan 
lan severim. Halbuki burada çocuklar has 

İren: "Hesah ı.z para harcayoruz ve hir 
şey de kazanmıvoruz. P·1n11 diisünmek la-
7.ım. İstersen=z - ev k~ l•nhğı n,ı - diye b:ı
ğ1nmz .. rHvC'rrhı. 

Levis cevab veri ordu: "Adam sen de. 
Parasız olmavı diişünone 1{ v 0 tcr bir sıkıntı 
değilmiş gihi hir de para varken ondan 
kendi·nİ.7.İ nıahrum mu edelim?~, 

Kimsenin evine g-itnıiyorlardı. Levis'in 
evlenisi gürültülü bir c:essizlikle karşılan
mıştı. Bundan filozofca ders alıyordu. 

- Evlenmemiz, !izin ve benim tarafım
dan birkaç kic:iyi rahatsız etmiş ve birçok
larını da ilgilendinnemiştir. Geriye kalan 
şey. bahtiyar hir çiftin uyandırdığı tabiiğ dü§
manhktrr ki onu da hoş görmek lazımdır. 

(Sonu var) 



Başvekfilet lstatisti' lJnıum 

f\lüdtirlüğünden: 
l - tstataıt~k mekteplerinde istatııtık tahsil ederek dıploaıa 

almak ve avdetlerinde memurlar kanununun 64 UncU maddesiyle 
htatiıtik umum müdUrlüğil te§kilatına dair 2203 numaralı kanu
aun muvakkat 2 inci madaeai hükmüne tevfikan istatiati:k umum 
mildilrlügünde istihdam edilmek Uzere 2 • 3 sene müddetle Avru· 
,. veya Amerikaya iki kişi tahsile gönderilecektir. Tahıile gido • 
ceklerin Maarif Vekiletince tanınan bir yUlnek mektepten meı:ıtn 
olma11 ıarttır. 

2 - imtihanda muvaffak olanlardan hangisinin hangi memle • 
kete gönderileceğini tayın hususu ve tahsil müddetinin tesbiti 
wnum müdilrlilğe aittir. 

5 - Taliplerin ya§ları 20 den az ve 35 den fazla olmıyacakttt. 
4 - Taliple!'in herhangi bir devlet dairesine karıı bir hizıMtl 

mecburiye taahhildil olmaması ıarttır. 
S - Talipler hizmeti askeriyelerini ifa ederek askerlikle ilitik· 

leri olmadıtını milabit evrak ibraz edecekler veya askerlik hi:mıe· 
tinden müeccel bulundukları nüfus tezkerelerinde kayıd ve tasdılr 
edilmit bulunacaktır. 

6 - Talipler arasında müsabaka Ankarada İltatistik Umwn 
eUdUrlUğilnde ve fstanbuuda kültür direktörlüğü makamında •ta· 
tıda yazılı ilim zümrelerinden tahriri olarak imtihan yapılacaktır. 

A) Riyaziye, (hesab ve cebir) 
8) İktıud, (umumi malOmat) 
.C) ilmi malı, (umumi mal6mat) 
Ç) Umumi coğrafya 
D) Lisan, (talibin arzusuna göre franaaıca, ıtaıyanca veya t:ı

_gilizceden terctime ve tahrir). 
'I -imtihanlar eylUlUn 24 UncU aon gilnU aabahleyin yapılacaktır 
1 - Taliplerin aşağıdaki vesikalarla bizzat ve yahut reamt mek

tupla 23 eyllll aqamma kadar Umum müdUrlUte müracaat etme • 
a.ri lazımdır. 

A) NUf\11 tezkereli, 
B) Yiilcsek mektep ıabadetnameıi veya tasdiknameal.. 

C) Ahvali 11hhiyelerinin milsaid bulunduğu ve tahsile mani bir 
gUna malOliyeti olmadıiı hakkında resmi bir botane heye· 
ti ııbhiyesince verilmig rapor. 

Ç) Mubtaur tercllmei hal varak..,, hUsnllhal varakası, 
D) iki adet veaika fotoğrafLı 

t - Bu veulkl imtihan gUnUne kadar daireye tevdi edemiyen-
ler imtihanı kabul olunamıyacaklardır. (2097) l--3502 

Ankara otobüs işleri 
direktörlüğünden: 

Benzin, yağ ve gref eksiltmes1 
....apah sarf uıulil ile Z0.9.935 tarihinde eblltmeye konulmq 

..can benzin, yağ ve greı şartnamesinde bazı değlfikllkler yapılmıt 
olduğundan keyfiyet yeniden ilin olunur. 

1 - Teahhllt edilecek ,eyler ayrı ayn eksiltmeye koaulmuıtur. 
f8yle ki: 

Bensin Yağ Gres 
ıso den 350 25 den 35 10 dan ~ 
tona kadar tona kadar tona kadar. 

Tahmin bedelleri: 
Benzinin 127 7 50 Lira 
Yağın 10 500 ,. 
Greain 5 000., .. 
2 - Bensin prtnameai G39 kurup, yağ ve greı şartnameleri be. 

.elıu Ankara Otobüs idaresinden alınabilir. 
S - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle vaoılacaktır 
4 - İlk teminat: 
Benzin için 7637,5 Liradır. 
Yağ .. 787,5 ,, 
Gres H 375 H 

5 - Teklif me-ktupları 30 e)'tot 935 pazartesi saat 14 de kadar 
Ankara Urayı Otoblia ldareaine verilmesi lbımdır. 

(2609) 1--4089 

Jandarma Genel Komutanlığı 
nkara sabnalma kom~syonundan 
Omeği ve enafmm tamamiyle aynı olmak gereğite (2300) met. 

re kıthk elbiselik kumq 30.9-9f5 pazartesi günü saat (10) da jan· 
darına genel komutuılığı kurağmda kapalı zarf usuJU ile Mtm alı.. 
ucntır. 

Kumatm bir metre.ine (255) kurut değer biçilmiıtir. lateklller 
eksiltme aaatından blr saat önceye kadar 2490 sayılı kanunun (2, 3~ 
cO maddelerindeki bel11=lerle (439) lira (88) kuruıluk vezne mak 
busu veya banka mektubunu havi tekUf mektuplarını komisyona 
wrileccktir. Omeği komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua. 
yene kurulunda bu giln ıörecekleri ve prtnamesi parasız oldufu. 

(2533) 1-4814 

1 - Açık ebiltmeye konulan it 20 adet otobtla duralı kefil be. 
deli (6400) lira tahmin olunmuıtur. 

Z - Şartname plla Ye mulravelenameti bedelub olarak Ankara 
OtobOt fdanainden wrilir. 

S - Ebiltme 21~35 tarihli cuma gilnU saat 10,30 da Otob8a 
tclarestnde yapılacaktir. 

4 - ihale, açık eblltme auretiyle yapılacaktır. 
5 - Muvak-bt teminat mikdan (480) liradır. 
6 - tsteldllerin bu gibi itleri yapablleceğlne dair Belediye Fen 

Heyetinden bir waika getirmelidirler. (2566) 1-4029 

Sivrihisar Beledi,esinden; 
59S4 lira muhammen bedelli Font ve çelik boru otuz gUn mtlcl· 

..etle ve kapak zarf uauliyle münakasaya konutmuıtur, 
lbaleai 24 eylW 935 ulı gUnU saat 16 da yapılacaktır. 
Talipler .. rtnameyi belediyeden alarak söylenen gilnde aut 16 

p kadar teklif mektuplarını makbuz mukabilinde belediye başkan
lığına vermeleri ve teklif mektuplarına Cl!o 7,5 nisbt:tinde muvakkat 
teminat leffetmeleri ilan olunur. (5173) l-3824 

T orı· acı alıı acaktır 

, 

~sl{eri Fabrikalar 
Umumi Müdürlüğünden: 

K k le fabrikaları ıçin tornacı alınacaktır. lsteklilerin i~· 
ıh n olma mahalleri bilahare bildirilmek tlzere bir istida ile U-

..... ,,.trlü e mtıracaatlan. (2460) t-'MI 

ULUS 

Sablık cigit ve yağ 
Fabrikası 

İstanbul Ziraat Bankasından: 
Mersinde, Menin - Tarsus yolu ilzerinde Nusre

tlye mahallinde kilo pamuk ve nebati yağlar türk A
nonim ~irketinin malL 

Yağ ve Cfgit fabrikalan ve müştemilat ve içinde 
bulunan alit ve edevat nıotör ve sairesiyle birlikte 
(müfredatı şartnamede yazılıdır) Beyoğlu Altıncı no
terliğinde tasdik edilmiş 30. 11. 931 tarih ve 151.f.2 
numaralı mukavele ile Pamuk ve NPhati yajilar sanayii 
Tiirk Anonim şirk.-tinln baokamıwt olan mikdan ma
lum bo~unu 10. 4. 1935 tarihin"" "önderildi~i kay
den miisheı ihbarname Ü7.erine de tHviye etmemiş ol
duğundan lşhu hnrc-nn fhalr. "'rlhinc kadar yüzd.- 9 
faiz ve yüzde 3 komisyon. "fw>rta iit"reti. heMh ma8-
raf ı, nakli nuknd. mtıam.-lf! v.-wızisl. avukat ü.-reıJ ve 
wr bilumum ma"arlne hirMdP ta'1"111 lcin hu ho~ 
mnkahlllnde ha11kıun17.a lpf'tPkli yukarda huduL clnA 
ve Mir evsafı ya.,,ılı M.-r~ln tapu miidiirlüifiinün 
23. 11. '>2'> tarih vt> 54. ClRM2R numaralı tapn ~ne
divle 1'İrlu•tin taMarnıfn altında lm"1nan •e (22f\Cl) 
numaralı kamma tevfik"n ii4" )'f'!mlnll P.h1i vukuf tara· 
fmdan ceman 15R.R22) lira kıymet takdir Nldt>a 
mH-kiır r abri\a ( 16«»7) 1mmara 11 7iraat RankaM ka
nuna hiikiimlerl dalnalnde 10. 8 JQ~!) tarihimf P.O 

ltihaffn hlr huçuk ay mü•ld .. tl.- açık artırmaya çıka
nlmıstır. 

Muvakkat iha1P.ıd 26. (), 1()35 tarihin'" miiudff 
pen-.. mbe ~inü Adal 2 de fKtanhul Ziraat Bankasında 
yapılacaktır. 

Teminat akçf>f'i yiizde 7 l /2 dir. 
~artanmf" Galıt•"ıfa kain bankamız. ı\dnna. Mer • 

8in. 4nkara 7.lraat Rımkalan kapdanna 11~ıhnuıttr.!\~"" 

Bayburt sabo alma 
komisyonundan: 

1 - Bayburt Alayı ihtiyacı için iki yüz elli bin kilo duziye fab· 
rika.unu fiatı ekaHtmeye konulmuttur. 

2 - thaleıi yirmi altı eylQJ dokm yUz otuz bet peqembe güntl 
aaat on dörtte Bayburt satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler prtnameyi bedeli mukabilinde tedarik edecekler. 
dlr. Muhammen bedeline nuaran tutaa ylnnl yedi bin bet yt1z iL 
radır. Yilzde yedibuçuk ilk teminat iki bin altmış iki lira etıi ku. 
ruıtur. 

5 - Taliplerin iki bin dört yils doban sayılı artırma eksiltme 
kanununun maddei mahsusu ahkamına uvgun olarak tanzim edecek· 
leri teklif mektuplarını belli gUn ve saatten bir saat evveline ka· 
dar Bayburt satın alma komisyonuna makhua mukabilinde teılim 
etmeleri lizımdır. (2380) 1-3989 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Çetme mahallesinde Ulukapı caddesındeki çeşme mescidinin 

enkazı satılmak Uzere 5.9.935 gününden itibaren on beş giln mlld· 
detle artırmaya konulmuştur. 19.9.935 perşembe günü saat on bette 
katt ihale olunacatından RiSnnek ve atmak istiyenlerln An1'ı.rı ev. 
kaf direolctörlllftıne gııelmeleri. (2455) 1-3886 

Eskişehirde Yenice hame mı eksiltmesi 

Evkaf lJmnrn Müdürlü~nden: 
Eskl~hirde yapılacak Yenice baawnmm tesiaatile birlikte in. 

ıaatı, kalörlfer tesisatı tay ve ı,nrak şartı tadil edilerek yeniden 
kapalı zarf usu\ivle ekJittmeye konulmuştur. 

Muaddel ~kle g8re ltu işin muhammen keşif bedeli (kır ln 
dört vtls doksan dört) liradır. 

Madde 1. - Bu inşaat için isteklilere verllecelr evrak 111nlar
dır: 

A - l, 2, S, 4- 5. 6 sayılı avao proje ile 7 numaralı muaddel 
plln ve ( A) harnl hamam arauı relhHL 

B - Ekılltme ve fenni tartnameferi. 
C - Muluwele örneği 
lıtekliler bu evrakı (2,03) Ud linı Oç kurut Urtıbğında tıtan. 

bul. Ankara, Eski,ehir Evkaf mUdDrJUklerindeb atabilirler. 
Bu eftakı alabilmek ve eksiltmeye girebılmek için istekli1erln 

mDıttereken mesut olmak '8rtile betonarme ff ıu mUtebnaıslariyle 
tqriki mesai ederek bu ayarda ve mikdarda niııe11t ı, .Ucuda ~ 
tirmit olduklarma dair resmi vesikalın göstererek Evkaf t~t 
MUdUrllitUnden ehliyet vesikası almaları llzımdır. 

Madde 2 - Eksiltme 20.9.935 tarihine ıtelen cuma KÜnfl saat 16 
da Ankaradı Evkaf MüdUı lüğUnde toplanacak eksil~ komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

Madde 3 - 11.biltmr"ye girebilmek için isteklilerin (3038) Qç 
bin otu" sekiz lira teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki ve. 
sikalatt ayni ıtünde aaat ıs şe bdar komisvon reistitine teklif 
mektubu derununda teslim etmeleri llznndır 

A - 2490 numaralı kanunun 17 inci maddesine uygun muvak· 
kat teminat. 

B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna daır 935 tarihli ka· 
nunr vesika. 

4 - Kanuna giSre tanzim kılınacak teklif mektuplan yukarda 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat evetine kadar Evkaf tn,aat 
MildürtliğU dairesine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Post ite gönderilecek mektup. 
lar da nihayet vakti muaynenine kadar ~elmi' olması ve dış zar· 
fm mühür mumu ile eyice kapatılmış bu• oması lazımdır. Postada 
olecak ceclJmleler kabtll e-ın ...... (2417) t 3R38 

1 

15 EYLUL i935 PA:l.Alt 

Tokat ~arhaylığından: 
26. lfUStOL 193) tarihinde kapalı zarna ektiltmell blJ•irtı. 

içme suyu teıisatı,. ihale tarihine yetiıcmeyen tıUpleria teklifle 
rinin kabul eJilmemeıi yüzündc:ı bu husustaki prtname n lretif• 
name Ye projeleri mucibince \le 2490 numaralı kanuna tevfikan k 
bet gün müddetle kapah zarfla yeniden eksiltmeye konulmu\tur. 

1. - Eksiltme 15 birinci teırin 1935 talı gllnO saat on bette T 
kat uray kurağında yapılacaktır. 

2. - Tesisat, memba suları, isale mecralan, IU depow tn 
tehir tebekesi tevziatı ile ıartname Ye projelerlıtde yuılı teferrl.l 
atı ih"tiva der. 

3. - Teıiaatın tehir tebekesi font, sair kııımlar çelik bona llt 
yapılmasına göre keşif bedell 149.136 lira 31 kurut ve bitün tell
satın çelik boru ile yapdmasıoa göre ke,i[ bedeli 143.894 lıra blc 
kunıttur. Eksiltme bu iki ıetcil Uzerinden teklif yapdacalr beledi· 
yece tercih edilecek tekil üzerinden ihale edilecektir. 

4. - Eksiltm, ve fenni ıartnamelerile fenni izahat ft 19raJt n 
keşifnameler, pllnlar, profiller, makta'lar, projeler ve sair evrakı 
lste-kliler yedi yüz elli kuru1la Tokat prbaylrğından alabilirhr. 
50 kurut posta Ucreti g&ldeı l!n istekliler adreslerine de derhal gln-
derilir. (2435) 1-3901 

.landarma Genel Komutanlığı 
Ankara sahr almP komisvonundan 

Evsaf ve ömefine tamamen uygun olmak gerefiyle (1000) met. 
re kaputluk kumaı 2.10.935 çarşamba günü saat (10) da jandarma 
genel komutanlığı alanında kapalı zarf usulU ile aatın alınacaktır. 
Kaputluk kumqın bir metresine (275) kuru4 paha biçilmittir. t .. 
tekliler ebiltme gün " aaatından bir saat önceye kadar 2490 .._ 
yılı kanunun (2, 3) cll maddelerindeki belgelerle (391) lira (88) 
kuruıluk vezne makbuzu •eya mektubunu havi teklif mektuplacını 
komisyona vennit olmaları ve örneği her gün komisyonumurı:da ve 
fatanbul jandarma muayene heyetinde görebilecekleri ve prtnanae-
alnin para11z oldu~u. (2S31) 1--4069 

Ankara (:e7aevi müdiirlüiünden: 
Aakara cesa evinin t. 8. 935 tadhinden 31. 5. 935 tarihine kadar 

on artık ekmek ihtiyacı için 20. 8. 935 tarihinde açılan kapalı sar 
uıuhyle milnabsuına zuhur eden taliplerin teklif eyledikleri fiat 
haddi itidalde g<Srillmediğinden meıkt\r ekmek aynı şerait altında 
ve kapalı zarf usulivle bir av müddetle untrlmasına karar verilmi•tir 

Taliplerin bedeli mubammeneıinin % 7,S nisbetinde nlan (2138) 
Ura (40) kuru,luk banb mektuplırmı kanunu mahsusundaki ura 
hat veçhile te1difnameye leffederelc yevmi ihale olan 20 eylül 9?" 
tarihinde cuma gUnU saat (IS) de Ankara Cumurivet Müddei um" 
miJiiinde mOteşekkil lmmisyona vermeleri laznndır. Birinci elı
mek çıkaran fl1'ın1arın da bu mUnabsaya i•tirlk etmeleri için A ı 
kara belediyesinden mO•ade ahn.m19tır. Yalnıs hapishaneye mirn 
hasır olmak Osere birinci ekmek çrlraran fırınlar avrıca ikinci f'k 
mek çıkaracaklardır . 

Şartnameyi ıönnek ve fazla izahat almak iıtivenlerın Cebecıde 
Cezaevi müdOrlDğUne müracaatları ilan-olunur. (2350) 1-3821 

Açıkeksiltme ilim 
Bilecik İlbayhğmdan: 
1 - Bileci.k ilbaybğı çevresinde Bilecik • S8f0t • Eskltehlr yo

lunun 6 ıncı kllometreslnde1d Ataiıkay kiprilaüalln tabli)'e ihpa. 
tr mabemesi Bayındırl.tr Direkt&-IGIUnce verilmek Ozcre ltçllıtf 
(2000) Jira bedeli ke~if ile açık eksiltemyc konulmuştur. 

~ - Bu işe ait şartnameler ve evrak §unlardır: Eksı1tme tartna. 
mesı, mukavelename ıureti, fenni prtnamc. Nafıa işleri şerait1 u
mumiyeai, ke§ifname, Proje evrakı fenniyesi. lıtiyenter bu ••rtna 
me ve mukavelenameleri Bayındırlık Direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Ekılltme 25 eyUU 935 tarihinde çarşamba günU saat ıs de 
Bilecik hUkümet konafrnda tlbaylık orununda yapılac.ıktır. 

4 - Eksiltme açık olacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ıso lira muvakkat teminat ~

meal ve bundaa bqka apğıdaki vesikaları baiı: olup göıtenneli 1.1. 
zımdır. 

l - Muvalııbt temiaatı muhuebei Huıuıiye vezneaıne yaur
dıklarma dair makbuz. 

2 - Bilecik Bayındırlık Direkt6r1Uğünden musaddak fenmt 
ehnyet veıikaaı. 

6 - fıtektilerin 3 llncU maddede yazılı glln ve uatta Bileuk 
İlbaylığında haı:ır bulunmaları. (Z518) 1-3992 

ErDncan jandarma Er okula~' 
satın alına komisyonundan: 

1 - Jandarma er okula11 erat ve haynnatmın (935) yılı yöne. 
timi .. idaresi" için bir yıllık ihtl ~acı olan beslev maddelerinden 
apğıda cins ve mikdarı ,.aııll (6) kalem çeıittik yerli beslev macL 
delerinin kapalı zarf usuliyle 22.8.935 günlemecinde yapılan müaa. 
kasa neticesinde arpaya teklif olunan fiatın gali ve difcrlcriae de 
iatckll çıkmadqından Z490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kana
nunun 40 ıncı maddetim tevfikan tbiltmenin bititi 23.8.935 gUa. 
lemeclnden itibaren blr a1 içinde ihaleli puarlıkla yapdacaktır. 

2 - Pazarlık 20.9.935 ıUnlemecine tesadüf eden cuma gUnü sa. 
at 9 dan 12 de ve bu meyanda un ibaleıi yapılmadığı takdirde· un 
ihaleaindtn sarfı nazarla elemek ihalesi yapılacaktır. 

A - l.9.935 gUnlemecinden itibaren 20.9.935 pnlmaccinde saat 
16 da Krzincaa belediye salonunda ihalesi yapılmak üzere- (300000) 
kilo ekmelı: kapalı zarf usuliyle 20' gUn mllddetle eksiltıneve 
..mOnakauya" konulm~r. 

B - İhaleli ve gerekle pazarlığı yapılan mevıdın ihaleleri 11-
tlzant batlı olup Anbrada Jandarma Ga. komutanlığından sorul· 
duktan sonra ,.pdacaktır. 

C - lıtekliler ıartnamelerl ve gerekse nilmunelerini Jandarma 
okulaamdan parasız o1ank istiyeblllrler. 

3 - PazarhP, 2490 uyıh artırma. eksiltme ve ihale kanununun 
ikinci ve UçilncO maddelerine tevfikan ticaret odaamdaa 935 yıh 
kayıtlı vesika. 16 ve 17 maddelerinde yazılı bedeli muhammencnin 
yüzde 7,5 nisbetinde teminatı mu•akkata makbuzuyla Rirebilirler • 

4 - fatekliler teklif mektuplarını (A) fıkrasında yazılı olan 
saattan bir saat önce makbuz ve mukabitinde satın alma komisyo. 
nu başkanlığın• verecektir. Teklif mektupları posta ile gönd r L 
diği takdirde bu saata kadar gelmi• ve dış zarfı m Ur mumu '' 
kapatılmış bulunması şarttır. 

5 - Pazarhta ve gerekse eksiltmeye gırccek ıs e lıle n 
gilnil saatlarmda komisyona baş vurmaları it n ol n r ( 5 t) 

Miktarı Muvakkate Fiatı 
teahhlidiln miktarı tahmin 

kilo 
300000 
2000 o 
300000 
200000 
120000 
t~ 

teminatı edilen 
Lira K Kuruş S 
22~000 10 00 
180000 12 00 
90000 4 
45000 3 

6750 0.75 
45000 IO 00 

Usulunc Gt n r n. 
eksıltme ih le 
Kaf\ Jı 20 9 935 Ek et· 
Pazarlıkla " Ek"' ik tın 

" • Arpa 
,. " Kır yonca 
.. .. .. 

• 
S an 

Sade yat 
ı--acw; 



BİLİT 
l - terli veya Avrupa fab

rikaları mamulatından olmak Ü· 
zere bir metrciı:::ne biçilen cd ... ı 
65 kuruş olıın 25, 00 metre arka 
~antahgı bez kapalı zarfta eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. 10. 935 çarşa.-n
ba günü flaat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 1257 lı· 
ra 75 kuruştur. 

4- Şartnamesini almak ve 
ômeğini görmek istiycnlcr lıeı 
gün öğleden sonra komisyona 
uğrayab:ilirler. 

5 - Eksıltmeye girece:.<leı 
ilk inanç parası mektup veva 
ma.kbuzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncii maddelerinde yazılı bel..;e 
lerle birlikte teklif mektuplarım 
ihale saatmdan bir sa:ıt evel M 
·u. V. satın alma Ko. na verme. 
lcri. (2142) 1-3535 

B1L1T 
1 - Evelce kapalı zarfla ek.. 

siltmeye konmuş olan (21750) 
metre çamaşırlıık beze verilen 
fi at gali görüldüğünden yeni· 
den .kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. 

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

3 - İhalesi 3.10.935 perşembe 
günil saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde yazılı bilgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evet M. 
M. V. satın alma komisyonuna 
veımeleri. (2594) 1-4095 

B1LlT 
1 - 30,000 metre keten kanat 

bezi ile 70 metre tırtıllı kanat 
ıeridi kapalı zarfla ek6iltmeyc 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
49950, ilk inanç parası 3747 Ji. 
radır. 

3 - İhalesi 9.10·935 çartamba 
gimü saat 15 dedir. 

4 - Şartmı.mesi 250 kuruş kar. 
ıılığında her gün komisyondan 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri.. 
le b·rı·Jrte teminat ve teklif mek· 
tul ıı ihale saatından bir sa. 
at evel M. M. V. Atın alma Jco. 
misyonuna vermeleri. (2582) 

1-4094 

B1Lll 
1 - 500 adet benzin göderisi 

açık eksiltmeye kon.muştur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2000 ilk •nanç parası 150 liradır. 
3 - İhalesi 21.9.935 cumartui 

günü "1t ll dediP. 
4 - Eksıluneye gireceklerin 

2490 •aydı kanunun 2. 3. cü mad· 
delerinde istenilen lbilgelerile 
M. M. V. Satın alma komisyonu. 
na varmaları. (2578) 1-4093 

BtLlT 
1 - Bir tanesine biçilen eder 

6 kuruş olan bir milyon tane de
ğişik renk ve uzunlukta mak:tra 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
ı::uştur. 

2 - İhalesi 2 birinciteşrin 
935 çarşamba günü saat 11 declir. 

3 - İlk inanç parası 4250 li· 
radır • 

4 - Şartnamesini 3 lira ku· 
şılığında almak ve örneklerıni 
görmek istiyenler her gün ko • 
misyona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ili~ inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 ünr.ü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan btr 
saat cvel An karada M. M. V. sa 
tın alma Ko na vermeleri. 

(2161) 1-3531 

BILİT 

1 - Yerli malı olmak üzere 
bir tanesine biçilen erler 680 ku· 
ruş olan 15.000 :20.000 tane yün 
battaniye kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhaleı.i 19. eylül 935 per
şembe günü saat 15 dedir. 

3 - Sartnameler 680 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
8050 liralrk ilk inanc parası mek· 
tup vtva makbuzlarile 2490 sayı
lı kanunun 2. ve 3. üncü madde
lerinde vazrlı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarınr ihale saatin. 
den bir saat evel M.M.V. satın 
alma ,~,., na vermeleri. (2367) 

(2367) 1--3812 

BtLtT 
Mühendis, mimar ve sürvey

varı !l"ranıyor. 

ll.lfilli Müdafaa vekaleti 

inşaat şubesinde 6 ay ı;;alışmak 
üzere: 

Ayda 200: 30<> lira ücretli m 
ve kalörifer işlerinden anlar mü. 
tehassıs bir mühendise; 

Ayda 120 :200 lira ücretli iki 
mimara; 

Ayda 80:160 lira ücretli dört 
sürveyyana ihtiyaç vardır. 

2 - Mühendis ve Mimarlar 
için diploma lazımdır. 

3 - Sürveyyanlar için: Na
fıa fen mektebi mezunu bulun 
mak veyahut İstanbul sanayi 
mPktebi inşaat şubesinden me. 
zun bulunmak veyahut da bu ne· 
vi inşaatta bilfiil çalıştığını gös
terir ehHvet vesikası bulunması 
lazımdır. 

4 - İsteklilerin diğer şartla· 
rı oğrenmek üzere hergün veka • 
let =nc::?~t şube ine baş vurmala. 
rı. (2405) 1-3815 

BİLİT 

1 - Bir metresine biçilen e. 
der 475 kuruş olatı 2650 metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26-9 935 perşembe 
günü saat J5 dedeier. 

3 - İlk inanç parası 944 lira 
6 kuruştur. 

4 - Şartnamesi parasız komis. 
yondan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler ilk 
inanç parası mektup veya mak
buzlariyle 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte teklif mektup. 
tarını ihale saatından bir saat 
evet M. M. V. satınaJma Ko. na 
vermeleri. (2540) 1-3994 

B1L1T 

1 - Bir metresine biçilen e 
der ııo kuruş olan 40 bin metre 
ekmek torbalığı bez kapalı zat f. 
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 birinciteşrin 
935 pcrş~ günü saat 15 dedir 

3 - İlk inanç parası 3300 li
radır. 

4 - Şartnamesini 240 kuru· 
şa almak ve örneğini görmek is
tiyenler her gün komisyona u~
rayabilirler. 

5 -- Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
:makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü ı»addelerindf! 
yazdı belgelerle birlikte te'klif 
mcktuplanru ihale saatından bir 
saat cvcl Ankarada :M. :M. V 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2162) 1 - '5532 

Kiralık 

Bakkal dükkanı 
ve kahve 

Koçzade apartmanı ve 
kulüp sineması arkasında 
bakkal dükkanı ve kahve bir 
yıl için kiralıktır. 1064 nu
maraya telefon edilmelidir. 

• 
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Ankara Levazım Amirliği Satın : 

Alma Komisyonu ilanları İ 

t LAN 

Kor merkez kıtaatı ihtiyacı için 400,000 kilo buğday ununa ta 
Jip çılanadığından yeniden kapalı zarfla ihalesi 2/ 1. teşrin 935 
çarpmba günü saat 16 da yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. 

Şartnamesi Ankara Levaz.rm amirliği. satın alma komisyonunda 
görülebilir. Muvakkat teminat mikdım 2850 liradrr. Teminatı mu. 
vakkate makbuz ve teklif meıktuplannı ihalenin yapılacağı muay. 
yen saatten bir saat evel Balrkesir kolordu satın alma komisyonu. 
na vermeleri. (2621) 1--4104 

İLAN 
1 - K. elinde 600 ton arpanın 

kapalı zarfla ihalesi eylfilün 
26 ıncı perşembe günil yapıla· 
caktır. Eksiltmenin vesikalarını 
telgrafhane ayarı saat onbeşe ka. 
dar K. reisine vermeli ve saat 
on altıda komisyonda bulunma. 
lıdır. 

2 -- Arpanın tahmin edilen 
beher kilosu 4 kuruş 50 santim 
ilk teminat 2025 liradır. 

3 - Şartnamesi K. eli satın 
alma komisyonundan her gün 
görülebilir. (2530) 1-3991 

iLAN 
Konyadaki kıtaat ve rııües 

sesat hayvanlarının ağustos 936 
nıhayetine kadar idareleri için 
67600n kilo kuru ot kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulınustur 
Tahmin bedeh "20280 lira muvak. 
kat teminan ıszı tirddır. lhale. 
si Konyada kor komutanlığı bi 
nasında satın alma komisyonun. 
da 18 eylül 1935 çarşamba günü 
saat 13 de yapılacaktır. İstekli 
lerirı teklif mektuplarını ihale 
s<'atinden bir saat evetine kadat 
komisy"'na teslim etmeleri 15. 
zımdır. Şartnamesi alakadarlara 
bila bedel verilir. Şartname An
kara levazım fimirliği satın alma 
komisyonunda da görülebilir. 

(2391) 1--3808 

İLAN 
2 eylfıl 1935 de kapalı zarfla 

alınacak olan lzmitin 160 ton ek 
meklik ununa istekli cıkmadrğın. 
dan pazarlrkla almacaktn. 

Pazarlığı 26 eylUl 1935 per
şembe günü saat 16 da lzmitte 
tümen binasındaki satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Tuta.. 
rr 19200 liradır. 

Muvakkat teminatr 1400 lira 
dır. 

isteklilerin belli (!'ün ve sa 
atında komisyona ~c.lmt'leri 

(2525) 1-3980 

iLAN 
Bursa ve Mudanya garnizon. 

lan için alınacak olan 150 bin 
kilo sığır eti gali görilldüğün· 
den pazarlıkla alınacaktır. 1stek. 
lilerin 23 eylCıl '935 pazartes! 
günü saat 15 Bıırsada Askerı 
satın alma krımisyonunda bulun. 
malan. (2606) t-4097 

t LAN 
Pınarhisar kıtaat hayvanları. 

nın senelik ihtiyacı olan l8620 
liralık arpası kapalı zarfla eksilt. 
mey~ konulmuştur. tik pey 1396 

liradır. İsteklilerin vize sa~uı. 
alma komisyonuna gelınelerı. . 

İhalesi, 30 eylül 935 pa:ı:artesı 
günüdür. (2602) t-4099 

1 LAN 
Kastamonuda bulunan kıtaat 

iaşesi için 190 kilo una istekli 
çıkmadığından 8 1. teşrin/935 
sah günü saat 15 de pazarlıkla 
alınacaktrr. Tahmin edilen tıede. 
1i 28025 lira muvakkat teminatı 
2101 lıra 88 kuruştur Pazarlık 
Kastamonuda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İs· 
teklilerin mezkur komisyona 
müraca tları. (2607) 1-4095 

İLAN 
l - lzmir mustahkem mevki 

komutanlığının göstereceği mm· 
takada kırkbeş bin ikiyüz altmış 
lira bedel keşifli muhabere sc 
b-ekesi kapalı zarf u uliyle miına. 
kasaya konmuştur. 

2 - tbalesi 27 eylfıl 1935 cu. 
ma günü saat on altı buçukta 1z_ 
mırde Kışlada mustahkem mevki 
satın alma komisvonund yap 
lacaktır. 

3 - Şartname keşifname şe 
kıl ve re imleri hergün komi • 
;vonda görülebilir 

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

S - İstekliler ticaret odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesi
ka göstermek mt>chnrivrtinde 
a· ler. 

6 - Münakas ... srna iştirak e. 
ctecekler 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ~ 3. incı 
maddelerinde ve şartnamesinde 
vazıh vesikaları ile teminatı mu. 
vakkate makbuzlarını ve mühür_ 
lii teklif mektuplarını ihale saa
tmdan en az bir saat evel komis 
vona vermi bulunacaklardır. 

(2528) t--3Q83 
lLAN 

1 - Erzincan garnizonu kıta· 
at ve m'üessesesi kin 540,000 ki· 
lo un kapalı eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 70200 
liradrr. Muvakkat teminatı 5265 
1iradır. 

3 - Şartname 351 kuruş kar. 
sıhğınqa Erzincanda tümen sn
tm alma komisyonundan verilir. 

4 - İhalesi 26 eylUI 1935 per· 
şembe günu saaat ıs de Erzincan. 
da tümen satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamenin dördi.mcU 
maddesı mucibince istekliler tek.. 
lif mektuplarını artırma ve ek· 
siltme kanununun 32, 33, 34. inci 
maddelerindeki ahkama tevfikan 
tanzim edilerek ihale gününden 
eveline kadar Erzincanda tümen 
!atın alma komisyonu başkanlı· 
gına vereceklerdir. (2550) 

I-3998 
11..AN 

ı 

SAYlFA. 

Açık eksiltme suretiyle eksiltme ilanı 

Karacabey Merinos Yetisı· nıe 
Çiftliği Direktörlüğünden : ' 

. ~ - ~raca?. Y }ar~.srnda m~tcşekkil Merinos yetiştirme çiftli. 
gının ha.~ ~aJ:ilın .. e gostereceğı yerde beheri 314 lira 48 kur luk 
~el keşıfli uç koyun banyosu inşaSJ açr:k e'ktıiltme auretiyı( ek· 
ıltmey korunu tur. 

2 - Eksiltme günü 26 eylUl 935 per§embe gunu saat 15 de Ka. 
racabcy harasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait 'Şartname ve evrak şunlardır. 
A • Mali şartname 
B • Fenni şartname 
C • Nafıa eraiti umumiyesi 
D - Proje 
İsti yenler bu ~~rakı Karacabey harasında merinos yetiştirme 

çiftliği müdürliığiınden alacaklardır. • 
4 - Eksiltmeye gircl>ilmek için yiU<k yedi buçuk muvakkat 

teminat vereceklerdir 

' 

5 - lstekJiler·n 2490 No. lu kanun tanJatt dahilinde ~raiti 
umumiyeyi haiz olmalan ilan olunur. (5S41) 1-4103 

GöNüL 
FRANCES ORA 'E - GARRY GRANT 

p./ Kuru/ 

Ant ara Şarbayh~ndan: 
Belediye su ışleri anbarında doküm. ı erındc: kuUanılabılcce 

font boru parç.alan vardır. Artırma youdemi ıle artırmaya kon· 
muştur. İsteklıler bu parçaları İtfaiye meydanında Su işle · 
ba d - b'l" 1 rı anrı~ a gore • ır er. Arurma 18.9.935 neı ~mbe ı;ırıü saat ıs d~ 
İtfaıyc. meydanında belediye su işleri C11rJtma ve eksiltmte ve iha· 
le komısyonunda olacaktır. Şartnamesini ışu işleri direktörlüğü ıc 
vazrmında görebilirler. (2454) 1 3885 • 

Jandarma 
Ankara 

Genel l<omutanlığı 
abn alma komi yoııundan 

. 1 - Jand~ hastaneleri ihiyaet için (102) dışçi ve (130) çe. 
§lt de cerrahı alatı açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Dişçi alatırun tümüne (1350) lira paha bıçılmi ve 1nancası 
(10125) kuruştur. 

3 - Cerrahi alatın topuna da (2900) lna fiat biçilmiştir. tlık i· 
nancası (21750) kuruştur. 

4 - Her iki çeşit alatın artnamcsi parasu komisyonumuzdan 
ve lstanbulda Demirkapı jandarma muavcne komisyonundan ab. 
nır. 

l-~-:eri
1 

Fabrik;lar
11

~:=~~;;'~@· ıı" 
Satın Alma Komisyonu ilan1an 

Trabzon kıtaatı için takriben 
31875 liralrk 255 ton ikinci fab
rika ununa verilen fiat layiki had 
görülmediğinden yeniden eksilt· 
meye konulmuştur. 

B - Şa,tpamcsi parası mu· 
kabilinde komisvnndan gönderi· 
lir. 

C - Artınmı eksiltme Trab. 
zon satm alm2 komisyonunda 23 
e}!liil q35 pazartesi günü saat on 
altıdadır. 

S - Dışçi alitmın 17.10.935 perşembe gunu &aat (10) da, cerra. 
hi alatınrn 18.10.1935 cuma günü saat (10) nçık eksiltmeleri Ankara 
jandamıa genel komutanlığı kurağında komisyonca yapılacaktır. 

6 - İstekliler eksiltme saatından bir sa'at önce ilk teminat mak. 
buz veya banka mektuplarını komisyona Ychn .. olmaları. (2390) 

. 1-3809 

1000 KİLO KALAY VARAK 

'Tahmin edilen bedeli (3800) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab. 
rikalar Umum Müdürlüğü satın· 
alma komisyonunca 1·2. Teşrin 
935 tarihinde clıma günü saat 
14 te açık eksiltme ile ihale edi. 
lecektir. Şartname parasız ola. 
rak komisyondan verilir. Talip. 
lerin muvakkat teminat olan 
(285) lira ve 2490 numaralı ka. 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2565) 

1--4050 

Müteahhit nam hesabına 

1200 paket düz başlı perçin 
çivisi 

1000 ,, Kulp vidası 
8500 ,. Kupk vidası 

14000 .. Dip ve kapak vida· 
ıı. 

500 ., Başlı tel ~vi. 

Tahmin edilen bedeli (8820) 
lira olan yukarda miktarı ve cin· 
si yazılı malzeme askeri fahri. 
l:alar Umum Müdürüğil satın al. 
ma komisyonunca 30 eylOl 935 
tarihinde pazartesi günü saat 
ıs te kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
Jtomisyondah verilir. Taliplerin 

muvakkat teminat olan (661) li. 
ra (50) kuruşu havi teklif mek· 
tuplarını mezkQr günde sa~t 14 e 
kadar komisyona vermelerı ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mez-kür gün ve saatte 
komisyona muracatları. (2564) 

1-4051 

500 kilo ferro krom 
500 ,, ,. " 
200 ,, ,, manga • 
200 ,, mangan m tal 
650 ,. E K Pakete 
Tahmin edilen bedeli (1380) 

lira olan yukarda mikta~ı ve 
cinsi yazılı malzeme A~~en Fab· 
rikalar Umum MüdüduğU satın 
alma komisyonunca 25 eytal 935 

tarihinde çarşamba günU saa~ 14 
de açık eksiltme ile ihale edıle. 
cektir. Şartname ,parasız .ora~ 
komisyondan verılir. Tahplen.n 
muvakkat teminat olan (103) lı. 
ra ( 50) kuruş 'Ve 2490 numaralı 
kanunun 2 Ye 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkllr gün ve saatta 
komisyona müracaatları. (2599) 

t--4096 

Kiralık ev 
Devlet mahallesinde Çankaya 

caddesi üzerinde Yenişehir polis 
merkezi karşısmda 1-4107 

E - Muvakkat teminat 2397 
liradır. 

G -İsteklilerin 23 eyHil 935 
pa.ıartesı günü muayyen vakrt
tan bir saat evel teklif mektup. 
hıriyle birlikte Trabzon Kalede 
askeri satın alma komisyonuna 

Beher 
~ Sayıta Santimi 

mürac:aatlarr (2449) 1-3883 2 300 3 200 

İLAN 
~ 4 150 5 100 

8 80 7 40 
8 30 kuruıtur. 

1 - Tümenin Bayramıç gar· 
nizonu civarında bulıınan pıyade 
kıtaannın ihtiyııcı o • ..ın 'llR,000 
kilo un kapalı zarfla t>ksiltmt.yt>. 
konuldu. 

1 - Hayır ışlerine ve ycnJ 
1 • ~ 

.ı çıkan kitablara aid ilinlardan 

2 - Behetr kiloıruımn mubam· 
men bedeli 12 kuruş 15 untim 
olup ihalesi 23.9.935 tarih'ne uıü
sadif pll2!2rtesi günü uat 15 de ~ 
Bayramı~ tümen satın alın. ko
misyonu hinasrnda yapılacaktıı. 

3 -- Münakasay:ı gil'f!celtle. 
:in verecekleri unun şerait ve ev
ı.ı!ını balunduZ:u mahallin satın ~ 
Plma komisyon.~nn müracıt<ıt ede
rek i"ğrenebil.t"'er. 

4 - lstek•Heorı"' 2490 nı:ma· 
ralı kanunun 2. 3. üncü maddele· 
rine göre istenilen vesaikla mu· 
vakkat teminat tutan olan 3777 
liranın ,. eya banka mektbunun 
ihaleden bir saat evıel tümen mU
haı;cbesi ne tevdii ile komisyon· 
da hazır bulunm~lan. (2450) 

l-3884 

% 1S teıuiUt yapılır. 
2 - Zayi ilın bed~eri mak. 

tu yib otm kuruıtur. 
S - Tebrik. te§ekkOr. evlen· 

me vefat ve lrab allka ilinla 
.1ndan maktuan beş linı almır 

ABONE ŞARTI.ARI 
~üddet Dahild Hariçte 

17 Lira 30 
9 • 18 

" 5 ., 9 ., 

Posta ficreti göndenlmiyen ~ 
.,,,.ktnhlar& ~rvah vf'rilm,.z 

~ir Bahçesinde 
1 .. UR l RET'I iN ve 

arkada~ları 

Veda müsameresi 

YE t EHJR 

Sa!fID hallona 
l6tanbu1 gazetelerine 

yüzde 10 tenzilatla abone ~ 
~ kaydına başlanmıştır. Ar· ~ 

zu edenler adreslerini AK· 
BA y~ bildirmeleri. 

Apone gazeteleri tren 
geldikten azami bir saat 

~ zarfında dağıblmış bulu
naca kttr. 

Doktor 

Ali larufUnver 
DERİ, FlRENGl VE BELSO
ÔUKI UÔU RASTAT.IKJ.ARJ 

MOTEHASSISJ 
Tabakhace caddesi başında Al· 
tmtaş soka~ No. 17. Hastalarını 

hergün 9-13 ve l S-20ye lradar 
kabul eder 



S.ı\ Ylf A 1 

Kü tür Bakanlığı 
Artııma eksiltme komisyonundan: 

&kalltmeyc konulan if: aanat okulları için rnakina aqadanlık •e 
...aısane• 

Tahmin Muvakkat 
edilen bedel teminat 

L - Elektrik laboratuvar ahit, makine 
•• malzemesı . 15.160 1.137.-

L - Tesviye, demir ve ağaç işleri için 
12 adet muhtelı.f cins makina • • 40.900 3.067.05 

L - Tesviye, demir döküm ve ağaç 4şleri 
için avadanlık "Ve muhtelif cins ve 

mlikdarda malzeme . 13.572,60 1.017,95 
lanat okulları için satın alınacak olan ve yukarda yazılı bulu

ua elektrik aliit ve malzemesi, tesviye, demir ve ağaç i leri için 
maki.nalar ve tesviye, ıdemir, ağaç, döküm işleri için avadan\ık ve 
malzeme KAPALI Zart usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçların eksiltmesi 25.9.1935 çar
pmba gUnU saat 14, tc, 2 numarada gösterilen ihtiyaçların eksilt. 
meal aynı tarihte saat S te, 3 numarada gösterilen ihtiyaçların ek
ailtmesi aynı tarihte saat 6 da Kültür Bakanlığı binasında Artır. 
ma Eksiltme Komisyonunaa yapılacaktır. 

Her üç numarada gösterilen eksiltmelere ait teklif mektupları 
aynı tarihte saat 13 de komisyon reisliğine verilecektir. Eksiltme
ye girmek istiyenler ek iltmeye konulan eşyaya ait şartnamelerl 
Ankara'da Kültür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasız ala. 
bileceıkleri gibi İstanbUlda'da Sultannhmette Sanat okulu direk· 
törlüğünde de görebilitkr. (2498) 1-3958 

Hu usi Biziın Oktıl 
l)irektörlüğüııdcn: 

1 - Okulun bulunduğu ev yol için yıkılmıştır. Okul Samanpa.. 
zarı civarında Albayrak okulu yanında evelce bulunduğu eve 
ınmıştır. 

2 - Kayıt için hergün sant ondan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - İlk kısmın birinci sınıfına 929 doğumlular da alınır. Tele· 

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

İııhisarlar umurr müdürl~öünden: 
1 - Erzurumda insa olunacak baş müdüriyet binası kapalı zarf 

usı.hyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin ~dilen ft>eicli keşif "49397,, lira "54,, .kuru tur. 
3 - İhalesi 30·9.935 pazartesi gUnü saat 15 dedir. 
4 - Şartname ve rojoler Kabataşta Levazım Mübayaat şube. 

einden 247 kuruş mukabilinde verilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin "2490,, numaralı kanunda yazılı 

ıartlar dahilinde tayin .ıedilen zamandan bir saat evvel "3705,, lira 
'eamirrat ve teklif mektuplarlle Kabataşta Levazım mübayaat şube· 

indeki Alım komisyonuna mllracaatları. (5498) 1-4101 

Bur'"' Türk HavaK11rumu 
Başkanlığın an: 

Buruda hava kurumuaa ait Tayyare sinemasının Anköra, ls
Janhul ye Bursa jubelednde mevc:ud şartname daire inde 16ey1Cıl 935 
pazartesi günü pazarb!da ihalesi yapılacağından TUrkiyenin en 
modem bu sinemasını :kircfiamak istiyenlerin zikredilen gün ve sa· 
atte Bursa hava kurumu şuğbesinde bulunmaları il!n olunur. 

1-4005 

Devlet demir yolları ve 
limanları umum idaresiııden: 

Muhammen bedellerile mikdac ve vasıfları ve mahalleri ve .saa~ 
ları yazılı dört ocaktan almacak balastlar ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeleri ::ZS.9.935 çarşamba günü Kayseride işletme 
binasındaki 4 Uncü işletme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe gir. 
mek istiyenlerin hizalarınita yazılı muvakkat teminatı vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi muci. 
hince işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini eksiltme günü saatına kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır. 

Bu işe nit şartname ve mukavelenameler Kay eride Yol Bnş 
Müfettişliğinde, Ankarada Yol Müdürlüğünde, Amasya ve Turhal 
Zile istasyon memurluklarında parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat Balastın 
Teminat çıkacağı 

Cinsı Mikdarı Bedel mikdarı ocak yeri ve ıhale saati 
Lira K. M. si 

Amasya 
Ba'ast 2000 m• Z200 165 lira 95 . 660 10 

Amasya .. 2000 ,, Z.200 165 ,, 133 . 500 11 
Turhal 

,, 1500 1aso 123,75 .. 204 • 000 15 
Zile .. 1500 1950 146,25 

" 
215 . 000 16 

(2523) 1-4015 

Jandarma genel komutanlığı 
\nkara atınalma k.omisyonundan 

Örnek ve evsafına tamamiyle uygun olmak gereğiyle (25,000) 
tane harp paketi 4.11.935 pazartesi günü saat (11) de Jandarma 
genel komutanlığı kuragmda kapalı zarf usulü ite satın alınacak. 
tır. Harp paketinin bir tanesi için (30) kuruş paha biçilmiştir. İs· 
tekHler eksiltme gün n snatından bir saat önceye kadar 2490 sa. 
yılı kanunun (2 ve 3) cü maddelerindeki belgelerle (562) lira (50) 
kuruşluk ilk teminat parasını havi sandık makbuzu veya banka 
ancktubunu muhtevi rekliflet"ini komisyona vermeleri ye örneği her 
gün komisyonumuzda görUleceğıi gibi şartnamesinin de parasız ol. 
ruğu. (2547) 1-4092 

Etlik l\f erl\:ez Lahuratuvarlan · 
~lüdür lüfiünden: 

Müessc enin tecrübe hayvanları için 20000 ila 25000 kilo pan. 
~ar pazarlığa konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1000 liradır. İha. 
ilesi 30·9.935 pazartesi günü saat 15 dedir. Şartnamesi mildüriyet. 
ten verilir. Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlar dahilinde 
muayyen gunde 75 liralık teminatlariyle birlikte Ziraat Ve.kaleti 
muhasebe müdüriyetindeki satın alma komisyonuna milracaatları . 

(2615) t-4100 

JLUS 15 f. y {. ll ~ 9 l '.; ;". • / " "' 

ILI CA-P ALAMU1"L Uli il E iVI i it Y () L U 
15 Eylul 935 den 31 Mayıı 1938 tarihine kadar tatbik edilecek olt\n kışlık ıeyri ha"• kt-t r.Ptv .. f 

muhterem halkımızın malumu olmak üzere ilan olunur. 

ILICADA" 
ı<:atar 

İSTASYONLAR sz 54 B.I 56 10 

Hare.ket 
Ilıca Hareket 8,06 10,- 11,36 
Akçay .. 8,30 10,09 11,51 

Zeytinli .. 8,44 12,01 

Edremit " 1r- 9.03 10,15 12,1 'i 

Havran .. 7,24 9;24 10,36 12,42 
Palamut Muvasalaı 7,48 13.-

PALAMUTTAN 
Katar 

İSTASYONLAR S1 3 55 57 B.2 
Hareket 

Palamut Hareke, 8,-

Havran .. 8,30 9,30 10,54 

Edremıt /,15 9,06 9,51 11,18 

Zeytinli .. 7,34 9,25 11,37 

Akçay ,. 7,51 9,42 11,57 ıı,1s 

Ilıca Muvasalat 8,- 9,51 12,06 •11,24 

numaraları 

B. 3 58 

Saatları 

12.12 14,Sl 
12,21 15,06 

15,18 
15,39 
16,-

numaraları 

11 59 

Saati arı 
13,15 
13,39 16,09 
14,- 16,36 
14,15 16,55 
14,30 17,09 
14,39 17,18 

68 

16,-
16,12 
16,36 
16,57 

61 

17,09 
17,30 

11,36 
17,57 

63 

18,09 

l8,30 

P A l A M IJ T "-

t 7,Zl 

17,4S 
l i,51 
18,15 

t9.3C 
l<f,4l 

ıo.-

J0,4S 

ı l,l• 
11 ~I 

1z 12 

ILICAYA 

81 sı 115 

10,09 11,- 1 l., l-6 
10,39 11,42 12,Sl 
ll,03 12,Zt 13,18 

-
11,33 12,51 lS,46 

DİKKAT: ı - 81, 82, 83, SS No. h trenler fötiyari yük trenleri 
2 - 62, 63 No. lr trenler B. teşrin 935 ve Mart, Nisan 
3 - 66 No. 1ı tren Ayvalık silrat postası günlerine 

olup bu trenlere yolcu kabul edilmez 
, Mayıs 936 aylarına mahsustur. 
mahsustur. t. P. D. İŞLETME M'OD'ORL0<i0 

~:Karmen 
~: Nezih bir toplantı yeri 
~ ve rnaseı.lı olarak açıldı. 
• Temizlik ,ucuzluk ve iyi 

aıııııınııııııırnıın ııııun ~ 

((iralık köşk· 
Çankayada betonarme, al. 

tı oda ayrıca garaj ve şoför 
dairesi mUteaddit tarasalarr ve ~ 
nezareti fevkaladesi bulunan, "" 
kalorifer tesisatı ile elektrik, 
havagazı ve saire bilcUmle 
konforu havi mükemmel bir 
köşk acele kiralıktır. 

İstiyerılerin lş Bankası 
Umumi katipliğine bizzat ve· 
va telefonla mUracaatları illin 
olunur. 1-3841 

Devlet Demiry olları ~ t• 
limanlan Satmalma 
Komisyonu ilanları 

t LAN 

Muhammen bedeli 93.000 lira 
olan Eskişehir atelyesinin kalo· 
rifer teşisatı 28.10.935 pazartesi 
gUnü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara idare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek i tiyenlerın 
5900 liralık muvakkat teminat 

' ile kanunun tayin ettiği vesika. 
ları, kanunun 4 üncU madde:ıi 
mucibince işe girmeye kanuni 
manileri bulunmadığına dair i:>e. 
y:mname ve tekliflerinin aynı 
gün saat 14,30 a kadar Cer daL 
resi komisyon reis1iğine verme. 
leri lazımdır. Bu işe ait şartna· 
meler 465 kuruş mukabilinde An. 
kara ve Haydarpaşa veznelerin
de satılmaktadır. (2562) 1--4052 

Satılık ev 
Yenişehirdedir. Yeni ı;inema 

yannıda tütüncü Bay Aliye sorul. 
ması. 1-4036 
m ı· ın ıın ıınnııı i!Ul;; 

Hastanrsı Operatörü 

Dr. TURGUT 
Hastalarını Adliye Sarayı 

karşısında Hayati apartmanın 
da her gHn 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 1 
. mıwnıııııı~ba 

Kiralık 
Yenişehir Selanik caddesi 

sonu Kızılırmak sokağı No. fi 
apartımanın ikinci katı 3 oda 
bir hol ve konfor. 1-4083 

lmtiyu sahibi ve Baş.ınu 
harrirl Falih Rıfkı ATA'/ 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civırmda 

1 
Ulus Buım•vind• beu/mrş· 

L Ol'. 

Daima sabit daima 
tabii 

Juvantin 
oaç boyaları 

İngiliz kanzuk eczanesi ıabo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
aivah olarak iki tabii renk üze
rinde tertib edilmiştir. 

Gaye tabii ve sabit olarak te· 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
temek hatta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
·•r"·~t mal!:-~ ».,r•ıı~:ın :ıravrnrz 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası üstünde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Salı günleri yoksuzlara 
oarasrz. 

Kiralık dayreler 
Yenişehir Havuz başı Necati 

bey caddesi No. 7 de her türlil 
konforu haiz daireler. 1841 te. 
le fon. 1-4055 

1-4102 

Adliye velcaletiudeıı: 
Temy.iz mahkemesinde 7 odada yaptırılacak umumi şa.bkalıklarrn 

eksiltme günü olan 9.9·935 pazartesi eksiltme komisyonuna müra
caat edenlerin teklif ettikled bedel layık had görülmiyerek 2490 
numaralı kanunun 43 üncil maddesine tevfikan on gün temdit edil. 
mck suretiyle 19.9-935 perşembe günü saat 14 de talik edilmi tir. 
Muhammen bedel 2387 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin 
bedeli muhammenin % 7 ,5 ğu olan 180 lira nakit veya nakit kıy
metindeki tahvilatı malsandığına teslim ile makbuz, banka mek. 
tubu ise mektup .ile birlikte eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

(2623) 1--4105 

Sıvac , nakk:aş lcalemkarlar ce
miyeti başkanlığından: 

lç öğreneğimize göre cemiyetimizin yıllık genel toplantısı 
16. 9. 935 pazartesi gUnü saat 20 de Esnaf Sosyeteleri kurağmda 
yapılacaktır. Cemiyetimizle ilgili bulunan bütün üyelerin gelıne. 
teri dilenir. · 1--4081 · 

Ankara tJbaylığından: 
l - Keskin ilçc&i merku birinci ve ikinci okullarrnm 799 Ura 

33 kuruş bedeli keşifli tamir işi açrk eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 25.9.935 çarşamba günü Keskin hUkilmct konağın.. 

da yapılacaktır. 
3 - isteklilerin belli gün ve yerd& yüzde 7,5 teminatı mu.. 

vakkata makbuzlarıyla l>irlikte hazır bulunmaları ve prtnameyl 
görmek üzere Ankara Kültür Direktörlüğüne mllracaatlar~ (254~ 

. 1-3996 

l\1Ialiye V elcaletinden: 
Kazanç temyiz komisyonunda açık bulunan 60 lira ücretli dak· 

tiloluğa makine ite çabuk ve yanlışsız yazı yazmasını bilen orta 
mektep mezunu erkek daktilograf müsabaka ile alınacaktır. Müsa
baka 16 eyHH 1935 pazartesi gUnU zevalden sonra saat on dörtte 
yapılacaktır. (Lise mezunları tercih edilecektir.) lstiyenlerin sıh. 
hat raporu, bonservis ve mektep şehadetnamesi ile 14 eylQl 1935 
cumartesi günü zaval vaktine kadar memurin müdUrlUğUne müra-
caatları. (2560) 1-4004 

Anl\:ara tlbaylığından: 
ı - Ankara ilk okullarına 16 eylQl 935 günnnae ogrencı yazıl· 

masına başlanacaktır. 
2 - Okullara yazılma işi 30 eyl0.1 935 gününe kadar sürecektir. 
3 - Okullara yeniden yalnız 928 doğumlu kız ve erkek çocuk· 

lar alınacaktır. 
4 - Okula yazılacak çocukların sıhat ve aşı raporlannı nüfus 

tezkerelerini 3 fot<>ğraflarını beraberlerinde getirmeleri gerekli· 
dir. (2496) 1-3931 

•t:tı: ;r1x1ı: :ı: ;rJJ. :ı: :ı: :ı: :tx1x1x1xli'c1x1xli'c1x1ıi:r1x1x1x~x1xXxJ:c1x1x1x1x1x1x1x1xJ:r1xJ• 

HER SENE BiR ÇOK KIMSELE REZE 'GIN iKRAMİYELER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

sı· yük eş} a piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BİLET BiR LIRı\DIR. BUT ÜN PİYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

1 SİNEMALAR 1 
L YENi 1 BUGUN BL' GECE 

H A T A 
Umumi arzu üzerine HATA f'' -
minin devamınca yalnız 4,45 ıe -
anslarmda AŞKTAN KAÇILMAZ 

gösterilecektir. 

BUGÜN BUGEE 1 KULÜP] 
Yeni sinema sezonu m~ 

GlZLl DEFiNE 
Ayrıca: Canlı Reı\mlr.r 

Fiatlar: B11l.kon: 75 - Huıu,i: Su 
- Birinci: 40 - Duhuliye: 30 


