
Giindelik 

HAT.KAN OYl NLARJ 

6 ıncı Balkan oyunları dün 
İstanbul'da bitmittir. Herkesin 
birlettiği hükümlerden hiri, tilrk 
atletizm federasyonunun oyunları 
iyi organize ve idare etmit olma
sıdır. latad ıapa yerde idi; İstan
bul karışık Ye bozuk yollu bozuk 
bir tehirdir. Bütün kötü ıartlara 
rağmen, atletizm federa.ıyonu 
teknik ve organizaıyon bakımın • 
dan, modern bir cihaz olarak itle
miştir. 

Herkesin hirleftiii iki~i hü • 
küm, atletizme hartı halkın gös -
terdiği beklenmiyen ilgi coşkun

·ıuğudur. Atletizm her yerde fut• 
boldan daha az seyirci bulur. Eğer 
·11tad daha elveritli ve yeri daha 
merkeziğ olsaydı, 6 met Balkan 
oyunları İstanbul' da daha iyi sati
neleşecek. heyecan ve gö.steriş da
ha yüksek olacaktı. 

Atletizm vücudu güzelleştirdi
ği kadar ruhu aıilleştirir. Türki
ye'de atletizm merakmm kökleş -
'mesinden, son asırlarda, ınhatine 
bakmıyan, karnı şişen, omuzları 
düıen türk neslinin kalkınması 
için ne kadar faydalanacağımızı 
söylemek lüzumsuzdur. Spor, bir 
iki nesillik müddet içinde, zayıf, 

· düşük ve hastalıkh lransı:z genci
nin man:zara•ını değiştirmiştir. 

İstibdat h a r e k e t düşma
nı idi. Biz 1908 de kımıldanmağa 
başladık. Sporun bazı kı~ımlarm

. da oldukça da ilerledik. Eğer ilk 
gündenberi metod ve organizas -
yonda isabet etmiş olaydık, bu -
günkü yerimiz Balkan üçünciilük 

'veya dördüncülük olmazdı. • 
6 ıncı Balkan oyunları bittiği 

şu sırada, bir nokta üstünde ısrar 
edelim: Atletizmi büyük yığına 

· mal etmeliyi'Z. Sporu, ondan 
kulüp hava ·mı ve bir çeşit meslek 
kokusunu ~ aldırarak, memleket 
ölçüsünde ' :"'nişletmeliyiz. Şunu 
itiraf edelim ki altıncı Balkan 
<>yunlarındaki türk neticeleri. 
memleket ölçüsü bakımından kü
çükse de, bu iş İçin çalışan bh· 
kaç kulübün dar çerçevesi bakı · 
nnndan fena değildir. 

Türkiye'nin dışında spor, ta -
biat gibi, ~oseler ve demiryolları 
boyunca manzara ola~ak görünür. 
lstad görünmiyen ufuk yoktur. 
Her yerde, bütün gençlikleri vü
cud güzelliği ve kuvvet ihtirası 
ka,-plamıştır· 

Arsıulusal müsabakalara böy
le geniş, ve bir halk organizasyo
nu olarak düzenlenmiş olan kay
naktan unsur yetiştirerek iştirak 
etmekle, yıllarca her hangi bir ko 
şu rekoru için yalnız bir . kulüp . 
gencinin bacaklarına güvenerek 

. mucize beklemek arasında derin 
. bir fark vardır. 

Sporun memlekette ne kadar 
yer tutmuş olduğunu anlamak 
için bir sokak başında durup, ak
şama kadar gelip geçenlerin man
zarasını seyrediniz ve onun ne ka
dar yer tutması lazım geleceğini 
de bu manzaranın değişme zaru-

. retlerine göre hesab ediniz. 

Cumuriyet bayramı 
har;,ırlık:ları 

Cumuriyetin on ikinci yrldönÜ· 
tnü bayramı kutlama programını 
hazırlamak üzere C. H. P. 1lyön • 
1 

•rul başkanı, ordu ve uray delege
leriyle Halkevi delegesi, K~ltür 
direktörü ve diğer ilgili bakanlık-

·Iar oruntaklarmdan katmç kurul 
dün ilbay B. Tandogan'm Başkan
lığında ilk toplantısını yapmıf ve 
hazırhklara baılamıtbr. 

Adımız, andımızdır. 

Habeşistanda seferberlik 
İtalya yeniden on hin asker göııderdi- Ha -
heşistanda yağmurla~ devam ediyor-Harp 

gelecek hafta ortasında başlıyacakınış 
Londra, 29 (A.A.) - Adis -

ababa'dan bildirildiğine göre, ha
beş İmparatoru genel seferberliği 
ilan etmiştir. 

(Sonu ı. ci sayrf ada) 

Yuk:irda .solda: Habeş uçman/arı, sağda : H.1beş imparatoru. ava giderkeıı. A • 
şağrda solda: Habe~ telsı'zcileti, saftda: Diizgiin habc~ askerleri. 

B. T. R. Aras geliyor 
Cenevre, 29 (A.A.) -Anado

lu ajansının özel aytarı bildiriyor: 
8. T. R. Aras bir haftalık aralık -
tan istifade e<lerek hükümetle te
mas etmek ve Büyük Şefin ve 
Başbakanın emir ve talimatları-.t 
almak üzere bugün Ankara'ya. git· 
mi,tir. İtalyan - habeş meselesi. · 
konuşmak üzere toplanacak kon . 
seyde bulunmak üzere yakında 
tekrar buraya gelecektir. 

Balk.an oyunları 
İstanbul, 29 (A.A.) - Bugün 

altıncı Balkan oyunlarının üçün -
cü ve son gününe rastlayan müsa
bakalar, Kadıköyündeki Fener -
bahçe stadmda, büyük bir kalaba· 
lık önünde yapıldı. 

Stadyom, müsabaka saatine 
kadar tamamen dolmuş ve saat 
15 de dış kapıları kapanmıştı. Bu 
kapıların önünde mahşer gibi ka-

(Sonu S. inci sayı/ada) 

Selinik panayırında 
Balkanlara giden arkadaşımızdan 

Arsrulusal Selanik panayITm
da en fazla gezilen ve en çok al.a
ka uyandıran pavyonlar arasında 
türk pavyonunun ba§ta ve belki 
tle en başta yer tuttuğunu kendi 

gözlerimle gördüm. Bunda, dost 
ve karde§ bir memlekete karşı 
duyulan sevgi ve ra~mlrk hisle
rinden .ba§ka, Selanıkte sayıları 
pek kabarık o~an Türkiye göç
menlerinin eskı vatanlarına ve o-
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Habeşisttln seferberlik il<in etti. - lrıgl4 
liz dı~ lxıkwu. Fransanın 6orwmna cevab 01ı 
fonık. lwrb ba~forım lngilrerenin zecri ted
bir <tlaccığım .wızıyor. - Tarım bakanımı• 
Samsuna uardı. - Karadeni=de sert bir fır-

• tma tJ<tr<lrr. 

Her yerde S kuruş 

/inkara Uray otobüsleri işe başlıyor 

Kırk araba hazır 
Altı hat üzerinde çalışaca]{ olan otobüsler 

nerelerden geçecelclerdir? 
Yarın; An. 

kara urayı oto
büslerinin ilk ça 
lışma günüdür. 
Eski otobüs sos
yetesinin orta • 
dan çekilmesile 
sayısı her gün 
biraz daha ar _ 
tan, ve her ek
siklikleriyle be
raber gene bizle 
ri bugüne kadar 
taşıyan ''kaptı 
kaçtı., lar yarın 
sabah, Ankara' -
mn tarihine ka
rışmış olac;ı.k . 
lardır. 

Kaptı kaçb 
lardan bir çoğu 
Çıbık, Bala, Kı. 
zılcahamam bey 
pazarı gibi ya • 

kın ilçelerle Arı 
kara - Konya 

t b.. . . . Otobftsler Tajl1an ve Yeni~ehirae dol••ırken o o us servısını ., 
yapmaya başlamışlardır. Jçle. 
rinden bir çoğu da doğu illerine 
~itmeğe hazırlanmaktadır. 

Otobüsler garaıaa 

Uray, bir yıl önce kendine ka
nunla verilen !ehir içi lafın hak -
kını gereği gibi kullanmak için 

nun yeni ilerleme ve yükselmesi
ne karşı duydukları merak ve il
ginin de, her halde, pek büyük 
bir rolü vardır. işte bu sebeble, bu 
panayırdaki pavyonumuzu göste-

(Sonu 2. ci sayrfada) 

esaslı hazırlıklar yapmıı ve Rus -
yadan getirttiği otobüslerin sayı 
ve teklini, ihtiyacı karşılıyacak gi
bi düzenledikten sonra, t•un işi . 
ni eline almıştll'. Yakın zam• .... 
kadar terke-dilmif ve bakımsız bir 

(Sonu 3. cü sayı/ada.) 

İstatistil{ ve nüfus 
sayımı 

Necib Ali KOÇOKA 
Denizli ıaylavı 

Cumuriyet devri yurdda istatis
tik kurumunu yayd[. Devlet itleri
nin içine dalmak ve herhangi bir 
devlet meselesi etrafında doğru 
bir sonuca varmak için mutlaka 
istatistiğe lüzum vardır. Bir (ko. 
naya) elemek ve onun hakkında 
bir karar vermek için önce bir ta. 
kım bilgilerin ortada bulunması 
gereklidir. İşte bu bilgiler istatis-
tik bilgileridir. Bunun için alman· 
lar istatistik hakkındaki fikri da
ha ziyade uzatarak oe genişlete
rek d emİ§lerdir ki: (l statiılik 
devletin ta kendisidir.) Bununla 
devlet yönetimi için istatistiğin 

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

~- Yeni Romanım;;· 
~ Levis ve İren 

i 
hurıiin bitti 

. . BIR~A~ GVNE KAI>An 
Yırn11ncı asrın en bü-

yük yazarı sayılan 

f\natol Frans'ın 
En ünlü romanı 

Arsıulusal Selsnik sergisirıde: Yukarda soldat Pavyondan bir köşe - Ortada: Ba.sılan broşüriin hbı - Sağda: TUrl 
pavyonunun kapısı. Aşağıda solda: Toprak ürünlerimfain örnekleri - Sağda: «Btahyada yapılan pors/en e~ya ve f<ıaJılar 

... 
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Selanik paıu.t} ırında Jlav~·onunıuz 
( Ba~ı J. cı sayıl ada) 

rılen ilgiye değer bic üstünlükte 
ve bugünkü Tüı-kiyeyi hakkiyle 
ve bütün ekonomik ve soy:>al iler
leme/erile tanıtabilecek bir mü
iı.emrnellikte görmek isterdim. ötı 
b:..kımdan pavyorıumu2un beni ra
mamiJe tatmin ettiğini söyleml•k 
riyakarlık etmek olacak. 

Bu neden böyle olmuştur.:> 

llt·nce iki ::;ebebten: önce, iyi or-
6:mize edilmiş ve z.engin materi
yenere, krediye ve yetkiye sahih 
bir sergiler büromuz bulunmama
srndan, sonra da bu panayıra gir
meğe pek geç karar verilmiş ol
masrndan. 

Ekonomi Bakanlığımız. sergi
ler için ayrılmış dar büdcesinin 
hemen tamammı İzmir panayırı 
için harcamış olduğundan bu yıl 
Selanik panayırına girmemeye 
karar vermi§ ve panayır komitesi
ne nezaketle girmiyeceğini bildir
mişti. Fakat sonradan, lzmir pa
nayırımızda güzel ve zengin bir 
pavyon vücuda getrimiş olan Yu
nanistana karşı bu hareketin doğ
ru olmıyacağı göz önünde tutula
rak iştirak edilmesi uygun görül
müştü. 

Ancak, pavyonumuzun layiki
le hazırlanması ıçin lazım gelen 
:ıamandan büyük bir kısmını kay
betmiş bulunuyorduk. Ôyle ki, ge
c:eU gündüzlü bir çalışmadan son
ra son ustalar pavyonumuz.dan er
tesi günü panayırın açılacağı gece 
çıkmışlar ve açılış resminde söy
lenen karşılıklı nutuklar taze bo. 
ya kokulu bir hava içinde yapıl
mışur. 

Bundan baika da pavyonumu
zu meydana getirmek için çalı
şanlar tecim ve endüstri muhitle
rimiule karşılaştıkları isteksizli
ğin tasarlarım kötürümleştirdiği
ni esefle görmüşlerdir. 

Başardıkları eserler Türkiye 
için övünmeye değer bir kazanç o
lan birçok endüstri elenıanları
mız, kendilerine doğrudan doğru
ya bir faydası olmayan bir iş için 
yapacakları masraflardan kaçına
rak, mallarım pavyonumuzda ser
meye razı olmamışlardır. 

Bunların bu işe katılmamı~ ol
malarr ipekli ve yünlü dokuma 
endüstrimizin en iyi kaliteli Ö·r
neklerile değil, fakat belki de en 
aşağı ve ilkel ürün/erile tanıtıl

ması sonucunu vermiştir. 
Bu derde mutlaka bir çare bu

lunmak gerektir. Endüstriyi teş
vik kanunundan faydalanan ku
rumlarrmızrn kendilerine verilen 
bu büyük ve değerli imtiyaz kar
§ılığmda her yıl sayısı önceden 
tesbit edilecek sergilere iştirak 
zorunda tutulmaları akla gelen 
bir çare olduğu gibi Ekonomi ba
kan/ığmnr sergiler bürosunda 
yerli mallar örneklerinden mü
rekkep zengin bir koleksiyon vü
cuda getirerek her sergiye bu en 
SP~.:me ve Türkiyeyi en iyi tanıta
cak mallarla iştirak etmek de ay
rı ve çok yerinde bir tedbir olabi
lir. 

Grafik ve fotoğraf/ara gelin
ce; henüz rıe yazık ki bunlar için 
de toplu bir organizasyonumuz 
yoktur. Selaniktc pavyonumuzu 
hazırlamaya memur edilenler 
Türkiyenin turistik güzellik/erini 
reklam edecek birkaç lotoğralr 
basın genel direktörlüğünden el
de etmişler, bir iki labrikamıım 
u-;imlerini, TürkiytKJin endüstrı 
2 1anında ilerlemesini gösteren bir 
bi.iyük grafiği de kendileri hazır~ 
lamışlardır. Halbuki. mesela 12-
mir panayırındaki Sovyet pavyo
m. hizim için bıı iste güzel bir ur-

nelı olabiıirdi. Ruslar İzm.frde ~er
dikleri bütün grafikleri, lotoğrai
larz ve kabartmaları bilhassa bu 
panayır için hazırlamış değiller
di. Kendi propaganda biirolarında 
bulunan eserleri getirerek yalnız 
iızerlt"rine ne olduklaTJm anlata
cak türhçe birer etiket hoymuş
Jardı. 

Her sergi için her §C} i yt•ni
den yapmaya ve hazırlamaya 
kalkmak çok :Laman ve para ister. 
Halbuki P.avyonlarm iç dekoras
yc.:nu ve propaganda vasıtaları her 
biri için deği~mez bir şekilde ön
ceden hazırlanıp iştirak edeceği
miz sergilere gönderilebilir. Bir 
p<~vyonumuzu hazırlamak ödevini 
ıi ;.erine alanları kendi dar imkan
ları N~ zamanları çerçevesi içinde 
her şeyi yeni başıan yapmak zo
r undn bırakmamak yabancı mem
lt!J. _.:erde Türkiyeyi başanlı e
serlerle tanıtmak için en iyj çare
dir. 

Selanik panayırmdaki pavyo
numuz dış görüsü yani mimarisi 
bakımından da pek başarılı bir ya
pı sayılamaı. Memleketimizde 
bundan birkaç kat güzel bir eser 
yapabilecek mimarların sayısı 
pek kabarık olsa gerektir. 

Bütün bu saydığımız kusurla
rına ve eksikliklerine rağmen ve 
pene yukarda saydığımız ">ebcbler 
ve imkansızlıklar dolayısile pav
yonu hazırlayan işyarlaıımu. el
lerinden geldiği kadar çalışmışlar 
ve birçok güç şartlar göz cmündc 
tutulunca gene başarılı sayılmak 
lazım gelen bir eser 1.rücuda ge
tirmişlerdir. 

Kamalist Türkiyeyi sıyasal, 
soysal ve ekonomik ilerlemeleri 
ile tanıtmak için yunan diliyle ve 
yirmi bin tane olarak bastırılmış 
cok güzel broşürü de lehimize ay
rı bir kazanç saymalryız. Bu bro
şürün ne kadar bü.vük bir ilgiyle 
kapışıldığını gördükten sonra bu 
tarzda propaganda vasıtalarına 
daha geniş krediler ayırmak ve 
ihtiyaca yetmekten uzak olan yir
mi bin rakamını, başka yıllar için 
yüz bine bile çıkarmak faydalı o
lur. 

Geçen yılki pavyonumuzu gör
müş olanlar bu yılkinin çok daha 
güzel v~ zengin olduğunu söylü
yorlar. Gelecek yıl, şimdiye kadar 
yapılmış olan deneçlerden alman 
dersle. arsıulusal alanda Türkiye
nin şerefine daha layık bir kılıkla 
görüneceğimizi kuvvetle umuyo
rum. Herhalde yabancı memleket
lerdeki sergi ve panayırlar için 
11ya hep veya hiç,. kuralmrn pren
sip edinilmesi lazımdır kanaatm
dayım. 

Yaşar NABİ 

Döriz kaçak.,·ılığı ~·ap<ın papcı.•lar 
Berlin, 29 (A.A) - Berlin hakyeri 

döviz kaçakçıhgı ile suçlu olan iki ka 
tolik misyonere bir yıl hapst ve 54 bin 
ile 20 bin mark arasında para cazası 

vermi tir. 

Hiikümet orunları, misyonerlerin U

zerinde bulunan 120 bin Hollanda fJo 

rini değerindeki tahvilleri musadere 

etmi~lerdir. 

Alnwn «Wmiryolları ycıhutlileri 

işten ~.:ıkarıyor 

Bcrhn. 29 (A.A.) - Alman demir· 
yolları yönetgesi eski savaşçılardan ve
ya harbta çocuklarını kaybetmiş olan. 
!ardan da olsa henüz h:zmette bulunan 
bütün yahudilerin işten çıkarılmasını 
sııbe seflerine emretmi~tir. 
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Genel nüfus sayımı 
l'erli, yabancı lıerl.·t'S o Atİİn bııluntlui11 yertle kerufüıini 

:razdıraıınllr. 
Başvekalet 

istatistik Umum Miidiirlüı3ü 
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DIŞ HABERLER 
Halıeşistan sefer herlik ilan etti 

(Ba§ı ı. ci sayıfada) 
Centvn;, 29 (A.A.) - Habeşistanda 

ilan edilen genel seferberlik imparato
run asker toplama yolunda şimdiye Jta. 
dar almış olduğu müteferrik tedbirlere 
pek az bir şey eklemiş olacaktır. 

13 ler komitesinin yarm toplanması 
ihtimali vardır . 

* • 
Roma, 29 (A.A.) - Habeşistan'da 

genel seferberlik ilan edildiği hakkında
ki resmiğ haberler süel hareketlerin baş
lanğıcını daha çok yaldaştırmıı olmak • 
tadır. 

Bu haber, o kadar heyecanla karşı

lanmamıştır. Çünkü bu bir kaç gündür 
bekleniyordu. 

Cenevr-e, 29 (A.A) - Habeş impa
.ratorunun genel sefrr~rlik hakkında
ki bildiriğindc, bunun artık geciktin -
lemiyecek bir zorağ ve bir ödev halini 
aldığmı bildirmektedir. 

lltırbın yakında bw!lıytıcnğınu 
bir aliimeı 

Adisababa, 29 (A.A.) - İtalya el. 
c;isi Harardaki italyan konsolosuna he
men konsolosluğu kapatarak Cibutiye 
hareket etmesini emretmiştir. 

Sıyasal çcvenlerde bu emir harb 
başlangıcının yakınlaşmış olmasına bir 
alamet olarak görülmektedir. Şimdi Ha_ 
~şistanda bulunan biricik italy:ın kon
solosu Adovadadır ki, bu da çabucak 
gui alınabilir. 

Koıı~e~·in ıoplannwu 

ilıtim.tdi var 
Cenevre, 29 (A.A.) - Royter ajan. 

sının öğrendiğine göre habeş impara
toru tarafından uluslar sosyetesine 
gönderilen telgrafın birer sureti kon. 
sey ;ualarına hemen dağıtılmıştır. 

Konseyin yarın bir toplantı yııpına 
sx ihtimali vardır. 

Htırb gelf.•cek lıa/ıa ortmıında 

.. bnşlı~·acakmı~ 
Paris, 29 (A.A) - Romadan Maten 

gazetesine bildirildiğine göre harbın 
gelecek hafta ortasında başlaması ih -
timalli göriinmektedir. 

Asker yollamaJarı son günlerde art 

mrştır 

10.000 a ker cumartesi günü Napoli
den harek.et etmiştir. Bugün de önem
li sevkiyat yapılması beklenmektedir. 

On gündenberi beklenen faşist kuv 
vetleri genel toplanması taarruz emri 
verilmeden bir gün önce yapılacaktır. 

H"be§İswmla yağmllrlar devam 
ediyor. 

Londra, 29 (A.A) - Havas ajansı.. 
nın Adisababa aytarmın bildirdiğine 
göre, Habeşistanda yağmurlar devam 
etmekt<.'dir. İstisnai olan bu halden ötü 
rü yolların çoğu gcçilcmiyecek bi.r du· 
rnmdadrr. 

Habeş hiikiimeıi ailôh alıyor 
Brilksel, 29 (A.A) - Lö Suar gaze~ 

tesine göre, habeş bükümeti, l 7 bin 
tüfek, 2300 karabina ve yedi milyon 
fişek ısmarlamıştır. Bu gazete, habeş 
hükümetioin bu siparişinin, peşin öden 
miş 3.700000 frank tuttuğunu ilave et

mektedir. 

B. Jluwlini ile bir konıt§ma 
Paris, 29 (A.A} - Pöti Jurnal ga· 

:ıetesinin özel aytarı B. Musolini ile 
bir konuşma yapmıştır. 

Romada B. Lava] ile yaptıgı görüŞ
meJer sı.rasında Habeşistanın paylaşıl

ması meselesinin konuşulup konuşul -
madığı sorusuna B. Mus.olini şu ceva

bı vermiştir: 

c - Hiç bir zaman; bu mesele vak.. 
tiyle İngiltere ile kotarılmış olduğun
dan B. Lavalin vadedeceği hiç bir şey 

yoktu. > 
Paris, 29 (A.A) - Pöti Jurnal ga -

zetesi, özel aytarmm B. Musolini ile 
yaptığı bir konuşmayı yaymaktadır, 

Strcsa ülküsünün canlandırılacağı 
bir üçler konferansında yeni bahsedil
diğini söyliyen gazeteciye Bay Muso
lini demiştir ki: 

c - Böyle bir konfe.ransa girmeyi 
n dde•-iyece ğim.> 

B. Aloisi Rmnaya giııi 
Cenevre, 29 (A.A) - Uluslar sos -

yetrsi konseyi, La Hey adalet diva -

nında hakim B. Kenogun çekilmesini 
kabul ederek toplantısını sonraya bırak 

mıştır. 

R. Aloisi Romaya hareket etmiştir 

Habeşistanda "Maskal,. bayra
mı kuılaııdı 

Adisababa, 29 (A.A) - Maskal bay 

ramı dün büyük gÖ6terileııle ve güzel 
ve güneşli bir hava altında kutlanmış -
tır. 

Avrupalılar eski merkez olan Gor -
bide kabul edilmişlerdir. 8.000 kişiye 
yiyecek dağıtılmıştır. Papaslar açık ha 
vada kutsal danslar yapmışla.r ve ha -
beşli atlılar çok başardı ve hilnerli 
gösteriler yapmışlardır. 

Ga.zeıeciler de Habefialana 
gidiyorlar 

Roma, 29 (A.A} - Dün Napoliden 
hareket eden ve Doğu Afrikasına 10 
bin kişilik bir italyan kuvveti götüren 
gemilerle bir çıok yabancı ajana ve ha.; 

sın oruntakları da italyan sömürgeleri
ne hareket etmişlerdiır. 

Memel seçimi 
ba~ladı 

Alnuınyanm Memel ~leri~ luı
r~acağı ~öyleniyor 

Kaunas, 29 (A.A.) - Klaypeda dıye
ti seçimi bu sabah saat aekiade ba§la. 
mıştır. Seçim işi normal gitmektedir. 
Alman partileri şiddetli propagandada 
bulunmaktadır. 

Varşova, 29 (A.A.) - Almanyanm 
Memel işlerine karışacağı hakkında kay· 
gu verici haberler dolaşmaktadır. 

Muhtemel bir silahlı mu '.ıhalenin 

Polonyada yankı uyandırıp uyandırmı
yacağını anlamak üzere Varıova çeven. 
!erinin isıkandil edildikleri söylenmek. 
tedir. 

Kaunas, 29 (A.A. - Kleypeda orun
larının seçim ünrin& etıki yaptıklan 

ve seçmek hakkı olmayan litvanyablara 
da seç.im kiğıtlan verilmi§ olduğu bak. 
kındaki hai>erler Litvanya ajansı tara. 
ftndan yalanlanmaktadır 

Polisin yaktı_latlıiı kim~for 

Kldypeda, 29 (A.A.) - Polis dayak 
ve hakaretten suçlu olan bir kaç kişiyi 
yakalamıştır. Yapılan gerçin sonucun. 
da bunların. Litvanya hükümeti tara
fından yapıştırılan afi~lcri yırtmak ve 
seçim toplantılarını karıştırmak için 
günde yimlİ litas aldıkları anJ~ılmış
trr. 

Hir kahuetlt> luıı..•tta 

Klaypeda, 29 (A.A.) - Bir kahve. 
de dün gece bir alman polisiyle müşte. 
riler arasında bir kavga çrlımış ve bir 
el tabanca atılmıştır. Birkaç kişi yaka· 
lanmıştır. 

Bir lıadi<(e daha 

Klaypeda, 29 (A.A.) - Seçim hadi. 
sesiz geçmektedir. Yalnız tek bir köyde 
bir hadise olmuş ve propaganda mınıa

rı asan bir grup başka bir grupun sal. 
dmmına uğramıştır. Tabanca ateşleri 

teati olunmuş ve dört kişi yaralanmış· 
tır. 

&çim<le almanlarm yaptıkları 

Klaypeda, 29 ( A. A) - Alinan -
lar seçim usulünün karışık ol -
maı;ından faydanalarak koridorda 
yarım saattan fazla durmakta ve son.ra 

çıkarak öteki seçmenler ara91na tekrar 
karışmaktadırlar. Bu suretle bazı seçim 
bürolarının önünde beş yilz kişi birik
miş bulunmaktadır. Litvanyah köylüle· 

rin bir çoğu böylecl" dört saat bekle. 
dikten sonra oylarını kullanmadan köy
lerine dönmek zorunda kalmı~larrlır 

Onun için seçim işlerinin kararlaştırrL 
mış zaman icinde bitmesine imkan ol· 
madığından .hükümet bu mühleti yarın 
aksam 18 t> kadar u,atmıştır. 

İngiltere, harh halin
-le zecri tedbir alacak 

Londra, 29 (A.A.) - Dış Bakanlığı 

26 eyliilde Fransa Büyük Elçisine veril· 
miş olan mektubun metnim neşret:nek· 
tedir. 

Fransa'nın, uluslar soı1yetesi paktı · 
nın bozulması ve A vrupada 1ruvvete ha,. 
vurma halinde zecri tedbirlerin İngiltc· 
re tarafından tatbik edil~eğine ne de · 
receye kadar emin olabileceği yolunclald 
sorusuna bu mektubla cev.b veren Si1' 
Samüel Hor, Cenevrede 1 l eylillde söy
lediği sözleri hatırl:1tnak mektubun:ı 

şöyle deva metrnektedir: 
" Bu fırsattan istifade ederek tam 

bir mesuliyetle tekrar ediyorum ki, Bri
tanya ulusu, Uluslar Sosy~tesi prensi1J
lerinden herhangi birinin hususi teza • 
bürüne değil, o prensin'l"rin bizzat ken· 
disine bağlılığım göstennırlı:tedir. Bun • 
dan başka herhangi bir fi.kir ve müta • 
laada bulunmak, BritanyaNn hüsnü ni -
yt-tini ve samimiyetini tammamak olur. 

Tekrar önemle kaydediyorum ki. 
U!uslar Sosyetesi, ve onunla beraber 
Büyük Britanya, Uluslar sosyetesi pak· 
tmın olduğu gibi tam olarak elbirliğiy • 
le muhafaza edilmesinden ve bele sebe 
biyet verilmeksizin ulramlacak bütün 
tccavi.iz hareketlerine kırp mütterek ve 
devamlı bir mukavemet ıöaterilmesin • 
den yanadır. 

Öyle sanıyorum ki, ulualar ıosyeteai 
üyelerinden hiç birinin, tetkiki icab ede· 
cek herhangi bir melhua ~uwsi vak• 
hakkındaki, sıyasaaım bu mlimelerle ifa· 
de edildiğind~n daha açık ve daha um 
kar bir şekilde önceden iah edemiye . 
ceği umumiyetle teelim eda1ir. Sebebiyet 
verilmeksizin ya;>ılacak b6tUn tecav6s 
hareketlerinden bahsediyonun. Bu cilın· 
lenin her bir kelimesi bUtln mana ve 
kıymetiyle almmabdır. 

Önce turam açıktır ki, paktın l 6 m• 
cı maddeei gereflnce sebebiyet veril • 
medik mUsbet bir tecavüz hareketine 
tatbik edilebilecek u•ul, bir andla§ma 
hükümlerinin yerine getirllmemesi gı"lıi, 
menfi bir harekete kabili tatbik değildil't 

Kua kuvvete başvum. halinde de 
ıuçun •e tecavtldln deaec:eleri olduğu 

ve binaenaleyh 16 mcr madde tatb~ 

ediJebildiğf takdirde bu ma4de gereğin
ce yapılacak hareketin nevi ve mahiyeti 
her ~zeJ vakanın prtlarma göre değişe· 
biteceği de gayet açıktır. 

Biliyorum ki sbin bGkümetinu bu 
farkları tanıyor. Aynı ıuretle andlaşma 

!ardan doğan taaıhhUdler bli•usunda ,u • 
nu hatırlatmak gerektir tD, elestikiyet 

güvenliğin bir cluüdUr " u11Hlar sos
yetesi üyelerinden her Mri bizzat SOC

yetıe paktının da tanıdlfl gibi citinya -
(Sonu S inci $aylada) 

B. Gömböş B. HitJeı· 
ile görüştü 

Bertin, 29 (A.A) - Sii bakam ıon 
Blomberg, dış bakanı fon Nöyrat ve en 
son B. Hitler macar başbakanı general 
Gömböşle sıra ile görüşmü§lerdir. 

B. Gömböş sonra hava bakanı gene
ral Göring;n şeırefine verdiği öğle ye -
·meğinde B. §aht ve fon Ribbentrop ile 
buluşmuştur. 

8. Gömböşün gemi ve macar 
gazeteleri 

Budapeşte, 29 (A.A) - Macar ba.ı· 
nı başbakan B. Gömböfie Berlin gezi. 
si etrafında yan resmi bazı yazılaır yaz 
maktadır. Bu yazılar ~zinin tamamen 
özel bir mahiyeti olduğunu gösterme

ye çalışmaktadır. 
Hükümetten yana olan gazeteler B. 

Gömbö§:ün sahiden bazı ıuyasal görüş
melerde bulunacağını söylemekle bera
ber büyük ölçüde bazı liembinezonla -
rın bu konuşmalara bağlanması doğru 
olmıyacağmı söylemektedirler. Her -
hangi bir memlekete karşı bir süel 
anlaşma veya herhangi bir anla§Ola bu 
yoldaki konu§Şnalara g~remez. 

Budapeşti Hi.rlap guetesi, Alman. 
ya - Polonya - M.acari9tan arasında 
bir hava paktının yapılacağı hakkında 
olan iddiaların uydwma olduğunu ya.ı: 
maktadır. 

' 
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İstatistil{ ve nüfus 

sayımı 

(Ba~ı 1. ci sayıfada) 

ne kadar önemli ve gerekli oldu
ğunu anlatmak istemişlerdir. Geç
mit zamanlarda dünyada büyük 
devrimler yapan ve büyük hare
ketleri çeviren insanlar çok ilgel 
olan istatistiğe değer ve önem ver· 
mişlerdir. Mes"''n, ünlü İran im
paratoru (Dara) vergi toplamak 
İçin kadastro yapmı ~!r · lmpara· 
tor Ogüst, Roma'da askerleri, ge
mileri, zenginlik ve gelir kaynak
larını her zaman saydırırdı. Fa!mt 
istatistiğin geçmiş zamanlarla kı
yaslanmıyacak derecede ilerleme
si 19 uncu asırda başlıyarak ya
şadığımız asırda en önemli bir 
konu halini almıştır. Bizde istatis
tik bürosu kurulduktan sonradır 
ki yurd hakkında temelli bilgilere 
doğru gidebildik. istatistik kuru
mundan önce bizde her hesab zan 
ile yapılırdı. Hiç bir şeyde kesin 
bir bilgi yoktu. Yurdda yurddQ§-
ların sayısı bile belli değildi. ilk 
nüfus yazılması memleketimizde 
yurddaşların sayısını öğrenmek 
bakımından birinci adım oldu· 
Şimdi, bu yıl yeniden nüfus sayı
mı, yurdun her köşesinde yapıla-
caktır. 

Yurddafların sayısının ne ka
dar olduğunu bilmek, bugünkü 
yurcl itlerinin içinde birinci mese
le sayılır. Ancak bunu hakikate 
en yakın olarak bildikten sonra
dır ki yurdun yüksek politikası-

nın çevrilmesi ve ulus soravını üs
tüne alan insanlar için en gerekli 
bir şeydir. Bununla beraber her 
yurddaşın bu yüksek yurd dava
sında bütün varlığı ile hükümete 
yardım etmesi kuvvetli bir ödev
dir. Benim kanaatıma göre harb 
zamanında yurddaf, yurdun ko
runması ve ulusun erkinliği için 
çarpışmağı ve çalışmağı kendisi 
için nasıl yüksek bir ödev aayıyor-
a, bu meselede yurdun asığları 
b!'\kımından o kadar esaslı ve o 
kadar kuvvetli bir iştir. 

Genel nüfus sayımını İ§te bu 
bakımdan görmeli ve incelemeli
dir. Bu iıe karıımamak, kayıtBtz 

durmak yahut da yanlıı sağlık 

vermek yurda karft yapılmıf suç
ların en büyüğüdür. Yanlıt ve ek
ıik bilgi hiç bilmemekten daha 
korkunç ve daha çirkin sonuçlar 
yaratabilir. Bunun zararı doğru
dan doğruya yurda olur. işte bu
nun içindir ki genel nüfus ıayı

mma karşı yapılan bir ıuç doğru
ca yurda yapılmı§ sayılır. Yurda 
karşı suç işliyecek yurddat herhal
de çok az bulunur. Ben türk yurd
daşını böyle ağır bir •uçtan uzak 
tutarım. Şu halde hükümetin bizi 
ödeve çağırdığı günü bekliyelim 
ve bize verilecek ödevi yüksek bir 
heyecan, istekle ve büyük bir doğ
rulukla yerine getirelim. Bu it 
yurdun bize yüklettiği borçların 
başında gelir. Bunu bir dakika 
unutmıyalım· 

Necib Ali KOÇOKA 
. (lstatiı;cik Umum Müdürlüğünden 

'erilmıştir ). 

Evkaf genel direktörü 
Konya, 29 (A.A.) - Evkaf ge 

nel direktörü B. Fahri, Konyada 
vakıflar hakkında bazı inceleme
ler yapmaktadır. 

is~tistik genel direktörü 
İzmitte 

İzmit, 29 (A.A.) - İstatistik 
genel direktörü bugün N ecatibey 
okulu halkevi salonunda genel 
n.üfus sayımı hakkında bir söy
lev vererek nüfusun ne demek ol
duğunu ve memleket için ne ka-
dar önemli bulunduğunu, sayı
mın nasıl yapılacağını bir çok 
örneklerle anlatmıştır. 

ULUS 

-
iÇ HABERLE 
Taı·ın1 Baliaııı 

Saııısuııda 
Samsun. 29 (A.A.) - Tarım 

bakanı bugün Ünye, Terme. Çar
şamba kara yolu ile şehrimize 
geldi. İlbay ve Parti başkam ken
dilerini Çarşambada. karsıh<.lılar. 
Üç dört gün bumda kalarak ince
lemeler yapacaktır. 

()k.ullar yarın 
açıJıyor 

Şehrimi.zdeki bütün okullar 1 
birinci teşrine rastlayan yarmki 
salı günü açılacaktır Şimdiye ka
dar yazılma isleri bitmemiş olan 
talebelerin, Kültür Bakanlığının 
gıönderdiği son genelgeye göre o
kullarda derslere başlandıktan 
sonra da yazılmaları kabil olacak
tır. 

Hapisevleri11de 
okuma hileııler 
Yurdumuzdaki bütün hapis 

evlerinde bulunan cezalılardan 
okuma yazma bilenlerin sayısını 
öğrenmek için Tüze bakanlığı ta
raf mdan bir istatistik yapılmıştır. 
Bu istatistiğe göre hapisevlerin
deki cezalıların yüzde elli al tısı
nm okuma yazma bildiği anlasıl
mıştır. 

tST AN BUL TELEFONLARI - ,,., 

Tramvay sosyetesi dele-
geleri geliyorlar 

İstanbul, 29 - Bayındırlık ba
kam ile görüşmek üzere tramvay 
sosyetesi delegeleri yakmda An
karaya gideceklerdir. Bu görüş
mede artık yeni ihtiyaçları karşı
layamayan eski mukavelenin ta
dili konuşulacaktır. 

Bir profesör İstanbulda 
İstanbul, 29 - Rusyada bir e

tüd gezisi yapan Madrid tıbbi ad
li profesörü B. Tica yeni Rus yada 
tıbbın hayret verici bir derecede 
ilerlediğini söyledi. İstanbuldaki 
kısa tetkiki hakkında da "- Gör
düğüm hasta yurdlanndaki teşki
lat ve tıb aletleri. tıbda cok iler
lemiş herhangi bir memleketin se
vivesindedir.,, dedi. 

Mimarların sınıfları -
dırılması 

İstanbul, 29 - İstanbulrla'ki 
mimarlar da doktorlar ve avukat
iar gibi sınıflara ayrıldılar. Usno
mal sınıfta hiç mimar yoktur. Bi
rinci sınıfta 7, ikinci sınıfta 21, 
~,üncüde 22, dördüncüde 12 :ni
mar vardır. 

Alacak yüzünden 
İstanbul. 29 - Bugün Yüksek 

kaldırımda bir kira alacağı yüzün
den Vangel adında bir rum Artin 
adında bir ermeni yi bıcakla yara
layıp öldürdü. 

Bir leh gemisinde 
türk gecesi 

İstanbul, 29 - Dün İstanbula 
l"elen bir Polonya turist gemisin
de bir türk gecesi yapıldı. Vapur 
kantam bir sövlev vererek türk -
leh tarihi ilğilerinden bahsetti. 
Vapurda çoğu profesör ve mühen
dis olm;:ık üzere 500 polonyah tu
rist vardır. 

T'1tiin e"k~oerleri tüzüğü 
Ekonomi Bakanlığı tarafnıdan 

hazırlanmakta olduğunu yazdığı
mız tiitün eksperlP.ri tüzüP.ü kesin 
seklini almıstır. Bakanhibn ona
vından sonra bu yeni tüzük yürür-
liii?;e konulacaktır. · 

Ankara ray otol»üsleri i "'e baslıyor . ' ' 
(Başı 1. ci sayilada) 

halde duran eski sosyetenin Sıhhat Ba 
kanlıgı yolu üzerindeki basit garajinin 
bugünkü durumu bu hazırlığın ne kadar 
esaslı oJdugu hakkında yeter :r fikir 
vermektedir. A l.ının arka tarafına ya. 
pıl:ın yeni hangarlar1a her biri (6 ) 

kaptı kaçtı büyüklüğünde olan 40 oto
büs alac:ık kadaı genişletilen bu ga_ 
raj: otobüs yonetgesi olarak ayrılan 
güzel hir bina. ve her hanrrnrın ;.> 

önüne kadar uzanan 1sfalt yollariyle 
· kamusal işleri 200 bin nüfuslu Anka -
raya göre hl"sablanarak yapılan diğer is 
ler gibi • uzun yıllar arıkaralıları rahat 
ucuz ve sıkıntısız tasıvacak bir kurum 
olduguna inandırmaktadır . 

* 
U rav; ehirici tasın örüsünü altı bol-

geye ayırmıstır Her böl~e belli yerlerd~ 
birle..,tiği ba<1ka böl e otobi.iı; erivle sehir 
icini trnrnvav ağı ibi '.>rmektedir: 

1 ıııuuurulı lwt: 

Bu hat Can kayadan başlamak•a: Ha 
vu7.başı - P.ışalar tepesinden dolasıp 

Tashan'dan Ke,.iören'e kadar uzamak
tadır. Cankava'<lan otobüse b;nen hic i 
meden Keçiören'e kadar gidebilecektir. 
Şehri giineyden kuzaya do ~ru katt> ı .. c :t 
olan bu hat; Keçiören'e gidi'1te "Necati 
bey .. cadde i nen n s Bakanı B. Aras'ın 
evi örıiirıden Menek e sokağı yoluyla 
Çoc ık Esirgeme KuruMunun veni yao
tırdığı apartmanın ön:i ıden caddeye 
kacak : dönüşte aynı ap.,rtrn~'lr'l Ö"' 'in . 
den Me ek~e scıka~ıra Pirecaı.t;r. 

Keçiörene giden otobüsl~rden bir 

Tc" ·1asındaıı çıkarak Kuyuh sı yoluy -
Ja giderken öt ki de Kuvuba ı voluyla 
Tepebaşından inecek ve iki raba ay-· 
ayn voll rdan gidip gelecektir. 

2 mmıarulı lu11: 

İki numaralı hat; Bakanlıklar - Ha

vuzbaşı - Kazımpasa caddesi - İsmet 
paşa caddesı - Sağlık Bakanlığı - Taş

han - Samanpazarı - Dörtyol - 1ç 
Cebeci - Durak'tır. Dönüs de aynı yol 
üzeredir. 

Bu hat Yenişehiri Bakanlıklara bağ 
lamaktadır.. Y enişehirde oturanlar 'co
laylıkla bakanlıklar önünden Tashan•., 
gidebileceklerdir. Bu yol aynı zamanda 
Cebeciyi Taşh~nta birleştirmekte, Tas • 
han, Samanpazarı. Cebeci halkını direkt 
olarak Bakanlıklara taşımaktadır. 

3 nrmıar<ılı lwı: 
Süel fabrikalar - İstasyon - Tas . 

han - Samanpazarı - Dörtyol - tç 
Cebeci - Cebeci duraıtmdan geçecek 

olan bu hat, şehri batıdan doğuya doğ
ru katetmektedir. Duraktan erkan halkı 
Cebeci ve Samanpazarına götürecek, ay
nı zamanda buralardaki halkı durağa ta
şıyacak olan bu hat şehrin en kalabalık 
bir kısmı üzerinde işlemektedir. Bu 
bat Süel Fabrikalara kadar uzandığı için 
Cebeci, Samanpazan, Taşhan tarafların
da oturan süel fabrikalar işyar ve bçi • 
terini de fabrikaya tasıyacaktır. 

4 numaralı lıat: 
Sü Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 

Yenişehir, Bayındırlık Bakanlığı karşı

sındaki yoldan sapılarak üçüncü yoldan 
Kbımpa~ caddesine ve 1smet Paşa 
caddesinden Sağlık Bakanlığı yoluyla 
Taşhandan ilerliyccek olan bu yol Et
lik'e kadar uzanacaktır. 

Bu hat Etlik halkını Taşhan ve Ye _ 
niı;phir ile ~:ılranlıklar:ı taşıyacak ve dY 

nı yoldan dönecektir. Bu hat Yenişehir 
- Taşhan arası olan yolcu kalabalığını 
<la hafifletmiş olacaktır. 

:; numaralı lıaı: 

Sü bakanlığı, Bayındırlık bakanlığı. 
burad..ın Bayındırlık bakanlığı karşısrn

d~n Yeni ehire ve altıncı sokağa, yeni 
İsmet İnönü caddesine, S"ğlık Bakan
ı ğı üzerind n Taşhan ve Süet fabrika
lara inecek o'an bu hat, bir taraftan süel 
f brik;ıları Sü Bakanlığı ile doğrudan 

doğruya bagladığı gibi, öte yandan da 
Yenişehir halkını Dur:ıga ve trenle ge
len yolculari de Yenişehire taşıyacaktır 
Bu hat da 4 numaralı hat gibi Yenişe -
hir - Taşhan volcu kalabalığının hafif 
letilmec:ine vardım edecektir 

6 rrn nıtıralı hat: 

Otobüs işletme bölgelerinin sonuncu 
su olan bu hat: Dikmen - Sü Bakanlığ 
- Havuzba ı - Sağlık bak,nlığı -
Tao;han - Samanpazarı - Dörtyol 
1ç Cebeci - Cebeci durağına kadar u 
maktadır. Aynı yoldan dönecek olan bu 

bölge '1eferleri n:kmende oturanlarla 
Ankaran•n güzel bir geze.,ini s bre bağ 
larnakt'ldır 

Ozd serdslt•r: ; ... sw'1lt>ri: 

Taşın. bu hatlarla olmakla beraber 
bır taraftan sabah. öğle ve aksam; iş b 
şı ve iş sonu saatları göz önüne alınarak 
her hat üzerinde s•lc i 1eme ve seyrek 
isleme usulleri tııtbik erlilecektir. B11 ar 
da mese1a tren1 r·n p- ti za..,.,<ını. Ba 
kanlıkların bosalma saatleri Pıbi anlar 

da h~ 1kı bf'Het.,.,ern"k icin r; .. wnuna g· 

re bir kaç aralın birden h~r k t rttirile 

cektir. H;c kims~nin bu kal ı:tlık za 

manlarda beklemem<'sine c lı~ılacaktı 

ve bunun icin gereken tedbirler de alın
mıstır. 

111; :wrvis. son sP.ruis. ,o;İm•mu: 

Bütün hatların ilk bn !angıç nokta 
!arından kalkacak olan araba saat 7 dt 

hareket edecektir. Son ervis de her böl 
genin özelligi gözönünde bulundurula 

rak ayn ayrı santanmıstır. Halka. saa 
leri i!iln f'diten bu seferlerden ha'1ka sı 

nemanın dağılma s,rnti olan 23,1 ı; 

de cumartesi aksamları ehrin her 

semtine ve iş günleri ise yalnız 

şehir içindeki semtlere birer araba har 
\cet edecektir. Her hat iizerindc arah->lı 
rın kııcar dakikada bir har~ht edece-; 
vol uğ.-aklarının nüfusuna göre hesab -
hı.nmıcı•n. 

Oıobiis kılaru:m: 

Halka kolaylık olmak üıcre her hat 
üzerinde arabalarrn harıgi <ı::ıatler~ 

dakikalarrla hareket .. deceği ve hatlar 

daki bilet ücretl<"rini hıldiren birer oto 
büs kılavuzu bastırılarak satılacaktı ~ 

Arabalann önündeki camların üstün 

hattın numarası ve her bölgenin kenr1 
özel rengi ile yazılmış gideceği y<"rin is

mi bulunmaktadır Bu suretle yolcular 
hiç yadırgamadan ve zorluk cckmeden 
otobüslerin gidiş ve geliş istikametleri
ni bile bileceklerdir. 

A rııbaların dolması 
beklenmiy11ce1a: 

Uray otobüslerinin hemen hemen en 
iyi ve ankaralılan sevindirecek tarafı 

arabaların saatle, dakika ile hareket et· 
mesi, dolmaımı beklememesidir. Vakti 
~elince bir araba, yolculan dolsun dol-

Bir otobUsün dış ve v, ı6r0nüşlen 
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masın kalkacaktır. llir araba} a fazla 'C 

len yolcu ıikinci otobüsün hareket saati
ni beklemeden ikinci bir araba ile taşı
nacaktır 

8ileılertlı• esas nedir? 

Bilet iıcretlerinde üç esas göz önün
de bulundurulmuştur: 

A - Otobüs hatlan bölgelere aynl
mıştır. İlk bölgenin iıcreti beş karuştur. 
Daha fazla bölgelerden her biri i için 2.5 
kuruş alınacaktır. 

B - Şehir içinde her noktadan Ba • 
kanhklara 10 kuru!jtan fazla alınmıya • 
caktır. 

C - Şehrin iki noktası arasmdaoto
büs dola ık bir yoldan geçse bile, bilet 
ücreti en kısa bir yola göre hesab cdıt
miııtir . 

Ne kadar ucuzluk var? 

Bu esas üzerine hazırlanan tarifeye 
göre, alınacak para eskisinden yüzde 
yirmi beş eksiktir. Mesela: Taşhan -
Yenişehir evelce 12,S kuruş iken şimtli 

10 kuruş; Taşhan - Keçiören - Etlik 
- Kavaklıdere 20 kuruş iken 15 kuru~ 
indirilmietir. 

Servislerde 40 otobUı çalışacaktır. 

Arabalar, sık ve seyrek saatlere göre 
duraklara gönderilecektir. Duraklara 
levhalar konulması tamamlanmış; bilet
çiler, şoförler, kontrolörler smaçla alın
mıştır. Şoförler ve biletçiler için özel el

biseler hazırlanmışhr. 

llir kimse parasız 
l>irıemiyecekıir J 

Uray otobüs işletme yönetgesinde 

yalnız bilet kontrolörlerlle resmiğ elbi

seyi taşıyan policler para ız olarak bine 

bileceklerdir. Otobüs işletme yönetgesl 

dıre1~törü ve hiç bir işyar parasız yol

culuk erlemivcc,.ktir Biletçilere ven1en 

emirde parasız bınmek isteyen yönetgP 

işyarlarına: tıpkı parasız yolculuk et • 

""ek isteven halktan birine yapılan mu

amelenin aynı yapılması bildirilmiştir. 

Gara iın ıcind ki atölye bütün makine 

orarmalarını yapacak şekilde hazırlan

mıştır. Elektrikle işleyen bu atölye dı

şarıya ihtiyaç hissettirmeksizin otobüs

lerdeki bütün onarım işlerini yapacak -
tır. 

Hirıa bii~·iiltiiliiyor: 

Eldeki bina, ancak işler vaziyette o

lan arabalara yeteceği için, otobüs yö

netgcsine ayrılmış olan arsanın ark ta
rafından işler lunımda olmıyan raha
ların saklanması içın bir depo h,.ngarı 
~apıl'll k adır. B"slanan bu yapı bit • 
tıl:tcn sonra gard• ı.inalan genişlemiş 
ve ihtivacı karcıılamış olacaktır . 

Talelu•ler için: 

. ?.rta ok~l, Gazi enstitusü gibi ş h n 
turlu verlerındcki ok ıllara giden t le _ 
beler için arabalar ayrılmıştır. Bunlar•n 
hangi saatlerde nerelerden kalk:ıragı 

okul yonetgelerine bildirilmiştir. Elc.1 ';i 

imkana göre ucuz olmasına calışılan l:ı 1 

hatlarda talebeve kohwlık ~österikc k
tir. Tııshand n Gazi Emıtitüqüne k<ıd:ır 
7.5 kur"!i •lm;ıc:ıktır. 

Otol>iislı•rılen nclPr IJı•ldiyoru-? 

Taşın işini düzenli ve ucuz yapacak 
olan otobüslerden şehir adına pek c;ok 

şeyler bekliyebiliriz. Hele yazın yazlık

lara çıkacak olanları en çok düşündüren 

gidip g"lme işinin yoluna girmesi An • 
karada kır hayatının gelişmesine vol 
açacaktır. Zamandan, paradan, rahatt ım 

ve düzgün gi:lip gelmeden ankara.lı!ara 
çok ıeyler kazandı•acağını umdufumuı 

Ankara urayırun en iyi eserlerinden bi
ri olan yeni otobüslere biltUn bu dilek-
1.erimizi gerçekleştirmesini .ııt,.tU. 
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Komşuiarımızda 
.. ~/er olu.yor? 

YUGO~LA VY ADA: 

~ Yugoslav gazetelerinin yaz
dıklarına göre, PosaTina bölge
sinde erik çıkalı mevsimi hatla
mışhr. Erik satın almak için Tür
kiye ve Avusturya'dan birçok te-
cimerler Sisat'a gelmişlerdir. Erik 
fiatları l ile 1,20 dinar arasında
dır. Malın cinsi iyidir. Ürünün de 
epi fazla olacağı umulmaktadır. 

§ Yugoslavya ulusal bankası 
tarafından neşredilen haberlere 
göre, Yugoslavyanın bu yılki buğ
day ürünü 185.000 vagondur, ki 
bu ürün geçen yılın ürününe göre 
1.300 vagon daha eksiktir. 

§ Dalmaçyada zeytin ürünü a
lınmağa başlamıştır. Bu yılın ku
rak gitmesi dolayısiyle, ürün ge
çen yıla göre daha az olacaktır. 
Ürünün Dubrovnik'le Makarska 
kıyılarında iyi olduğu söylenmek
tedir. Bununla beraber zeytinle
rin cinsi, geçen yılın zeytinlerinin 
cinsinden -;:;!~ daha İyi olacaktır. 

SOVYET RUSYA'DA: 

§ Sovyetler Birliği halk komi
serleri kurulu, gemilerin Baltık 
denizinden Hazer denizine geçe
bilmeleri için mevcud kanal ve 
ırmakların düzeltilmesi hakkında 
bir proje kabul etmiştir. Bu kanal 
Ye ırmakların hepsine birden Ma
riinak sistemi,, denilmektedir. 

Şimdiki, 1146 metre uzunlu· 
ğunda oJan sistem, Sovyet ulusal 
ekonomisinin ihtiyaçlarını karşıla
mamaktadır. Onega ve Beli göl
leri arasındaki bazı eklüzler 600-
800 tondan fazla gemilerin geç
melerine elverişli değildir. Bura
lardan geçen gemilerin aayısı gün
de ancak 37 tanedir. Yeni proje-
de eklüzJerin azaltılması göz ö
nünde bulundurulmuş, ve bunla
rın 30 metre genişlik ve 200 metre 
uzunluğunda olmalan kararlat
tınlmıştır. Böylelikle, kanallar
dan 10.000 tonluk petrol ıemile
ri bile geçecektir. Yapı işleri bi -
tince, bu yollardan karşılıklı ola
rak 24 milyon ton etY• tqınacak
br. 

§ Moakova'nın NemiroTiç-Dan
çenko opera trupu, Sıvastopulda 
bir barh gemisinde Travyata ope
raımı oynamıthr. Oyunlara her 
zamanki dekorlar kuUanılmıt ve 
tam kadrolu bir orkutra bulun -
muştur. Bu deneç, Karadeniz filo
sunun öteki gemilerinde de tek
rarlanacaktır. 

. 
§ Yunaniatan hükümeti bir 

radyo meTkni yaptırmağı düıün
mektedir. Bir stüdyo kurulması ve 
lüzumlu aletlerin ıatm alınması 
için, arsıulusal bir konkur açıla -
caktır. Fakat bu yapılmadan ön -
ce, Yunanistanda radyo merkezi 
kurmak imtiyazını almıs olan Dur
ham sosyetesinin mukılvelesinin 
bozulması gerekmektPd1r. Bu sos· 
yetP-nİn kendine aid kapitali bu -
lunmadı~ından, 2 yıldanberi rad· 
yo merkezini lrurmamı~tır . Kon -
kur şartları, münakalat bakanlı -
i.wnca hazırlanmıştır. Yeni Tl'lerk~-z 
150 kilovatlık olacakhr. Merkez 
devletin malı olacak, sa.tın alm -
ması ve kurulması idn 100 milyon 
drahmilik bir para. bu sene birik 
tirme andıklarından ödünç alı -
nacaktır. Bu paraya karşılık gö~ 
terilen gelirlerden biri de, her r:-.d 
yo alıcı makinesi sahibinin yılda 
vereceği 300 drahmilik •ergidir. 

~ 3Jltıkaçtı 

. ahiolerine: 
Ankara ~:ırbayhğından: 

l teşrinieveı 1935 den itibaren şehir 

ıçinde i lemelerı yasak edilecek olan 

kaptıkaçtılar ve otobüs tarifesine işli. 

yen otomolıi11er sahihlerinin o gün pi. 
]akalarını şarbayu;:a teslim etmeleri ve 
kaptı kaçtı sahiblerinden arabalarını 

şehir dışında işletmek istiyenlerin ay. 
rıca şarbayhğa miiracaatları. 

ULUS 

l _~ ~~~ncı gazetelerde okuduk~arımızJ 
ULUSLAR SOSYETESi iÇiN .. 

~ lngiliz.!azarlarından .Vi~~n t Sesil ol Çelvud aşağıdaki yazısında İtalya - 11abe§ anlG§mazlı • 
gının bugune kadar geçırdıgı şa/haları inceledikten sonra, Uluslar Sosyetesinin harb halinde a/. 
ması lazım gelen .zecri ledbirleri ve bunların tatbik imklinlannı anlatmaktdaır. Sir Samiiel Hor'
un diyevini haklı bu_lan i'!giliz yazaTı, lngilterenin bu meselede al mıf olduğu cluramu övmekte 
ve Uluslar So•yetesı, azımle hareket ederae, bu anlafmazlığın baıarı ile ortadan kaldınlaca • 
ğı~~ ~n~~~~ktadır. Yazar, baş cm halinde, arsıulusal durumun cep hesinin b~ıan bCl§a Jeğiıe • 
cegını soyluyor: 

"Büyük Britanya. kışkırtılmadan 

yapılacak olan bütün taarruz hareket. 
!erine birge olarak kar~ı koyacakların 
ve Uluslar Sosyetesinin yanını tuta. 
caktır ... 

Sir Samuel Hor, dünya kuruldu ku
rulalı, İngilterede en çok yayılmış vt 
kesin kararınr vermiş olan bir fikre 
işte bu sözlerle tercüman olmuştur. Bu 
cümle, içinden alındığı çok dikkate 
değer söylevin kendisi kadar as~k ve 
tahrik ifade etmiyen bir anlamdadır, 
bu sözleri söyliyen bakan Britanya ka. 
binesi sıyasasının, güvenini taşıyan bir 
oruntağıdır. Onunbu söylevini, yalnız, 
herhangi bir aytacın parlak &özleri di.. 
ye sananlar. çok aldanmış olacaklardır. 

Bu satırlar yazıldığı sırada, Cenev
rede işler henüz sallantıdadır. Aklı ba. 
şında olan her insanın, haıbeş anla~z
lığının düzelti!ıncsi umudunu son da
kikaya kadar bırakmaması lazımgelir. 

Bu böyle olmakla beraber, "çatışan her 
·iki taraf da son çareyi harb yapmakta 
görecek olurlarsa, ne olacaktır.. diye, 
her şeye rağmen meseleyi objektif ola. 
rak araştıracak olursak, bunun hiç kim
seye bir zararı dokunmaz sanırım. 

*** 
Bugünkü durum şudur: 

Habeşistan, İtalya ile, Ulu5lar Sos· 
yetesi paktına göre ihtimal ki. arala. 
rındaki ilgileri koparacak olan bir an. 

laşmaılık hadisesi ile karşıkarşıya ol
duğunu söyledi. Bundan dolayı bu an_ 
laşmazlık araştırılıp raporu hazırlan. 

mak üttre sosyete konseyine verildi. 
Uluslar Sosyetesi konseyinin ilk öde
vi, bu anla~azl:h hadisesini bir uz. 

laşma ve anlaşma yolu bulmak suretiy. 
le düzeltmcğe girişmek idi. Şimdi artık 
işin bu evreninin apaçık olarak sonu
na eriyoruz; çünkii herhangi bir an.. 
taşmaya varabilmek iç.in akle gelen her 

çareye başvurulmuş olduğu halde, ita). 
yanların bunları kabul etmemeleri yü
zünden bu çareler bir sonuç vermedi. 
Eğer herhangi bir anlasma yapılamıy~ 
cak olursa, Uluslar So.ıyetesi konseyi. 

nin, hadisenin özünü ve onun adilane 
bir surette düz~ltilmei.i hakkındaki dü
~üncelerini sosyetenin üye olan devlet. 
)erine izah etmesi lazımdır. Kon9Cyin 
tavsiyeleri oybirliği ile kabul edilmiye. 
cek olursa. - anlaşmazhık ıçinde olan 

iki devletin oyu sayılmaz _ Uluslar 
Sosyetesi üyelerinin "hak ve tüzenin 
korunması için lüzumlu gördükleri h"
reketlcrde bulurunak hakları mahfuz. 
dur.,, Yahut bu şöyle de ifade edilebi. 
lir: Silaha müracaat etmek ihtimal dı. 
şında kalmaz. Buna. "paktın ayrık nok
tası .. adı verilmişti. 

Burada şunu hatırlatmak gerektir 
ki. İtalya ve Habe istan da içinde oldu. 
ğu halde, Uluslar Sosyetesinin bütün 
üyeleri. "Briyan • Kellog paktı .. diye 
tanınmış olan bir andlaşma daha imza
lamışlardır. Bu andlaşmayı imzalayan 
devletler, harbı. ulusal sıyasalarmm bir 
yaracı olarak ku11anmamak ve anlaşmaz
lıklarını yalnız barış yollariyle düzelt. 
~k yükümü altına girmişlerdir. Bun
dan başka Uluslar Sosyetesi paktının 
10 uncu maddesinde 'Uluslar Sosyete. 
ai üyelerinin toprak masuniyetine ve 
ııyasal erkinliğine dokunulmaması ve 
dışardan yapılacak olan saldırımlara 
karşı korunması .. yükümü de vardır. 

Bütün bu yükümlere rağmen. barba 
müracaat etmeği meşru gösterecek bir 
kanıt bulunmuş olsa bile. Uluslar Soa.. 
yetesinin üyeleri, konsey raporunun 
çıkarıldığı günden başhyarak üç ay 
müddetle harb hareketlerinde bulun
mamak için bağlaşmışlardır. Bu rapor, 
ve tavsiyeler, konsey veya konsey üye. 
)eri ile asamblenin çoğunluğu tarafın
dan oyhirliği ile kabul edilince - ki bu 
durumda da anlaşmazlık haJinde olan 

1 

iki üyenin oyları sayılmaz • ve iki ta

raftan biri, raponı ve rapordaki tavı;j. 
yeleri yerine getirince, hiç biri öbürü
ne karşı harb hareketlerim geçemez. 

Ancak, devletlerden biri söylediği_ 
miz yükümlerden herhangi birine ay
kırı olarak harb hareketlerine geçecek 
olursa - ki bugünkü hadisede de kork_ 
tuğumuz budur - paktın 16 ıncı madde
sinde göz önünde tutulmuş olan zecri 
tt:dıbirler yürü~Jüğe girer. Fakat, zec. 
ri tedbiılerin ifade ettiği şeyler ve bu. 
nun tatbik şekli hakkında epi bir kav
ram çapraşıklığı hüküm sürdüğünden, 
Uluslar Sosyetesi paktının bu hususta. 
ki yükümlerini iyiden iyiye gözden ge. 
çiı :nek faydasız olmryacaktır. 

Birçok hallerde Uluslar Sosyetcsi
nın üyesi, doğrudan doğruya zec_ 
ri tedbirin tathik yükümü altına gir. 
meoktedir. Bunun anlamı şudur: Ulus
l<tr Sosyetesinde üye olan bir devlet yu
karda anlatılmış olan şartlar içinde 
barba girışecek olursa. bu hareketiyle 
geri kalan bütün üyelerle de barba gi
rışmiş sayılır. Böyle bir halin hüküm 
sürdüğünü saptayan Uluslar Sosyete
sinde üye olan her devlet, rnldıran dev. 
letle diplomasi ilgil('rini kesmek. pakta 
satt::ıkatsizlik etmiş olan devletin h~L 
kiv1e kendi halkı arasında her türlü 
tecimsel, finansal ve sosyal münasebet
lerde bulunmamak zorundadır. 

*** 
Uluslar Sosyetesinin paktı, zecri 

tedbir almanın ilk devresinde. Uluslar 
Sosyetesi üyelerinden hiç birine, azı. 

yan üyeye karşı karada, denizde ve ha. 
vada ıüel kuvvetlerini harekete geçir
mek yükümünü yüklememiştir. Şu var 
ki, pakt, zecri tedbirlerin tatbikinde 
bazı güçlüklerle karşılaşmak ihtimali. 
ni, şu veya bu sebeble cebir kulJaıuna. 
nın. lü.ıumlu olabileceğini göz önün
de tutmaktadır. Böyle bir şey olunca, 
'konsey, sadık kalan üyelerine, her bi. 
rinin ayrı ayn askerlik, deniz ve hava 
bakımından birge hare-kete ne biçimde 
katılacaklarını iltri sürmek zorunda. 
dır. Her biri bir egemen devlet olan 
üyeler, bu tavsiyeleri yerine getirip 
gc-tirmemekte serbesttirler. Ve en son· 
ra, üye olan devletler ... bu tedbirlerin 
yükümünü mümkün olduğu kadar ha. 
fif~ttmek maksadiyle, alınmış olan fi. 
nansal ve ekonomik tedbirlerde biri· 
birlerini tutmak, barışı bozmuş olan dev
lete karşı alınmış olan özel tedbirlf'r 
dolayrsiyle içlerinden birine mukave
met gösterilince biribirlerine yardım 
etme·k .. hususunda anlasmışlardır . 

• • • 
Uluslar Sosyetesinin yükümlerinin 

bugünkü durumu işte budur. Hep bir
likte yapr1acak olan hareketi sağlam 
bir şekle sokmak maksadiyle, mümkün. 
se, zecri tedbirlerin tatbik edilecekleri 
devreler hakkında her biri için ayrı di. 

· rektif verilmeli ve bu zecri tedbir «kv
relerinin tarihleri ttsbit edilmelidir. 
1921 de toplanın~ olan asamble tarafın_ 
dan yapılmış olan tavsiyeler arasında, 
konseyin hemen toplanması ve paktın 
16 ıncı maddesini göz önünde bulun. 
duraraılt, harbın önüne geçmek çarele· 
rini araştırması ileri sürülmüştü. Kon. 
sey de. paktın bozulup bozulmadığı 
hakkında ne düşündüğünü bildirecek 
ve ayrıca barışı bozana karşı kullanıla. 
cak olan ekonomik tazyikin başlıya· 
cağı tarihi kararlaştıracaktı. Konseyin 
bu mesele hakkındaki protokolları, hiç 
vakit kaybedilmeden üye olanlara aynı 
ıamanda dağıtılarak. tiye devletler, işin 
gereği olan şeylere girişmeğe çağrıla

caklardı. 

Bu genel hareket planının önemi, 
temsil ettiği fikrin, üye devletler 
çoğunluğunun ucri tedbirler hakkında 
geçmişte besledikleri düşüncenin aynı 

oluşundadır. Bu planda, her üye devle. 
tin zecri tedbir hareketine katılması 

ödevini ortadan kaldıraı- "< hiç bir ka
yıt yoktur. Bu böyle OJdugu gibi, dev. 
leti temsil eden bir işyar tarafından 

çağrı1mad6ça fili olarak müdahaleyi 
aklından bile geçirmediği halde • ki 
başka ülkeler halkının da bu düşün

cede olduğuna şüphe etmiyorum. Her 

biritanyalı, Uluslar Sosyetesi yasa6I. 
nın bozulmaması yükümü altındadır. 

Paktın bu husustaki ootün gayesi, ta. 
biatiylc, biç bir ülkenin karşı koya
mıyacağı ezici bir kuvveti harekete ge. 
c;irmek ve bunu da, Uye olan devletle. 
rin e~emenliğine hiç bir ziyan verme
den yapmaktır. Bundan dolayıdır ki, 
konseyin tav&iyeleri, ister istemez, sal. 
dırana karşı merkezleştirilmiş bir bir. 
ge harekete geçmekten başka gayeye 
doğru gidemez. 

*** Hiç şüphe yok ki, arsıulusal zecri 
tedbirlerin zorlukları büyüktür. Ve bu 
zorluklara, bugünkü buhrana hazırlan
mamış olanların çoğunun karşısrm, bü. 
tün çıplaklığiyk diıkilmiştir. Araıulu. 

sal ceza tedbirlerinin kesin bir şekli 
olmadığı gibi "hukuku adiye,. de birle
şen şaşmaz bir esas da yoktur. Bunuo 
da sebebi, bugünkü günde yaptığımız 
denecin arsıulusal bir hükümet için çok 
primitif bir mesele oluşudur. Onun 
için, kanun usullerinin bir birlik yasa. 
sı altına se>kulması ve bu zaviyeden 
müşahede altına alınması çok güç bir 
iştir. Uluslar Sosyetesine gelince. o da 
bir çok şartlara bağlanmış bir ft · ras. 
yondur. Bunu da bir yana bıraKahm, 
bu kurum, evrensel olmaktan başka her 
§eye benzemektedir. Bu sitem ağır gel
mesin. Çünkü Uluslar Sosyetesi hiç bir 
zaman evrensel olamamıştır. Rusya, Al. 
manya ve Birleşik Amerika hükümetle. 
rinin bu kuruma katılmamış bulunduk 
ları birçok yıllar içinde, konsey, barışı 
koruyacak bir kapasite gösterdi. Sir 
Sam~l Hor'un da pek haklı olarak işa
ret ettiği gibi, sosyetenin, her saldırL 

şa birge bir kar§ıhlrta bulunacağı bilin
diği için, orta voe doğu Avrupasında 

bugünkünden daha küçük, bir sürü an
laşmazlıkları ortadan JraJdrrdı. 

Şunu da söylemek lazımdır ki, Ulus· 
Jar Sosyetesi, uzak doğuda otoritesini 
koruyarruıdı. Eğer Avrupanın sosyete
deki üyeleri Bir.leıJİ·k Amerika bükü. 
metleri ile çabuk ve kesin olarak hare
kete geçmiş olealardı, bu alanın kendi
ne özgü zorluklarına rağmen, bu mese
leyi de başarı ile bitirebilirlerdi. HaL 
bulıri, bu trajedi bazı kimselere, Uluı · 

lar Sot>yetesinin, büyük bir devkti yo-
lundan ahkoyarnıyacağı. harbın önün~ 
geçemiyeceği gibi yanhs bir kanallt 
verdirdi. Şimdi karJımua buna benzer, 
fakat daha büyük bir deneç çıktı. U. 
luslar Sosyeteainin başarısına inanmı
yan bazı tmlddciler, daha şimdiden 
sosyeteden çekilmeyi, batta daha ileri 
giderek, harabesi üstünde yeni bir şey 
kurmak umudiyle bu kurumun kaldı· 

rılmasmı bile ileri sürüyorlar. Bana 
öyle geliyor ki, bu sıyasa. çılgınca bir 
sıyasadrr. 

Eğer Uluslar Sosyetesi bu işte boz
guna uğrarsa, bir daha hiç bir zaman 
başarılı bir harekette bulunamaz. Olsa 
olsa belki :z:ayıf bir devlete karşı bir 
şeyler yapabilir. 

Şimdi herkesin bilmesi lazım olan 
şey şudur Eğer denizci ol.an öbür dev. 
\etler de yükümlerini yapmağa ha.zır. 

lanmış bir durumda iseler. bir italyan 
hücum harbının önüne geçilebilir ve 
yahut da böyle bir harb hiç yaptın) 
maz. Laval'in söylevine göre, bu husus· 
ta en ufak bir şüphe beslenemez. Bu
günkü Uluslar Sosyetesinden daha mii. 
kemmel arsıulusal bir kurumun kurul· 
ması mümkündiır. Ancak, yeni bir y11· 
pının kurulması için son çarenin sila. 
ha başvurmakta olduğunu sananlar 
kçndilerini aldatmış oluyorlar. Her ne 
olursa olsun. şimdi Uluslar Sosyetesi 
makinasını tamir etmenin sırası değiL 
dir; onu bugünkü durum ve değerin 
de, olduğu gibi kullanmak zorundayız. 
Azimle hareket edince, hiç şüphe yok· 
ki, Uluslar Sosyetesi işi başarı ile bL 
tirecektir. Ve başarı ile bitirince de, 
arıııulusal durumun çehresi baştan a. 
şağı değişmiş olacaktır. 

Noye Fraye Prese'den 
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Biliyormusunuz 
k . ' l • • • • 

§ lngiliz Hindistanının gune
yindeki Madura şehrinde doğmuş 
olan bir hindli, 6 yatında çiçek 
baıtalığı yüzünden gözleri kör o
labdanberi, her türlü besab mese
lelerini zihninden halletmektedir. 
Bugün 45 yaşında, evli ve beş ço
cuk babası olan bu adam, hesabJa. 
rında, insam şaşırtacak kadar ça
buktur. Yalnız bir dakika içinde 
on rakamlı bir adedin cezir mu
rabhaını bulmakta, en çaprqık 
meseleleri de 3 dakikada hallet· 
mektedir. 

§ Holivudda bir film çevırır· 
ken aktör Çarlis Bikford bir aala
nm hücumuna uğramıştır. 

Bu aslana aktörün başının üs
tünden sıçramak talimleri yaptı
nbyordu. Aslan birkaç saniye ön
ce sıçramış, kafasını yarmış, boy
nunu ve ensesini ısırmııhr. 

Aslanın eğitmeni hemen lro~a
rak yerde aslanla boğuşmakta o
lan aktörü kurtarmıştır. Bikford, 
hemen hutaneye kaldırılmıtbr. 

Ç. Bikford, uzun boylu ve kır
mızı aaçlr, kuvvetli bir aktördür. 
Amerikan donanmasiyle bütün 
dünyayı dolaşmıı ve harbta tey
men rütbesiyle mühendislik yap
mıştır. 

Kendisi "kırmızı vagon., , "kü
çük Mis marker,, ve "baskı al -
tında,, adlı filmlerde roJ almı~hr. 
Filmlerde çalı~maya badamadan 
önce on yıl sahne artistliği yap
mıştı. 

~ 25 eylul tarihinde Viyana'ı:la 
hava hücumlanndan korunma d~
neçleri yapılmıştır. 24 uçaklık 

dört filo bir saat müddetle bir hü-
cum yaparak, yangın 

bombaları atmı~lardır. 

topları hemen harekete geçmiş, 

,ehrjn her tarz.fmda top. makine!i 
tüfek ve bomba sesleri duyulmuş
tur. Motörlqtirilmiş gruplar Prat

JlTue'ye gözleri yafartan gaz saç
mışlardır. Bombalardan birinin 
sebeb olduğu yangın, çabucak sön· 
dürülmü,tür. 

§ Dünya otomobil sürat reko . 
runu kıran Sir Melknlm Kamphel. 
son yaptığı deneçten iyi bir sonuç 
aJırıa, bir daha bu otomobm _ , e-

, k-r kll'maya kalkmıyacağı hakkm· 
da karıuna yemin etmitti. Fakat 
Eyıton adlı bir hatka lco~ucu, bu 
rekoru kıra.cağını söylediğinden 

Sir Melkolm Kampbel gelecek ;: .!, 
saatte 700 kilometrelik yeni bir 
rekor kuncajmı söylemiftir. Gö -
rüldüğü gibi, Madam Kampbel'in 

. korkuları daha •ona ermemiş bo . 
lunuyor. 

§ Bugünlt:rde ajanı lelgrafları, 
İngilizlerin çok öğündükleri ve 
lngilterenin Akdeniz filosundan, 
dünyanın en kuvvetli zırhlı kruva
zörü olan Hud' dan çokça bahse . 
diyorlar. Bundan 140 yıl önce bir 
çok harblar yapmış olan Lord Se.
müel Hud'ur adı. bu gemiye veril
mitlir. Lord Hud, Amerika har -
hında fransız Amiralı dö Gra'yı 

yenmiş, 1793 de de T ulon'u hu 
müddet işgal etmişti. Bu şehri İn
gilizlerden geri ahm Napolyon'uıı 
- .. hreti, bu zamandan hatlar· Bun· 
dan bir müd..J .. t sonra da Korsika
yı ele geciren Lord Ht1d, bu ada
yı da çok zaman elinde tutama • 
m1<11tır. 

§ Eyliil ayı içinde Brüksel ar
sıulusal sergisini gezenlerin sayı
sı çok artmıştır. Geçen hafta için
de ziyaretçilerin sayısı 800.000 ü 
geç~iğine göre, açılış günündenbe· 
ri sergiyi görenlerin sayısı 15 mi1· 
yonu aşmış oluyor. Bu artış, tel'• 

ginin kapanı• tarihi olan 3 ikinci 
teşrinin yaklaşmasından ileri gel-
mektedir. 24 eylUlden 29 eyltıle 
kadar sergide büyük eğlenceler 
yanılacak ve dünya güzP.I' de se -
çilecektir. Güzellik yarışmasına 30 
ulus girmiştir. 
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Balkan oyunları 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

labalık kaynıyordu. Bir bileti iki veya 
il9 liraya arayanlara rastlanıyordu. 

Müsabakaları seyredenler arasında 

ilbay B. Muhiddin Üstündağ, Atina 
fari:rayı B. Kociyos ile birlikte göze çar -
pıyorduu. Tam saat 15 de yunan elçisi 
B. Sakelaropulos'un da geldiği görül
oü. 

İki gündenberi devam eden yağmur. 
lar pisti oldukça boxmuştu. Bununla tbe
r.ıiıer müsabakalar büyük bir düzgün. 
Jtik içinde geçti. 

Alınan teknik sonuçlar şunlardır: 
110 M. birinci engelli tasfiye koşu

su: 
1 - Faseos yunan 16,4. 2 - Elit yu. 

goslav 17, 3 - Maesku romcn 17,4 

İkinci seçme: 
l - Skiyadis yunan 16,2. 2 - Faik 

tü11k 16,8. 3 - Negru romen 17,5 

400 metre birinci seçme. 
1 - Misalidis y.ıwan 57, 2 - Yordoş 

romen 57 ,1. 3 - Hofer yugoslav 57 ,4 

400 metre ikinci seçme: 
ı - Mandikas yunan 57,2. 2 - Ne

mes romen 57/J, 3 - Banskak yugoslav 

58,9 

Gülle müsabakasmm sonu: 
ı - Kovaseviç yugoslav 14,43 (yeni 

Balkan rekoru). 2 - İrfan 13,72. 3 -

Narensis yugoslav 13,68.4 - Floros yu. 
nan 13.52,S 5 - Maryan roman 13,6 6 
- İbrahim türk 12,84 

1500 metre finalinin sonuçlan: 
1 - Yorgakopulos yunan 4,23,5 2 -

Manya roım:n 4,26,3. 3 - Galip tUrk 
4,26,5. 4 - Adamidis yunan 4,35. S -

Recetb türk. 6 - Burda yugosJav 
Üç adım müsabakalarının sonucu: 

l - Lambrakis yunan 14,19,5. 2 -

Pulat türk 14,9,5 (yeni Tü11kiye reko
ru), 3 - Zeki türk 14,6. 4 - Viyopoviç 
yugoslav 13,99. 5 - Paterakis yunan 
13,51, 6 - Mikis yugoslav 13,50 

10.000 metre Jr:o~unun sonuçları. 
1 - Brucan yugoslav 36,34, 2 - Bla. 

lı:os yunan 36,1,8. 3 - Dinokrestia ro
lllıe'n 36,33,8. 4 - Rıza türk 36,53,2. 5 -

Gut~ yunan, 6 - Kamaneiiku romen 

110 metre manialı koşunun finali: 
1 - Façes yunan 15,5, 2 - Sikıiadis 

yunan 15,9. 3 - Elli yugoslav 16,2. 4 -
Maesking romcn 16,5. 5 - Faik türk, 6 
- Negru romen 

Çek.iç atma müsabasının sonuçlan: 
1 - Giç yugoslav 45,57, 2 - Stepiş. 

nik yugoslav 45,49, 3 - Petıropulos 

yunan 43,30, 4 - Dipitro.pulos yunan 
42,57, 5 - İrfan türk 34,86 (yeni Tür
kiye rekoru) 6 - Maryan romen 26,90. 

400 metre finalinin sonuçlan : 

1 - Mandikas yunan 53,7, 2 - Nemş 

romen 53,8, 3 - Ba~kak yugoslav 54,9, 
4 - Misalidis yunan 55,9. S - Yorda§ 
domen, 6 - Hofer yugoslav. 

4 :ıı .ıoo bayrak yarışının sonuçları: 
1 - Yunan 45,1, 2 - Türk 45.6 3 -

Yugoslav 45,9, 4 - Romen 46, 5 -Bul
gar 46,1, 6 - Arnavud. 

Hava kararmaya başlamıştı. Sil'ıkla 

yübek atlama müsabakası h3:'1a devam 
~diyordu Nihayet hava adamakıllı ka -
rardı ve müsabakaların sonunu almak 

yarına bırakıldı. 

lJLUS'un romanı: 

• 

Yurdda hava dıınınıu 
Aksarayda hava birdenbire de

gişmiş, dağlara kar yağmıştır. Sı 
cakhik 5 derecedir. 

İneboluda bol yağmurlardan 
sonra denizde sert bir fırtına baş
lamıştır. Gelmesi beklenen vapur
lar gelememişlerdir. Limanda de 
mirli bir yelkenlinin demiri kı
rilmış, gemi sulara kapılarak Si
noba doğru gitmiştir. 

Ş. Karahisarda 28 aksamına 
kadar hazan yağmurlu, hazan ka
palı bir havadan sonra, çiftcileri 
sevindiren bereketli yağmurlar 

ba~lamıştır. 
Kara denizdeki fırtına yüzün

den vapurlar Sinoba çdmn~lardır. 
Sinobda boyuna yağmur yağmak
tadır. 

POT,/.'iTE: 

Kontrat yapmadığı i-;in 
Dün Doğanbey mahalJeı;inde çifte 

fırının yakınmda pastacılık yapmakta 
olan Süleymamn dükkS.nda konturato. 
suz oturduğu için dükkan sahiblerinden 
Şerif ve oğlu Cel§l ve diğer aylesi a· 
dam]arından bir grup tarafından Eorla 
atılmak istenmiş ve bu yüzden ç:ııkan 
kavga sonunda hepsi türJü yerlerinden 
yaralanmışlardır. Polis gerçine başla

mıştır. 

Bir otomobil kaza~n 
"Milli elektrik tecimgesi,. sahibi 

B. Ethem dün 166 numara özel otomo. 
bili ile Samanpazarından geserken is. 
tanbullu Mehmed çavuş km Ferihaya 
çarpmış ve Ferihanın hafifçe yaralan · 
masırnı sebeb olmuş oldu ğundan zabı

taca gerçinliğe başlanılmıştır. 

D:\GINIK HAHERLER: 

B. Çaldarisin kırallıkum yamı 
sözleri 

Atina, 29 (A.A) - Halkçı partisL 
nin yeni binasını açan baş.bakan B. 
Çaldaris, kesin olarak kıraJcıhktan yana 
bulunmuş ve bunun Yunanistanda sü -
kUn. ve durluğun kurulması için çok 
lüzumlu olduğunu söylemiştir . 

Bir uçak lwzası 
Meksika, 29 (A.A.) - Bir bava mi· 

tinginde bulunmak için gittiği Ameri
lıadan dönen uçman Estrada Manokal'in 
kullarunakta olduğu uçak yere düşmüş, 
uçman ile mimar Kunbarat ve diğ-er bir 
yolcu ölmüşlerdir. 

Büyük bir kasırga dnlw 
La Havan, 29 (A.A.) - KUba'da Ci. 

tnfuegos'dan bildirildiğine göre ıkor. 
kunç bir kaaırga sonunda 30 kifi Ö1mli§ 

ve 300 e yakın kimse de yaralanm.Jştır. 
Ayrıca bilyök lllikdarda maddi zarar da 
vardır. 

Yeni bir /ranau lcra.,Mörü 
Bordo, 29 (A.A.) - DUn 7000 tonluk 

Gluar kruvazörU suya indirfün~tiı. 

Fran.nz ~oıyalisı kurultayı 
Limoj, 29 (A.A.) - Öün öğleden 

sonra sosyalist partisinin üsnomal lı:u· 

rultayı açılmıştır. 

ULUS 

İngiltere, harb halinde 
zecri tedbir alacak 

(Başı 2. ci sayı/ada) 
nm statik olmadığını kabul etmelidir. 

Cenewedeki ve bu sözlerim şimdiki 
ingiliz hüküımtirun sıyasasını göt.ter -
mekte ise de ulusun ezici eks.eriyeti -
nin müzaheretini ve tasvibini de haiz_ 
dir. İngiliz kamoyunun son haftalar 
içindeki hattı hareketi açıkça göster -
miştir ki, kendisi değişen v-e kati ol -
rnıyan bir hisle hareket etmiyor İngi
liz kamoyu, uluslar sosyetesi fili bir 
kurum olarak kaldıkça, bağlı duracağı 

genel arsıulusal idare prensibiyle ilgi
lidir. O, iU düşüncededir ki: Geçmi • 
şin şuu.rsuz foelaketlerini önlemcık ve 
ilerde müşterek güvenlikte dünya barı_ 
ş.ını temin etmek hususunda bidcik ve 
hakiki bir umud olan .bu kurumu lıa.fif
likJe hareket ederek bizzat kendi tilkü.. 
lerinde hıyanet etmek ve müştereken 
har.e.ketten kaçınmak suretiyle kendi 
kendisini kötürüm bırakımıyacaktır. 

Fakat bu iman ve bu hareket müş _ 
terek olmalıdır. Bu, hayati bir nokta -
dır. Barış uğrunda tehlikelere atılmak 
la21msa bu herkes tarafından yapılma. 
Jıdrr. Uluslar sosyetesi bizzat kendi 
kendisine örnek olarak kendi varlığı _ 
ru muhafaza ettiği müddetçe Britanya 
bükümeti ve ulusu, sosyetenin bütün 
prensiplerine uygun olarak yaşıyacak.
tır. 

lngiliz nokısının yankıları 
Londra, ı9 (A.A.) - İngifü: notatı 

Fransaya gönderilmiş olmakta beraber 
bunun genel değeri üzerinde ısrar olun. 
maktadır. Notanın kamoy gözünde ata· 
tükoyu zorla her türlü bozmaık tefel>. 
büsünün yeniden ve resmen bir taıııbihi 
olduğu önemle kaydedilmektedir. Ge· 
ne tasrih edildiğine göre müsbet teca. 
vüzle menfi tecavüz arasında bir fark 
~özetilmesi bir kaçamak yolu olmaktan 
çok uzaktır. :Bu, tenkil hareketini suç 
derecesine göre belirtmek arzusundan 
il~ri gelmektedir. 16 ıncı maddenin böy· 
le derece üzerine tefsiri de aynı bygu. 
dan ileri gelmektedir. Sonra umuluyor 
ki İngiliz notası Britanyanm istihale 
!ıyasasiyle Fransaya kendi c<>ğrafya du
rumunun zaruri kıldığı gUvenlik kay. 
~sunu telif et~ktedfr. 

Paris. 29 (A.A.) - Yetkili çevenler 
iYl-giliz notasını fevblide iyi bir suret
te karşılamıslardır. Bu çevenlerin ıra_ 

naatine g6re nota fransız hükümetiıün 
g.etıel sorusuna tamaıniJ.e hoşnudluk ve· 
rki bir se-kilde cevab vermektedir. 

Ynıi i~liz denfa yopı 
programı 

Londra, 29 (A.A) - Prea A5608ia
&iyonun .erdiği haberlere göre, yeni 
ftnts yapı programı aşağı yukarı 10 
milyon ingifü lirasına mal olacaktır. 
193S yılında yapılacak gemilerin adedi 
ll dir ki, bunılar için aımiralhk tt.zgah 
)ara yapı besablannı venniştir. 

.Masraflar fU ınıretle bijfünmliıtür: 

3 Jıruvaz& için beş milyon lira, torpL 
dolar iç.in ilç milyon lira ve öteki ufak 
gemiler için iki milyon lira. Yapılar 
üç yılda bitecektir. Asıl yapıya önü _ 
müzdeki ilkbaharda başlanacakt ve ıu
bata kadar tezgS.hlarJa uzlaşma işi ko
tarılmış. olacaktır. 

SAYIFA 5 

[M~mleket Postası l 
;.Antepte uray ve Ha Ik.evinin çaıı~maları 

G. Antep urayı çalışmalarına hızla 
devam etmektedir. Marelli italyan sos
yetesi tarafından kurulan elektrik ens
talasyonu, şehrin aydrn]atılmasrna bol 
bol yetmektedir. 

19.000 liraya çrkmı~ olan hal bina. 
sında yirmi sekizi sebzeci olt'Wik üzere 
73 dükkan vardır. Halin karşısındaki 
boş yere, toptan meyva ve seıbılt &atan. 

lar için modern lhir bina yaptırılmış

tır. 

13.000 liraya çıkmış ohm me%baha 
Tfraya yılda 20.000 lira geHr getirmeli· 

(Melun) pi-yffinden bir sahne 

tedir. Et kamyonlarla taşınımkta, te. 
mizliğe özen verilmektedir. Mezbaha. 
ye bitişik olan barsa.kıhaneden <SnemLi 
aurette faydalanılmaktadır. 

Gene Marelli fabrikasının kunnut 
olduğu ve SS.000 liraya çııkmış olan 
bul W>rilcuı günde 3.5 tıOn buz yap-

Vrayın buz labrJkasI 

makta ve yiyeack, içuek ,e.yleri .akla· 
malı: için depoları da bulunmü:tadır. 

Sulıurcu adlı caddeye bir saat dikil. 
mi§tıir. Halk böylece uatlarını kolay_ 
l:ı:kla eyaırltımaktadır. 

Hald~Jci kasap dülrlcbl•rı 

Kültür cadde&iınden başkarakola ka
dar bin metre berinde usanan Atatürk 
bulvarı, G. Ante-p'in önemli eeerkr:in-

den biridir. Aiaçlarla 9lislenen bu cad. 
de üzerine modern yapılar kurulmalk.. 
tadır. Bu caddenin asfaltlaıwnı§ olan 
bir kısmı, çok medeni bir görey gös· 

tenmkredir. 
Anteplilerin içecek sulan uzakta 

olduğundan, yakında İncirli pınar su· 
yu şehre getirilecek, halk bu derdden 
lrurtulacaktır. 

Modern tbir fırın kurulması için in. 
celemeıer yapılmaktadır. İzahlı teklif 
gelince işe başlanacaktır. 

Atatürk bulvarı üzerinde yapılmış 

olan çocuik bahçesinin uzaklığı dolayı. 
siyle halk bundan faydalanamadığından 
burası ayle bahçesi şeklinde idare ediJ
teşkiJatı ihtiyaca ek yete; derecede de
ğildir. 

Ana caddeleri düzgün olan G. An. 
tep'in bozuk olan iç sokaklarmm dn 
dtlzdtilmesine hışJanmıştır. Temizlik 
te§kilatı ihtiyaca yeter derecede değil. 
dir. 

İtfaiyenin jfki arozözü 
söndürme aletleri vardır. 

yangın 

Uray ayrıca mezarlığı ağaçlandır
mak, 28 düklin.lık bir pazar yeri kur· 
mak ve öteki pazar yerlerini düzeltmrlı 
gibi hifiMtlerdt bulunmuş, yeni işler 

yapmağa da hazrrlanmıştır. 
*'~$ 

G. Antepin en güzel binalarından biri 

ne aahib oJıan Halkevi, verimli çalışma. 
lar yapmaktadır. Bu binanın tiyatro ve 
konferans salonu, Türk.iyede az bulu
nan güzel salonlarından biridir. 

"Ev., in sosyal yardım ve köycülük 
tubeleri başarı ile ödev)erini yerine ge 
tfrfrlerken, güzel sanatlar şubesi de ye 
ni yeni utkular kazanmaktadır. 

Yurda hizmet için hiç bir emekten 
kaçınmıyan halkevi, Avrupa ve Suriy e 
ge%iainden dönen Vedad Örfinin bir 
müddet güze! sanatlar şubesinde uğ. 

raşmasını sağlamış ve evin bu girişimi 
genel bir sevinç uyandırmıştır. 

Bu hafta içinde oynanan "Melun .. 
piyesi ba.şlıbaşma bir sanat utkusu ol
muş, Uç gün arkası arkasına tekrarlar.· 
mıştır. Piyesin sahneye konuluşu, tek. 
nik tertibat, Avrupa aahnclerininkin. 
dert farksızdı. Piyes bittikten sonra 

halk Vedad Örfi'yi uzun uzun alkı~la
mıştır. 

Oyunda s.ayJavJar, ilbay, C. H. P. 
baş.bnı w süel komutanlarla, b;nlcrce 
halk bulunmu"Ştur. 

••• 
G. Antep hd'&evmin hazırladığı bü· 

yW«: ldtab da basılmıştır. Bu kitab yat. 
nu: partinin çabpalarını değil, aynı 

zamanda G. Antep mUdafaa&ını da can. 
)andırmaktadır. Kabında, doktor Safi'
nin güzel bir tabloau da vardır. 

Saylavmıı% B. Omu A8nnın değerli 
bakımı altmda G. Antep halkevinin 
çalış.malan, Atatürik gencliğine yakışır 
bir şekilde, her gün biraz daha ilerJc
meıktedir. 

ANKARA RADYOSU 
HUO - Salon orkeatraaı. 

Yoslıitomo: "Rund un ' ıienerd. 

bal111 dan büyük potp\U"i. 
J. Stra.usa.. Vals 

20.10 • Sporcu konuşuyor. 

20.20 - Hafif plak musikisi : seçme 
rumbalar 

20.45 • Haberleı 

raşan savaşmanlar gibi, yeniden girdik. Bun
dan faydalanmağa bakalmı. 

en aşağı Hata aldı. Uzun süren pazarlık ko
nuşmaları sırasında iki kurwn biribirine res-

Levis ve lren 
- İren sizi ben ... 
- Gök yüzünü başlarımıza yıkacak b~r 

kelimeyi heceliyeceğinizden korkarak so
zünüzü kesiyorum. Sevda ne sizin ve ne de 
benim için yaratılmıştır. Bir vakit ben!. z~
met çekrneten başka bir şey için yeryuzun· 
de bulunmağı kabul etmiştim: cezanın ge
cikmemesi lazımdı. Madeni istiyor musu
nuz, istemiyor musunuz? Bana cevab veri
niz. 

miğ mektublar yazdılar. Sonra İren ve onun 
ardısıra da Levis, ikisini de sık srk karşılaş
tıran tür 1ü notlarla andıçları yazıp imzala
dılar. Uzaktan yapılan, çarpışmaksızın, ya
panları hırslandınnaksızın, yavaş yavaş, 

Korfu'da buluştuklanndan beri İren ve 
Levis biribirini hiç görmedilerse de hemen 
her gün mektublaşıyorlar. 

xıx 

Yazan : Pol MORAN 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

- Bakın. Size ne dediğimi biliyorsunuz. 
Düşününüz. Sözleriniz son konuşma ölçü
sünde olsun. Hesablaymız. Siz burada bu
nun icin bulunuyorsunuz. Kendi başıma si
zi bu;aya çağırmak benim için pek pahalı
ya malolurdu. 

- Devam etmeyiniz. Gururunuzu başka 
zaman da kırmıştım ben. 

Bu sefer de İren, bu kalbsizce sözlerin 
aihrine kendini kaptxrmıştı. Fakat çabuk 
nelsine hükmetti: 

- Kiistahlıktan da, kederden de kendi-
mizi uzak tutalnn, olmaz mı? 

Bu sözlerden sonra daha yumuşak dü
flincelerle konuşmağa devam ettiler. 

İren: 
- İste ikimiz de hayata, tek başına uğ-

- !şi inceliyeceğim. Fakat son haziran
da iki misle kadar yükselmiş olan sizin ak
siyonları ancak başabaş satın alabiliriz. İh
tiyat akçesine gelince; bunu hesaba katmı
yacağımız tabiiğdir. 

Diyen Levis hüngür hüngür ağlıyarak 
olduğu yere yığıldı. 

İren düşünüyordu: 
"Kederden de şaşnımıyor. İleri sürdüğü 

~artlar İtalyanlarınkinden de a2'ır ...•. 

XVIII 

Apostolatos bankası San Luçido maden
lerini sattı ve Franko Afriken bankası da, 
İtalyan hiikümetinin muvafal-ati ile, onları 

durlaşan bu konuşmaların sonunda, Akde
niz işlerinin nasıl yönetileceği hakkındaki 
düşüncelerinin birçok noktalrda biribirine 
benzediğini, asığlannın biribirine uygun ol
duğunu gördüler. Bunların sonucu faydalı 
oldu, onları ayınnağa, bahtiyar olmaktn alı-
koymağa and içmiş sanılan ahnyazıları, ken
dilerini normal bir hayata venneği kabul 
eder etmez, denilebilir ki, bu finansal birle
şişi kuthyordu. Acının türlüsünü çektirmiş 
olan her şey bu sefer de onları birleştiriyor
du. Elbirliği ile çalışmamış olduklarına şaş
tıkları oldu ve hatta, aralarında her çeşid 
çekingenlik artık kalmamış olduğu için, ek· 
siksiz sevişecek olsalar belki bugün yıkılar 
arasında kalacaklarını biribirine anlatmağa 
kadar vardılar. Çünkü sevda, beklenilmedi
ği hayatları çabucak ~öle ~evirir. 

BORSA'DA NE DİYORLAR? 

"Herkes bilir ki, .. birkaç vakittenberi, 
.Triyestedeki Apostolatos bankası ile büyük 
/ransız bankası Franko • Alriken,in birleşe· 
cekleri ileri sürülmektedir. Bu işin pek ya
kmda "olmuş iş,, sayılabileceğini bildirecek 
durumdayız. Yeni sosyete AKDENiZ OM. 
NIOM'u adını alacaktır. Ôğrendiğimize gö
re, önümüzdeki ay içinde toplanacak olan 
üsnomal genkurul, Apostolatos ve Franko
Alriken bankalarının sırasiyle iki ve dört 
eski aksiyonuna karşı bir yeni aksiyon ve
rilmesini kararlaştıracaktır. ônümüzdeki OOJ 

kanun aymda borsada kote edileceği bildiri
len yeni grupun aksiyonlarının, en sağlam 
kıymetler arasında aramlacağı çok umu. 
Iur.,, 

(L'Enfomıasyon Finansiyer gazetesin. 
den) 

SON 



SAYIFA6 

lV a~İyE Vekiletinden 
Staj için Avı'upaya gönderilecek 

memurlar hal~k.ında ilan 
1. - Meslek bilgilerini artırmak, ve iki sene müddetle tahsil ve 

stajda bulunmak üzere, Avrupaya müsabaka ile Maliye meıı;urn 
gönderilecektir. 

2. - İstiyenlerin s,u şartları haiz olmaları lazımdır: 
A.) Maliye Memuru olmak. 
B.) Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 
C.) Sıyasal bilgiler okulu (Mülkiye mektebi), Hukuk veya yük

sek Ticaret ve iktısat mektebleri veya bunlara muadil olmak ş.ır. 
tile ecnebı memleketlerdeki mekteblerden mezun bulurunak. 

D.) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik vaziyeti. tahsille· 
rine devama mani olmıyacağma dair şubelerinden vesika getirmiş 
olmak. 

3. - rvıusabaka imtihanı Maliye, İktısat ile Fransızca veya Al. 
mancadan tahriri, bunda muvaffak olanlar için ayrıca şifahi olara:k 
yapılacaktır. Tahriri imtihan Ankara ve lstanbulda şifahi imti. 
han da Ankarada icra olunacaktır. 

4. - İstiyenlerin; mekteb şehdetname ve nüfus hüviyet ve as
kerlik vesikaları, sicil cüzdanları veya bunların tasdikli suretleri 
ve dört fotoğraf ile arzuhallarını, 12 birinci teşr:.n 1935 tarihine 
kadar Maliye Husu~ı Kalem Müdürlüğüne göndermeleri Iazrm. 
dır. (2723) 1-4287 

Nazilli pamuk ıslah istasyonundan: 
1 - Nazilliden Bozdoğana giden şosenin beşinci Km. sinde ve 

halen kurulmuş bulunan pamuk istasyonu yanında tohum üretme 
çiftliği icin bir Çıkırıkevi iki tohum deposu ve bir işçi evi yeni. 
den yapılacaktır. 

2 - Yapılacak bu binaların hepsinin keşif bedeli (16,062) lıra 
(79) kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, 
keşif cedveli ve Avan Projeleri Nazillide pamuk ıslah istasyonun. 
da, Aydın. İzmir ve İstanbulda Ziraat Müdürlüklerinde Ankar3-
da Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Müdürlüğü pamuk bürosu seıli. 
ğinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 7 teşrinievel 935 pazartesi günü saat 16 da N~'· 

zilli Belediye dairesinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için mühendis veya mimar olmak 

veya teahlıüt i~lerinde bu dereceyi kazanmış miiteahhit bulunmalt 
ve her ne suretle olursa olsun şimdiye kadar en az on bin lirahı< 
devlete aid inşaatı muvafık bir şekilde yaptığına dair vesika ibra
ziyle bu seneye aid kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından musad. 
dak vesika göstermeleri lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 itibariyje 
1204 liralık muvakkat teminatın malsandığına yatırılması tazrmdır. 

7 - Teklif mektupları yukarda dördüncü maddede yazılı saat. 
tan lbkal bir saat evveline kadar Nazil!' 1elediye dairesine kadu 
gelerek eksiltme komisyonu başkanlığına gelerek makbu~ mu~a
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların yıne dor. 
düncü maddede yazdr saata kadar komisyona gelmiş olması ve 
bu zarfların dış tarafının mühür mumu ile iyice kapatılmıs l>u. 
lunması laıımdrr. Postada vukubulacak gecikmeler sayılmaz. 

1-4237 

Karacabey hara~ı 
Oirektörliiğünden 

Haranın bu sene mahsulü Penbe, Kara kılçık, Kasım bayası. 
kırmızı kılçık nevilerinden yüz yirmi bin kilo çeltik kapalı zarf 
usuliyle artırmaya konmuştur. İsteklilerin 4 teşrinievel 935 tari. 
hine müsadif cuma günü saat 15 de Hara Direktörlüğüne mürnca-
atlarr ilan olunur. ( 5811) 1-4262 

15 Tüm ı~om1ıtanlığı Sa. Al. J(o. 
8şk. dan: 

1 - Samsun garnizonu hayvanatınm bir senelik ihtiyacı olan 
435000 kilo arpası kapah zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli (19575) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. TÜM. Satm alma komisyonundadrr. 
3 - İhalesi 10. ı. teş. 1935 perşembe günü saat 15 de Tümen srı. 

tın alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı (1468) lira (12.5) kuruştur_ 
S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesinde yazılı vesa

ikle birlikte komisyona gelmeleri. 
6 - Kapalı zarflarını (teminatlarını havi banka mektı:bu vı::ya 

vezne makbuzlarım) ihaleden bir saat evet komisyona ver~eleri 
ilan olunur. (2775) 1-4316 

Ank.ara ~~vkaf i\ı1iidürliifr\inden: 
' 

Yag Battal köyünden Elmadağmda evkata ait beş adet kar ku . 
yusu doldurulmaıu kiı.-acrya ait olmak üzere 22.9.935 den itibaren 
10 gün müddetle açık artırmaya konmuştur. Artrrma 2.10-935 çar. 
şamba günü saat 14 dedir. Kiralamak ve şartnamesini görmek is. 
tiyenlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne ~etmeleri. (2719) l-42ıQ 

Maııisa heldiyesiııden: 
Mamsa şehrinde tesis olunacak elektrik santralı ve tevzi sebe. 

kesinin 500 lira bedel mukabilinde yapılacak proje ve keşifn~e
leri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme müddeti 24 eylıil 935 
gününden itibaren 15 gündür. İhale 8 teşrinievel 935 sah günü sa. 

·at on altıda Manisa Uraymdaki komisyonda yapıtacakt.ır. 
İsteklilerin, diğer şehirlerin projelerini yapmış ve bu projeleri 

Bayındırlrk Bakanlrğınca tasdik ettirmiş bulunmaları ve % yedi 
buçuk teminat akçelerini yatırmaları şarttır. 

Şebekeye ait proje ve keşifnameler hakkında Urayımızdan ma. 
lfunat istendiği takdirde parasız olarak isteklilere gönderilir. 

(2777) 1-4325 

Fen memuru 
aranıyor 

Adana beldiye riyasetiııdeıı: 
Belediyemiz fen isleri kadrosunda açık bulunan fen memurlu

ğuna Nafıa fen mektebinden veya sanat mektepleri inşaat şubesin. 
den mezun ve yahut bu derecede tahsil ve tecrübe görm~ olan bir 
mmur alınacaktır. 

İsteklilerin istidalarile birlikte tercümei hal ve diploma suret.. 
leri ve birer kıta fotoğraflarının Belediyeye gönrlerilmesi ilan 
olunur. (2776) 1-4324 
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~ Milli Müdataa Vekaleti Satın Alma ~ : = = = 
~ s 
~ Komisyonu ilanları ~ 
~ g 

BİLlT 
1 - Bir tanesine biçilen eder 

6 kuruş olan bir milyon tane de
ğişik renk ve uzunlukta makara 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 2 birinciteşrirı 
935 çar§amba günü saat 11 dedir. 

3 - İlk inanç parası 4250 li
radrr . 

4 - Şartnamesini 3 lira kar
şılığında almak ve örneklerini 

• görmek istiyenler her gün ko · 
misyona uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından ba 
saat evel Ankarada M. M. V. sa 
tın alma Ko. na vermeleri. 

(2161) 1-3531 

BİLlT 
1 - YerJi veya Avrupa fa (1-

rikaları mamulatından olmak ü
zere bir metreisne biçilen erlcı 
65 kuruş olan 25,800 metre arka 
çantalığı bez kapalr zarfla eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 2. 10. 935 çarşam
ba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk ınanç parası 1257 lı
ra 7 5 kuruştur. 

4- Şartnamesini almak ve 
örneğini görmek istiyenler lıet 
gün öf.leden sonra komisyona 
u ğrayc:tbilirle r. 

5 - Eksiltmeye girece~leı 

ilk ınanç parası mektup veva 
makbuzlariyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı bel . .::e· 
!erle birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatmdan bir saat evel M 
M. V. satın alma Ko. na verme · 
leri. {2142) 1-3536 

BILİT 
1 - Evelce kapalı zarfla ek. 

siltmeye konmus olan (21750) 
metre çamaşır! ı '.< beze veri len 
fiat gali görü ldügiinrlen yeni 
den kapalı zarfla eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Heıı,,ınin biçilen eden 
5437 1ira 50 kuruş. ve ilk inanç 
parası 408 liradn. 

3 - İhalesi 3.10.935 per~embe 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayrlı kanunun ı, 3, üncü 
maddelerinde yazrlı bilgelerile 
teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saa tından bir saat evel M 
M. V. satın alma komisyonuna 
vermf"lerı (2:;94) 1-4095 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçılen -.. 

der 25 kuruş olan ve 21 ·8.93'i 
günü istekliler tarafından ven. 
len fiat pahalı görülen 500 '.Hn 
metre çamaşırlık bez yenid~ıı 

kapalı zarfla eksiltmeye '.«.:ıııltl. 
muştur. 

2 - İhalesi 8.10-935 salı gü. 
nü saat 11 dedi~ 

3 - tık inanç parası 7 500 li. 
radır. 

4 - Şartnameler 625 kuru~a 
M. M. V Sa_ AL Ko. dan veri. 
lir. 

5 - Ebiltmeye gireceklcı 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlaıiyle 2490 sayılı ka · 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerın. 
de yazılı belgelerle birlikte tek. 
lif mektuplarını ihale saatrnd:m 
bir saat evel M. M. V. satın .ıı. 
ma Ko. na vermeleri. (2655) 

1-4löt 
BtLt1 

( 1000) baş dağ top koşum ka 
tırlarm pazarlık gününde talip 
çıkmamıştır. Bu defa pazarJıgı 
8. 10. 935 salı gunü saat 14 dedir. 
Beher hayvanın tutan 330 lira. 
dır. Muvakkat teminat l 7750 on 
yedi bin yedi yüz elli liradır. 
Evsaf ve sartnamesıni almak ve 
görmek istiyen (16) lira 50 ku. 
ruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınacaktır. 
Pazarlığa gireceklerin 2490 No. 
lu kanunda gösterilen vesaikle 
ve (17750J liralık teminat mek
tuıbu ile birlikte belli gün ve sa · 
atında satın alma komisyonun. 
na gelmeleri. (2779) 1-4366 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçiien 

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

2 - İhalesi 5.10-935 cumat• 
tesi günü saat 10 dadır. 

3 - İlk inanç parası 1123 li 
ra 20 kuruştur. 

4 - Şartnameler parasız O

larak M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
al mır. 

5 - Eksiltmeye girecekle~ 
kanuni şekilde hazırladıkları tek. 
lif mektuplarını ihale saatmdarı 
bir saat evvel M. M .V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (2677) 1-4190 

BİL İT 
1 - Hepsine biçilen eder 

(26,500) lira olan Freze maki. 
nesi, Torna tezgahı İç vida kes
me makinesi, Mil taşlama tezga
hı ile bunlara ait takımlar kapa. 
lı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
tur. 

2 - İhalesi 15-11-935 cuma 
günü saat l 1 dedir. 

3 - Şartname (133) kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan verilir. 

4 - Eksiltrreye girecekler 
(1987) lira (50) kuruşluk ilk 
inanç parasiyle kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı bel~e. 
lcrle birlikte kanuni şekilde ha. 
zırladıkları teklif mektuplarım 
ihale saatmdan bir saat evvel 
M. M. V. satınalma komisyonu
na vermeleri. (2801) 1-4371 

BfLtT 
1 - 1 metresine biçilen eder 

245 kuruş olan 40 ila 50 i'oin met
re kış Irk elbise tik k11maş kapalr 
zarfla ck<>iltmeye konulmuştur 

2 - İhalesi 14.10.935 p::t7.ıır. 
tesi günü saat ı 5 dedir. 

3 - Şartnamesi 613 kuruşa 
M_ M_ V_ Sa. Al. Ko. dan altmr. 

4 - Hepsine biçilrn eder 122 
bin 500 liradır. 

5 - Ek.;;iltmeve girecekler 
yedi bin üc: yetmiş liralık 
ilk inanc paraları ile birlikte ka. 
nun1 sekil<le haztrladıkları tek· 
lif m ktuplarrnı ihale saatınrtan 
bir ·aat cvel M . M. V satın rıl. 
ma Ko. na vermeleri (2711) 

1-4284 

BİLİT 

1 - 315 metre bezli tayyare 
lastik boru paıarlıkla eksiltme. 
ğe konmuştur. 

2 - Hepsinin l.ııç.ılen ederı 
750 liıalık inanç parası 56 lira 
25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8.10.935 salı gü 
nü saat 10 dadır. 

4 - Şartnamesini görmek ıs. 
tiy .!nlerin her gün s1at 15 den 
16 ya kadar ,,ksiltme~e girer.ek 
lerin efe 2490 s;ıyılı kanunun 7..3 
üncü marld ' !erinde istrnilen bil 
gileriyle ihale günü M . M. Ve. 
kaleti qatın alma komisyonuna 
varmaları . (21'75) l-4188 

BİLİT 
1 - 20 metre mikabı diş uu. 

dak kalas acık eksiltmeye kon. 
mustur. 

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

3 - İhalesi 12-10.935 cuma~. 
resi güı.ü ~at 10 dadır; 

4 - Eksiltmeye girecekle. 
rin 249(} sa vtlı kanunun 2, 3, ün 
cü maddelerinde istt-ni1en bil. 
ge1erile M M. V . !\atın alma 
komisyonuna v1rmaları. 

(2635) 1-4177 
BİL İT 

ı - Bir çiftine biçilen eder 
170 kuruş olan 8000 çift terlik 
kaoah 1arfla e1<siltmeye konut 
mustur. 

i - İhalesi 10.10.935 per<>em. 
be günü saat 11 dedir 

3 - İlk inanç parası 1020 lı· 
radtr. 

4 - Sartname parasız olar::ık 
M M V ~a. Al. Ko. dan alrnu. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk incınc parası mektup veya 
m~klwzlarivte ?490 savıh kanu. 
nun ı ve ~ iirı~ii m:v1rle1erindc 
vazıh belgelerlı- birlikte usulU 
ne e-öre hıızırlıınan teklif mek. 
tup]anm ih~le c;1:-trrıdan bir sa· 
at evel M. M V ~;ı Al. Kn . .ı:ı 
vermeleri. (2676) 1-4189 

BİLİT 
1 - Bir metresine bicilen e· 

der 260 kurus olan 30 bin ih 
37 bin beşyüz metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konutmustur. 

2 - İhalesi 16.10.935 çarşam · 
ha e:üni1 <:.aat 15 dedir. 

3 - Şartname 488 kurus1 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alın•• 

4 - Hepsine biçilen eder 97 
bin 500 liradır. 

5 - Ek<:.iltmeye girecekler 
6125 liralık ilk inanç par:ı,;ı 
mektup veya makbuzlariyle b;r. 
tikte kanuni !'lekilde ha7.ırl;ıdrlc
ları teklif mektuplarını ihale 
saatmdan bir saat evel M M. V 
satın alm? Kn. na vermeleri. 

(2714) 1-4285 
BİLİT 

1 - Amasya garnizonu ihti. 
yacı için 33.600 lira biçilen ede
ri olan 240.000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - İhalesi 11 birinci tes. •n~ 
cuma günü saat 15 de Amasyad:ı 
Telgrafhanede yapılacaktır. 

· 3 - İlk inanç parası 2.520 li · 
radır. 

4 - Evsaf ve şartname her 
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Maliye Vekaletinden 
1 - Eksiltmeğe konulan iş (Ankara hükümet konağı arkasın 

da garaj inşaatı) emlaki milliyeye ait yeni yapılacak garaı i~i Ke 
şif bedeli (5883) lira (76) kuruştur. 

2 - Bu işe ait §artnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartna:mesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d) Tesviyei türa:biye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
e) Hususi şartname, ·""' 
f) Keşif cedveli, silsilei fiyat cedveE, ırıetr aj cedveli, 
g) Proje, grafik 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 25 kuru~ bedel muk.abtllJ\. 
de Milli Emlak Müdürlüğünden alabilirler 

3 - Eksiltmeye 15 teşrinievel 935 tarihine roüsadif salı gUnU 
saat on beşte Maliye Vekaleti Milli Emlak l\lfüdürlilğünde yapı. 
lacaktır. 

4 - Eksiltme, açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - F'-siltmeğe girebilmek için isteklilerin 441 lira 28 kurut 

muvakkat ten' rıat vermesi ve Nafıa Miıtlürlüğiinden verilmiş fenni 
ehliyet vesikasını haiz olması Iazrmdrr. (2813) 1-4372 

İnhisarlar Umum !\ üdürlüğünden 
1 - Kırklarelinde (22498,23) lira bedeli .keşifli yapılacak oıan 

yapraık tütün ambarının ihalesi için tayin olunan 16.9.935 günün .. 
rfp talip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konıtl. 
muştur. 

2 - Eksiltme 7.10.935 tarihine mUsadif pazartesi günü saat 
11 de Kabataş'ta İnhisarlar alrm aatım komisyonunda icra kılma. 
caktır. 

3 - Şartnameler Kabataş'ta Levazım ve mtibayaat şuıbesi ve 
Kırklareli Müdüriyetinden (113) kuruş mukabilinde alınır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan saatten bir saat 
evvel % 7,5 J:!Üvenme paralariyle birlikte zarfları komisyon Riv<>. 
setine vermeleri lazımdır (5661) 1-4200 

. . ' 

...... ,,,. . . . . 
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Ankara Belediye Reisliği İlanları 
1 - Yenişehirde olup aşağrda ada parsel numaralariyle mikwr. 

ları ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları yazılı arsa! r 
açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Ada Nr: Parsel Nr: 

1171 
1172 
1172 
1172 

142 
142 
142 
142 

Metresi Muhamm.:n 

482 
560 
546 
76Q 

hedeli Lira K. 
1928 
2240 
2184 
3040 

Mu va< 
T. Lira K 

144 .;;J 

168 İ)IJ 

163 83 
228 llO 

3 - Bu arsalarrn şartnamesini okumak ve haritasını görmek ıs. 
tiyenler her gün hesap işleri direktörlüğüne gelmelidirler. 

4 - İhale 4·10.935 cuma günü saat on be"?de komisyon huzurun 
da yapılacaktır. 

İstekli olanlar ihale saatından e·~vel temintlarını belediye vez. 
nesine teslim ile mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberlerini 
komison reisliğine verecek ve artrrmava iştirak edecektir. (2644) 

1-4179 

gün Amasyada Komisyondan ve. 
rilir. 

5 - İstekliler teklif mektup. 
!arını ihaleden bir saat evet A· 
masyada saten alma Ko. na ver. 
meleri. (2751) 1-4292 

BİLİT 
1 - Bir met resine biçilen e 

der 110 kuruş olan 40 bin metre 
ekmek torbalığı bez kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 birinciteşrin 
935 perşembe günü saat 15 dedir 

3 - İlk inanç parası 3300 li· 
radır. 

4 - Şartnamesini 240 kuru 
şa almak ve örneğini görmek ı&· 
tiyenler her gün komisyona •Ji! · 
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlariyle 2490 saytlı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerindı
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarrnr ihale saatından bit 
saat evel Ankarada M. M. V 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2162) 1 - 3532 
BlLlT 

1 - 30,000 metre keten kanat 
bezi ile 70.000 metre tırtıllı kanat 
şeridi kapalr zarfla eqiltmeye 
konmuştur. 

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

3 - İhalesi 9.10-935 çarşamba 
günil saat 15 dedir. 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
le birlikte teminat •e teklif mek 
tublarmı ihale saatından bir sa. 
at evel M. M. V. satın alma ko. 
misvonuna vermeleri. (2582) 

1-4094 

Doktor 

Ali ~1arnf ijnver 
DERİ. FİRENGl VE BELSO· 
ôUKl lfGU HASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesı başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hast:ıfar.•rı 

hergüro 9-13 ve 15-20ye \<;ııl.11 

kabul eder · 
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Tahmin edilen bedeli ( 4500) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü c;atm 
alma komisyonunca 15/2. teşrin/ 
935 tarihinde cuma glinü saat 14 
te açrk eoksiltme ile ihale edile. 
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan {337) li. 
ra (50) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelP.rinde
ki vesaikle mezkur gün ve saat. 
te komisvona müracaatları. 

(2755) 1-4321 
KIRIKKALEDE GURUP MÜ
DÜRLUGU BİNASI İNŞASI 

Keşif bedeli (12114) lira (57) 
kuruş olan yukarda yazılı inşa.. 
at 1'.skeri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü satın alma komisyonun. 
ca 17 /l. teşrin/935 tarihinde per. 
şembe günü saat 15 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (61) 
kuruş mukaıbilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvaıkkat te
minat olan (908) lira (60) kuru. 
şu havi teklif mektuplarını mez. 
kQr günde saat 14 e kadar komis. 
yona venneleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralr kanunun 2 ve 
3 maddelerinde yazılı vesaikle 
muayyen gün ve saatta komis
vona müracathırı (274~'\ 1-42"5 

~ ~w .... ~ 

Tophanede İstanbul Le.· 
vaztm Amirliği Satm 

Alma Komisyonu 
hanları • " İdareleri İstanbul levazım 

amirliğine bağlı krtaat için 70 
ton sade yağı 3 birinciteşrin 935 
perşembe günü saat 16 da top. 
hanede satın alıma komisyonun. 
da kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 32500 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 3875 liradır. 
Şartnamesi 263 kuruşa kom is • . 
yondan alınır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazılı vesaiklr heralıcr 
teklif mektuplannı ihale s;ı·ıtın· 
dan bir saat evet komis ·rı11::ı ve1. 
mel eri. (14'6) ( 5555) 1-4116 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma KoınisyonJJ ilanlarr 

1LA~ 

., 
= 

J - Garnizon dahilindeki k ı taat ve mucsse:.eac ·ou1unan h.ıy. 
wanlada serom ası evindeki hayvanların ihtiyacımı sarfedilmt.'k 
u:-ere 510 320 kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Münakasa 15 iiktcşrin 193.'i tarihine miisadif salı giinii sa:>t 
onbirdcdir. 

3 - Yulı;.fın mecmu tutarı 28067 lira 60 kunı!I olup mm:akk:ıt 
teminatı 2105 lira 7 kuruştur. 

4 - ~artnamesi 141 kmuş mukabilind<' Ankara Levazım Amiıl'i-
ği satın alma komisyonundan verilir. . 

5 - ~ksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. un. 
cü maddc:Jerinde yaı.ıh vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve. 
ya banka mektuplan ile teklif mektuplarını münakasa?ı~-~apıla· 
cağı muayyen saatten bir saat evci Ankara Levzım Amırlıgı satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2697) 1-4269 

i L .ı\ N 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve miiessesat hayvanlarının 

senelik ihtiyacına sarfedilmek iızere 636.600 kılo arpa kapalı zartla 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Mezkür arpanın mecmu tutan 30238 hra 50 kuruş olup le· 
minatı muvakkatesi 2267 lira 89 kunı~tur. 

3 _Şartnamesi 152 kuruş mukabilindl' her gün komisyonumu.r.-

dan gönderilir. . . . .. 
4 _ Eksiltme 14 ilktcşrin 935 taııhıne rastlıynn pazartesı gunu 

saat onbeştedir. .. . 
5 _ Eksiltmeye girecekler 2490 ~umaralı kanunun Z ve 3 uncu 

maddelerinde yazılr vesikalarla temın~tı m_uv.akkate .. mektubu veya 
banka mektuplarını teklif mektupları ıle bırlıkte munakasanın va. 
pılacağı belli saatten en az bir saa: evet Ankara Levazım Amirliği 
satın alma komisyonuna vermelen. (2698) 1-4270 

t LAN 
ı _ İzmir müstahkem mevki kıtaatınm 141800 kilo bulgur ih. 

tiyacı kapah zarf usuli ile eksiltmeye k()nulmuştur. 
2 - İhalesi 7/I. llkteşrin/935 pazartesi günü saat on altıda 

tzmirde kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda y.ıpı. 
Jacaktır. 

3 - Bulgurun tahmin edilen mecmu tutarı 15598 liradır. 
4 _ Beher kilo bulgur için on bir kuruş fiat tahmin edilmi tir. 
5 - Teminatı muvakkate akses.i 1169 lira 35 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi · 

ka göstermek mecburiyetindedirler. .. .. .. 
8 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve uçuncu 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminatı muvak. 
kate makbu:darını ve mühürlü teklif mektuplarını ihale saatından 
tn az bir !l::tat eve] komisyona venniş bulunacaklardır. ( 2682) 

1--4193 
1 LAN 

1 - Kırıkkale a~keri sanat mektepleri ihtiyacı olan 10.000 J,iJo 
kuru kereste ve tahta parçaları 7 tcşrinievel 935 pazartesi gilnü sa. 
at 14 :17 ye kadar açık eksiltme suretiyle satın alınacaık:ır. . 

Taliplerin muhammen bedeJi olan 500 liraya mukabıl temıantı 
eveliyesi olan 37 lira 50 kuruşu Kırıkkale askeri fabrikalar mtıha. 
sebeciliğine yatırarak va:kti muayyeninde mektep satrn alma ko· 
misyonuna müracaatları. (2683) 1-4194 

!LAN 
Demir köy kıtaatı i~in elli yedibin liralık dört yüz kırk ton un. 

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

1-4367 

İLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat eratmın rnayıı; 

S35 gayesine kadar sarfedilmek üzere 60.000 kilo patates eksiltme. 
ye konulmuştur. • 

2 - Münakasası 18 ilkteşrin 935 tarihine müsadif cuma günü 
.aat onbeşte Ankara levazım amirliği satın alma ıkomisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. Eksilt· 
meye konulan patates.in mecmu tutarı 3600 lira ve ilk teminatı 270 
liradır. 

4 - İıoteklilerin mezıkür gün ve saatte teminatı muvakkate mak· 
buzları ile mezkCir komisyonda bulunmaları. (2786) 1-4368 

1 LAN 
1 - Garnizon eratmın ihtiyacına sarfedilmek üzere 35,000 kilo 

kuru soğan açılk ekti.iltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasaıu 18 -ilkteşrin 935 tarihine müaadif cuma gunu 

Gat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma koıcisyonunda yapı· 
Jacaktır. 

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

teminatı muvakkatesi 105 liradır. 
S - İıiteklilern belli gUn ve saatte teminatı muvakkate makbuz

larım komisyona vermeleri ve mezkfir saatte hazır bulunmaları. 
(2785) l--4369 

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

cveloe ilan edilmişti miktarının çokluğundan ve teminatının faz
lalığından ötürtl istddi iştirak edemediğinden eski ilanın hükmü 
kalmamıştır. 

2 - Yeniden dört aylık 137.000 kilo un satın alınacaktır. 
3 - Teminatı 1223 lira tahmin bedeli 16440 liradır. 
4 - İhalesi 17.10.935 perşembe günii saat onaltıda Isp.ırtada 

tümen binası içinde yapılacaktır. . . .. 
5 - Şartname komisyonda mevcuttur. 1stcklılerın tuınen ı>atın 

alma komisvonunıı müracaatları. (2793) 1-4370 
İLAN 

1 - Karaköse merkez kıtaları ihtiyacı ıçın 900,000 kilo arpa 
kapalı zarf usuli ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3 kuru tur. Mu. 
vakkat teminatı 2025 liradır. fhalc 7 ilktC!jrİn 935 pazartesi günü 
saat on beste Ağrı süvari tiimen satın alma komisyonunda yapıla 
caktır. İstekliler şartnameyi tiimcn satın alma komisyonundan 
alıp görebilirler. :!arflarm muayyen zamana kadar Ağrı süvari tU. 
men satın alına komisyonuna vermeleri. (2670) 1-4186 

t LAN 
Kor merkez kıtaatı ihtiyacı için 400.000 kilo bug<lay uılU.na ta~ 

lip çıkmadığından yeniden kapalı zarfla ihalesi 2/ 1. teşrın/93:ı 
çar ·amba günü saat 16 da yapılmak üzere eksiltmeye ko~muştur. 

Şartnamesi Ankara Levazım amirliği satın alma komısyonunda 
görülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 2850 liradır. Teminatı mu. 
vakkate makbuı. ve teklif mektuplarını ihalenin yapxlacağı. muay. 
yen saatten bir saat e\·el Balıkesir kolordu satın alma komısyonu. 
na vermeleri. (2621) 1-4104 

[LAN 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 134 kalem ilaç kap~lr zartla ~ks:lt. 

meye konulmuştur. Muhammen bedeli 49997 !ıra_ olup ıha <'Sl 

ll/l. teş/93.'İ cuma giinü saat 15,30 dadır. Şartnamcsı İs_t~nbttl k~. 
nıutanlığı satın alma korniı::yonun~an 25? kuru~ mukabılı alınaln. 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 3750 lıralık ılk tcmınat mektubu veya 
m;ııcbuzu ve 2490 sayzlr kanunun 2, 3 üncü maddelc-rindeki vesı~a. 

U L \J :s 

larla bırlikte l'.eklıf mektuplarını belli gun ve ıhale saatından en 
az bir saat evveline k'ldar Fındıklıda komutanlık satın alma komis. 
} onuna vermeleri. (2689) 1-4208 

1 LAN 
. 1 - 4·Cl~935 çarşamba günü kapalı zarfla cıksiltmrsi yapı!acagı 
ılan olunan 31,500 kilo yemeklik sade ; ağı kanunun 40 ıncı mad. 
desi mucibi~ce kapalı zarfla yeni baştan eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eks1ltme l ı. tt:şrin/935 sıılı gunü saat ı .'i de rapılacaktır. 
3 ~ Sade yag:nrn tahmini hatr 25105 lira 50 kuruı:. muvakkat 

tcmin:ıtı 1883 Jiradır. 
4 - Teminatlar ihakden iJd saat önce muhasebeci lik ' ' tznesinc 

yatırılacaktır. 

. 5 - Diğer malsandrklarma yatırılmış olan teminat makbuzları 
ı~e banka mektuplarının teklif mektupları içine konulması ve tek. 
lıf mektuplarmın ihaleden bir sa.ıt t'vel komisyona \'erilmesi lazım 
<1ır. 

6 - Şartname her giin komisyonda görulebilır. (2603) l--4081 

1 LAN 

1 - Garnizor. ln.atat "t: mu
essesat eratının ihtiyacı için miı
teahhit na..ı. ve htsabma olmak 
iı1.ere 3000 kilo sade yagı pazar. 
!ıkla alınacaktır . 

2 - Pa,..arlığı 3 birinci te~rin 
perşembe !,"Ünü saat on birde 
Ankara levazım amirliği satrn 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sadı: vağınm tahmin e. 
dilen bedeli 2850 liradır. 

4 - Teminatı katiyesi 427 
lira 50 kuru tur. 

5 - Sartnamc i her giın An. 
kara ){:Vd.2lm amirliği ı,,atın a}ma 
komisyonunda görülür. 

6 - t~teklilcrin mezkiır gün 
ve ı.aaatte komi"} onda teminat 
m;ıkbıızları ile bııfıınmalarr 

(2704) 1--4340 
t LAN 

Kastamonuda bulunan kıtaat 
iaşesi ıçin 190.000 kilo una istekli 
çıkmadığından 81 1. te~rin 935 
salı günii S4lat 15 de pazarlıkla 
alınacaktır. Tahmin edilen bede. 
li 28025 lira mu\•akkat teminatı 
2101 lira 88 kuruştur. Pazarlık 
Kastamorıuda askeri satın aJm.ı 
komisyonunda y.ıprlacaktır. İs · 
trklilerin mezkur komisvona 
miırac~tları. (2607) 1-4098 

1LAN 
1 - Hadımko-, Çatalca Qer. 

kes koyünde bulunan birlikler 
için 9G.OOO kilo ı.ığır eti 3/ 1. teş. 
rin / penembe günü saat onbeş
tc kapalı zarfla Çatalcada satın 
alma komisvonunda ek~iltmesi 
yaprlaca:ktrr: 

Tahmin bedeli 24,000 l i radır. 
ilk teminatı 1800 liradır Şartna. 
mesi ht"r g'iin komisyonda i_?Öril. 
tebilir. !steklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2. inci ve lıcuncü mad. 
delcrinde istenilen vesaikle be 
raber belJi sa .. tten bir saat evel 
teklif me ktuplartnı komisyona 
getirmeleri. (2631) 1-4153 

tLAN 
1 - Kırklar elınde iki mil. 

yon sekiz. yiız elli bin kilo odu
nun kapalı zarfla !halesi birinci 
t-esrinin 1 l. inci cuma ~ünü yapı· 
lacaktır . İstekliler teklif rnektu. 
bu ile kanunda yazılı belgelerini 
ihale gi.ınü saat 1.5 e kadar lrn. 
misyon riyasetine vermeli ve sa. 
at 16 da komisyonda bulunmalr
<lır. 

2 - Odunun tahmın edilen 
bir lolo fiatı 75 santimdir 
flit teminatı 1604 liradır 

3 - Şartnamesi Kırklareli 

$atın alma komisvonunda hergün 
görüle-bilir. (275i) 1-4298 

Janflarma G~nt"I KonıutanlıAı 
Ankara satır aln1P koınisvontından 

Evı;af ve örneğine tam.ımen uygun olmak gereğiyle (1900) met. 
re kaputhık kumaş 2-10.935 çarşamba giinii saat (10) da jandarma 
genel komutanlığr alanında kapalr zarf usulü ile atın alın:ıcaktır. 
Kaputluk kuma rn bir metresine (275) kuruş paha biçılmiştir. İs· 
tekliler eksiltme güt ve saatından bir saat ön.:cye kadar 2490 sa. 
yılı kanunun (2, 3) cü maddelcrinıleki belgelerle (391) lira (88) 
kuruşluk vezne makbuzu veya mektubunu havi teklif mektuplarını 
komisyona \:ermiş olmaları ~·e örne~i her gün komisvonumuz:da v;: 
İstanbul jandarma muayene he\•etinde ~örebilecckleri ve c:artname. 
sinin parasız olduğu. (2531) 1--4069 

1 Devlet Demiryollan ve T .. manları Umum ı 
Müdürlüği; ilanları 

lLAN 

Munarn.merı bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 tane 
de 250 kiloluk baskü1 24. 10. 193~ perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankaraf!la ıd~re binaı;ında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenleri~ ~08,3~ lıralık n:uvalııkat teminat verme· 
leri ve kanunun tayin ettJğı vesıkaJar ve ışe girmeğe manii kanıJ.· 
ni buh.:.nmadığına dair beYa:1":~e ve tekli~lerle ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon reıslıgın~ vermelerı lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve 
Ankarcıda Malzemt dıüresindl! parasıa olarak dağıtılmaktadır. 

(2708) 1--4254 

1 LAN 

Muhammen bedeli 19250 li~.a .olan 425 ton ham dökUm piki 23 
birinci teşrin 1935 çar~ba gunil saat 15.30 da Ankarada İdare 
binasında kapalı zarf usuli>:le ~atın al~nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın 1443,75 lırahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikala~ı, ~nunun 4 üncü maddesi muci
bince i~e girmeğe kanuni manılerı bulunm dığrna dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reis1i~ine ver. 
meleri Iaznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden V'. 
Haydarpaşada Tescili.im ve Se.,.·k Miidürlüğündcn da~1tılmakta. 
dır. (2690) 1-4248 

1 LAN 
Muhammen bedeli 18829,80 li~a olan 627, 660 M3 çam dilme ve 

tahta 8 bıdnci tt şrın 1935 sah gıınU saat 15.30 da kapalı zarf usu. 
Jıi ile Ankarucla idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işl' girmek istiyenlerin 1412,23 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesika.lan: kanunun 4. üncU maddesi mucibin. 
ce işe girmeye kanuni manılerı bnlunmadıgına dair beyanname ve 
tekliflerini ayın giın saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lfizımdır. 

Şartnamekr P• rasız olarak Anka~a~.a ~~.lzeme dairesındcn ve 
Haydarpaş:ıda tesellüm ve sevk mudurH.i~unden dağıtılmakta-
dır. (2709) 1-4247 

SAYJFA 7 

Nafıa llakanlı!!ından: . 
Kapalı zarf usuliyle eksiltm~ 

1 - Ekailtmeye konulan iş: (Bolu vilayetinde Gerede • Kıııl. 
cahamam yolunda Ulusu üzerinde Betonarme Afatlar ı..I rüsü 

r npatın keşif bedeli (22000) liradrı. . 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Naf•a işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Teaviyei tilrabiye, şose ve kargir inşaata dair ftnni şartname 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, ' 
f) Ke, if hulasa cedvdi. 
g) Proje. 

. . tstiyenler bu şartnameJed ve evrakı (110) kuruş bedel muka. 
bıJınde Nafıa Vekaleti ~ı;eler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9.10.935 tarihinde ~arşamba günü saat 16 da An· 
karada Nafı~ Veldilctindc f<>Seler Reis1iği dairesinde yapılacaktır, 

4 - Eksıltnıe kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1650) lira muvak• 

kat teminat ve~si, hundan hlfşka •'ağıdaki vesikaları haiz o1. 
ma!=r Jazrmdır = 

1 - Ticaret Odaı.ına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - hteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesiıka1arı ihale. 

den en az ü~ gün evvel gösurere-k Nafıa Vekaletinden 
alacakları ehliyet vesilcC'sı 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçilııcü maddede yazılı saatten 
bir saat e\>veline kadar Şoseler Reiııliği dairesine getirilerek Ek. 
si itme komisyonu Reisliğine makbu7'. mukabilinde veriltcektir. 
Posta iJe gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmiş olma!ı ve dış zarfın miihilr mumu ile iyice 
kapatılmış olması lbmıdn. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2702) 1-4253 

Bolu vilayeti hususi muha ehe 
Oircktörlüğündeu 
İsteklilerine kanuni tarifatını müsteniden 61 kuru§ bı deh mu. 

kabilinde gönderilmek üzer• hususf muhasebe direktöı lüğünde 
sakh Bayındırhk Bakanlığı yapı işleri direktljr!ilğUnce tasdildi 
plan, hulasayi ke9fiye tahmini ffet, mer.aha cedvelleri, mukavele. 
name ömeğl husuaf ve fennf ve umumf şartnameleri mucibince 
~olu ~er~indc yeniden yapılacak (12242) lira (59) kuruş keşif 
oedelh Valı konağı 7.10-935 pazartesi günü saat 15 de encilmen<le 
t?planacalc heyetçe ihale olunmak llzere kap;ılı zarf usıılıyle ~k. 
sıltmeye konulmuştur. İsteklilerin hususi muha~ebc dircktör'U. 
ğüne başvunnaları ve ihale günUnden evci % 7.5 temfoat paroSJ 
919 liranm Bolu Ziraat Bankasına teslimi ile alacakları vezne mak· 
buzu veya buna muadil millt esham vtya banka mektubunu teklif. 
nanıcleriyJe birlikte ihale gilnU liğleye kadar vil§vet daimi nr.ü· 
menine teslim etmeleri U~n olunur. (2729) 1--4240 

Jandarma Genel konıutanlığı 
Ankara sabn alma l{oınisyoıııından 

1 - Jandarma hastaneleri ihiyacı için (102) dişçı ve (130) çc. 
şit de cerrahi alatı açık ekeiltme usulU ile satın alınacaktır 

2 - Di§ç.i alatının ti.imilne (1350) lira paha biçi1miş \:e inanca ı 
(10125) Jrunaıtur. 

3 - Cerrahi alatm topuna da (2900) lira fiat bıç.ılmiştır 11k ı· 
nancası (2175-0) kuruştur. 

4 - Her iki çeşit atatın pıtnamesi parasız komisyonumuzdan 
ve htanbulda Demirkapı jandarma muayene komisyonundan alı
nır. 

5 - Ditçi alatr.nın 17.10.935 perşembe günü saat (10) da, ccrı 
hi alatınm ll.10.1935 eıuma günU saat (10) açık eksiltmeleri Ankara 
jandarma ıeııel komutanlığı kurağmda komisyonca yapılacaktır. 

6 - İatekliler eksiltme aaatmdan bir saat önce ilk teminat maık.. 
buz veya ban'ka. mektuplarım komisyona vermiş olmaları. (2390) 

1-3809 

Evkaf Umum Müdürlüğün den: 
;Eskişelıirde yapılacak Yenice hamamı için yeniden açılan ek

siltmeye yevmi ihale olan 29.9.935 tarihinde 'talip zuhur etmedi. 
ğiııden bu lnpatın muaddel eksiltme şartAamesindeki vasıf ve şart 
lar dairedn~ vahit fiat U2erinden pazarlık suretiyle ihalesi tak ar· 
rür etmiftir. 

Muaddel telde göre bı.ı i in muhammen keşif bedeli (Jmk lun 
dert yüs doksan dört) Jıradır. 

ı - Bu inşaat için isteklilere vcriucek evrak şunlardrr: 
A - ı, 2, 3, 4, 5, C5 sayılı avan proje ile 7 numaralı muaddel plan 

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

kara, Eskişehir Evkaf MUdürlüklcrinden alabilirler. Bu evr:.ılu 
2labilmek ve pazarlığa girebilmek için evvel emirde musterekcn 
mesul olmaık şartile beton anne ve su mütehassıslarilc teşrikı mc. 
sei ederek bu ayarda ve miktarda nizağsız iş vücuda getirmiş ol 
duklarma dair resmi vesikaları göstererek Evkaf İnşaat MiidürlU
ğünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

2 - Pazarlık 7-10.935 tarihine gcJen pazartesi gunli saat 16 da 
Evkaf Umum 1Vlüdürlilğünde toplanacak eksilbne komisyonunda 
yapılacaktır. · 

3 - Pazarlığa girebilmek için istekHlerin (3038) lira temımıt 
vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ~östermcsi li'izımdır. 

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

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

Muhammen bcdellerile mıkdar. ve vasıfları ve mahalleri, saatlan ocaktan alınacak balastlar ayrı 
ayrı ihale cdilmı·k üzere açık eksıltmeleri 3..10-935 perşembe günü Kayseri işletme binasındaki 4 ilncü 

işletme komisyonunda yapılacak~r. 
Bu işe girmek isti yenlerin hizal~rında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği 

vcsiıkalarla kanunun 4 UncU ~d~esı mucibince işe ginneğe man.ii kanuni bulunmadığına dair beyanna· 
me ve tekliflerini eksiltme glinU saatına kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Dr. TURGUT 
; Cehecl Hastanrsi Operatörü 

Bu işe ait şartname ve mukave~en~eler Kayse ri'de Yol baş müfettişliğinde An~arada Yol Müdür. 
lüğünde, Kiıçükyozgat, Amasya, Zıle ıstasyon me murluklarmda parasız oı:rak dagıtılma-ktadır. 
Cins; Mikdarı Muhamme~ Muvakkat Balast çıkacağı "' İhale 

Balast 4000 m3 

" 
1500 .. 

" 
1500 .. 

bedelı teminat ocak yeri ve saatı 
Lira Mıkdan K. M. Sİ 

r;()()(' 375 Lira 

1650 123,75 ' 

IMO 135 .. 

Kiiçü.kyozgat 
52 . 000 

Kızoğlu 
163 . 0()0 

Ulusulu 
263 400 

(2627) 

10 

ıı 

15 
1--4133 

= 
9 Hastalarım Adliye Sarayı 
~ karşısında Hayati apartmanın 
. da her gün 15 den 19 zıı kadar 
~ kabule başlamıştır. 
EdruJllBlllllınll!IHID!i! 1 il Ul ı il .111!11111111111~ 

Kiralık ev 
Yenişehirde Dev)ot mahalle· 

sinde Çnnka) a caddesi üzerinde 
Yeniş bir polis merkezi karşı. 
srnda konforu tekmil 10 odalı 
ev. Eve yahut telefon 2314 o 

miiracaat. l-4365 



SAYIFA 25 ULUS ~o EYLUL 1935 PAZARTESi 

TALEBE ı-·-· N_Ş_AA_T_. _S_A_H_iP_L_E_RtN_-_TE_: 
GöNDERlLE(~EI{ 

t\''RUPAYA 

M. T. A. ENSTİTÜSÜNDEN: 
1. - Maden mühendi:diği tah:sil etmek üzere Avrupaya müsa. 

baka ile sekiz talebe gönderilecektir. İstiyenlerin aşağtda.kıi şartla. 
rı haiz olmaları lazımdır: 

a) Tiirk olmak, 
b) Maden ocaklarında çalrsabilecek kabiliyette ve sıhhati tam 

olmak, (srhhi muayene Ankarada yaptınlacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek, 
d) Yaşr on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak, 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A. Enstitüsünde 9. 

teşrini evel 1935 tarihinde yapılacaktır. Açılacak mUsabaka imti
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz 
ettikleri derece itibariyle ilk sekiz arasında mevki almaları lanın. 
dır. 

3. - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetler,i ka. 
dar mecburi: hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaik mükel. 
lefiyetleri hakkında bir teahhütname verecek ve bunun için mu
teber bir kefil gösterecektir. 

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

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

TOPOGRAF VE RESSAı'I 
ALINACAI\ 

MADEN TETKİK VE 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDEN: 

Tecrübeli topoğrafla harita ressamları aranıyor. İsteklilerin 
Ankara. Maden tetkik ve arama enstitüsüne müracaat1arı. 1-4338 

DiyarlJekir : Kor. Sa. 
· AI. Ko. reisliğinden: 

Şart, mukavele suretiyle parası 935 büdcesinden verilmek üze. 
re 176 baş hayvan pazaclrkla birinci teşrin ikinci çarşamba günü 
aaat onda alınacaktır. &deli muhammeni 36090 lira muvakkat te
minat 2700 liradır. İsteklilerin Diyarbekir satın alma komisyonu. 
na milracaatlarr şartnameyi gö~k istiyenlerin hergün pazardan 
maada müraeaatlarr. (279S) 1-4341 

• 
Sayın ffalka ilin 
Otobüs işleri direktörlüğünden: 
1/İlk Teşrin/935 salı günü işlemeğe başhyacak Otobüslerin 

kararlaşan baslangıç ve &on hareket vakitleri aşağıda yazılıdır: 

İLK SON 
(1) Çankayadan 6,55 20,45 

Çankaya - Keçiören Kavaklı D. den 7,00 20,50 
yolu Keçiörenden 7,10 21,45 

(2) Bakanlrklardan 7,00 22,40 
Bakanlıklar • Y. Şehir • 

Taşhan • Cebeci Yenişehirden 7,05 22,45 
yolu Cebe1:iden 7,00 22,20 

Ask. Fab. dan 7,55 16,55 (3) 
(İş günleri) (İş günleri) 

(Ask. Fab.) - istasyon 
Cebeci yolu 

(4) 
Bakanhklar • Etlik 

yolu 

(5) 
Bakanlıklar • Y. Şehir -

İstasyon yolu 

İsfaı;yondan 

Cebeciden 

Bakanlıklardan 

Etlikten 

Bakanlıklardan 

Yenisehirder 
istasyondan 

(6) Dilı:menden 
Dikmen • Taşhan • Cebeci 

yolu Cebeciden 

7,00 21,40 

(22,45 pazar perşJ 
7,00 21,40 

8,20 20,20 

7,00 21,00 

7,0() 22.45 

7,05 22,50 
6,35 22,00 

(22,45 pazar perş.) 

7,50 20,15 

7,25 19,00 

TAŞHANDAN MUHTELİF YOLLARA llAREKETLER : 

Çankayay., 7,26 20,49 
(l) Keçi örene 6,45 (23,15 cumarte.) 

(23,15 .. .. ) 

Paşa Tepesi ve 
(2) Bakanlıklara 7,08 (23,15 

Cebeciye 7,10 (23,15 

Ask. Fab. lara 7,50 18,10 
(3) İstasyona 6,50 (23,15 cumar.) 

Cebeciye 7,05 23,15 

Etliğe 7,15 20,30 
(4) Yenişehir 7,15 (23,15 

(23,15 cumartesi) 

Yenişehir ve 
(5) Bakanlıklara 7,05 23,15 

İstasyonlara 6,45 21,10 
(23,15 cumarte.) 

(6) Dikmene 7,35 19,10 

Tafsilatı hareket cetvel1eri ile bilet ücretlerini gösterir bir 
rehber ayrıca bastırılacaktır. (2791) t-4349 

BİNANIZI MODERN VESAİTLE YAPILMCS VE 
..» 

EVSAFI EN İYİ ÇİMEN TO İLE YAPTIRINIZ 

ANKARADA MUESSES 

KARTAL ÇimentoFa rikas nı 

Çıkardığı Mallar Bu Hassaları 
Haiz Otan Rakipsiz Çimentodur 

Uaıına 

daima 
genç 
~iizel 
~ 

KANZUK 

Balsamiıı l~remi 

Elli senelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış gü
zellik kremidiı Cildinizin 

güzeJJik ve tazeliğini dai· 
ma muhafaza eder. Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 

Çilleri ve buruşukları iza
le ederek tene fevkalade 

bir cazibe bahşeder. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazanmıştır. Balsa
min kremi katiyen kuru
maz. Teninizin latif taze· 
liğini, cildinizin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa-

min ile meydana çıkaraıbi· 

lirsiniz. Bir defa Balsamin 

kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile bliyük ecza
nelerde bulunur. 

IGralık 
Bakkal dükkanı 

ve kahve 
Koçzade apartınam ve 

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

lmtiyaı sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmdı 
Ulu& Basımevinde buılmrş· l tlJ". 

Fiatlarda yeni-tenzilat 

Yüzde 7.5 raddesnde tasarruf 

DOKTOR 
FAHRİ İZGİ 

Hususi Hastalarını Sanat 
Mektebi arkasındaki evinde 15 
den 18 e kadar kabul eder. . 

1-4354 

Kiralık oda 
Yenişehirde Selanik cadde

sinde 5 No. evde büyük ıbir oda 
r 1manca bilen bir adama kiraya 

·ı leceıktir. Akşam saat on ye. 
•1 sonra görülebilir. İlan 

:11~' ırluğuna müracat. l-4355 

iv'J tirebbiye arayanlara 
Emzikte olan ve yahut ktiçUk 

çocuklara bakmak Uzere iş arı. 
yor. 

(Schwester Anna) adresile 
matbaamrza yazmaları. 1-4355 

G<iz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazaın UstUnde pa. 
zardan başka her gün sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah ~ünleri voksuz1ara 
parasız. 

Arsasile satılık ev 
Yenişehirde İsmet Paşa cad. 

desinde Postane karşrsmda Lo
zan Mevdanma bitişik olan beş 
odalı evde elektrik, havagazı ve 
su vardır. İfrazı kabil olan ar. 
sasiyle ve içindeki e!yasiyle sa
tılıktır . Görmek istiyenlerin 
içinde ki beık<Çiye pazarlık için 
de Telefon 2471 Ekreme müra. 
caat edilmesi. 1-4258 

Kültür 
Bakanlığından: 

1. Ankarada DiL, TARİH VE COORAFYA FAKULTESİN. 
DE 1 ikinciteşrin 1935 te derslere başlanacaktır. 

Talebe yazılma şartları 
2. Güııdtiz talebesi için: 
a) Lise olgunluk veya bakalorya ırnacmı vermit olmak ve-ya 

yüksek bir okuldan çıkmış olmak lft.zınıdır. 
b) Gündü~ tale.beei olmak lstiyenler ı birinoi teşrin 1935 ten 

1 ikinci teşrin 1935 e kadar aşağı belgelerlıe, Ankara'da Evkaf 
Apartrmanlarında FakUlte Deksrn ldtipltğine başvurmalıdırlar& 

1. Dilek kağıdı 
2. Okul şehadetname veya ta.adik.narneııi 
3. Sağhk ve ç.içek &~ısı rapl)rları 
4. Hüviyet karnesJ. 
S. Eyi halini bildiclc <>kul belie&l veya mazbatası 
6. 6 tane fotoğraf 
3. Ya tılr talebe için: 
a) FakUlteye klt: ve ericek olmak 11zere yarşı ile 40 yatılı talebe 

alınacaktır. 
b) Yarşıya girmek için İlıe olgunluk amacını geçirmiş veya 6 

yrllık öğretmen okulunu lbltinnio olmak lA.zımdır. 
c) İstekliler yLLkarda ya~ılı belgelerle ve dilek klğıtlarında ya.. 

tılı tale!:>e amacına gireceklerini açıkça yazarak en geç 10 birinci 
teşrin 1935 tarihlne kadar Yüksek Öğretim Genel Direkt8rlUğUnc 
başvurmahdlrlar. 

4. Smaçlar 15-16 birinciteşrin 1935 gilnlerinde yapılacabır. 
5. Sınaç yerleri. Ankarada Gazi Terbiye EnatitliıtU; tstanbulda. 

Yüksek Öğretmen okuludur. Sınaçlara saat 10 da başlanır. 
(2758) 1--4312 

Anliara ilbaylığından: 
1 - Ankara Tecim Lisesinin çatl arasında yapılacak (705) lira 

(55) kuruş bedeli keşifli ahşap ambar a~ık ~ksittme suretile mUn& 
kasaya konulmuştur. 

2 - TaHp olanların şartnameyi görmek ltzere okul sekretecli. 
ğine baş vurmaları ve yUzde yedi buçuktan (54) lira tutan mu. 
vakkat teminatı okullar sayışmanhğma yatırarak alacakları m:tk
buzla 7 !birinci teşrin 1935 pazartesi gUnU saat Uçte okullar alım 
satım komisyonuna müracaatları illin olunur. (2657) 1-4183 

HER SENE BiR ÇOK Kll\1SELE RE ZENGiN fKRAMlYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

• 

r 

Biiyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BİR BİLET BiR L1RADİR. BÜTÜN PİYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

r SİNEMALAR 1 
1 BU GECE 

- eğlenceli ve müzikli 
bir filim 

DAKTİLONUN AŞKI 
Marie Glory - Rene Lef evre 

Ayrıca - T ennis dersleri (Meşhur 
Tilden tarafrndan) 

BUGUN BUGEE f.KULOP) 
Birsinema yıldızının 

DELi KIZ 
Fransızca sözlü büyük ve eğlen
celi bir filim JEAN HARLOW 
Avrıca - T ennis dersleri ( Meşhu.r 

Tilden tarafmclan) 


