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Negüs seferberlik • • 
emrının 

_Habeşistan 750 bin asker çıkarıyor 
flkdenizde yapılabilecek hareketler hakkında fransızlarla 

İngilizler arasında önemli konuşmalar oluyor 

Giindelik 

KAMUTAY 
Kamutay bugün toplantılarına 

baılıyacaktır. l 935 yılının sonba
harında Türkiye işleri ne kadar 
nomıal ve yerinde ise, Türkiye dı
şı o kadar dursuz ve karışıktır. 

Biz içeride baymdırhk, end~s
tri, tarım ve her türlü kalkınma 19-
luimize devam ediyoruz. Para sı· 
kmtısı içinde değiliz. Halk, yük
sek devlet sryasasma şuurla ve 
gönülden bağlıdır. Dışarda artık 
ananeleşen barış ve dostluk poli
tikamızı güdüp gidiyoruz. Her çe
ıit tehlikeye karşı olduğu kadar 
arsıulusal barış ve sükUn davası• 
n_a hizmet için hazır bulunmakta· 
yız. 

Negüs, memleketi le oruma yolundaki k~a
rarlarındaıı dönm iyeceğini söyledi 

Adisahaba, 30 (A.A.) - İm -
parator, genel seferberlik karar -
namesini imzalamıştır. Fakat ulus
lar sosyetesine bir saygı göster -
mek için netrini geciktirmiştir. 

i'aktnda beyaz barb atına binece~ı 

anlaşılan Negüs 

Adisababa, 30 (A.A.) - im
parator, genel seferberlik kararı
nı imza ederken şu sözleri söyle -
miştir: 

mizi yapmamış olurduk. Seferber
lik, kıtalarımızı sınırdan belli bir 
yere kadar içeri çekmek için ver
miş olduğumuz emri değiştirmiye
cektir. Uluslar sosyetesi ile iş bir
liğine her zaman hazır olduğumu· 
zu bildiren eski sözlerimizi gene 
tekrar ederiz.,, 

Seferberliğin bu hafta içinde 
ilan edilmesi beklenmektedir. 

Seferberlik memleketin her ta
rafında büyük törenle ve savaş 
davulları ile ilan edilecektir. 

Silah ve gereç yüklü bir Bel 
çika gemisi, Haheşistan'a gitmek 
üzet'e yola çıkmıştır. 

Bundan başka Japonya' dan 
da önemli miktarda silah ve harb 
gereçi yükleniyor. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Se -
ferberlik ilan edilince, bütün kuv
vetlerin az zamanda toplanacağı 

ve imparatorluğun "50 bi :ı nef e• 
çrkaracağr tahmin edilmektedir. 

(Sonu 2. ci saydada) 
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B<1f"'-'°d" :rllğmur yiizii,nden şiddetli sel· 
l,•r olmuş, evler yLl.:ılnuş, birl:aç kişi bo
ğulmu.ştur. - Giresun' dal~i fırtına dcı epiy 
zarar uel'mi~. birlo.cu: ld~i bu )·iizden ölmüı
tiir. 

Her yerde 5 kuruş 

• • 
neşrını geciktirdi 
Hitler-Gömböş görüşme

leri iki saat sürdü 
Berlin, 30 (A.A.)-Havas ajan

sı ayları bildiriyor: Hitler - Göm -
boş konuşması 
iki saatten faz -
la sürmüştür. 
Bı. konuşmada 
yalnn; B. Gö -
ring hazır bu -
lunmuştur. Ev
velce macar baş 
bakanı ile ar . 

cak 25 dakika -
lık bir görüşmt> 
yapan B. Von 8. Hitlcr 

Nöyrat, görüşmede hazır hulun -
mamıştır. 

Akşama doğru 8. Gömböş, 

lııoi]iz notası her 
eı 

yerde iyi ı~arşılandı 
Paris, 30 (A.A.) - Paris ga 

zetelerinin ilgisini çeken, Habe~ 
seferberliğinden fazla, İngiliz dış 
bakanlığının fransız dış bakanlı · 
ğmın suallerine verdiği c:evablar
dır. 

Gazeteler, bu cevablarm daha 
az genel ve da.ha açık olmasını di
lemekle beraber. bunlardan hoş -
nud görünüyorlar. 

(Sonu 2. ci saytfada) 

Avusturya elçisi ile İtalyan büyük 
elçisini kabul etmiştir. 

Sıyasal mu -
hitler, bu iki 
diplomatın ka -
bulünü, macar -
alman konuşma· 
larmm, A vustur 
ya - macar ve 
İtalyan ~ macar 
dostluk ilgileri -
ne hiç bir şekil· 
de zarar vere -
cek mahiyette 8. Gömbö~ 

olmadığım g~termek isteyen bir 
hareket olarak tefgir etmektedir -
ler. (Sonu 2. inci ıayılatla) 

~lenıelseçiınlerini 
herlces tenkid ediyor 

.... •• # .. • , 
•• , 

Dünya ve Avrupa'nın kaygusu 
ise, yalnız Habeş meselesinden 
ibaret değildir. Tehlike muhiti sa
nıldığından daha geniştir. Daha 
kötüsü var: Uluslar, her tarafta 
harb fikrine yeniden ahştrrılmıf
lır. 1918 den ıonra birkaç yıl sü
ren harb düşmanlığı frkrl çürü -
tiilmüştür. Gençlikler, savaş unsu
ru olarak yetiştirilmektedirler. 
Dünya endüstrisinin en büyük kıs
mı kara, deniz ve hava kuvvetle
rine silah yetiş' ;rmek için çalışı -
yor. Döğüşülec· l.: düşman, Merih'
te değildir: Gi• -ı~l arzımızm üs -
tündedir. 

"-Memleketin korunması için 
lüzumu olan genel seferberliği 
ilin etmek hususunda daha uzun 
müddet gecikmi, olsaydık ödevi· 

Romen uçakları geldi MemeJ hartası 

Memel' deki diyet ıeçimlerl 
ötey gün başlamıf, seçimin sonu 
düne bırakılmıftı. Agluonenai'de 
çıkan hadiselerden başka, ötey • 
gün sakin geçmittir. Rey sandık .. 
larmın polis muhafazası altınd" 
olduğu Klaypeda' dan bildirilmek
tedir. Yuknaiciai hadisesinden 
sonra 10 kişi yakalanmıftır. 

Bütün ulusları hep birlikte ba
rıt için organize etmek ideah ye -
rine, yeni sergüzeştler için, grup 
grup, toplanmak politikasını ge -
çirmek gayretleri artmıştır. İbre, 
büyük bir hızla, 1914 e doğru dü
şüyor. insanlar barut kokusunu. 
yara acısını ve ölüm yasını unut -
tular. 

Hiç bir memleketle davası ol -
rmJan uluslardan biri oldu~umuz 
için, hadiseleri soğuk kanlılık Vt! 

başkalarının bahtiyarlığı duası ile 
se"ediyoruz. Hiç bir macera ve 
firsat peşinde kaybedecek vakti -
miz yoktur. Bulanık havanın Tür
kiye tarafı daima sükunlü ve ay -
dmlık kalacaktır. 

Komşularımız, uzak ve yakın 
do&tlarımızla en tabii münasebet
ler içindeyiz. Ne kimseden tasa -
mız vardır, ne de kimseyi kaygu
landırmaktayız. 

Kamutay bugünden başlıyarak, 
büyük kalkınma hareketimizin 
normal işleri ile uğraşmakta de -
vam edecek, başlıca hassaların -
dan biri olan derin öngörü ile, ha
di$elerin gelişimini takih edecek
tir. 

Kamutay'a yeni inşa yı -
imin hazırlıklarında başarı, biz -
den ötesine de sükun ve sağduyu 
dileriz:. 

F. R. ATA.1' 

BB. F. Ağralı ve 
R. Tarhan geldiler 

Finans Bakanı 8. Fuad Agralı 
ile Gümrükler Bakanı B. Ali Ra -
na Tarhan Ji.in lstanbuldan şehri
mize gelmitlerdir. 

Kamutay 
r bugün toplanıyor 

Ötey günkü sayımızda yazdı -
ğımız gibi, Kamutay bugün öğle
den sonra açılacaktır. Bugünkü 
toplantı, fevkalade toplantının bir 
devamı olduğundan başkanlık di
vanı seçimi gibi formaliteler ol -
mıyacak ve çoğunluk bulunduğu 
takdirde gündemdeki işlerin görü
şül .... ~sine geçilecektir. 

Genel sekreterlik bürosu Ka
mutay yaz azadına girmeden ön· 
ce basılarak üyelere dağıtılmış bu .. 
lunan tarih sırasına ~öre düzenli -
yerek gündemi hazırlamıştır. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

BAYINDIRLIK İŞLERİ 

Kömür lıattı üzerin · 
de çalışmalaı· 

ilerliyor 
Şimdiye kadar Çanktrı'ya ka

dar olan k11mı açılmış olan Filyos 
hattında yapılmakta olan ray dö -
şemesi ilerlemiş ve bir yandan da 
ilerlemekte bulunmuş olduğun -
dan Çankırıdan 120 kilometre iler
deki Çerkeş ileçsi merkezine ka -
dar olan kısım da yakında işlet -
meye açılmış bulunacaktır. 

Cumuriyet bayramına kadar 
hepsinin tamamlanması ve bay -
ramdll büyük törenle açılması ka
rarla~an bu önemli demiryollarr -
nm Çerkeş'e kadar olan parçası -

· (So.ıu 6. mcı savıfada) 

Dost uçnıanlaı·a Atatürkün anısı olarak. 
birer altın saat armağan edildi 

!>ost romen uçmanları 

Havaların iyi gitmemesi yüzün
den iki gündenberi lstanbul'da 
bulunmakta olan romen süel uçak
ları dün saat 8, 18 de Yeıilköy 
alamndan kalkmış ve b~ hava 
uçağımız tarafından Mihalıçık 
üzerinde karşılanarak saat 11,25 
de ııehrimize gelmi§lerdir. Ko -

Yeni Romanımız 

Anatol Frans'ın 
En ünlü eseri 

r iZi 

an a 
birkaç giine kadar 

Ulııs'ıa çıkmaya başlıyacaktır 

nuklar uçak alanımıza inmeden 
önce kendilerini karşılayan uçak
larımızla birlikte ıehir üzerinde 

(Sonu 3. üacü sayı/ada) 

Dün alman seçmenler seçim 
(Sonu 2. ci sayrfada) 

Selanilcte luralcılarla 
cumuriyetçiler 

çarpıştılar 
Atina, 30 (A.A.) - Atina. 

ajansı bildiriyor: 
Selanikte çıkan hadiseler üze

rine bu şehirde yapılan gerçin, ve
nizelistlerle komünistlerin Plas • 
tras'ı ve ölüme mahkum ihtilalci
leri allcıtlıyarak hükümete karşc 
farkı söylediklerini meydana çı -

(Sonu 6. er saydada) 

Selınllrtt bir caddı 
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Yarı - .'fıyasul 

Nüfus sayımı 
Kaç kişiyiz? 
Uluslar biribirlerile kaqılaşır

l!en, kültür seviyelerinin, teknik 
seviyelerinin, tuttukları toprakla
rın tarım yahud maden serveti 
bakımından oyrıadığı rol büyük
tür. 

Fakat bütün Avrupa ve sö
mürgecilik tarihi bu sa} dığımız 
noktalardan başka bir de nüfus 
meselesini karnı kar.pya koymuş
tur. Yeni nü1u5 sayımımız hakkm
'da çıkan yazılarda, nüfus işinin 
anlatılmamış tarafı pek az kal
mıştır. Ki bu, nüfus işini modern 
bir görüş ile eliııe alaıı istatistik 
genel direktörliiğünün temiz ve 
sistemli çalrşma. ı sayesinde ol
muştur. 

Nüfus işi, kıiltürlü ulusların 

hepsinin kafasında ve yüreğinde 
önemli bir yer tutmaktadır. Fakat 
hiç bir memlekette, nüfus mes~
lesi, Türkiyede olduğu kadar o-
nemli değildir. . 

imparatorluğun uzak v__e çetm 
toprak/arma, inıparatorlugun -~uş 
beyinli idaresi Anadolunun gobe
ğinden adeta pipeline'lar uzatmış 
ve İngilizlerin Jraktan Haytaya 

Petrol akıtmaları gibi Anadolu-
'1 "ba dan Yemen'lert>, Havran ara -

diye,, Jere tertemiz türk kanı a
kıtmıştı. Biz türkün . arıklaş'!1ı~ 
yurdunu türkün son bır avuç yıgı
di ile kurtardıktan sonra bir de 
gördük ki - ve bu, ilk sayım idi -
imparatorluğu üç kıtaya oturt
muş olan soydan ortada 14 - 15 
milyon can kalmıştır. 

Bunun Jıika,vesi gibi anlatıl
ması da uzundur. Biz zaten şunu 
söylemek için bu acıklı kapıyı çal
dık ki, hiç bir memlekette nüfus 
meselesi Kamfılist Türkiyede ol
duğu kadar ulusal olamaz. 

Fransız, alman, İtalyan nüfus 
edebiyatlarında nüfusçuluğun ha
yatın her alanına kol a.tm~ş akis
lerini, heyecanlarını, ıddıalarını 
çırpınışlarını buluruz. "Azalıyo
ruz .• ,, derler. "Çoğaldık .. ,, derler. 
"Taşıyoruz .. ,, derler. Ve işi sade
ce nüfus bakımından değil de bir 
memleketin rakama dayanan mo
dern idaresi bakımından da alın
ca, nüfus işinin bugün her ileri 
memlekette he! işin başı ve sonu 
anlamına geldiğini bir başka yazı
mızda işaret etmiştik. 

işte bu kadar önemli olan nü
fus davasını, genç düşünen ve 
genç basaran bir büromuz görü
yoruz ki. ulusal bir ölçüye çıkar
masını, yani onu, gereken önemli
likle erkekli di~ili genç ihtiyar her 
türkün kaf asma ve gönlüne kak
masını baŞ,armı.~tır. 

Ayın yirmh;ınde, sayılıyoruz. 

Kaç kişi olduk an/asılacak. 
Ve bu i.'j her gerektikçe tekrar

lanacak. 
Ve her tekrarlandıkça, türk, 

dü~ünüp gerisini ve ilerisini gö
recektir. 

Çoğaldığını, güzel yurdunu 
doldurduğunu, çalışan kolların 
arttığım görmek arzusu-ve sevin_
ci ayle terbiyesme ve ayle terbı
yesinden ulus tHbiyesine girdik
çe. bu e.'!Sİz davanın inadcı kuru
ciısu lnönii'nü ve onunla beraber 
de istatistik genel direktörlüğü
nün metodlu, duygulu ve modern 
çalışmalarım benliğime benlik ka
tı1 masınm verdi~i anlatılmaz se
v:nçle analım. 

Burhan BELGE 

Sıyasal bilgiıer okuluna 
bu yıl 100 talebe 

alınacak 
Bu vrl İstanbulda bulunan sı

yasal bilgiler okuluna yeniden yüz 
yatılı talebe a1 ınması kararlaşt~
rrlmıştır. Sıya;;ai bilgiler okulu ~
çin Cebecide yapılmakta olan bı
no da yakında bitmiş olacaktcr. 
C'h:lecek yıl şehrimize gelecek o
lan bu yüksek okul için Kültür 
bakanlığınca ayrıca hazırlıklar 
yapılıyor. Sıyasal bilgiler okula
sından bu yıl dıploma almış olan
lardan birçoğunun atanmaları ya
pılmı§ttr. 

ULUS 

AB 
ISTANBUL TELEFONLARI : 

Harb Akademisinde 
İstanbul, 30 - Harb akademi

sinde yarın törenle diploma dağı
tılaca 1<tır. 

Sıhhat Bakanı geliyor 
ıstaııbul, 30 - Trakyada kı

sa bir etüd yolculuğu yapan Sıh
hat Bakanı B. Refik Saydam bu
uün İstanbula geldi ve akşam An-o . 
karaya hareket ettı. 

Yaralanan öğretmen 
İstanbul, 30 - Bugünkü gaze

telerde Kabataş lısesinden Bur
han adında bir çocuğun, sınıf ta 
kaldığı için Kabataş ve Haydar
paşa liseleri almanca öğretmeni 
B. Linte'yi yaraladığı yazılmıştı. 
Polisin öğrendiğine göre Burhan 
okuldan üç ay önce kovulmuştur. 
Sabıkalıdır ve bu hareketinin o
kul derslerile ve numaralarla ala
kası yoktur. Öğretmen Beyoğlu 
erkek hasta yurdundadır. Yarası 
ağır değildir. Bir haftaya kadar 
iyileşerek çıkacaktır. 

İş kanunu projesi 
İstanbul, 30 - Ulusal endüstri 

birliği iş kanun:ı projesini gözden 
geçirmeğe basladı. 

Ehli hayvanlar sergisi 
İstanbul, 30 - Yarın açılacak 

olan ehli hayvanlar sergisine 25 
kısrak, 48 tay, 16 boğa, 15 inek ya
zıldı. Sergiyi ilbay açacaktır. Ser
ginin mükafatı 2000 liradrr. 

İnhisarlar idaresinin 
gelirleri 

İstanbul, 30 - İnhisarlar ida
resinin hazırladığı bilançoya gö
re tütünün bıraktığı gayri safi ge
lir 32, İl(kilerin. 4.5 milyon liradır. 

Kadıköy - Gazhane 
tramvayı 

İstanbul, 30 - Kadıköy - Gaz
hane hattında bugün yapılan tec
rübe iyi netice verdi. Yarın hat 
i~letmeye açılacaktır. 

Yeni orta okulumuz 

İstanbul gazetele 
rinin haşyazıları 

C • ( teki yazısında B. 
Umhurıye Yıınııs Nadi di_ 

yor ki: 

"Uluslar sosyctesı paktına a:ıaghh

t:;ımız İngilterey:- taraftarlık olmadığı 
gibi, İtalyaya düsmanhk göstermek fik. 
rinden de hiç mu'hem değildir. Bu sa
dece pakta nisbetle bizim ödevlerimize 
teallük e-den bir vaziyettir. İtalya ile 
aramızda dostluk muahedesi var. İngil. 
tere ile de hiç bir düşmanlık sebebimiz 
yoktur. 

İngilterenin ltalyaya karşı çok ıleri 
gördüğü ihtilafa gelince, bizi bir taraf. 
ta bırakan, Fransa dahi şimdilik bunu 
bir İngiliz - İtalyan ihtilafı saymakta
dır. Dikkat ediniz: İtalya . milletler ce
miyeti ihtilafı değil İtalya . İngiltere 
ihtilafı. 

İtalya bu mahiyetinden tecrit edil -
medikçe küçük ve orta devletlerin ora· 
da bir taraf lehini! veya öbür taraf aley. 
hine yer almaları tabii manasız olur. 

Milletler cemiyeti misakına gelince 
esas ve usul itibariyle ve herkesle bir
likte onun hükümlerine riayetkar ol • 
mağa çalışmakta kusursuz olmamağa 

çahşacağımrzı -;oylemeğc hacet bile 
yoktur. 

ZAM JI' N da, Zaman imzalr 
.r'a. yazıda da deni/i_ 

yor kı: 

"Bizimle iyı gt:çinen bir memleke. 
tin bugün bulumluğu müşkül vaziyet· 
ten istifadeye k:ııkı\imak türkün ezeli 
mertlik hasletine tRmamile münafidir. 
İtalyanlar, durup clururken bize karşı 
herhangi bir harekete geçmedikçe ken
dileriyle dost olacağımıza katiyen emin 
olabilirler. Hele simdi içinde bulun
dukları gaileli g:.in lerinde kendilerini 
değil filen izaç etmek, hatta biz.im yü. 
zümüzdcn, mana,;ı, sözlerle ve rivayet. 
lerle bile rahatsrz r>lmalarma razı deği· 
tiz.,. 

omcn uçal<lai"I 
(Başı ı cı sayıfada) 

bir ucuş yapmışlardır. Misafirler ro -
men ve türk bayraklariyle süslenmiş o 
lan alanda Sil bakanlığı hava yönetkerı 
Bay Celal, Genel Kurmay hava danış -
mam B. Mecid, Türk hava kurumu baş
kan yardımcısı Bay Feridun, Romen et
çisi ve romen elçilik ileri gelenleri ile 
hava subaylarımız tarafından karşılan
mışlardır. 

Çocuk esirgeme kurumu arka- Konuklarımız misafir bulundukları 
sına düsen eski orta okul binası Ankara ve Belvü palasta öğleye ka-
Kültür bakanhğı tarafından yeni dar dinlendikten sonra birçok ziyaretler 
kurulmasına karar verilen orta o- yapmışlardır. Bu arada kendilerine s:· 
kula bina olarak verilmistir. Bu Bakanhğmı ziyaretleri sırasında Sil Ba-
rada bu yıl yalnız orta kısım bi- kanı General Kazım Özalp tarafından 
rinci sınıflar ders okuyacaktır. Atatürk'ün anısı olarak birer altın saat 
Mekteb kız ve erkek talebeler i- armağan edilmiştir, Misafir uçmanlaı 
çindir. Buraya alınan talebelerin dlin en son olarak Trük Hava Kurumu 
çoğunu, şehrimizdeki orta okul- nu gezmişlerdir. 
lara bu yıl başvuran talebelerin Dün saat 20 de hava yönetgeri, ko· 
yersiz kalanları teşkil etmekte- nuklara Anadolu kulübünde bir şölen 
dir. vermiştir. ~..;,_ __________________ ~------ı. 

LER 
SA\ Jf A:. 

illerde geneJ nüfu~ 
sayımına hazırlık 

İstaitstik genel direktörü 
Hava tehliliesini hi • ve uzman gezilerinin so-

lenlerin verdikleri nuçlarını anlatıyor 

para 
Hava tehlikesine karşı türk u

lusunun giriştiği savaşın 1 ilkteş
rindeki verimini Türk Hava Ku
rumu bütün yurddaşlara teşekkür 
ve övüncle ilan eder: 

Hava tehlil~esini bilen üye sa-
yısı: 29.413 

Yüken tutarı 1.298.258 lira 
Yardrmcı üye sayısı 198.058 
Yüken tutan 616.185 lira 
Genel tutarı 1.914.443 lira 
Işyarlarm her ay verdikleri 

yüzde iki bu hcscba katılmamış
tır. 

Valuflar genel direk
törü diyor ki .. 

Yanında enspektörler kurulu 
başkanı B. Sadettin olduğu halde 
dört gün önce Konyaya giden va
kıflar genel direktörü B. Fahri 
Kiper dün şehrimize d0nmüştür. 

B. Kiper bu gezisi ve türlü 
vakıf işleri hakkında bir yazarımı
za şunları söylemiştir: 

- Azad gününden faydalana
rak vakıf işlerini yakından incele
mek ve işyar arkadaşlara lazım o
lan direktifleri yerinde vermek ü
zere Konyaya gittım. Konyadan 
eyi duygularla döndüm. Kamuta
yın açılması dolayısile bugünler
de başka yerlere gitmeği düşün
müyorum. 

İşlerimizin esası "Kuyutlu vak
fiye .. dir. Çok önemli ve değerli 
olan bu kayıdlar ve def terler şim
diye kadar İstanbulda idi. Bunla
rın hepsini Anitaraya getirmek is
tiyoruz. Onun için dayremizde 

arşiv olabilecek yerler hazırlat
maktayız. Büdce imkan verdikçe 
onları bugünkü anladığunız dile 
göre değiştirmek düşüncesinde

yi.z. Bu suretle atalarnnızm bırak

tıkları ulusal eserleri türk genç
liği okuyacak ve anlıyacaktır. Bu 
iş çok büyüktür. Birkaç ayda biti
rilemez; yıllar 1azrmdrr. Bunlar
dan, memleket içinde ve dışında, 
bütün kültür atam faydalanacak 
ve o zaman vakıfların değeri daha 
çok anlaşılacak ve bilinecektir. 
Bir de çok önce başlanıp yarım 
bırakılan "umum emirler,, i bir a
raya toplıyarak bastıracağız ve 
direktörlüklere göndereceğiz. 

Fırsat bulabilirsek işyarlan

mız için bir kurs açacağız. Burada 
işyarlara yeni metodlarla çalışma 
yollarını öğretmek düşüncesinde
yiz. 

Nwnerotaj ve 
sayım hazırlık

larını teftiş icin 
İstanbul, Kon
ya, Seyhan il
lerine g i d e n 
Başbakanlık is
tatistik genel 
direktörü Bay 
Celal Aybar 

dün Ankaraya Uzman Dr. C. 
döndü. Genel Brüschwciler 

direktörün bu inceleme ge
zisinde uzman Dr. C. Bürschwei
ler ve kültür bürosu direktörü B. 
Cemil de bulurunuştur. B. Aybar 
bu üç ildeki durumu gazetemize 
şöyle anlatmıştır: 

"- İstanbulda sayun danış
manı ile buluştuk ve İstanbulmı 
türlü yerlerinde numerotaj kon
trolları yaptık. İstanbul sayım bü· 
rosu ile konuşarak bazı zorlukları 
gözden geçirdik. İlçelerin saynn 
hazırlıklarına baktık. Bundan baş· 
ka İstanbuldaki 10 ilçenin itçebay
lan ile 40 kamun bayma sayımda 
dikkat etmeleri tazım gelen nok
talar hakkında bir konferans ver
dik. Konyada aynı şekilde hazır
lıkları inceledikten sonra sayım 
isyarlan ile halktan 1000 kişiye 
sayımın faydaları ve nasıl yapı
lacağını anlattnn. Ertesi gün ya
kın kanuın ve köylerin numara ve 
sayım hazırhklanm gözden geçir
dik. Ayrıca iki ilçebayla bu işler 
icin konuştuk. 

Kon yanın sa} ım hazırlıkları 
takdir edilecek kadar iyidir. Ada
nada da aynı incelemeler yapılmış 
ve binlerce kişinın toplandığı bir 
yerde sayım işleri uzun uzadıya 
anlatılmıstır. Adananın ha.:ırlık
lan da iyidir. Elaziz hattının ona
rılması uzun süreceğinden şimdi
lik merkeze döndük Sayım günü
ne kadar fırsat bulursak diğer il
ler de dolaşacaktır. Genel duyuş
larımız, sayımın bu defa geçen sa
yımdan daha iyi hazırlandığı mec
kezindedir.,, ,, 

,, " 
Hükümetimiz tarafından ge

çen yıl gene memleketimize çağı
rılan Dr. C. Brüschweiler sayı
mın sonucu alınıncaya kadar 
memleketimizde kalacaktır. İsviç
re federal hükümeti istatistik bü
rosu direktörü bulunan bu değerli 
uzman sayım işleri hakkındaki gö
rüşlerini bir aytarımıza şu sat'I
larla anlatmıştır: 

- Gezdiğimiz yerlerdeki in
celemelerime gıöre sayını hazırlık
ları dikkatle yapılmıştır. Hele 
Konya ve Adanada, kenar mahal
lelerde ve küçük köylerde sayım 
hazırlıkları çok yolundadır. Yalnız 
İstanbulda bazı mahallelerde he
nüz numerotaj tamamlanmamış
tı. Geçen yıl benim de bulundu
ğum sayım deneçleri çok iyi so
nuçlar vermişti. Diğer iller de 
Konya ve Adana gibi çalışırlarsa 
sayımın bütün memlekette tam 
bir başarı ile hiteceğinden süphe 
edilemeı:.,. 

Dil, tarih fakültesi için 
Bu yıl derslere şehrimizde baş

lıyacak oli:.n dil larih fakültesinin 
40 yatı talebesi için her türlü ge
reç satın alınmış ve dündenberi 
yatakhanelerin birleştirilmesi işi
ne başlanmıstır. Bu yıl fakülteye 
nehari olarak ı evam etmek için 
i.; şvuracak tal t'elerin hepsi kay
··h dilecektiı. 

Yatı okullarına alınacak 

ta1ebe 

Dost romen uçmenlatınrn karşılanmalarından görıirııısler. 

Ptlrasız vatı r:>kullarma girmek 
için yapılan smacfann sonucu 
hitmek üzerediı·. 29 birinci teşri
ne kadar para.,,/. yatı okullarına a
tanmış oll'n •1lehelerin listeleri 
neşredilmis nl;i ·aktır. 



SAYIFA 4 ULUS 1 lLKTEŞRlN 1935 SALI -
Komşuiarımızdaj 'l'y ' j Biliyormusunuz 
neler oluyor? - abancı gazetelerde okudu~larımızj ki ? . . . 

YUNANiSTAN'DA: 

S Yunan üzüm çrkatçıları, bul
gar üziimcülerinin yaptığı reka
bet do]ayısiyle, dışarıya mal gön
dermek isteğinde değillerdir; çün
kü, bu rakabet yüzünden arsrulu
sal piyasalardan kendilerine veri
len fiatlar elverişli değildir. Yu
nanistandan gönderilen cins reza
lu olup, kilosu 6,5 drahmiye satıl
maktadır. Yunanistandan bugüne 
kadar 275 i Girid. 75 i Ejyali'den 
olmak üzere 350 vagon üzüm gön
derilmiştir. 

§ Yunanistan deniz kurmayı, 
harb donanmasında askerlik hiz
metinin en az 18 aya çıkarılması 
için bir etüd hazırlıyarak deniz 
bakanlığına vermiştir. Deniz ba
kanmm da bu projeden yana ol
duğu ve gelecek kahine toplantı
Janndan birinde hizmetin artırıl
masını önergeyeceği söyleniyor. 

§ Yunan deniz tecim direktör
lüğünün yaphğı bir istatistiğe gö
re, t ağustos 1935 tarihinde hep
si 125.165 tonluk 76 vapur i~siz 
olarak durmaktadır. 1 temmuz 
1935 tarihinde ı,sız vapurların 
sayısı 76 ve tonajı 153.414 idi. 
Geçen yılın 1 ağustos tarihinde de 
tonajı 183.748 olan 85 vapur iş
sizdi. ı~tiyen vapurların 58 i yük 
18 i yolcu vapurudur. 

BULGARİST AN'DA: 

§ Bulgaristanla Yunanistan ara
sındaki alış veriş 1935 yılının ilk 
ayı içinde geçen yılın aynı devre
sine göre artmıştır. 1 ikinci ka
nun 1935 den 30 haziran 1935 e 
kadar Bulgaristan Yunanistana 
6.127 .000 drahmilik mal satmış, 
buna karşı Yunanistandan 
13.903.000 drahmilik mal almıt
tır. Geçen yılın aynı devresi için
de Bulgaristan Yunanistana sattı
ğı 1 .077 .000 drahmilik mala kar
şı ondan 7.483.000 drahmilik mal 

almıştı. 

§ Bulgaristamn ihtiyaçlarını ka
padıktan sonra 15.000 kilo pamuk 
kozası artmıştı. Bu mikdar, çok 
iyi fiatlarla Almanyaya satılmış
tır. Bu sıralarda dünya piyasala
rında pamuk kozası üzerine istek 
artmıştır. 

§ Plevne' de açılan boynuzlu 
hayvanlar sergi~i çok parlak ol
muı, sergiyi gezenlerin sayısı 25 
hini bulmuştur. Sergide satılan 
186 tane gene boğanın her birinin 
ortL:ama satış fiatı 8.000 levayı 

bulmuştur. Bunlardan bazıları 

12.000 levaya kadar satılmıştır. 
§ Bulgaristanda Kula ilinin 

Gramada köyünden D"nko Çonof 
adında birisi, bu köyün etrafında 
toprağı kazarken, eski paralar ve 
süs eşyası ile dolu bir tencere bul-
muştur. Bunlar arasında 3 tane 
gümüş bilezik, 1181 tarihinden 
kalma 9 tane gümüş türk parası, 
4 tane büyük A \'usturya parası, 

11 tane ufak giimüş para, iki ta
ne yüzük, iki küpe gibi şeyler var
dır. 

YUOO~LA VY ADA: 

§ lç Bakanlığınm vercngı bir 
kararla, Yugoslav iç bakanlığı iş
yarlarınm, izin alarak kurulmuş 
sıyasal partilere girmeleri ve bun
ların işleriyle uğra~maları yasak 
edilmiştir. Bu karara uymıyan 
işyarlara ceza verilecektir. 

Ş Yugoslav tiize hakanı 8. M~ş
ku lin, ''rüşvet,, it: savaşmak için 
hazırlanan ka1mn projesi metni
nin uzmanlar komisyonunca göz
den geçirildiğini gazetecilere söy
lemiştir. Kanunun çok sert olan 
hükümleri, sırasına göre hB.kanları 
bile meşgul tutmaktadır. Bu ka
nun projesi bakanlar kurulunca 
onaylandıktan sonra parlamento
ya ıevkedilecektir. 

• 

Akdenizde İngiliz, fransız; İtalyan donanmaları 
Taymis'in bir yazısı: Roma ve Cenevre 

Akdenizdeki sıyasal durum un çok gerginle§miş olduğu bu sım larda, Akdeniz devletlerinin 
donanma kuvvetlerini biribirle Tiyle kıyaalamak faydasız bir ıey olmıyacağı için, eski Avustur -
ya - Macaristan İmparatorluğunun hattı harb gemisi kumandanlarından Fon Avay'ın bu mev
zu üzerinde yazdığı bir yazıyı okurlarımıza sunuyoruz. 

:r. :{. ~ 

lngiliz kabinesinin yaptığı son toplantı dolayısiyle bir yazı ya zan T aymis gazetesi, aynı .za -
manda İtalyan kabinesinin de yaptığı toplantıdan ve Cenevre'deki konu§malardan bahsettikten 
sonra, ltalyct'nın, soğuk kanlılıkla dü§ündüğii takdirde Habq anlaşmazlığını barış yoliyle ko • 
tarmak isteyen lngiltere'ye hak vereceği sonucuna varmaktadır. 

1922 yılı şubatında Vaş.ingtonda ya· 
pılan donanma andlaşmasında, İngil

tere. Fransa ve İtalya arasındaki deniz 
kuvvetlerinin ni&beti 5 :1,75 idi. Buna 
göre büyük Britanyanm 525,000 tonluk 
Fransa ile İtalyanın da 175,000 şer 

tonluk muharebe gemileri olacaktı. 

Kruvazörler, destroyerler ve denizaltı 

H.l.ı TIHf\RPGEMISİ KR.UAZ.DR. 

altına almıştır. Buna karşı İngilizlerin 
de, bir yandan Süveyş kanalını öbür 
yandan Celıelüttarıkı kapamağa ve do
layısiyle Akdenizi tecrid etmeğe ve 
bunun sonunda da, bava yolJarı ikinci 
derecede kalacağından, barb çıkınca 

İtalyanları doğu Afrikasındaki har-b 
cephelerinden ayırmağa yetecek geniş 

lngiltere ve ltalyanrn deniz kuvvetlerini gösteren mukayeseli grafik 

gemileri hakıkında bir andlaşma yapıl. 
mamıştı. Uçak gemilerinin nisbeti bü. 
yük Britanyanm 135,000 ton Fransa ile 
İtalyanın da 60,000 er ton olarak sınır
landmlmıştı. Bu andlaşrnada zehirli 
gaz kullanılması yasak edilmiştir. 

Bu duruma göre, İtalya ile Fran
sanın donanmaları bir araya gelmiş bi
le olsalar, büyük Britanya, 5 :3,5 rusbe. 
ti karşısında gene her i·kisine de çok 
üstün bir durumdadır. 

Büyük Britanya 1925 te tezgahlara 

koyduğu iki tane süperdretnot'u bu ta

rihten iki yıl sonra bitirdi. 

Nelson ile Rodney, en modern sa

vaş araçlariyle silahlandırılmışlardrr. 

40,000 tonluk çelik yığmı, her biri 

50,000 beygir kuvvetinde buhar türbin.. 

leri 23,5 deniz mili hıziyle yürütmek

tedir. Üçlü taretlere yerleştirilmiş o· 

lan 40,6 santimlik 9 tane top, her biri 

1060 kilo ağırlığında 6 tane gü11e sa

vurmaktadır. 

Bu dağ gibi gemilerin her 'birinde 

torpidolara karşı koymak için 6 çiftli 

taretde 15,5 santaimetrelik 12 top, 6 ta

ne 12 santimetrelik uçak müdafa topu 

ve ayrıca 27 tane de makinalı top var. 

dır. Akdeniz devletlerinin bu büyük 

zırhlılara karşı koyabilecek aynı değer 
ve kuvv.::tte gemileri yoktur. Bundan 

başka on tane dretnot, iıç muharebe 
kruvazörü (bu gemilerin ağır topları, 

büyük süratleri vardır, fakat zırhları 

zayıftır.) lngilterenin aktif donanması · 
nı tamamlamaktadır. 1918 de yapılan 
Hud adındaki muharebe kruvazörü, bu· 

günkü günde, dünyanın en büyük ve 
en süratli harb gemisidir. 46,000 tonluk 

olan bu zırhlı 262 metre uzunluğunda 
32 metre genişliğindedir. Bu gemiye 
hız verildiği zaman, 10 metre suya gÖ

mülerek, saatte 31 deniz mili (57,4 ki. 

lomctre) sürat yapmaktadır. İngiltere· 

nin, hepsi 200 uçak taşıyan 6 tane bü

yük uçak gemisiyle birlikte ayrıca, 20 

büyük ve 48 tane küçük kruvazörü, 158 
destroyeri ve 70 denizaltı gemisi var. 
dır. 

Havada, İtalyanlar üstündür. 
İtalya, son yıllar içinde daha çok, 

torpido, denizaltı ve hava filolarına ö. 
nem verdiğinden büyük gemi olarak e· 
linde dört tane eski dretnot vardır. t. 
talyanların, 1 uçak gemisi, 60 destroye. 
ri, 45 torpidosu, 72 denizaltı gemısı 

45 hücum motörbotu, 19 hafif ve 10 ta. 

ne ağır kruvazörü vardır. 
Uçaklara gelince, İtalya bu bakım· 

dan Akdenizin havalarını egemenliği 

ölçüde araçları vardır. Zaten daha şim. 
diden, İngiltere, Mısır üzerinden uçul. 
masını yasak etmiş olduğuna göre, bu 
gibi uçaklara ateş edileceği de tabiiğ· 
dir. Böyle olmakla beraıber: İtalyanlar 
da Sicilya ile Tunus arasını (75 deniz 
mili = 140 kilometre) kapamak suretiy· 
le Akdenizi ikiye ayırabilirler; yani 
Cebelüttank'la Malta veya Süveyş ara. 
sını kesebilirler. İngilizlerin donanma 
üssülharekeleri olan Cebelüttank ve 
heJe yakın bir durum içinde oluşu do· 
Jayısiyle Malta adası İtalyanların uçak 
hücumlarına birer hedeftir. 

Her iki devletin de süel zayıf taraf

ları vardır. İngilterenin, temerküz et. ' 

tirilmiş ağır topçu ateşine uzun müd· 

det dayanamıyacak bir durumda olan 

Malta, Mısır ve Cebelüttarıık giıbi yer

leri vardır. İtalyanların zayıf tarafları 

ise, birinci derecede Akıienizin kapan. 

ması ikincisi de kıyılardaki şehirleri· 

nin bombardıman edilmesi meselesidir. 

Büyük zırhlı bakımından. Fransanın 

donanması italyan donanmasına önemli 

deHcede üstündür. Bugün, Fransanın 

altı tane eski ve dört tane de yeni dret -

notu var. En yeru zırhlısı bu yıl bit. 

miş olan Dönkerk adlı harb kruvazörü· 

dür. Bu gemi, yalnız 8 tane 33 santim

lik topla silahlanmıştır. Bu gemi sını. 

fı. almanlarm son sistem luuvazörleri· 

ne karşı yapılmış olup hattıharb gemi

si; le zırhlı kruvazör tipi arasında bir 
şeydir. 

Almanların 10.000 tonluk ve altışaT 

tane 28 santimlik topla silahlanmış, 26 

not süratinde olan bu kruvazörleri, sü. 

ratli olduklarından kendilerinden kuv

vetli olan dretnotların önünden sıyrı

lıp kaçabilirler bir kudrette idiler; 

ancak, geri kalan bütün gemi tiplerine 

üstün bir durumda bulunuyorlardı. Fa. 
kat Fransa, 26,000 ton büyük1üğünde 

30 not süratinde olan Dönkerki yap. 

tıktan sonra, alınanların bu sınıf ge. 

mi:erine üstün bir hale girdi. Bundan 

ıbaşka Fransanın, iki uçak gemisi, 10 

ağrr ve 15 hafif kruvazörü, 75 destroye · 
,.; ve torpidosu, 108 denizaltı gemısı 

var iri, bu bakımdan hepsinden ilerde 

bulunuyor. 
Noyes Viner Jurnal'dan 

* :{. * 
Taymisin bir yazısı 

ROMA VE CENEVRE 
İngiliz kabinesi bu.gün yeniden bir 

Usnomal toplantı yapıyor. Geçen ay 

yapılan böyle bir toplantıdan bugüne 
geJinciye kadar bakanlar arasında za. 
man zaman toplaşmaJar ve italyan • ha. 
beş anlaşmazlığı üzerinde bir takım 
konuşmaJar olmuştur. 

Bugün Sir Samuel Hor'un Cenevre· 
de İngilterenin genel sıyasasını anlat
masından ve beşler ılı:omitesinin anlaş.. 
mazlığa bir çare bulmakta iciz kalma. 
sından sonra ilk defa olarak bakanlar 
kurulu genel bir toplantı yapmaktadır· 
lar. 
Aynı zamanda Roma'da faşist bakall

lar kurulu da toplanmış olacaktır. Bu. 
gün ortada Uluslar Sosye-esi andlaş. 
masının bozulması ve konuşma yolu 
ile barışçıl bir anlaşmaya varılması 

için gayet hafif umudlar vardır. 
Musolini'nin önergeleri reddetmesi 

ve buna 1::rşılık Baron Aloizi vasıta. 

siyle karşı önergeler yapması üzerine 
bu konu üzerinde konuşulup konuşu · 
Jamıyacağı anlaşılacaktır. 

İtalyanın bir takım mülahazalar or
taycı atması üzerine beşler komitesi ö. 
nergelerinin neler olduğunu neşrederek 
İ:,in koianlmasını konseye bırakmaktan 
başka bir çare kalmamıştır. 

Habeş imparatoru, İngiltere ve Fran. 
sa tarnfmdan verileceık bir takım top. 
ra1<lara karşı bir takım topraklarmdan 
vaz geçmeğe razı olmuştur. Bundan 
başka Negüs, Habeşistanda elbirliği et· 
mek üzere Uluslar Sosyetesinin Habe· 
şistandaki bütün çalışmaları kontr;l 
etmesini ve medenilik yolunda kendi. 
sine yardımlarda bulunmasmr onayla. 
mıştır. Bundan başka İngiltere ile 
Fransa, İtalyanın Habeşistan ekon()ffiİ· 
sini onarmakta elbirliği etmesine razı 

olmuş bulunmaktadırlar. 

Bütün bunlar, tabiiğ olarak, İtalya· 
nm haılıes imparatorluğunu parçalamalt, 
Amharik tarafları da dahil olmak üze. 
roe bütün memleket üzerinde süel bir 
kontrol kurup, Habcsistanm dışarı 

dünya ile olan ilgilerini kesmek yolun. 
da ileri attıkları dileklerden çok uzak 
şeylerdir. 

Bu akla uymryan, tatbik edilemez 
ve haksız dileklerlıe komitenin kurucu 
ve kurtarıcı önergelerinin uyuşamıya· 
cağr beJlidir. 

Eğer İtalya, hala konusmaya devam 
etmek istiyorsa, ona hiç bir kapı kapa-
1 1mış değildir. Komitenin koyduğu 

esasların dışına çıkmama•k ve İtalyanın 
oratik alanda yapacağı itirazları din. 
!emek üzere konuşmalara başlamıya hiç 
bir sey engel olamaz. 

Fakat bunda andlaşmanın ruh ve 
esasından fedakarlrv lar yapılamaz ve 
geri kalmış, zayıf bir memleket oldu. 
ğu için Habeşistanı kuvvet ve zor altı· 
na almağa izin verilemez. Bu hususta 
kulla:ıılacak araçlar akıl ve tüzedir. 

Fakat B . Muso1ini'nin, ulusal onur, 
intikam ve beyaz ırkın şerefi sözlerini 
,.. ı a atarak kazanmak istediği istila 
ve zapt hakkını ona vermek eldeki 
prensiplere uymaz. 

Şimdiye kadar, o, Cenevrede top
lanmış olan tarafsız uluslara hep bun. 
lan söyliyerek onları etki altında hı· 
rakmağa uğraşmrştır.,, 

Betkede yeniden konuşmalara gi. 
rjşilmesi ihtimallerinden bahsolunduk
tan ve yeni konuşmaların sosyete dışın. 
da lngiltere, Fransa ve ltalya arasın. 
da yapılması yayrntılarr incelendikten 
sonra zaten bu büyük devletlerin elçi
li'Jr.Jeri arasrnda konuşmalar yapı/agel. 
mekte oldıığundan bu işi sosyete dışı. 
na almakta fayda bulunmadığı anlaşıl. 
makta ve söze şöyle devam olunmakta
dır: 

Bugün yeryüzünde ltalyadan baş. 
ka herkes, doğu Afrikasına gönderil
miş olan İtalyan askerlerinin geri geti. 
rilmesini yürelkten istemektedir. Bu 

Lavrens'in vasiyeti 

Hayatının sırla dolu macerala
rı yüzünden ölümüne pek çok kim
selerin inanmak istememiş oldu -
ğu meşhur Lavrens artık sahiden 
ölmüşe benzemektedir. Gazeteler· 
de okuduğumuza göre bu hünerli 
casusun vasiyeti bile acılmıştır. 
memleketi hesabına birçok d 0 fa
lar hayatını tehlikelere koymuş ve 
pek az adamın cesaret edf: -
bileceği işler görmüş olan Lav -
rens geride ve sanılabileceği 
gibi P"k büyük bir servet bırakmış 
değildir. Bütün bıraktığı 7441 in
giliz lirasından ibarettir. B':l para
nın en büyük kısmı ölünün eserle
rini bastırmak ödevj kenJ;..,e ve
rilmi, olan kardP"i ArnoJd Lav -
rens'e kalmaktadır. 

Güzel bir usul 

Macariatan'ın finans bakanlı -
ğı vergi ve resim borcu olduğu hal
de adrea bırakmadan ortadan kay· 
bolanları yeniden bulmak için gü
zel bir usul keşfetmiştir. Böyle 
yolsuz hareket edenlerin isimleri 
bütün gazetelerle ilan edilmekte
dir. Bu haberi okuyanlar arasında 
çoğun kaça~ı hükümete hRber ve 
rec~k bir dü.manı çıkmakta ve 
böylece de onu e]e geçirmek imka
nı bulunmaktadır. 

Negüsün aslanları 

26 eylôl günü Habe~iatan im -
paratorunun sarayında bulunan 
aslanlardan bir kısmı dışan kaç -
maya muvaffak olmutlardır. Bun 
lar sokaklarda bir adamı, iki arab 
atmı ve bir kaç koyunu öldürdük
ten sonra takiblerine koyulan iki 
yüz kadar asker tarafından, güç
lükle öldürülmütlerdir. 

K.ıral Jorj'un lıilıayeleri 

Yunaniıtan'a ıelmeye bazu -
lanan eıki kıral Jorj menfada bu
lunduğu müddetçe kendisine ya -
pılmı' olan garip teklifleri hiki -
ye etmekten çok hoşlanmaktadır. 
Bunlar arasında hakikaten tuhaf 
olanlan da vardır: mesela bir kon
serve fabrikası yeni bir markayı 
piaytaya sürmek için buna kıralm 
ismjni koymak istemi~tir. 

Birkaç ay önce de bir ameri -
kan filim şirketi kuala Holivud'a 
gelip filim çevirmesini teklif et -
nıiştir. Ve bu filimde kendisine 
verilecek rol neydi biliyor musu -
nuz? Jül Sezar rolü. 

hareket, şerefsiz bir hareket olmıya. 

caktır: çünkü böyle yapıldığı takdirde 
insan kanı dökülmiyecektir. 

... Medeniyet dünyasmın nizamları 
ve arsıulusal ilgilerinin kanunları, az 
buçuk eksik de olsa, Uluslar Sosyetesi 
andlaşmasrnın içindedir. 

Bu, biiyük" dünya harbının deneme· 

lerine ve yüksek ihtiraslarına bugün

külerden on yedi yıl daha yakın o1an 

hükümet adamları tarafından yapılmış

tır. Bundaki erge de bütün bir mene. 

niyet dünyasını yıkılıp yok olmaktan 
korumaktır. 

Bugü•ı bu andlaşmanın aciz kalma • 

s ..,. katlanmaktan ise onu vaktiyle 

vücuda getirmeğe hiç girişilmese daha 

iyi olurdu. 

İngilizler, İtalyanlarla almanların 

Uluslar Sosyetesine karsı takındıkları 

durumu görmezliğe gelemezler. Onla· 

rm bu durumu, bu andlaşmaya karsın 

olduklarından ileri gelmemektedir. Bu 

durum, faşizm ile naz.izm'in S<>syeteye 

düşmanlığı bugünkü statüko'yu boz. 
durmak istemiyen bir araç olduğun
dandır. 

.... İtalya, başı serinledikten sonra 
durumu bir inceliyecek olursa o za. 
man İngilterenin güttüğü sıyasada ne 
kadar içtem ve haklı olduğunu, h. ıı 

sıyasal ergeler için araç ettirmem ~e 

ne 1':?.dar kuvvetle karar verdiğini an. 
lıyacaktır ... ,, 
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Dt>kıorumuzun köşesi: Spor: 

Ka b hastalığı nasıl 
başlar, nasıl nlaşıhr? 

Balli:an oyunları 
İstanbul, 30 (A.A) - Pazar günü 

havanın kararması dolayısiyle yarım ka. 
lan sırıkla yüksek atlama müsabakası

na bugün devam edilmiştir. 
Alınan sonuçlar şunlaırdır: 

Evcil hayvanlar serg ·si 
Anıkara ilbaylığı, il çiftçileri ara· 

smda iyi hayvan yetiştirme merakını 

artınnak üzerıe hazırladığı evcil hay
vanlar sergisini bu yıl da açmıştır. Bu. 
nun için Ankara hipodromunda hayvan 
locaları hazırlanmıştı. Sergiye 42 kıs.. 

rak, 99 tay, 87 teke, 96 keçi ve 125 

çepiç gelmiştir. Pazar günü 15.30 da 
sergi törenle açılmıştır. Tarml bakan. 
lıs.-..~önetgeri B. Atıf, ilbay yardımcıs• 

nin, üçimcü, Gölb.ısı İncek koyün<len 
Muradın, üçüncu, Haymananın Hall:!ç. 
1ı köyünden Mehmedin, üçüncü Hay. 
mananın Hallaçlı köyünden Taiilıin, 
üçüncü, muhafız alay 'batarya komu ... 1nı 
Saidin tayları Hekimiikte olduğu kadar halk ara. 

smda da iyi kullanrlmıyan bir bilgi 
vardır: "Kalb diğerlerine göre en az 
yorulan ve en çok dayanan bir örgen. 
dir !.,, Belki de doğru olan bu bilgi bir. 
çok kimselerin, kalbin yüklendiği ağır 
ve öı;emli yükün önemini kavramadan 
onun hastalığından ötürü ilk beldekleri 
benimsememek ve yapılmaS"r kolay ve 
doğru olan ilk ba·!uların gecikmesine 
ve bu suretle de ilk önce tedavisi im
kanh olan hastalığın tedavisini imkan
sız ve sonu tehlikeli bir kalb hastalığı 
haline geçmesine seıbeb olunmaktadu. 

Kalbin normal çalışmasının bozul. 
mağa başladığını bildiren beldekleri bil. 
mek, sıbatmı seven herkes için ç.ok fay
dalıdır. Birçoklarımızın duydukları 

halde aldırış etmedikleri bu küçük de. 
ğişiıkJiJcJer, hekimlikte ve sağlığın bu 
bakımdaki durumunda büyük ve son. 
suz bir değeri vardır. KaJb hastalığının 
karakteristik olan ilk alametlerinin en 
önemlikri şunlardır: Nefes darlığı, a. 
yaklardaki ve vücudun diğer kısımla
rındaki şişlikler, kalb nahiyesindeki ağ. 
rılar, çarpıntı ve kalıb ritmasrnın bozul. 
ması. .. Bunları krsaca gözden geçire. 

lim: 

NEFES DARLIGI. 

Bunu hekimliğin anlattığı gibi de
ğil de tam bir hasta dili ile söylemek 
lazımgelirse: "Oturan veya yatan bir 

insanın, normal surette nefes alıp ve
rirken birdenbire, sanki hava yetmiyor. 
muş duygusuna kapılarak eksik havayı 
tamamlamak için solumasını sıklaştır. 
mak zorunda kalması,. hali ile an1at
tıJabilir. Beldeğin büyük bir an -
lamı vaırdır. Aynı nefes darlıkları, 

ciğerlerinden hasta olan insanlarda da 
görülebilir. Yalnız şu faııkla ki sonun. 
cularda, yani ciğerlerinden hasta olan. 
)ardaki nefes darlığı devamlıdır. Hal. 

ıbuki kalbindeki hastalıktan ötürü olan· 
tarda ise, hastalığın seyrine uyan belli 
başlı bir devresinr. kadar arada ıı.rada 

gözüken devamsız nefes darlıkları ha. 
tinde göze çarpar. Bu nefes darlıklar1 
nöbetleri gitgide sıklaşır ve nihayet 
yerleşir. Nöbet tipleri birkaç türlüdür: 

a) Kuvvet harcamadan ötürü nefes 
darlıkları: İlk önce meydana gelebilen 
nöbetlerdir. Bu cins nötetler daha zi. 
yade ya§ça gene olan insanlarda mey. 
dana gelir. Hiç bir zoru ve şikayeti ol
mıyan bir kimse günün birinde mese. 
la bir merdiven veya yokuş çrkarken 
göğsüne birden gelen bir srkıntr ve a. 
ğırhğın tesiriyle yoluna devam ede. 
mez: birkaç dakika dinlenmek ihtiya
cını duyar. Bu sıkıntı ilk önce belirsiz 
gibidir, az sürer, çabuk geçer. Çiinkü 
bu devrede k?lhteki hastalık çok zayı! 
ve önemsiz bir kertededir. Küçiik bir 
benimseme ve bakrm ile önüne geçile. 
rek iyi olaıbilir. 

b) Sırtüstü yatışlarda göze çarpan 
soluma güçlükleri; Birinci tip nefes 
darlr.klarınm yanında yer bulan bıı ne. 
vi nefes darlıkları karakteristiktir. Ha<;. 
ta. akşanı üstü yatağına yatmak iizere 
uzanırken birdenbire meydana gelir; 
krsa ve güççe bir nefes alma halinde 

arkasından boğucu bir öksürük hasta
yı yatırtmaz. Hasta ancak yatış vaziyı>. 
tinden oturuş vaziyetine geçergeçmez. 
bu gıcık ve öksürük kaybolur. 

c) Uykuda iken meydana gelen ne. 
fes darlıkları: Hasta uyuduktan üç dört 
saat sonra boğuluyormuş duygusiyle 
yatağ'ından fırlar, nefes darlaşır ve ;ı. 

ğırlasrr. Kriz birkaç dakika sürer, kay

bolur. 
d) Sabah uyanışlarında gözüken ne. 

fes darlıkları: Normal olarak uyku es· 
nasında kalbin naıbız sayısı ağırlaşır ve 
azalrr. Normal bir insanda uyku halin. 
den uyanış haline geçişin verdiği fizi. 
yolojik değişmede normal olmıyan bir 
hııl yoktur. Kalbinden hasta olanlarda 
ise vaziyet terı:inedir. Kalb dinlenme ha
linden uğraş haline geçişte birdenbire 
ADAPTE olamaz. Bunun sonucu ola
rak nefes darlığı göze çarpar. Hasta 
normal nefes ahs vaziyetine geçinceye 
kadar birçok defalar dinlenmek ve ge. 
ni§ nefes almak ihtiyacını duyar. 

e) Yemeklerden sonra gelen ncfPs 
darlıkları: Kalbin hastalığı için tama. 
1r1ile özel sayılmıyan bu gibi nefes dar-

1 

lıkları çok defa aşırı derecede yemek 
yedikten sonra göze çarpar. 

f) Heyecandan ötürü nefes darlık
ları: Adından da anlaşıldığı gibi sinir. 
ler cümlesinin bir MEKANİZMASI 
altında meydana gelir. 

Anlattığımız dereceye hııdar nefes 
darlıkları koruyucu tedavilerle iyi edi. 
JebiJir. Fakat hastanın bu beldekleri 
benimsememek suretiyle hastalığının 

ilerlemesine seceb olduğu ilerlemiş 

şeklinde koruyucu tedaviJcrin etkisi 

yoktur. Hastalık ilerledikçe nefes dar. 
Jıklan sıklaşır ve yerleşir. Hasta ancak 
bir koltukta dinlendiği zamanda nefes 
darlrklarmdan biraz olsun kurtularak 
rahat edebilir. Bu kerteden sonra he
kimin titiz ve dikkatH tedavisi ile ra. 
hat edebilir. Fakat şans nis~ti çok de. 
fa azdır. 

ŞİŞLER. 

Hekim dilinde ÖDEM dediğimiz 
~işler deri a1tmdaki uyluklarda inc:e 
damarlardan, deveran zorluğu dolayı. 
siyle süzülen kanın su, yani serom kıs. 

mrnm toplanmasından ötürüdür. Nefec; 
darlığında olduğu gibi hastalığın ilk 
zamanlarında ayak ve bilek kısımların. 
ela göze çarpacak kertede toplanır. Sa. 
hahleyin kolayca giyilebilen fotin veya 

iskarpin akşam üstü ayağı gittikçe sık. 
mağa başlar. Böbreklerin iyi süzeme

mesi hali de ödem yapabilir. "İdrarın 

tahlili,, ile bu iş anlaşrlabilir. 

Kalbin yetişememesinden ötürü ö. 
demlerin bu ilk şekillerine aldırış etmi

yen hastalarda hastalık gittikçe ilerle0r. 
v zaman karaciğer ve kalb büyüdüğü gi 
bi bütün vücud şişmeğe ve sonunda kallı 
zayıflamağa başlar. Bazı kimselerde 
kalb ile hiç bir ilgisi olmıyan yersel 
ve sınırı küçük olan ödemler vardır. 

(Varis, flebit) bu hal siyah kan da
marlarının bozukluğundan ötürüdür. 

KALB NAHİYESİHDEK1 ACRILAR 
Bunlarr üç grup içerisinde gözden 

geçirelim: 

l) Düzenli olmıyan aralarla birden
bire meydana gettn kalb ağrıları: Bun. 
ların çok defa kalb ile ilişiği yoktur. 

Sakinlik halinde iken gözükür. Düşün. 
meden ötürü sinir ağrılarıdır. (NEV. 
RALJİ). Fakat bu biçim ağrıların ya-

mnda çok önemli ve en ufak bir cehdle 
meydana gelen kalb ağrıları vardır ki 

ağrı ile birlikte nefes darhğr göze çar. 

par. Bunların kökü çok defa kalıb a.. 
dalesi elyafının ve onu besliyen damar. 
larrn ispazmozundan ve tamam olmama· 
sın•' '1 ötürüdür. Birçok kalb uzmanlaırı 
bunlara anjin ağrıları adını verirler. 
O zaman kalb ağrısı yalnız kalb nahi. 
yesinde kalmaz, ,sol kola doğru az çok 
yayrldığı görülür. 

2) Ani ve devamh oJan kalb nahiye
si ağrıları: Kalbin dış zarı, AN EVRİS. 

M A. AORTİTE ve kalb desamlannın 
da tam olmamasr halleri gibi hasta

lıkların sebeb oldukları ağrılardır. Bu 
cins ağrıların yerleri hep örgen olarak 
kalb nahiyesidir 

3) Tansiyon yüksekliği, zatülcenb 
gibi kalb yakını hastahkların yaptıkla. 
rı ağrılar vardır ki gerek bu cins ve 
gerek az yukarda anlattrğrmız iki cins 
kalb ağrılarının bildirdikleri hastahlf 

tiplerini ayırd ve teşhis etmek, hastanın 
kendisi tarafından kabil değildir. Gör. 
düğümüz gibi bunlar biribirine o ka. 
dar yakındırlar ki sebeblerini iyice an
lamak ve cinslerini ayırd etmek ıçın 

hekimin aletlerle çok dikkatli muaye. 
nelerini zorağlı kılar. 

KALB ÇARPINTILARI VE KALB 

RİTMASININ BOZUKLUKLARI 

Çarpıntıların da. kalb ağrılarında ol. 
duğu gibi ayrrd edilmesi hastaca çok 
güçtür. Bununla beraber sebeblerini 
kısaca anlatalım: Çarpıntr, miyde ve 
barsak savaslariyle sıkı bir ilişiği var. 
dır. (Kabızlık, hazımsrzlık. .. ) Kadınla. 

rın tenasül örgenlerinin fiziyolojik uğ. 
raşlarla da bağlılığı göze çarpar. (Ge. 
belik, adet kesimi .. ) sinirleri bozuk o. 
lan insanlarda da gene çarpıntı vardır. 
İçki, kahve fazla cigara içmek çarprn
tıyı doğurur. Bunların dışında kalan 
çarpıntılar kalbin hastalığı i]e ilgili -

l - Çolençıos (yunan) 3,70, 2 
Bakov (yugoslav) 3,60, 3 - Tonas (yu 
nan) 3,60, 4 - Fethi (türk) 3,5i>, 5 -
Kalay (yugoslav) 3,50, - Ayhart (ro 
men) 3,50. 

Sırıkla atlanın birincisi yunanlı 
Çolenços müsabaka harici yaptığı atla. 

ma tecrübelerinde 3.85 atlamıştır. 

~~-----·-·---------POLiSTE: 

Kamyon çaqlarak yaralandı 
Şoför elazi2h Suleyman oğlu Halil 

dün kullandığı 1034 numaralı lı:amyoola 

Ankaraya gelmekte iken Akköprü ya. 
kınında kızılcaharııamlı Mustafaya çar. 
parak baş ve ellerinden yaralanmasına 
sebeb olduğu an1aşı1mış ve suçlu §Oför 
Süleyman yakahnmıştu. 

Bisikfct hırsızı 
Dün kız liseı.ı önüne bırak.Jlan er. 

kek lisesine aid bisikleti işçilerden Ali 
oğlu İbrahimin çalarak götürdüğü ha
ber alınmış ve yap>lan araştırmadan son
ra suçlu 1brahim yakalanarak tüzeye 
verilmiştir. 

Hir e' in hacası tutuştu 
Dün, Miısakımilli ma.ha1Jesinde otu. 

ran Osman Nurinin evindeki ocağında 
ateş yakılırken ı.zun zaman temizlen. 
mımüş olan ocağın kurumlan tutu§muş 
ve yangının büy\ime&ine meydan. veri]. 
meden derhal y~tişen itfaiye tarafın
dan söndürülmü tür. Polis gerçin yap
maktadır. 

Yakalanan heybe lıırıoıızı 

İtfaiye meydanında rençber Remzi -
nin dün bir araba üzerinde bırakıp 

gittiği bir tane hali heybesini Polatlılı 

Osman adında birisinin çaldığı anlaşıl -
miş ve yapılan kııa bir araştırmadan 

sonra suçlu heybe 11e birlikte yakalana -

rak tüzeye götürülmüştür. 

Mısıı .. güzeli dünya 
güzellik kıraliçesi 

MükMat kazanan t>ır 1111t 

B. Salahaddin Oner ve daha birçpk zat 
larla halk vıe köylülerimiz bu açılma 
töreninde bulunmuşlardır. 

Jüri dört şubede aşağıda adları ya
zıh kimselerin hayvanlarını birinci, i~ 

kinci, üçüncü olarak seçmişlerdir: 

KISRAK ŞUBESİ: 

( Binek ve koşum için yetiştirikn at 
lar iç.indir.) 

Birinci, Haymananın HaJaçh köyün. 
den Mehmedin, biı lııci Haymananın 

Halaç1ı köyünden Hüseyinin, ikinci, 
Haymananın Yağlıpınar köyünden lb
rahimin, ikinci, Golbaşı İncck köyün

den Oı;manın, ikinci, Gölbaşı İncek kö. 
yünden Osmanın ikinci, ikinci, Koçhi. 
sar Ayş.ebey kö}ünden Bekirin, üçün. 
cü, Göibaşı Çakal köyünden AH Osma
nın, üçüncü, Aya'i ilçesinden Hasanın 

üçüncü, Koçhisarm Ayşebey köyünden 
Bekirin, üçüncü, Polatlı ilçesinden Sır
rının kısrakları. 

Birincilere 60, ikincilere 40, üçün. 
cülere 30 lira öden \·eritmiştir. 

TAY ŞUBESİ: 
Birinci, Haymanımın Ahiboz köyün

den Yakubun, birinci, Haymananın Yağ. 
lıpınar köyünden İsmai1in, ikinci, Hay

mananın Ahiboz köyünden Yakubun, i
kinci Polatlı ilÇt'binden Sırrının, ikin. 
ci Haymananın Yaghpınar köyünden 
Yakuhun, ikinci. Haymananın Hallaçlı 
köyünden Mehmedin, üçüncü, Çubu. 
ğun Abadan kövıinden Hasanın, üçün· 
cü, Polatlının Alcgöz köyünden Ali-

Birincilere 60, ı kincilere 40, iiçun
cülere 30 lira verilmiştir. 

TEKE ŞUBESİ 

Birinci, tiftik sosyetesinin tekesi, 
birinci, Polatlının Alegöz ~öyüııclen 

Alinin, ikinci, Haymano:ının Hacımurat 
köyünden Davudun, ikinci, Ankar;:ının 
Susuz köyünden Seyid Alinin, ikinci, 
Haymananın Yaglıpınar köyunden İb. 

rahimin, ikinci, Höymananın Haliaclı 

köyünden Hüseyinin. ikinci. Polatlının 
Selmanlı köyünden SaCetin tekeleri 

Birincilere 20, iıuncilere 10 lira ve. 
rilmiştir. 

KEÇİ ŞUBESİ 

Birinci, Haymananın Hacmıurad 

köyünden Davudun, birinci, Haymana.ı 
om Halfaçh köytlnden Mehmedin. i· 

Sergi bin~cilerinden bir keçi 

kinci, Ankaranın Örencik köyünden 
Rifatın, ikinci, Polatlının Alegöz kö
yünden Alinin, ikinci, Ankaranm Ka~ 
rataş köyünden OS?nanm, ikinci, Anka. 
ranın Macun köyüden Mehmedin ke. 
çil eri 

Birincilere 20, ikinciler-e 15 lira ve· 
rilmiştir. 

ÇEPlÇ ŞUBESİ 

Birinci, tiftiık sosyetesinin çepici, i· 
kinci, tiftik sosyetesınin ikinci çepici, 

ikinci, Çıbığın Kızık köyünden Hasa. 
nın, ikinci, Çıbığrn Kızık köyünden Ha. 
Jilin, ikinci, Anbra.nm Yavrucuk kö. 
yünden Ahmedin, ikinci, Çıbık ilçesin· 
den Niyazinin ikinci, Balanın Kömür
cü köyünden Hüseyinin, ikinci, An'ca. 
ranın Yuva köyünden Ahmedin, ikinci, 

Haymananın Hacımıırad köyünden Azi. 

zin çepiçleri. 

Birincilere 15. ikinci 1ere 10 lirıı ve. 
rilmiştir. 

Tüze Bal{anlığıııda yeni atannıalar 

.Bruksel, 30 (A.A.) - Arsm 1 

sal güzellik müsabakasında mısır
lı kız dünya güzeli seçilmiştir. 

dir. Br.r"aklarda rastlanan solucan _ 
]ar iç ifraz guddeleri savaş1an çar _ 

pıntı yaptıkları gibi kalbin ritmasım 
da bozabilirler. Görülüyor ki bütün 

bunları ayırd etmek hasta için çok güç
tür. çarpıntısı olan bir kimse bunun se. 
bebini bilmesi gönlünün rahatlığı için 
lüzumludur. Kalbin hasta1anmağa baş. 
ladığmı bildiren çarpıntı ve diğer bel. 
elekleri bu suretle anlatmış oluyoru7 • 

Bu beldekleri vaktrnda beniımsiyen bir 
kimse kalbinde başlıyan bir hastalığı 

vaktinde hekimine baktırtarak sıhatini 
koruyabileceğine emin olmalıdır! 

Dr. Baha ERKAN 

Nut: Üç ay evel Avrupa etüd gezisi. 
ne gitmeden okurlarımızdan aldığımız 
mektublardaki dileklerini bu yazımızlrı 
yeriae getiriyoruz; gedkmemizi bağış. 
lamala11nı dileriz Dr. B. E. 

Açık bulunan Malatya tüze ihtisas 
hakyeri genel savamanhğına, baş sava -

manlık yardımcılarından Bay Ahmet 
Lütfi, onun yerine yargutay raportörle· 

rinden Bay Halid, Behisni bükümenli -
ğine Kahta hükümeni Bay Mustafa Re

şid, Balıkesir azalığına, Kilis hukuk hu
kümeni B. Ali Riza, Uşak azalrğma Ma-

nisa ceza bükümeni Bay Fehmi, İstanbul 

asliye azalığına eski Gelibolu genel sa -
vamanı Bay Muzaffer, Samsun ceza hu
kümen1iğine Kırşehir ceza bükümcr 
Bay Hamdi, Amasya azahğın:ı İmroz 

genel savamanı Bay Cemal, ordu azalı -
ğına Kayseri ce:za hükümeni Bay Zeki. 

Yabanabat genel savamanlığına eski ı~· 

ze ceza hükümeni Bay Cevdet, Sultani

ye hükümenliğine Antalya ceza hiikii -
meni Bay Ahmet Rifat, Vezirköpt'Ü aza 
lığına Islahiye genel savamanı Bay H.ı 
di Ömer. Torol sulh hükümenw· 

Sorgun genel savamanı Ahmet Fuad, 
Nallıhan hükümen1iğine Arapsun gc'ic' 
savamanı Bay Ahmet Cemal, Manisa ce

za hükiımenliğine Bursa ceza hükiimc11i 
Bay Yahya Naci, Çiçekdağı hükümenli
ğine Manisa genel savamanı Bay Tahir, 

Manisa genel savaman yardımcılığına Ci

çekda ğ hükümeni Bay İbrahim Avni, 
Antalya ceza hükiimenliğinc Gebze ge

nel savamanı Bay Kadri, Menemen ce -
za hükümenliğine Nevşehir genel sav.:ı

manı yardımcısı Bay Ahmet Kemal, A
dapazarı sulh hükümenliğine Eriş ge ~ 

nel savamanı Ahmet Süreyya, Sandıkh 

\ 

ceza hükümenliğine gene] savamanhk 
yardımcılarından Bay Nafi Bolvadin ge· 
nel savamanhğına Nezip genel savama-

nı Bay Necati, Kandira ceza hükiirnr-•;. 

ğine İskilip genel sav aman Rı:ıy l Yam 'i, 

Dinar ceza hükümenlif(nı L •. •l ra "<' _ 

za hükümeni Bay Sabri Dündar, Geh~e 

genel savamanlığına Gerze genel sav·1• 

manı Bay Celalettin, Manisa ceza h i . 

kümenliğine Uzunköorü genel sa "'"n ı 

nı Bay Celil. onun yerıne Bıı7c?arla f' 

nel savamanı Bav M h-net Z ki, Ger e 

genel savamanlr na M nisa C" hii'. i 

meni yardımcısı Ba , Hikmtt, f:ivas I' _ 

nrl savamanlığına Türe diplomalılar ı

d n Bav Mııstafa , Burdur g nı 1 <;a -

vamanh~rna tiire cliplomalılarından B ıv 

CC'lal Balıkesir •encl savamanlıi!ına ı, j. 

kümen namzedi B,v Necmt.'~tin, Kiıt h· 

ya genel sav;:ımanlığına hükü-nen na 'l· 

zedi Bay Mehm,.t, Siirt genel savam.>n· 

lığına türe .-i:nıomalrlarmdan Ray K"r.-ıal 

Saray sorr,u hi;kümenliğine Manavgıı1 

sorgu hükii leni Bay İhsan. Söke sorg:J 

hiilaimer.liği vardımcılığına DiyarhPkir 

sorgu hükümen yardımcısı Bay Os:r.an 

Urla sorgu hükümenliği ya.-dımcılığıııa 

Karaburun Sorgu hiikümeni yartlnncısı 

Bay :Mehmet Raşid, Kalecik sorgu hi.i -

kümcn1iği yardımcılığ'ına Dörtyol sor

gu hükümeni yardımcısı Bay Kazmt, 

Mut sorgu htikümen yardımcılığına Ma

nisa sorgu hükümen yardımcısı Bay 

Mehmet Sabri, Eşme sorgu bükümenli

ği yardımcılığına Bahçe sorgu bükü • 

meni yardımcısı Bay Sami'nin atanma .. 

lan onaylanmı tır. 
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Selanikte kıralcılarla 
cumuriyetçiler 

çarpıştılar 
(Başı ı. ci sayıfada) 

karmıştır. Hükümet, bunlara siıkiinet 

tavsiye edince, Veııizelistler ve komü
nistler jandarmalara karşı gelmişler ve 

Sofuliıı He komünist Passalidis balkona 
çıktıkları vakit daha büyük bir şiddet
le bağırmaga ve küfretmeğe baslamış. 
tardır. Bu hareketi dogru bulmayan 
ıt>ir kısım halk, Venizelos taraftarları 

ile komünistlere hucum etm;şıerdir. 
Gazetelerin verdiği haberlere göre, 

aralarında Selanik emniyet dire<ktörü 
de bulun:ın 30 kiı1i hafifçe yaralanmış. 
tır. 

Kıralın hemen getiril -
mesi isteniliyor 

Atina, 30 (A.A.) - Havas ajansı. 
nm özel aytarmdan: Ulusal kurul bu· 
gün toplanacaktır. Kıralcı saylavlardan 
bir grupun iç ve arsıulusal durumları 

ileri sürerek plebıı:itin geriye bırakıl· 

masını V'C hemen kıralm getirilmesi ka. 
rarmı vermesini kuruldan istemesi ih. 
timali bul11n-1u ~u "'öyleniyor. 

ıimJı:;t• rwsıl oldu;; 
Atina, 30 (A.A.J - Atina ajansı bil. 

diriyor: Dun Selan•kteki cumurcu mi
tingi tertıu edenkr, Hweral lideri B. 
Sofulisden sonra, sol partiler oruntağı 
Passalidis'ın bu partiler adına söz ala
cagını bildinnişıerdi. Bunun sonucu o. 
larak mutedil cun1uıcular böyle bir top. 
lantıya iştirak etmekten çekinmişlerdir. 
Bazı gôsterıciler raat 17 ye doğru, BB. 
Sofulis ile Pası.alidıs'in söylev vere. 
ceklerı cumuriyet meydanında toplan· 
mışlardır. Şehrin tm lü mahalleler~ 

den gelen Venızt>lı.,tlerle komünistler 
uç, clort bin kışı,,'< bır kalabalık teşkil 
ediyorıarJı. BB. Soiulis ve Passalidis, 
lıbcral.er kulu u ... a.konunda görünün. 
ce, yan evler 11 lkllkonlarma çıkmış o. 
lan halk ıle topl111tıyı seyre gelen bir. 
çok yuı dd .. şlar Venızelistlerle komü· 
nist erı ten .ıcl edC'rek kıralhktan yana 
gosterılerde bulunmuşlardır. Tabanı:a 

ve hançer t ı naktcı olan komiınistler 

kıraıcılara s ldı: aı.~ lar ve bu saldırışa 
pe :< abii o arak, ı...ncılcılar da mukab le 

e d.r. Giiruitüyü ve bagırısları 

cluy k hadise y-:rıne koşan birçol. kı· 
ra .. ııaı. al'\adaş.arına ,katılmışlardır. 

Buı e .e veniz~lıst ve komünistlerle 
kır r ara ın·l,ıkı çarpışma biıyu. 

mı 

ı , t • ı.runda kalan 1andar. 
ır o'< hücumı!arı sonra düzeni ye. 

rı ı tir. Bıı taraftan Venize 
lı kaçarken, diger 
t m • ' meı;daııda, gerek yan so-
k <l ton ana11 kalabalık bir halk 
kıı • ., kıralı alıuşlamıştır. 

.., n t. hcmt"'1 temin edilmistır. 

1timufo ıt•vkif ediletı 
''"mu riyet<.·Uer 

At.na, 30 ( lı.. ı\ ı - Havas ajansının 
ögrcndigınc go Atina yakınlarında 

muhacirlerın maiıalıesini gezmekte o. 
lan cumurıyet miıdafaa komitesi üyele. 
ri polis tanıfınctım teV'kif edilmistir. 

Cumuriyet{ilerin prolcsıosu 
Atina, 30 (A.A) - Cumuriyetçi 

partilerin başkanları basına verdikleri 
bir bilcliriğde dünkü Selanik hadise -
ledni protesto etmişlerdir. 

ANKARA RADYOSU 
19.30 • Çocuk saati 
19.45 - Muaiki. 

Bebwnann. Sonate le minöı 
Keman: Necdet Rumi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

Z0.05 - Teknik yenilikler saati 
Z0.20 • Musiki : 

Dvorak 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

Bir üyelik için seçim 
Ankara llulkeui lfo~kanlı

ğımlan: 

Evimizin dıl. tarih ve edebiyat 
şubesinin idare komitesinde boş 
bulunan bir üvelik için 7 birinci 
teşrin pazartes• günü saat 18 de 
seçim yapılacn '<tı r. o·ı, tarih ve 
edebiyat sn be, ne y;v.rlı hüı:;n ü-
yelerin sözü ~ ... ı.:en s Le ·~, \11' 
l,. ·., · '1ileriz 

Bayındırlık işleri 
(Ba.Jı 1. ci sayı/ada) 

nın açılması bu yılki büyük yapı 
çalışmasının muvaffakiyetle ba
şarılan birinci ıusmmı teşkil et
mektedir. Bu kısım üzerinde Yıl
dızım, Göllük, Somucak, Kurşun
lu, Otkararlar, Çerkeş olmak üze
re altı istasyon vardır. Bunlardan 
Çerkeş 4 bin nüfuslu bir ilçe mer
kezi olup bütün ilçenin nüfusu 
60 bini geçmektedir. Artık gün ile 
söylenilebilecek kadar kısa bir za
manda Cerkes~en ileriki kısım da 
eski ba;aja icadaı tamamlanın
ca oradan öte zaten işlemekte olan 
hatla birleşerek, Filyosa kadar a
cılmış olacaktır. 

Şimdiye kadar Çankırıya git
mekte olan Ankara gezicileri yol
larını biraz <lah~ ileriye uzatmak 
zoruna katlanırlarsa Filyosun 
kumluk kıyılar.rıda ve denizin se
rin köpüklü hafif dalgalarile yı
kanmak ve enginlerden gelen 
mevsim rüzgar ıarmm temiz ve ha
yat verici havasını göğüslerine 

doldurmak imkanını bulacaklar 
dır. Bu hattın Filyos tarafında 150 

kilometrelik bir uzunluğu üzerin
de misli görülmeınis bir derecede 
tabiat güzellik!eı·ı ve çam orman
ları vardır. Bu volda bir deta do
laşmak imkanın~ bulacak olanlar 
yalnız hattın gllzelliklerini gör
mekle kalmıyacak, yedi sekiz yıl
dan ber.i birçol. mılyonlar harca
narak tamamlanan hattın üzerin
de yapılmış olan gerçekten büyük 
ic:le;~ ve her biri nefis birer sanat 
eseri olan pek l(ok köprüleri gör
mek ve memleketimizin en uzun 
tüneli olan Yatıbeli tüneli icinde 
70-30 dakikalık bır yolculuk yap 
mak fırsatını bulacakları gibi şim
diye kadar memleketin bayındır
laşması yolunda yapılmış olan iş
ıerin değerli bir tarafını görmek
le de zevk ve gurur duyacaklar
dır. 

Bu hat Filyostan sonra, a~ıl 
hedefi olan siyah cevherin bulun
duğu büyük havzaya girmeğe baş
lıyor. Bugün Filyostan sonra Ça
tal ağzına kadar birinci kısım ve 
Çatal ağzından Zonguldağa ka
dar ikinci kısım iızerinde dahi pek 
önemli ve büyük işler yapılmakta
dır. Filyos - Çatalağzı ve Çatalağ
zı - Zonguldak k151mlan uzunluğu 
tutarı 26 + 750 kilometredir. 

Hattı yapmakta olan B. Ab
durrahman Nacidir. 

Bu kısımlarrla hepsi 7000 met
re uzunluğunda 16 tünel vardır. 
Köprülerin sayısı da 77 ye varır • 
Bu kısımlarda toprak işleri bitmek 
üzeredir. Bütün uzunluk üzerinde 
2400 isci vardır. Tünellerin açıl
masında en mükemmel aletler ve 
tüneller içerisinde havalandır
mak için en yeni vantilatörler kul
lamlmaktadır. 

Bu vantilatörler şehir elektri
ğinden faydalanılarak işletilecek
tir. 

Hat iberinde çalışan işçilerin 
sıhhatlerini korumak üzere Fil
yosta bir dispanser vardır. Kilim
lide de üstenci tarafından bir dis
panser yaptırılacaktır. İşçiye ise 
girerken müteahhit tarafından 
gündelik ve işe girdikleri günü 
gösteren bir kartla sıhhat ve mu
avene kartı verilmekte, yaptırı-

lan barakalar<la yatırılmaktadır. 
Müteahhit işçiye peşin para ver
mekte ve işçi de bu para ile yiye
ceklerini isted:.:.·leri yerden almak
tadır. Bununla beraber müteahhi
rlin fınnlan ôa vardır. 

JLUS 

Baf rada seller bir 
çok zararlara 

seheb oldu 
Bafra, 30 (A.A.) - Dün yağan 

şiddetli ve sürekli yağmurdan A
laçam çayı taşmış ve cadde kena
rındaki tütünlerini kurtarmak is
tiyen üç kişilik bir ayleyi seller 
tütün salaşıyla beraber sürükliye
rek köprüye ç;ırpmış ve köprüye 
atlamak istiyen üç kişi suya düşe
rek boğulmuşlnrdır. Bunlardan 
başka daha üç kişi de gene sellere 
kapılarak boğulmuştur. Selin an
sızın bastırması yüzünden daha 
birkaç kişinin boğulduğu ve dere 
1•cnarına rastlıyan yukarı köyler
·le de sellerin ;nsan ve hayvan sü
rtikleyip götürdüğü söylenmekte 
ise de bunların sayısı anlaşılma

mıştır. İncelemeler yapılıyor. 

Bafra, 30 (A.A.} - Yeni alı
nan malumata göre Alaçam su 
baskınından 30 tütün salaşı, 15 sa
manlık ve bir kargir değirmen 
bendi yıkılmış 3 kadın iki erkek 
denize sürüklenerek boğulmuştur. 
Hayvan zayiat! coktur. 

Giresunda korkunç bir 
fırtına 

Giresun, 30 (A.A.) - Bu akşam 
hızla esen yıldız rüzgarr denizde 
karada büyük fırtına yaptı. Birçok 
hasaratı ve insanca zayiatı mucib 
oldu. Limanda demirli bulunan üc 
yük motörü, 3 yelkenli ve 4 mav
na battı. Tayfalarından 17 si bo
ğuldu. 6 sı sahi1cten halat atılmak 
suretile kurtanidı. Diğer vapurlar 
ıse en yakın limanJara sığmdılr 
Karada telgraf \'e telefon hatları 
kırıldı. Ağaçlat devrildi. Vilaye
tin her yer·le telgraf muhaberesi 
durdu. Büyük dalgalar sahilde se· 
rili f ındrklann bir kısmmı alıp gö
türdü. Sahildeki fındıkların üze
rinde uyumakta olan iki hammalt 
deniz aldı. Bunlar da güçlükle kur
tarıldı. Zayiat ve hasaratm haki
ki mikdarı henüz tesbit edileme
di. Fırtına şiddetle devam etmek
te, büyük dalgalar sahilleri şid

detle dövmektedir. 

Faydalı yağmurlar 
Amasya ve Holudan gelen ha

berlerde, buralarda yağan fayda
lı yağmurların çiftçilerin yüzünü 
güldürdüğü bildirilmektedir. 

Öğretmenlerin ders 
saatları 

İstanbul ve Ankaradaki bütün 
lise öğretmenlerinin haftada 18 
saat ders okutmaları yükümü 
Kültür bakanlığı tarafından karar
laştırılmış ve ilgili direktörlükle
re hildirilmiştir Eskiden Ankara 
ve İstanhuldaki li~e öğretmenleri 
15 saat ders okutmakta idiler. 

"Maliye meslek okulu,. 
açıldı. 

Finans bakanlığının kendi iş
yarlan icin a tıe-ı "maliye meslek 
okulu,, bugün veni yıl derslerine 
başhyacaktır. Rı1 vıl her zaman 
kinden cok talp\ e vardır. 

Regai!) gecesi 
30/Eylfıl/935 pazartesi günü recebi 

şerifin iptidası rılmakla 3/ 4 birinci teş. 
rin perşembe akşamı (Cuma gecesi) 
leylei regaip oldıı~u bildirilir. 

20 tLKTEŞRtN PAZAR 

Genel nüfus sayımı 
r erli, ~-abancı herke. o giin buluntlııiu yerde ken(1isini 

yaz<lıracflktır. 

Bas vekalet 

L ... --.. -··-------------•-sta_t_iıtik 1 jıru•m Mi~diirlüğÜ 

1 ILKTEŞRlN 1935 SALI 

AVRUPAYA TALEBE 
GöNDERtLECEK 

M. T. A. ENSTİTÜSÜNDEN: 
1. - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya musa. 

baka ile sekiz talebe gönderilecektir. İstiyenlerin aşağıdaloi prtla. 
rı haiz olmaları lazımdlr: 

a) Tfrrk olmak, 

b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tanı 
olmak, (sıhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 

c) Lise mezunu olup fransızca, almanca, İngilizce dillerinden 
birısini okuyup yazabilmek, 

d) Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak, 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M. T. A . Enstıtüsünde 9. 

teşrini eve} 1935 tarihinde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imti
hanında muvaffak olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz 
ettikleri derece iti!bariyle ilk sekiz arasında mevki almaları lazım. 
dır. 

3. - Tahs. e gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri ka. 
dar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta vesaik mükcl. 
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 foto~ı.ıfı 
ile dilekçelerini 7 tcırinievel 1935 akşamına kadar Ankarada IVI. 
T. A. enstitüsü genel direktörlüğüm· "Öndermiş olmaları ve 8. 
teşrinievel 1935 tarihinde yapılacak • ıı muayenede hazır bulun. 
maları lazımdır. 1-4337 

Nafıa Bakanlıfhnrlan: 

Kapalı Zarf Usuliyle El siltme İlanı. 
1 - E>ksiltmeye konulan iş: ( Frat nehri üzerinde Mal.ıtya Vi. 

}ayetinde Ihç ve Erzincan Vilayetinde Kemah Demir köoriil,.ri 
inşaatı. 

İnşaatın ke~if bedeli (48147.50) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Naha işleri şeraiti ttmumiyesi, 
d) Tesviyei türabiye, Şose ve kargir inşaat.ı dair fenni şartname. 
c) Betonarme büyük köprüler hakkında f,..nni şartname. 
f) Keşıf hutasa cetveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı (241) kuruş bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti şoseler reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18·11.935 tarihinde pazarte ::ıı günü saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisligı dairesinde yapıla
caktır. 

4 - Eksıltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (3611) lira 6 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bumlan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
plması lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulundugı.na dair vesika. 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları iha. 

leden en az üç gün evel göstererel. Nafıa Vekaletinden 
alaca'kları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü macidede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Ek. 
siltme komisyonu ttisliğine maıkbuz mukabilinde verilecektir. Pos· 
taile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa· 
ate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühür rı"umu ile iyice kapa. 
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2703) 1-4374 

Ankara Müstakil Jandarma tahu

ı·u komutanlığından 
1 - İkinci ihalesine de istekli çıkmıyan a~ağıda çeşitleri yazılı 

erzak 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi mucibince bir ay içinde 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 21-10.935 pazartesi günü yapılacaktır 
3 - Şartnameyi görmok için her gün ve pazarlık günü de mu

ayyen saatmda ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzu 
olacaktır. 

4 - İsteklilerin bu şerait dahilinde vilayet konağı arkasında. 
ki J. M. Tabur karargahı içinde komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. {2822) 
İlk teminat 

Li. Kr 
9 60 

30 50 
11 2S 
9 00 

26 32 
67 50 
18 7S 
37 50 

Ki. 

3200 
9000 

500 
40 

1300 
15000 
10000 
10000 

fi. 

4 
6 

30 
100 
27 

6 
2,50 
5 

Erzakın ('insi. 

Kuru soğan 
Patates 
Tarhana 
Çay 
Gaz 
Arpa 
Saman 
Kuru Ot J-4385 

Jandarma Genel komutanlığı . 
Ankara satın alma komisyonundan 

3.10.935 perşembe günü açık eksiltme usulü ile satın alınacağı 
ilan edilen kömürün şartnamede yazılı evsafına uygun kok -kömü
rü olduğu ve şartnamesi dokuzuncu maddesine yazılan yerli kaydı 
bir sehiv neticesi yazılmcş •ulunduğu ilgilerce bilinmek üzere ilaA 
olunur. (2820) 1-4384 

GONAHIM AŞKTffi 
Kay Francia - Ronald Colman 

Ankara nümune has tahanesi 
Btıı~tabibliğinden: 

Nüfus kanununun 33 üncü maddeaine tevfikan badema berayı 
tedavi hastahaneye yatmak için mücacaat çdeceklerin hüviyet cüz
d~nlarile birlikte gebneleri ve hüviyet cilzdanmm behemehal Ka. 
r:ıııtina memurluğuna teslim edilmesi zaruri bulunduğu ihm olu. 
nur. (2808) 1-4378 



lali, e \ ekaletinden: ., 
i Gümuş mecıdıye ve s mı n 1 şub t 1936 t nhınden 

hı r n herhangı b r kıymetle mubad e vasıta ı ol r k kull. nılmı. 
yac ı "e bunun hı!. f na hareket ed Jer hakkında da t k bat ya
pılaca ı 2257 No. 1 ı k nun ucıbinc ıtan ed Jmı tır. 

Muddetın hitam na az ir zaman kalmı olm n mcbnı h lkı. 
mızm yedınde mevc d bulun n eski gumuş p r nn gerek ver i 
borçlarına ttdıye ed l ek ve ger k e ılan olun n fi ti r il erin. 
den tebdıl ettırılmek ıcın mals ndı .! rına muracaııt etrnelen tek-
r r ıl:'n olunur. (27 3) 1-4319 

Ani ara (~. ;\1iidde1 nı u ınili~nden: 
1 - J.552 lira 70 kuru kesif paralı Ank ra ce c,;i elektrık te. 

ı atının dC' i tiriJmesi te . r.ır açık ek ıltmeye kQnulmu tur. Ek. 
iltme 3 te rinievel 1935 perşembe gunü sa. t 15 de Ankar Muddcı 

U. lık da r ınde yapıl caktrr. 
2 - Muvakkat teminat mikdarı 116 Jıra 45 kuruştur. 
3 - 1 teklilerin tem.mat makbuıu, ıkinci sınıf montorlu eh. 

Jıyetname ı gösterme ı veya bu ehlivetnameyi hau~ bır monto~ ça 
lrştıracağı teahhüt etm- ı ve c ri sen v ait Tıc ret oda ı vr ıkası 
gostennesi l zımdır. 

4 - Şartnameler Ankara muddeı umumılıgınden parHız olarak 
verilir. (2652) J-4148 

.. 
~nl<ara inhL arlar 

Ba~ınijdiirlüğiinden: 
ı - Açık eksiltmeye konan ış Orman çıfthj.!ndckı m mur n ı 

1 ahçesi etraf duvarlariyle evin ~phe ande parmaklık yapılma&ıdır. 
2 - Keşif bedeli 1048 lira bir kuruştur 
3 - Eksiltme 15.J0.935 sah günü saat IS dedır 
4 - Muvakkat inanç parası 78 lira SO kuru tur 
ihale saatrndan iki saat evveline kadar Ankara İnhisarlar Bas· 

aıudurlügü veznesine makbuz mukabilinde vatın)mr olacak1ır 
S - Bu ise ait evrak şunlardır. 
A - Ş rtname 
B - Fenni şartname . 
D - Nafıa umumı şartnarn sı 

C - Pl n 
6 - İı;tekliler 2490 No. kanun ın tarıfatı dahilınde eraıu umu. 

miycyi haİ7: olmnkla beraber fen adamı olmaları meşnıttur 
(2758) J--4301 

Etlik ~lerkez l.Jab1ıratuvarlar; 
Oirektörlii~ünden: 

Miıeasese hayvanatı için açık ckaıltmc 5uretiyle alınacak olan 
60000 ili 90000 kilo arpanın eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 
Tahmin bedeli 5400 liradır. İhalesi 2· 10.935 çarşamba gunli saat 
onbeştedir. Şartnamesi direktörlilcten verilir. Eksiltmeye girecek. 
)erin 2490 sayılı kanunda yazrh şartlar dahilinde ve muayyen ~n. 
de 405 liralık teminatlariyle birlikte Ziraat Bakanlığı muhasebcsın. 
de toplanan komisyona gelmeleri. (2704) 1-4225 

qariciye Vekaletiııden: 
.Hariciye Vekaletinde 11 inci dereceden mevcut munhal m mu.. 

riyetlere talimatnamesine tevf~kan. müsabaka ne memur ·~·?acaktır . 
-Müsnbaıka imtihanı 4 tcşrinısam 935 de saat 10 du Harıcıye Ve

kaletinde yapılacaktır. 
Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4 Uncü 

maddı:sindckilerden başka a ağıda yazıh enafr da haiz olmaları 
lSzrmdır. 

Hukuk, Mülkiye, Ulfunu Siyasiye, 1kdsadiye ve 1çtimaıy.c . ve 
fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret mektepleri veya Harıcı.ve 
mesleği ile alikası bulunan mümasil yulı:st:lc mekteplerden birın. 
den mezun olmak; • 

Müsabaka imtihanı §Öyledir: 
ı - Hukuku Medeniye, Hukuku Duvel, Hukuku HÜsus yei 

Düvel, tktıaat, Maliye ve Tarihi Siyasi (1815 den zamanımıza ka
dar) hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir ve terccme, 
3 - Müsabakada üssü mizanı doldurmak prtiyle en fazla n l

mero alanlar kazanmış olacaktır. 
Müsavat halinde fr.ınıızcailan maada bir ecnebi lısanına vukuf 

eebebi riiçhandrr. 
Taliplerin mektep ıehadetnameleri, askerhklcrını y~ptıkl~r!

na dair vesikalarını hüsnühal ve sıhhat şehadetnamelerı ıJc hüvı
yet cüzdanı veya s~retlcrini istida ile ?~ teırinie~el 935 ak~tna 
kadar Vekalet Zat İşleri daıresi Şcflığıne tevdı eylemelerı ve 
4 te§rinisani 935 de Ankarada Vekalette hazır but?nmalarr asker. 
Jiklerini yapmamış olanla. ın müracaat eylcmemelrı ilan olunur. 

(2722} 1--4255 

Otobüs bilet tarif esi 
Anl~ara Şarbaylı~!ından: 

J İlk te rin 935 de işlemeğc başlıyacak otobu 1 rdc ayın halk
tiln bilet ücretleri aşağıdaki şekilde alınacaktır. 

Otobüs yolları bölgelere ayr:ıı.tışur. . 
İlk bölgeler için· S kuruş, fazla bolgclerın h r bırı ıçın ) UZ< r 

paıa alınacaktır. 
Misal ol rak bu sasa göre Ta handan ba§layan yoku1uk1 rın 

!IU artlara tabi olaca ·ı ilan olunur. (2773) 
A eri fabrikalara 

Taşhandan: 

B kanhklara 
Cebeciye 
Çan kayaya 
Çankaya ilk okul sın 
Dikmene 
Dr Bakanhga 
Ediğe 
Havu.ıbasına 

İstasyona 
Kavakhdereye 
Keçi örene 
Saman pazarına 
SaıTJrk Bakanlığına 
Ta~ım enstitülerine 
Yenişehir ve bakanlıklara 

7,5 
JO 
JO 
20 
17.S 
20 

5 
15 
10 

:5 
J5 
15 
s 
7,5 
1,5 

10 
1-43Jl 

'1,0PO<;llAF 
AIJ 

'7E RES Al\I 
A<~AK 

.. 

.. 

.. .. 

MADEN TETKİK VF ~ 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDEN: 

~ h rlta ttssamlan aranıyor'. İsteklilerin 
Tecrubelf topoır:afla a st"tüsüne mUracaatlan. J--4338 

Ank ra. M. den trtkık ?e arama en ı 

j 15 1 üm ı .. omutanlığı 
Bsk. dan: , 

a. Al. Ko. 

1 - S un g rnızonund bulun n ve lbulundurul cak olan kı-
taat ve mue s t cratının bır senehk ihtıyacı olan (360000) kilo 
ekmckhk un kapalı zarfla cıksıltmeye konulmu t r. Tahmin ~
deli (39600) lir dır. 

2 - Şartnameın 15 TOM. Satın alma komusyonundadır. 
3 - İhalesı JJ. 1. te§rin 1935 cuma günü saat 15 de Tıimen sa. 

tın l~ komısyonundıı kapalı zarf usuliyl yapıJacalrtır. 
4 - İsteklılerin 2490 sayılı kanunun 2 maddesinde yazılı vesa. 

ıklc birlikte gelmelcn 
5 - Muvakkat teminatı (3070) liradır. 
6 - Kap h zarflarını (temmatlnrını h vı banka mektubu veya 

v zn makbuzlannı) ihaleden bır saat evel komisyona ver-neleri 
ıl n olunur (2774) 1--"1315 

, 
-.-.......'-'.hir Çifteler a}gır depo. u 

dircktörJü~ndeıı: 
Açık eksiltme ilanı 

l - Ek ı tmcye kt-nulan iş Mahmudiyede aygır depoı;una aıt 
yanık bın nm tamirıd;r. Keşif bedeli 9382 hra 36 kuruştur . 

2 - Bu i e aıt şa11nameler ve evrak eunlardır 
ft - Eksiltme şartnameı;i 
B - Mukavele projesı 
C - Bayındırlık işleri umumi artnamcsi 
D - Fenni artnrune 
E - Ke if cetveli, metraj cetveli 
F - Proje 
lsuycnleı bu şartnameler ve evrakı her zaman Eıkişehır Bayın

dı lık direktorlüğunde görebilirler. 
3 - Eksıltme 21.9.935 gününden 5.10.935 günü aat il d Es. 

kı ehir bayındırlık direktörlüğunde yapılacaktır. 
4 - Eksıltme. açık eksiltme uıuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kanunun tarıfa.. 

tı dabılinde ıstekhlerin 703.10 lira muuvakkat teminat vermeleri bun
dan ba ka aşağıda yazılı vesıkaları hair olup göstermeleri lbım. 
dır. 

Vesikalar. Tıcaret odau vesikası, emsali işleri hilsniı uretJe 
bıtirdiğinc dair vesaik, ve ihale gününden laakal Uç gun evvel 
Bayındırlık dırektörlüğunden alacağı fenni e:tıliyet vesika&ı. 

(2778) 1--4326 

~t\.nkara Tohum ıslah ista yonu 
•niirl11rlii~inden: 

Ankara Tohum Islah Ista yonu binasında paz rlık u uliyle in
şaat ilih•csi yaptırılacaktır. 

Yapılacak ınşaat ilave ının eşıf bedeli Jl39 hra 64 kuruştur. 
Bu ışe ait şartnameler ilt plan ve ke if parasız olarak Ziraat met. 
tebı caddesi üzerinde Ankara Tohum Islah istasyonu mUdurlüğün. 
den alrnacaktır Pazarlık 11·10..935 cuma günü saat onda tohum 
JSlih istasyonu binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin 85 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat mektup veya 
mak uzları ve ticaret odasından Nafıa Baş mUhcndisliğinden bu 
iş için alacakları vesikalar ile birlikte yukarda yuıh giln ve saat • 

• ta komisyona gelmeleri. (2754) J-429_3 _____ _ 

l 1af ıa Bakaıılıbndan: 
Haydarpa ada ııf aupaJan teslim şartiyle ve Kliring kanalı ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı açık eksiltmeye 
konulmuştur 

Eksiltme 2.11.935 cumartesi gUnü ııaat 10 da Ankarada bakan. 
hk malzeme müdürlilğünde yapılacaktır. 

f stckJilcrin ticaret odası vesikası ve Sl.20 liralık muvakkat te 
minatları ile birrkte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları 
Uizımdır. 

fstcklıler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malume miidilrtileünd"n alabilirler. (2620) 1-4129 

Ankara llhaylı~ndan: 
1 _ Keşıf bedeli 6500 Ura olan Ankara stadyum ve hipodrum 

rcsmı geçıt şosesini kateden noktaya ağaç kaplama yapılması ka. 
pah zarf u uliyıe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 teğrinievel 935 perşembe gUnü aat 15 de An 
Jrara vilayeti dııimf encUmeninde yapılacaktır. 

3 - fstekJilerin teklif mektupları ticaret odası vesikası ve (487) 
lira (50} kuru ıuk muvakkat teı_ninatl.arile ye. Nafıa miıdiırlüğün· 
den alacakları fennf ehliyet vesıkalarıyle bırhkte aynı giın saat 
14 de kadar viUlyet encümeni riyasetine vermel~r~. 

4 - lstıyenlcr 1ceşif evrakını ve şartnanıelerını Ank ra vılaye. 
tf N fra Müdürliığilnde g8zden geçirebilirler (2640) 1-4137 

Ankara E' kaf lüdürlü~n<]en: 

-

Numara ı 
206 

Mevkıı 
Etime ut 

211 .. ., 
212 
213 
214 .. 
36 Koyun pazarı 
86 UJu lıapı 

173 Kurtuluş 

215 Cebecı 
220 Polatlı 

52 Koyun paz.arı 
60 Muncccım yokuşu 

ı 50 Del lak karaca 
133 Saraçlar 
98 Koyun pazarı 
84 Nazım bey 
85 Nazını beY 

Cin ı 
Dükkan 

.. 
Otel 
Han 
Dükkan 
Değirmen 
Baraka 

Tarla 
Muhath çıftligı 
Kahvehane 
Dükldn 

.. .. 
100 Koyun pazarı ,, 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı Evkafa ait 18 parça emlak 10 
gun müddetle açık artırmaya konmuştur. Artırma 2.10.935 çarşam
ba gunU saat on dörttedir. T~~ ~e şartnamesini görmek iıti. 
yenler "{, 7,5 teminat akçelerıle bırlıkte her gün Ankara Evkaf 
Müdurlugi.ıne ~elmeleri. (2720) 1-4230 

fnhi arlar Ankara 

Başmüdürlüğünden: 
lnhısrl r An\t ra baş mudürliık binasının altındaki satı depo. 

suna yapılacak ılavc ve tadilatın keşif bed t (939) lira (23) ku-
ruıtur. 

Bu i 27 9 935 gUnünden iubaren on gün uddetle pazarlık su-
retile ıhaleye konulmuştur. Şartla,:ı anlama ıstiycnlerin ba' mü-
dürlu e murac atları (2799) 1-4342 

SAYIFA 7 

Yükse]{ Ziraat En titüsü 
Rel{törl~Oiiııden: 

Bu yıl Ankara Yuk ek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fa
kUlt sine Kız ve erkek ve Orman Fakültesine yalnız erkek para • 
sız Leyli paralı leyli ve nihari ta1ebe alınacaktır. Enstituye yazıla
bilmek için aşağıdaki prtlara uymak gereklidir. 

1 - Lise mezuniyet ımtihanmı vererek BakaJoryasrnı yapmış 
veya Lise ;:,lgunluk diplomasını almış olmak (Bakaloryasını yap
mamış veya olgun1uk diplomasını almamış olanlar EnstitUye alına
maz). Ve türk tabiiyetinde bulunmak lbımdır. 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelr.
cek olanlar orada okudukları sömcıterlerden. muvaffak olmuş] r 
i e, ikisi kabul edilerek Baytar. 2iraat ve Orman FakiılteJerinin ü
çuncü sömesterlerinc alınırlar. Ancak Baytar Fakültesine girenle
rın bu faidiltenin birinci ve ikinci somestrlerinde okunan Anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat FaküJt~sinc girenlerin 
Ziraat staimı yapmaJan gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin ya ı 17 den aşağı ve 25 den yu
karı olamaz Nıbarf talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız leyll talebeden mesleklerinin lüzum gosterdiği be
den kabiliveti ve sağlamlıkları hakkında tam teşkeküllü bir ha t 
ı:vı kurulunun raporu lazımdır 

5 - Enstitüye yazılan talebe ıki ay içinde, yeniden sağlık ve 
sağlamlık muayene inden g c;irilcrek ertiklerinin lüzum gosterdı
ği beden kabiliyetini gösteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çiftli
ğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar Bu staj müddetince talebe· 
ye 30 lira a}•lık verilir. Yatacak yer Çi ftlilrte parasız sağlanır. (Sta
jiyer talebenin yemesi ve ic;mesi de enstitüce saı;landığı takdırde 
kendilerine bu 30 lira vcrilm,.z). 

7 - Parasız yatı talebesinden taJ veya okuma devresi içinde, 
onradan meydana gelen mücbir hallet dışında olmak Urcre. kendi
liğinden staJ1nı veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çı
karılanlardan hiıkümetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verilecek n· muneye gore noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır 

8 - EnsHtilye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan ba -
ka ~ü.fus k~ğrdını, aşı k ~ıdını, polis veya Urbaylrktan alacakları 
uzgıdım k ıdını. orta mektep ve liselerde gönnüt oldukları sücl 
dersler hakkındaki ehliy tnameleri iliştirerek el yazıları ile yaza
cakları puıtu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğru 
ca Ankarııda Yüksek Ziraat EnstitU U RektörlUğüne başvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazıh k5ğıtlarrn i1işik olma
dığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Vaktinde tam kfiğıtlariylc başvuranlar arasından kabul 

edilecek talebe diploma derecesine ve ba vurma tarihlt'rinr gore 
seçilirler. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndt:rmelidirlcr 
12 - Başvurma zamanı temmuzun on beşıncı gününden eylCılu 

30 uncu gtinü akşamına kadardır. Bundan sonraki ba,vunnalar k -
bul edilmez. ı-'l977 

Ziraat Vekileti 
Ankara · Etlik haytari ınerkez 

laboratuvarı müdiirlüğünd :.ıı: 
Müessese hayvanatı için 40000 ila 50000 kilo saman açık ek ılt. 

meye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 1625 (Bin altı yüz yırmi 
beş liradır) İhalesi 9 teşrinicveJ 935 çarpmba günü Nat ıs dedır. 
Şartnamesi Müdüriyetten verilir. Taliplerin 2490 aayıb kanunda 
yazılı şartlar dahilinde muayyen giinde 122 lirahlc teminatlarıylc 
birlikte Ziraat Vekileti Muhasebe Müdüriyetinde toplanan satın 
alma komisyonuna müracatları. (2630) l-4135 ------

1\ia liye Vekaletinden: 
(3500) Şişesi 500 gramlık, 5000 §isesi 250 gramlık (7500) ı e

li 125 gramlık (8000) şişesi 75 grambk olmak üzere (24000) ı c 
ramk açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muhammen kıymeti 4125 liradır. isteklilerin 309 lıra 38 kuru 
muvakkat teminatları ile birlikte 14·10.935 tarihine müaadiE pazaı. 
tesi günü saat on bette Maliye Vetdleti Kırtasiye MUdUrlüğunde 
müteşekkil komiıyona gelmeleri. (2707) 1--4271 

Ankaı·a mii takil jandarma taburu 
atınalma komisyonundan: 

9.9-935 pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf eksiltmesıne ko. 
nulan (115000) kilo birinci çeşit ekmek için istekli çılanadığmılan 
2490 sayılr kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarhkla satın alın. 
masına ve pazarlığın 9.10 935 çar§amba günü saat 15 te açılmasın 
karar verılmi tir. lstekhlere artnameyi parasız olarak J. ML. TB 
Karargihmdan verilir pazarlığa girmek istiyenlerin tahmin bedeli 
olan (11500) liranın (862) lira {50) kuruş olan % 7,50 ilk temınat 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte pazarlık gıinil ve saatın 
da tabur kurağında s tın alma komisyonun:l baş vurmaları. (2632) 

1--4176 

Kiiltiir Bakaıılığır dan: 
Kultiır Bakanlığı d hilınde 3728 lira 44 kuruş bedeli keşıfh sı. 

cıl saklama odası yapı) caktır. 25-9·935 gününden itibaren 1artna. 
me ve keşifanmeyi Bakanlık Gereç Direktörlüfünde görebilirler. 
% 7,5 teminat akçesi olan 279 Jira 63 kurusun merkez malsandı. 
ğına teslim etımJeri ve Teşrinievelin 11 inci cuma günü saat l4 de 
ihale yapılacağından istiyenlerln evrakı milsbitel~ri ile birlikte 
Eksiltme komisyonunda bulunmaları ilan olunur. {2748) 1--4281 

İstanbul 

YEDtKULE GAZHANESi 
Bilhassa Demir işlerinin hüsnü muhafazası için 

şayanı tavsiye: 

PASLANMAZ ~ tY AH BOYA 
stokları daima hazır bulur. durmaktadır. 

Tafsilat ve sipariş için: 

J:i,ahrikaya : Telefon 2207 
ietro Hanına: Telefon 44800 

a~f!il~ müracaat olWlmas1mm~~•i 



:SAYIF A 8 

Be ediye 
re· sliğinden: 

Bugünden itibaren şerir sınırlar ..... için
de belediye otobüsleri işlemeğe başlamış -
tır. Her nevi toplu nakil vasıtalarile eşha
sa ait otobüs, kaptıkaçtı ve otobüs tarife
sine bağlı otomobillerin işlemeleri ya -
sak edilmiştir. 1-4044 

• 
Sayın 1-J alka ilin 
Otobüs işleri direktörlüğünden: 
l/İlk Teşrin/935 sah günü işlemeğe başlıyacak Otobüslerin 

kararlaşan ha langıç ve son hareket vakitleri aşağıda yazılıdır: 
İLK SON 

(0 
Cankaya - Keçiören 

yolu 

(2) 
Bakanlıklar • Y. Şehir • 

Ta han • Cebeci 
yolu 

(3) 

Çan kayadan 
Kavaklı l>. deı1 

Keçiörenden 

Bakanlıklardan 

Yenişehirden 
Cebeciden ---

Ask. Fab. dan 

6,55 20,45 
7,00 20,50 
7.10 21,45 

7.00 22,40 

1,0- 22.45 
7,00 22.20 

7,55 16,55 
(İş günleri) (t günleri) 

(Ask. Fab.) - İstasyon 
Cebeci yolu 

(4) 
Bakanlıklar • Etlik 

yolu 

(5) 
DaKanlıklar • Y. Şehir • 

İstasyon yolu 

İstasyondan 

Cebeciden 

Bakanlıklardan 

Etlikten 

Bakanlıklardan 

Yenişehirden 
İstasyondan 

(6) Dikmenden 
Dikmen • Ta:>han • Cebeci 

y~lu Cebeciden 

-~--------

7,00 21,40 

(22,45 pazar perş) 
7,00 21,40 

8,20 20,20 

7,00 21,00 

7.00 22,45 

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

(22,45 pazar perş.) 

7,SO 20.15 

7.25 19,00 

TAŞHANDAN MUHTELİF YOLLARA HAREKETLER: 

(l) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Çankayaya 
Keçi örene 

Paşa Tepesi ve 
Bakanlıklara 

Cebeciye 

Ask. Fab. laca 
İstasyona 
Cebeciye 

Etliğe 
Yenişehir 

Yenişehir ve 
Bakanlıklara 
İstasyonlara 

Dikmene 

7.26 20,49 
6,46 (23,lS cumarte.) 

(23,15 .. .. ) 

7,08 
7,10 

(23,15 
(23,15 

7,50 18,10 
6,50 (23,15 cumar.) 

7,0S 23,15 

7.15 20,30 
7,15 (23,15 

(23,15 cumartesi) 

7,0S 23,15 
6.45 21.10 

(23,l 5 cumarte.) 

7,35 19,10 

Tafsilatı hareket cetvelleri ile bilet ücretlerini gösterir bir 
rehber ayrıca ba tmlacaktır. (2791) 1-4349 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
Bostancılar esnafının göz önüne 

Bendderesinden akan pis sularla sulanan ve Saime kadın köp. 
ı ı.ısünden itibaren başlayan bostanlar 1 mart 936 dan itibaren sulan. 
mıyacaktır. Bunun için şimdiye kadar bostanlarında kuyu kazdır. 
mıyanlar bu müddet içinde behemehal kuyu kazdıracaldardır. 
Kazdırmıyanlarm zerriyatına izin verilmiyeceği gibi ekilenler dahi 
yoldurulacaklar. (2772) 1-4310 

l LAN 
Belediyeye lüzum olan (45 

bin) kilo kuru kesilmiş meşe ve 
gürgen odunu açık e iltme ile 
alınacaktır. İsteklilerin 11.10. 
935 cuma günü saat onda komis. 

yona ve şartnameyi görmek isti· 
yenler belediye levazım direk· 
törlüğüne gelmeleri. Muhammen 
bedeli (787,'S) muvakkat temina. 
tı (60) liratlır. (2752) 1-4282 

Harita genel direk.törlüğünden: 
ı - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörl~

ğü Topoğraf ve Nirengi şu'beleri için zirde muhammen bedellerıle 
ihale gün ve saatları yazılı atat açık eksiltme ile satın alıanc~ktır. 

De, lt>t Demir) o11an 'c 
Limanları aımalma 
Komi..;yonu tlanlal'I 

! LAN 

İlk iki eksıltmesine talip çık. 
mıyan ve muhammen bedeli 3000 
lira olan Ankaradaki umumi i. 
dare binası çatı katı kalorifer te
sisatı 12.10.1935 cumartesi günü 
saat onda pazarlıkla Ankarada 
idare binasında ihale edilecek. 
tir. 

Bu i e girmek istiyenlerin 225 
liralık muvakkat teminat verme. 
leri ve kanunun tayin ettiği ve. 
sikalar ve işe girmeğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyan. 
namelerle aynı giın tayin edilen 
saatte Cer dairesi komisyonunda 
hazır bulunmaları 15zımdır. Bu 
işe ait şartnameler Ankara vez. 
nesinden bila bedel tedarik olu. 
nabilir. (2783) 1-4330 

800 ADET LASTİK TAKOZ 

Tahmın edilen bedeli (820) Ji. 
ra olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrika. 
Jar Umum Mücliırlüğü satın al. 
ma komisvonunca 21·1. teşrin. 
935 tarihinde pazartesi giınü sa
at 14 te pazarlık ile ihale edi. 
lecektir. Şartname parasız ola. 
rak komisyondan verilir. Talip. 
!erin muvakkat teminat olan (61) 
lira (SO) kuruş ve 2490 numaralr 
kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(2804) 1--4377 

650 KİLO YUMUŞAK 
KÖSELE 

Şartnamesinde değişiklik ya. 
pılan ve tahmin edilen edeli 
(1950) lira olan yukarda mikda. 
rı ve cinsi yazılı malzeme As· 
keri fabri!ı:alar Umum Müdür
lüğü satın alma komisyonunca 
18/ 1. Te~rinı 935 tarihinde cuma 
günü saat 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname para. 
sız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminatı 

plan ( 146) !ıra (26) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeki vesaikle me1;kür 
gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2803) 1-4376 

Ur. CE!\tS'in 

Nasır ilacı 

En eski naı;ırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İnf!iliz Knn· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır illicıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksil· 
rüğü kati şekilde durdurur 

il 1 H 1 

Dr. TURGUT 
Cehecl Hastant>sl Operatöril 

Hastalarım Adliye Sarayı 
karşısında Hayati apartmanın 
da her gün 15 den 19 za kadar 

kabule başlamıştır. 
:llllllllll!llRlllllllllllm!llUlll!l. ımnıımınımıııwııuıııını111111111ıııa 

Kiralık ev 
Yenişehirde Devlet mahalle

sinde Çankaya caddesi üzerinde 
Yenişehir polis merkezi karşı. 

smda konforu tekmil 10 odalr 
ev. Eve, yahut telefon 2314 e 
müracaat. 1-4365 --- -- -- -1 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı İşleri MUdürU Naeuhi 
BAYDAR 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün ve eksıltme· 
ye gireceklerin de muvakkat teminat makbuzla~ile vaktinde Cebe: 
<:ide Harita Genel Direktörlüğü satın alma komısyonuna gelmclerı. 
Muhammen b:del. Teminatt muvakkate Çankm caddesi civarında 
Lira Cinsi mikdarı Lira. Kuru . İhale tarihi GÜNÜ saati 

1 

Ulus Basmıevind• basılmış· 
4500 Alidatolome· adet 337 50 16.10.93ı: çarşamba 14 • u.ı. j 1 

tolometrik ~ _ 
680 Kolimatör ı .. 51 00 16-10.935 ,. 15 '-

(2817) 1-4381 

ULU~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

1 - Ankara garnizonundaki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 
mitteahhit nam ve hesabına olmak üzere 9000 kilo sade yağı açık 
eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün parasız olarak Ankara Levazım Amır. 
liği satın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - MUnakasası 10 -ilkteşıin. 935 perşembe günı.i saat onbeşte 
Ankara Levazım Amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır 

4 - Sade yağın muhammen bedeli 8550 lira muvakkat teminatı 
641 lira 25 kuruştur. 

5 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte 
mezkfır gün ve saate kadar komisyona müracaat etmeleri. (2747) 

1-4273 

İLAN 
Garnizon dahilindeki kıtaat ve müesse at hayvanlarının senelik 

ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 470,000 kilo saman kapalı zart'a 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konufan samanın mecmu tutarı 11750 lira olup 
teminatı muvakkatesi 881 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8 ilkteşrin 935 salı günü aat on beştedir. 
4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo • 

nunda her gün parasız görülebilir. 
.'i - Eksiltmeye gireceklerin teminatı muvakkate makbuzları 

2490 numaralı kanunun 2. 3. Uncü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını münakasanın yapılacağı muayyen ia. 
atten en az bir saat evet Ankara Levazım amirliğJ satın alma ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri. (2700) 1-4213 

1 LAN 
l - Müessese ihtiyacı icin 533 ton yerli kok kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasası 17 birinci teşrin 935 tarihine mti adif perşembe 

günü saat onbeştedir. 
3 - Yerli kok kömüninun mecmu tutarı 15190 lıra 50 kuru 

olup muvakkat teminatı 1139 lira 29 kuruştur. 
4 - Şartname:>i Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 

nu~da parasız görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncU 

maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı muvakkate makbuz veya 
banka mektupları ile teklif mektuplarını mtinkasanın yapılacağı 
muayyen saatten bir saat evel Ankara Levaztm Amirliği satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. (2717) 1-4286 

t LAN 
Bergamadaki kıtalar ihtiyacı için 31 lira bedel tahmin edilen 

310,000 kilo un kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesi paraarz ota. 
rak Bergamada uzun çarşıda atın alma komisyonunda her gün gö
rülebilir. Teklif mektuplarının 25 ilkteşrin 935 günil .aat on altı
ya kadar Bergamada uzun çarşıdaki satın alma komisyonuna ve. 
rilmesi. Muvakkat teminat ?325 liradır. (2738) 1-4375 

t LAN 
ı - Erzincan garnızonu kıt'a ve müesseı;deri eratı ihtiyacı için 

be yüz kırk bin kilo una talip ç~madığından yeniden kapalr ek
siltmeye konuldu. 

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

4 - Şartname i 351 kuruş karşılığında Err:incanda tUmen atın 
alma komisyonundan verilir. 

5 - İhalesi 23 teşrinievel 935 çarşamba gilııli saat 15 de tltmen 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin 4 üncU maddesi mucibince istcklıler teklif 
mektuplarını 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33 34 
üncü maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek ihale saatından 
bir saat evetine kadar Erzincanda tUmen satın alma komisyonuna 
vereceıktir. (2818) 1--4382 

t LAN 
1 - Erzincan garnizonunun kıt'a ve mue&se cleri eratı ihtiya. 

cı için 129,000 kilo ~ığır etine talip çıkmadığından açık eksiltmeye 
konulmustur. 

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

verilir. 
5 - İhalesi 23/ l. inci teşrin/935 çarşamba günü aat 11,45 de 

tumen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
6 - İstekliler 2490 numaralı kanunun ınaddei mahsuslarına 

tevfikan komisyona müracaatları (2819) 1--4383 

t LAN 
ı - Erzincan kıtaat ve müessesat hayvan ihtiyacı olan 779400 

kilo kuru yonca ve ota ihale gününde istekli çıkmadığından 24/1. 
teşrin/935 günü saat ıs de kuru ot saat 16 da kuru yonca ihale edil. 
mek uzere yeniden kapalı eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - Şartnameler Erzincanda tümen satın alma komisyonundan 
bila bedel verilir. 

4 - Şartnamenin dôı dünciı maddesine göre istekliler 2490 sa· 
yılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34 lincü maddelc>ri mu. 
cibince teklif mektuplarını tanzim ve komisyona ihale saatından 
bir saat evci vermi · bulunacaıklardır. (2823) 1-4388 

B1L1T 

1 ILKTEŞRlf' 19JfJ \ 

l\lilJi i\liiclafua \ ı·k:'llHı 
Saımalnıa Komi"'} 01111 

llanlaı·ı 

BILIT 
1 - 100 ton hindyagı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur 
2 - Tahmin edilen bedeh 

( 56.000) liradır. 
3 - İhalesı 3. 10. 935 perşem

be günü saat on birdedir. 
4 - Şartnamesi (280) kuruş 

mukabilinde verilmektedir. 
5 - Eksiltmeye gireceltlerırı 

2490 sayılı kanunda aranılan ve
sikalarla birlikte ve ihale saat·:ı
dan bir saat evel 4200 liralık •e. 
minat ve teklif mektuplariyle M. 
M. Vekaleti satın alma komis • 
yonuna varmaları. (2163) 

1- 3533 
BILfT 

1 - 50 metre mikabı gurgen 
kalas açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
2000 ilk inanca parası 150 lira. 
dır . 

3 - İhalesi 14.10.935 paı:ar
teı;i saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rile M. M . V. satın alına komiS
yonuna varmaları. (2634) 1-4201 

BİLİT 
1 - 850 adet keten iplık ve 

ip pazarlıkla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

2 - Hepsınin biçilen ederi 
552 lira 50 Jcuruş ilk inanç para. 
sr 66 lira 40 kuruştur. 

3 - İhalesi 14-10-935 pazar. 
tesi gilnli saat 14 dedir. 

4 - Şartnamesini gönndk is
tiyenlerin her gUn saat ıs den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek.. 
lecin de 2490 sayılı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde istenilen bil. 
gilerile ihale gilnil M. M. Vekl
leti satmalma komisyonuna var-
maları. (2750) 1--4291 

Göz mütehas ı ı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASACUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saatleri mağazası UstUnde pa.. 
zardan başka her gUn sabahtan 
akşama kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah gUnleri voksuzlara 
parasız. 

., 
• 

M E R 
DOKTOR 

FAHRİ İZGİ 
Hususi Hastalarını Sanat 

Mekt.W &rb.•mdmıd ~ l 5 
den 18 e kadar ıkabul eder. 

1-4354 

SATILIK EV 
Yenişebirdedir. Yenı sinema 

yanında tütüncü Bay Aliye so-
rulsun. 1-4390 

ZAYİ 
Devrim i1k okulundan almış 

olduğum diplomamı zayi ettim. 
Yenisini a'acağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

474 Mustafa Kadri 
1-4391 

1 - Bir metre ine biçilen 
eder 900 ila 975 bin metre yaz
lık elbiselık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmustur. 

15 1"üm k.omutanhğt 

2 - İhalesi 16.10.935 çar am. 
ba günü saat 11 dedir. 

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

4 - Hepsine biçilen eder 497 
bin 250 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
23.640 liralık ilk inanç paralari· 
le birlikte kanuni şekilde hazır. 
Jadıkları teklif mektuplarını i
hale saatından bir saat evel M. 
M. V. satın alma Ko. na verme· 
leri. (28?.t; \ 1-43~9 

Sa. Al. komisyonundan: 
l - Samsun garnizonunda bulunan ve bulundurulacak olan kı. 

taat ve müessesat eratının bir senelik ihtiyacı olan (110000) kılo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
(22000) liradır. 

2 - Şartnamesi 15. Tilin. Satın alma komisyonundadır. 
3 - İhalesi 4/1. Teş./935 cuma günü saat 15 de Tümen satnı 

alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. maddesinde yazılı ve. 

saikle birlikte gelmeleri. 
5 - Muvakkat teminatı (1650) liradır. 
6 - Kapalı zarflarını (teminatlarını havi banka mektup veya 

vezne makbuzlarının) ihaleden bir saat evvel komisyona verme. 
leri i1an olunur. (2724) 1--4242 

1 SİNEMALAR 1 
[. YENi f BUGÜN BU GECE BUGÜN BUGEE (KULÜP] 

ı - eğlenceli ve müzikli Birsinema yıldızımı 

bir filim D E L l K 1 Z 
D 

DA K T 1 L ONUN AŞK 1 Fransızca sözlü büyük ve eğlen 
Marie Glory - Rene Lefevr.! celi bir filim JEAN HARLOW 

Ayrıca - Me~hur tenisçi Tilden tarafından tenis dersleri. 


