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BlJLGARiSTANIN ULUSLAR DERNECINE 1\'IÜRACAATİ 

ışarıişler bakanımızın 
gazetemize beyanatı 

,,Bizim hiç bir hareketimiz imza koyduğumuz mu
ahedelerden hiç birine mugayir değildir. Herhangi 
bir komşumuz aleyhinde onun tamamiyet ve emni
~etini tehdid eden bir hareketimiz yoktur.,, 

'·Binaenaleyh Bulgaristanm hu müracaatini herhalde bize 
nıatuf olarak izhar edilen vesi le haricinde başka maksad ve 
ıteheblerde aramakta isabetsizlik olmasa gerektir.,, 

Bu.Lgaristan'ın Uluslar Derneği
ne Türkiye hakkında müracaat et
tiğine dair gelen ajan• haberleri 
Üzerine ba§muharririmiz Dışarı 1§
ler Bakanı Bay T evlik Rüştü A -
raa'ın bu mesele üzerinde mütale
alarım rica etmi§tir. Dııan lıler 
Bakanımız demi§tir ki: 

" - Ajansların Bulgaristanm 
Akvam . Cemiyetine hakkımızda 
lllÜracaat ettiğine dair verdiği ha
berler doğrudur. Biz, bunu ancak 
dün akşam geç vakit öğrendik. 
Ve ne kadar derin bir hayretle 
karşdadığımlZı tahmin edersiniz. 

kikatin meydana çıkarılmasını ka
bul etmeye hazırız. Bizim hiç bir 
hareketimiz imza koyduğumuz 
muahedelerden hiç birine mugn • 

Drşarr işler Bakanrmrz B. 
T. Riiştü A ras 

yir değildir. Herhangi bir kom • 
şumuz aleyhinde onun tamamiyet , 
ve emniyetini tehdid eden bir ha
reketimiz yoktur. 

Binaenaleyh Bu1garistanın bu 
ınüracaatini herhalde bize matuf 
olarak izhar edilen vesile haricin· 
de başka maksad ve sebeblerde 
aramakta isabetsizlik olmasa aıe
rektir. Yunan komşumuzun bü -
tün dostlarını elem içinde hıra • 
kan dahili ıstırabları henüz bit • 
mcmiştir. Dost me-:ı~~kette. kan 
dökülmesinin bitrnesını ve nızam 
ve intizamı ammenin bir an evel 
avd .. t etmesini temenni etmekte • 
yiz. Hiç bir devletin dahili işine 
karışmak asla hatırıını~dan .ge~v: 
mediği için bu herkesın bıldıgı 
hadiseyi bu sırada .me~cud va~a 
o!arak zikrettim. Ümıd etme~ ıs
terim ki Bulgaristanın da vazıye-
ti böyle olacaktır. .Yakalardan 
bahsederken Bulg.arısta_nm .. Ak • 

Cemiyeli nezdındekı mumes-nm , 

Adımız, andımızdır. 

Atatürk'le Afganistan ve 
Arnavudluk kıralları 
arasında telyazıları 

Atatürk'ün Cumur Başkanlığına tek
rar seçilmesinden ötürü Afganistan ve 
Arnavudluk K.ırallarının Reiıicümhunı· 
muza gönderdikleri telyazılarma Ata • 
türkün cevablan aşağTdadır: 

Reiıicümhur Atatürk 
Ankara 

Zatı devletlerin.in tekrar intihabı • 
nız vesilesiyle dostane tebriklerimi ve 
yüksek kMdeıimin türk ulusunun ıaa
det ve terakkiıi hakkındaki emellerinin 
tahaltkuku için olan temennilerimi arz
ederim. 

Afganistan Kıralı 
Muhammed Zahir 

Muhammed Zahir 
Kabil 

Reisicümlıurluğa ttkrar ıeçilmekli • 
ğim do4lyııi7le i.zhar buyurulan tebri • 
kattan dolayı ıamimi olarak te~ekkür 

ve dost Afgan ulu11mun refahı için olan 
samimi temennilerimin kabul buyunıl
masınt rica ederim. 

Kamil Atatürk 

Reisicümhur Kamal Atatürk 
Ankara 

Türk ulusunun bu kadar çok yerin· 
d~ olan itimadını zatı devletlerine teyid 
ederek reisicümhurluğa tekrar intiha • 
b~ dolayısiyle en samimi tebriklerimi 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Çekoslovakya B. Maza
rik'in 85 yaşını kutladı 

Prag, 8 ( A.A) - Bütün mem· 
lekette ve acunun her tarafında 
Mazarik'in yıldönümü münasebe 

8$ iner yaşr kutlanan B. Mazarlk 

tiyle yapılan büyük tezahürler çe 
koslovak tarihinin unutulmaz a . 
nını göstermektedir. Bu yıldönü • 

(Sonu 2. inci sayrfac!s) 

l(amutayda 

9, MART 1935 CUMARTESİ 

Roma, 8 ( A.A.) - Şubatta doğu Afrikaa. 
için yazılan milislerin sayısı 70 bine var. 
mıştır. Bu mikdar seferber edüen iki fır
kanın 30 bin mevcuduna eklenmektedir. 

Her yerde 5 kuruş 

DOST MEMLEKETİN ACISI DAHA DlNiUEDİ 

Yunanistan durumunda 
büyük bir değişiklik yok 
B. Kondilis gördüğü hizmetlerden dolayı terfi 

ettirildi. Kış ve fırtına Makedonya' da askeri 
hareketleri güçleştiriyor. 

Paris, 8 (A.A) - Gazetelerin 
Yunaoistana gönderdikleri özel 
bildirmenlerinin verdikleri tafsi· 
lata göre asiler durumlarmı aağ • 
lamlaştırıyor gibidir. 

Lö jurnal' m özel bildirmeni, 
Midillinin İşgalinden baıka, aıi • 
lerin Sakız ve Sisam adalarını da 
iki torpido ın,uhribi ile İfgal et -

Ferik/ile tt1rn ıult!n General Kondllls ~ 

tiklerini ve Serez ile Kavalada 
durumlarım sağlamlaıbrdıktan 
&<>nra Dramayı işgal ederek kıs • 
men Epir'e geçtiklerini bildirmek 
tedir. 

Fakat bildirmen, hükU.mete sa
dık kalan donanmamn hazır ol· 
duğunu ve üç torpido muhribinin 
Kandiyeyi bombardıman ettiğini 
de ilave etmektedir. 

Pöti Pariziyen bildirmeni, hü
kumet tayyarelerinin Serez ile Ka
valada demir atmıf olan iki asi 
harb gemisini bombardıman ettik
lerini bildirmektedir. Lö Pöti Jur-

nala göre V enizeloscular Lari.ua
yı İşgal etmişler, Averofu takibe'
mek istiyen iki tayyareyi düşür • 
müşlerdir. Pireye karıı bir hücum 
yapılmasından korkuldufu bildi • 
rilmektedir. 

Asiler hulgar sanırma doğru 
çekülyorlar 

Sofya, 8 (A.A) - Yunan sı
nırında sükunet hüküm ıürüyor. 
Bulgar Makedonyasmda top ve 
mitralyöz sesleri duyulmaktadır. 
Sınır yakınındaki halka göre, sa-

(Sonu 2. inci saytfada) 

Bulgar müracaati 

Cenevrede eyi 
kar~danmadı 

Cenevre, 8 ( A. A) -.,.. Havaı 
ajansı bildiriyor: 

Bay Avenol B. Antonof'tan 
öğleden sonra kendisiyle temas 
etme.ini rica etmi§tir. Bu mülakat 
e•nasınJa Bay Avenol'ün Uluslar 
Derneği nezdindeki bulgar murah-
hasına dünkü teşebbüsünün biraz 
garib olduğunu ve bunu Türkiye 
murahhasına tebliğ mecburiyetin
de bulunduğunu bildirdiği söylen
mektedir. Bulgar notası ve buna 
verilecek türk cevabı bilahare U
luılar Derneği konseyi üyelerine 
dağıtılacaktır. Uluslararası mah -
/illeri bulgar murahha61.nın mü • 
dahalesinin tesiri dereceşini evel~ 
den ölçmemiı olduğu mütaleasın
dadırlar. Öğleden ıonra yunan 
murahhası Bay Ralael Bay Ava
noli.i ziyaret ederek bu mesele 
hakkında malamat istemiftir. 

Fener ve Galatasaray 
berabere kaldılar 

lıtanbul, 8 ( A.A.) - lıtanbul tam
pİyona11 futbol maçlarının finah. bu
gün (dün) Taksim atadyomunda, Ga -

latasaray - Fenerbahçe takımları ara · 

detli eıen bir rüzııir ve müth.iı eotu11, 
güzel bir maç 11eyretmek için gelen hal· 
kı üşütüyordu. 

Saat 15 i çeyrek geçe maç bafladı. 

Daha geçen gün yeni Bulgaris
tan başvekili Türkiye-Bulga • 
ristan münasebetlerinin dostane 
nıahiyeti üzerinde beyanatta bu
lundu. Dün, Başbakanımız ismet 
İnönü Kamutayda hükumetin pro
gramını ifade ederken Bulgaris
tan komşumuza karşı olan vazi • 
Yetimizi açıkça izah etti. Gerek 
iki komşu ülkenin başbakanları a
rasında gerek dışarı işler şefleri 
arasında karşılJklı duyguları gös • 
ter.ınesi lazım gelen dostane tel • 
graflar henüz bir çok okuyucula
rın ellerinde durmakta olan gaze
telerin ıayıfalarındadır. Bay Ba -
talof'un Trakyada tahşidat yapıl
dığına dair kendisine yapılan sor
guya karşı verdiği ve bizi daha o 
\ra'kit hayrete uğratan mülakatı ü
zeri-ne Anadolu Ajansı doğru tah
kikatına dayanarak memleketimi
:tin_ her yanında olduğu gibi T rak
Yada da normal sulh zamanı kuv
\relleri haricinde hiç bir nefer ila
Ye edilmediğini ve hiç bir sınıf 
silah altına çağırılmamış olduğu
nu yazmıştı. Dün Bulgaristan dı
şarı işler bakaniyle görüşmüş o -
lan Sofya elÇimizin Bulgaristanm 
Uluslar Derneğine hakkımızda 
bôyle bir müracaatından biz ken
disine söyleyinceye kadar haberi 
Yoktu. Türkiyenin açık, samimi ve 
sarih politikasmın kendi hukuku
nu nasıl bir ciddiyet ve taassubla 
rnüdafaaya karar vermiş ise baş
kalarının hukukuna da aynı suret
le riayet eder olduğunu ve sulha 
bağlılığımızın ve sulhu müdafaa 
azmimizin ne kadar köklü ve kuv
Yetli olduğunu ve imza edilen mu
ahedelere riayet etmek ve riayet 
İstemek kararında olduğumuzu 
dünya bilir. Yeryüzünde bundan 
fiiphe edecek bir hükUınet bulu -
na.cağına dün aktama kadar ina
namıyorduk. Bulgar Hariciye na
zırı dostum Mösyö Batalof ara • 
tlırzdaki dostluk muahedesinden 
bahsetmiştir. Yalnız ona değil 
iki tarafın mer'i olan bütün mev
cud muahedelere ne kadar riayet 
etmekte olduğunu ve iki taraftan 
hangisinin milli terbiye, milli teş
kilat ve milli hazırlıkları tedafüi 
Veya herhangi bir komşusu aley -
binde tecavüzi mahiyette olduğu
llu göstermek için Akvam Cemi • 
Yetine Ye dhan efk&n umumiye • 
~ine kanu.t verecek u.ulterle ha-

sili Mösyö Antonof'un - ki An
karada aramızda bulunmuştur -
hakkrmızdaki muhtırayı umumi 
katibliğe verir vermez bu maka
mın alakadar devlete daha ha • 
her yermesine imkan ve z~man bı
rakmadan derhal gazetecılere te~-

Kamutay T eıkilatı Esasiye en
cümeni bugün saat 16 da topla • 
nacaktır. 1 

sında oynandı. 

Stadyom hıncahınç kalabalıktı. 
lçerde daha güzeldi. Fakat, çok şid· 

Fener bahçe takımı, cumaya nazaran kü
çük bir değişiklikle alana şöyle çıkmıfb. 

(Sonu 3. üncü sayıfada) 

. tıniş olduğu· bir vakadır kı 
zı e · · b Ik' d .. acaatın sebeblennı e ı e mur . l • 
tenvire yarayabilir zannıy e ııa -
ret ediyorum. Bir de bu sabahki 
ajans haberleri arasında B.ul~a • 
. tanın bir iki sınıf askerı sılah 

rıs h b · · d h b" altına çağırdığı a erını a a u-
ük hayretle okudum. Böyle bir 

~eye hak verecek hiç bir sebeb 
yoktur. Bu itibarla bu asker top· 
lama haberinin doğru olmadığı
nı tahmin etmek ister ve hem de 
bunu temenni ederim. Türkiye 
Cümhuriyeti Hükfuneti dostlukla
rına ve taahhüdlerine bağlılığım 
açık alınla her münasebetle ve 
Jıer yerde is bat eder. Bundan b.r
ke. mutmain olabilir.,, 

• 
istatistik işlerimiz makineleştirildi 
Devlet idaresinde rakam ihti

yacı ilkçağlarda bile, devletin ku
rulmaıiyle beraber kendini gö•ter
miıtir. Yeni ve eski tarih arQftır
maları, devletlerin daima cemiye
tin eyi idaresine yarıyacak rakam
ları toplamağa çalıştıklarını gös

terir. Bu bakımdan hadiseleri ra
kamlarla teıbit demek olan (dev
let istatistik teşkilatı) nı bütün u
lusların tarihinde bulmak kabil
diı ve bu kurumun yükseklik ve 
gelİ§me derecesi, o ulusların üs
tünlüğünü anlatacak bir örnek 
sayılmak gerektir. 

Yurdumuzda iıtatitıtik letkilatı·· 

nın temellerini yeni baştan hazır
layan Bay Kambel Jakat (sosyal 
bilgiler) isimli eserinde "tarihten 
ıilinip giden küçük ve teıkilatıız 
milletlerin istatistikleri de olma
mıştır. istatistiğin varoluşu bir u
lusun faaliyetinin eseridir,, diyor. 

Cümhuriyetten önce 
Türkiyemizde istatistik kurumu 

İmparatorluk zamanmda bile var
dı. Fakat bu teşkilattan bugünkü ça 
lışmaya temel olabilecek pek az 
rakamlar intikal etmiştir. Gerçi 
imparatorluğun ihsa.i veaikalarma 
birçt)k e1erlerde ve netriyatta 

1 
f 

rastlamak mümkündür. Bu raA 

kamlar, istatistik tekniğinin tart· 
larmdan en sadelerini bile tafı
madıklarından bugün için bunlar· 
dan faydalanma imkanı yoktur. 

Cümhuriyetin kuruluşunda ia
tatistik vaziyeti bundan pek farkıo 
lı değildi: Devlet kurumlarında 
yer a.lnuş olan istatistik ıubeleri 
- bazıları müstesna olmak üzere· 
yeni rejimin ülkü ve ihtiyacım 
karşılamaktan çok uzak bulunu· 
yordu. Bu istatistikler bellihaşlr 
bi11- sisteme bağh olmayıp, kişisel 
usullerle ve rastıele, kontrolauı 
ve t•hlilsiz hazırlanmıştı. 

(&onu S. inci sayrlada) 



U L \J S 

i Ş A R DA N GE EN so 

(B• 1. illCJ 6qllada) 

siriiltüleri bulpr mmma ,-. 
-l:ktl.-ı, ... atilmin ptildi • 

delildir. 
Aliler bazı amır karakollan -
••ırnitlerdir. 

ve fll'bna Mkeri harekete 
l•kin vermiyor 

Atina, 8 (A.A) - Harbiye ha
ı ve asilere ka111 askeri hare
• idare eden General Kondilia, 
acleı mit oldaia bir telgrafta, 
detli fatiDa ve IOiu)darm de • 

ederek, ıarld Makedonyada
ui kuvvetlere kartı m11111an• 
UDUD hazeketini aüçie§tinnek • 
devam eniiüıi Ye baiE im ai· 
...... laaiehtlerine mani olda

hildinneldecfır. 

leaialoe ymiline, Giridin istik
lalini lan etmek istiyonnat 
İakeDderifCı 8 (A.A.) - Girid'te 

limamnda\tf W but. gemilerine 
hafta yaptıkları lrGcGmda, Aw-

buwdril lııiiklmete 1114 Dil tay. 
"'ipl• ...... AJlll tb A.,.,., 

_ ... ilne .... Wr ..... ild .... . .__..,.. .... .. 
Ba ...,... • .,_ pbp ....... 
GirW'ıa plea ilk ..,.._dır. 

hmUlaıw:ı uı., rial AıiwaJıi,. incilis 
e firketiııüı Girid'te bulmuuı " 

aıut .. lacJ lıir .,...._ 
•Ude edilen lmperia Jatm111 Bp

veamiftir. 
Royter ajamı bildiımaia.e vcrdiii 
mt\I ...... blpafa ....... Girid 

m VenidlOl8 yardma bazır oL 
1!1111111111 bih1fnnlt ft ..-~ .. 

ftb': ............... ....,.. ...... 
Giridl .... MI derJet U.. .... 

vlmJar delneflne mllNaat dımek 
lf\llll~declir. 

Tikcu gemilerine liddedi 
emirler veriWi 

Atim. 1 (LA) - Bitb tıDccm .. 
~rine vcrilaa ~ derı.I icat ~ 

• bildiriJmittir. Yom laaiDI 
açılacaktır. Muayene edilmek ise. 

CflDilere )'Ümda ~bir U... 
' aitmclerl emri. veriliree ....... 

itaate mecbaalarler. 

llaiya AWJe taklb e4iyor 
..... 8 (A.A)- .... • ,.. ... 

t'Me.al lllllafiUer, ıuı,- ,.. 
JııldJlelerfai •ldrade takla w Ya • 

Jı)lııililtaılldalld ltalJa -faatleılala 111-
ai isin -n'eltnııel teW tetlE8' 
kte old"'lrlsmı., llU4lano1drik • 

B. Eden gelecek hafta 
Moskova ve Var§Ova 
seyahatine ~ 
Londra, 8 (A.A) - Sir Con 

5a)'mell Anm lramaraamcla bir 
aoruya cevab vererek Moakova ve 
V aqova ziyaretlerinin B. Edea 
t...fwlaa ,...,..jnn, ptnldi 
kendiainin uzun müddet Lontlra
tfan aynlmumm timdilik p M 
oldağu1111 liylemİflİr. 

Londra, 8 (A.A) - B. Eden'in 
Mo.lmYa n Var§Oft seyahati p. 
lecek hafta içinde olacaktır. 

B. Eti-, Me.llonda 8. Sla • 
liıa ve B. Litvinof, Vartovada da 
B. Bek ile görüfecektir. 

Paıis, 8 (A.A.) - Diinltü ia&iliz 
kaaıinainBa toplantwmuı. wnUil IOo 

nw:Ju bua6I müuid lıU IUiette --
• ı ' 'mı. liiDdi "ireaildiğino ..... 

lngilterenin Bedia elçili aiıaethl 
hangi tarihte miknldllt ... ~ .. - llman 
htik8meündm eonktj11 gibi • ......., v..,.,. " Prag -,ahatlerl.- .. 
vaz •pnımlftlr. Ba ..ıetJe B. Sa,.. 
menin eeyahatiDia pclllmesi mtb:aıke

relerin ~ tmlılt Mildifi ,ekil· 
de yapıhpenw ...ı • ım. 

Fran&m pmetelerine gi!e alman 
ı...,ırs••k.._ 

Parla ~ (A.A.) - G ıtder1 Sir 
Con Sıaywa'Ja Bedia _,.IPınta. Sir 
cillllnell O--. _...,. .... dllrumu 

tetkik ederek Ah-> m lmüetin. 
cJenıd; .w.twwı.•çaı. 
RMıabtJa .. ••uel " ' ılı ....... ...u.._ ..... .,,. 
wlwı's hl ........ •,.. ,.... 

,._ .............. ,. 
gftmf yeeebıiş 

Bedia, 8 (A..A.) - ..,,_ ... 

Poa litibbmtropaa Lcmc1nya &hmlJC· 
celfnJ llıwdttfr· 

trALYA'DA 

balyada askeri faali7eder 
._, 7 (A.A) - ltelai aJa- bil 

dlriJlor: 
......... •oJen•ır .... 

ea ,.._. _.. •lllıillerlllla ljtlrllıiyle 
talimler bq1Mmft& 

o.,., eı-ı.tn.hmtllJlllla ~ ettl
il ..... ~ &lre memlelretla 
kolw aid IOram1uı tıetUs el ıi> 

tir, AJDI -ncfe orda Ue '8JJaıe .. 
rıımNald lfbidlil -- da ....... 
diJecektir. 50 pnenUa lttirak ede-
04fi bu tmalMlrls bttylk erktnr.barbl-
,. relrl 'ft bitin otdli ...... , 1 1' 

Jlbek -h-'U'JDJD ..... De --
ela yapılacaktır. 

•ıllfll ................ rfi edil
~blMlilJW. 

hareUtı gigJeftirmekte cJeonm etdfl 
bildirilmektedir. Hanrbkla• dnmt • 
eliyor. 

Asnerill eline düpneınek ipil ,..... ....... ,. .... 
, .... il • ....,..., 

Bam,, 8 (A.A) - Ravaa ajanıı 
billliriyor: 

Bir tok JUD&n wparlan uiJeria • 
line dilpnekten korbrafr Karacfen& il· 
m->m W W"" 1 1 Sfr" L411f19 ilti
ca d• 'ı'ıırd& Pı.d • lrfl W... 
llia altı • mılııMede ....... ... 
oı.. ,,_,. ,......_ ıl drHe elkaıllo
tlr. 

heaM.w. ........ -. 
JllD8ll pmisl 

Yunan baiadırah bq npurun tr&1l • .... .,,,etMzriae Gir • tlıJer-

~ plma llnaıtisJer laıaim .......... ,..... 
..... ,.. 1 ..... 1lualMm 

aimıklraten plluma AaT lrıD ...
-.ıltrl ,_. WB 1 1i tiraflladall .... .. 

°'koslotalya B. 
zarikin 85 yasını 

kutladı 
(Bap ı. b#i sayama) 

mü resmi tatil aüalesinden olma • 
malda lleraber cüanlıımi)etin hl • 
tün telür Ye U,lsi ı.üyiik .ı..aı 
tenlik manzarası ahmt ve biiJiik 
tezalıürler tertih ....... clir • 
Zarfları yıldönümii müUiyle mü
hürlemek için aalabiyet verilmit 
olan bazı pa&ta merkezleri ide&a 
muhasara edilmiı vaziyettedir. 

Gazeteler yddönümüne sayıfa. 
lar dolum yazılar ayırmakta ve 
ilk Çebslovakya reisidimluıru • 
nun laayab ve eseri haldmıda ila
velet- netretmektedirle1:. 

B. Maaarik l.an.J' deki IU&Jlll

da hükUmetin, parl1MDentonua, el
çiler heyeti pamma en kıdemlisi • 
ıüa, onla teflerİllİD ve büyük ulu· 
sal kurumlar heJealeriaia tebrik • 
lerilli kabul etmit ve tam sıhhat
te alaiak laeal .... lluanıdi ft u-
ZllD - --- _..,.... •• 

DACJNIJ[ DUYlJKIAll 

Yeni Siyam kıralı tla tbpı• 
talıaile devam edecek 

Siupp.ar, 8 (A.A.) - Yeni Siyam 
Jnralmm Jakmc1a Si,am'a d&wnesl pek 
u malııcııae1 &öriilmektedk. Yem b-
nlm. .... ;.,;,, ... 11,..V. ...... 
lille ..... ft iklimc1cn letif.ıe etmek 

Miitellaı819 itçl yed§dmıek 
BerJiD,. (A.A) - it w.m, Bit. 
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SAYIFA ~. 

DEVLETÇiYiZ ! 

Türkiyenin }Je~ 

~ ı 111 ~ planı 
Yazan: Mark - Eli Ravage 

VU mecmuasının Tiirkiye'ye ayır

dığı sayısından: 

Bazı kimseler tıirk ihtilalini rus ih
tilalinin doğurduğunu ve türklere rus
ların örnek olduklarını söylerler. Bu 
iki devlet arasında çok eyi bir anlaşma 
mevc•ıd olmasına rağmen, bu iki ulu
ıun .:>,.ışlangıclan ve ihtilalleri, ideolo
jıleri ve ar: acları arasında pek az ben· 
zerlikle· vudır. İkisinin de müşterek 
oldukları bir nokta vardır ki o da, za
manlarının ve ülkelerinin gereklikle
rinden dogmuş olmalarıdır. 

... Türkiye cümhuriyetinin doğı.ıt 

aebeblerinden birisi de, türklerin ya
baı.c.ı )arın hakimiyetine karşı ayaklan
nuı olmalarıdır. Saltanat Türkiyeai bo
yuna yabancı ülkelerden ödüne aldığı 
par'llarla yaşamış ve her para alış mu
bbiJinde şartlar ağırlaşm.q, yeni yeni 
imtiyazlar verilmi§ti. O kadar ki 1914 
Türkiyeai ökonomik bakımduı, deiifik 
batı ülkelerinin mali ntifluları arum
da paylaşılmış esir bir devlet olmUflu. 
Türkiyenin bütün i)kon.omik ve mali 
Jrurumları, yabancı kapitaliıtlerin eline 
aeçmişti. 

Atatüıık, yurdunu yabancı düpnan
lardan temizledi&ten aoma, Wkenin B· 
konomisini de esaretten kurtarmak için 
çabşmağa başladı. Lozan barıı andlaı
maaı kapitülasyonlarla beraber birçok 
utanc verici §eyleri de ortadan kaldır
dı. Fakat bu bir batlangıctan ibaretti. 
Yeni bir ulusal ökonomt aıyasaaı tatbik 
etmek gerekmişti. Bunu da 9u cümle ile 
hvlisa edebiliriz: "Tilrldyenin zengin-
lili türk uluaunundur,,. .. 

İmtiyazlardan kurtulmağa azmeden 
.Atatürk, önce yabancıların elinde olan 
demiryollarını satın almakla ite bqla
dı. Şimdi 6.500 kilometrelik demiryol
larından, yuvarlak sayı ile yalnız 1,000 
lrilometrelik olanı yabancı malıdır. Bu
nun da sı.tınahnması için komıtmalara 
başlanılmııtır. 

Hll.kQmet aynı programı liman, -de
n& nakliyatı işlerine de tatbik etti. 
Şimdi bunu elektrik, telefon, su gibi 
amme menaf iine dokunan firketlere tet
mil etmek istiyor. 

Kriz, Türkiye'de de te.irini göater-
di. İngiltere ve Amerilra'da ipizlerin 
ayısının artması, TUrldye'de aldaler 
yaptı. Hububat, tUtün, pamuk, yUn, k8-
milr, deri, petrol giıbl ilk maddeler ar
bk düşük fiatlarla alıcı bulabiliyordu. 
Kriz ilerleyince, alıcı da bulunmamağa 
llqladı. lıte o nman tllrk "devlet9fı.
n_ bet yıllık pllnı kabul ettiler. 

Onlar ıu beeabı yapıyorlardı: İlk 

~deleri işledikten sonra kendimiz 
llktde sarfedemu mlylz? Bu dUfllnce 
bir atışta birkaç kıut nran bir tap ben
alyordu. Ttlrtdye unayilqip kendi 
ilk maddelerini kullanmağa batlaymca 
f'I menfaatler elde edilecekti: 

l) Satılamıyan ilk maddeler için bir 
lçpuar bulunması; 

2) Türkiye'nin dışardaki hetıabaız 

Ye zararlı temevvUclerden uzak kalma-
ar; 

3) lçerdeki Hatların yükselmesi; 
4) İşçilerle mütehassıs ve münevver 

11nıfa iş bulunması; 

5) Modern tekniğe göre ulusun tec
hbi; 

6) Ve asıl mühimmi, ülkenin kendi 
yağıyla kavrulabilmesi. 

Bu planın iki yıldanberi tatbikine 

bqlanılmış ve plan yarıyarrya tahak
bk ettirilmiştir. Bu yüzden eski im
puatorluk baştan aşafı değiflllittir. 

Daia, cümhuriyetin onuncu yılı olan 
1933 de Türkiye bir ziraat ülkesi idi. 
R'a!buki söylediJimiz plan mucibi.nce 
Dikenin her tarafında, değişik ürünler 
yapacak ofan birçok fabri:talar yapılmış 
w yapılmaktadır. 

Burada sözü, Ökonomi Bakanı Bay 
CelaJ Bayar'a bırakalım: 

"Sanayi programının wnumi çizgi
lel'i şunlardır: 

1) Mensucat sanayii: (pamuklu, yün
iti. kendir.) 

2) Maden sanayii: (demir, sömikok, 
kömür ve müştekatı: baku, kükürt.) 

3) Scllüloz sanayii: (kağıd, kwrton, 
aelluloz, suni ipek.) 

4) Seramik sana.yii: (şişe, cam, por
telea.) 

5) Kimya aanayii. 
:ııi.tir. 

ULUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız" 1 

niye değer. Şimdiye kadar bir tut 
başarılamıyan ulusal birliğin, ulu& 
maruz kaldığı bu çok ciddi tehlıke 
tesiriyle sürekli bir tarzda kunılm 
da bilhassa temenni edilmelidir. 

Kadının seçim halda Fransa'da nasıl 
entrikalara alet oluyor? 

Kadın saylavlarımızın Kamutay sı

ralarında ilk defa oturduklarının erte
si günü 2 martta, fransız parlamentosu 
kadınların kayıdaız ve ıartaız 1eçmek 
ve seçilmek hakkını 104 reye kartı 426 
reyle tanıdı. Yalnız fransız meclisinin 
bu kararı vermesiyle fransız kadınının 
kurtuluşuna kavuştuğunu sanmak bir 
bati olur. Çünkü tatbik edilebilmesi 

için, bu parlamento kararının ti.yan mec
lisince de tasvib edilmesi ,arttır. Hal
buki kadının ııeçmek ve seçilmek hak
kına eskidenberi muarız olan ayanın 

buna yanaşması için hiç bir ümid yok
tur. 

Filhakika bu mesele fransız meclis
letinde ilk defa olarak mevzubahs ol
muş değildir. 20 mayıı 1919 da parla
mento 95 muhalife karşı 329 reyle Bri
yan tarafından yapılmıt olan kadınla
ra teçme hakkı vermek teklifini taevib 
etmlttıl ve aynı yılm 7 tıepinieftlinde 
de bir karar projetiyh lyana da bbul 
ettirmek için kararmda arar etmlfti. 
1925 de mec.liı yeniden aynı meseleyi 
müzakere ve kabul ve 31 mart 1932 de 
de Ayan nezdinde tekrar ıırar etmişti. 

Fakat bugün bu gayretler hop git
mit. lyan meclisi parlamentonun karar
larına kulak asmamı9tı. 

Ayan, efkin umumiycnin teıiri al
tında kadının yurddqb.k haklarını ta
ııyan bu projeleri araaıra doayaların
dan çıkararak müzakereye kor fakat 
gene ananevi bir inadcıbkla projeleri 
tekrar tozlu dosyalarına iade eder. 

Briyan ve Viviyani'den bqka Pu
ankare, Feman Buiaon, Monsi v. L peık 

mühim aıyaaa adamları bu devrime ta
raftarlık etmiflerdir. 

Kadm haklarının tanılmaaı lehine 
aon büyük tefd>'büa 12 nisan 1932 de 
Eryo tarafından yapılmıftı. 

Buna karJılı.k &yanda da Kayo, Şra
mek, Eri, Annan Kal.mel gibi f8:haiyet
ler bu projeye yapılan muhalefetin ba
tında bulunmaktadırlar. 

lnadcı ve geri muhafazaklrlığın mü
kemmel bir nümunesi olan bu ıonuncu 
kadına rey hakkı verilmesi aleyhinde 

Çtmldl bu bitmit telakki olunmaktadır. 
Programm tatbiki için, yirmi bet mil
yonu UHrıenin içinde harcanacak olan 
kır.k bet milyon lira aarfolunıcaktır. 
İlk madde bakımından yalııu pamuk 
aanayii yeniqen 65.000 balya pamuk 
kullanacaktır. Bu miktar pamutu yetit
tirmek için de yeniden 35.000 hektar 
toprak ekilecektir. 

Ntifuau on yedi milyon ve toprak 
mesahaaı Ruaya haric olmak bere her
hangi bir Avrupa ulueununkfnden bü-

yük olan Tüııkiye için bu sayılar az gö
rünebilir. Fakat unutmamalıdır ki bu 
bir batlangıctır ve aanayileşme progra-

mı tamamen tatbik olununca Türkiye 
hammaddesini kendisinin yetiştirdiği 

hiç bir malı dışardan alıruyacaktır. Son
ra Kamil Atatürk bu muazzam projeyi, 

demiryolu sıyaaasında da olduğu gifü 
dışardan para almadan tatbik etmeğe 

karar vermiştir. 

Türkiyenin beş yıllık plim ne 

komünist, ne de tam manasiyle liberal
dir. O, doğrudan doğruya C. H. F. nın 
programından ilham almaktadır, yani 

"halkçıdır." t~leri başaran devlettir, 

fakat hususi sermayeye de bunda yer 
ayrılmıştır. Programın amacı, ziraatle 

sanayii ahenkleştirmek ve Türkiye'nin 
kendi ihtiyaclarını kendisine temin et-

tirmek, böylece hem fazla ithalat ~ap
mamak, hem de sınıf teşekkülüne ve 

bunların araeında mücadele çıkması
na meydan vermemektir. 

Bolşevizimden uzak olan bu metod
lar, daha ziyade Ruzvelt'in New Dcal'
in~ 1 enı mektedir. 

Son on yıldanberi Türkiye Cümhu
rİ} ti i e onun bü; ük reisi çok değLŞ

rr. ~ir. K .,m 1 A t::.t:.:rk kendisini Tür ·i

ye'ye hasretmiş, gözü ve kulağı çok 

açık bir dehadır. Ülkenin menfaati da
ha radi~al bir ökonomik ıuyasa geıcJl.. 
tirdigirıi anladıgı glin, \lizi belki tafll'· 
tacak oian ctni tedbiri« alacaktı.::. 

söyledigi büyük bir nutukta peık fazla 
istihzalara hedef olan şu tarzda cüm
leler kullanıyordu: 

- Kadına rey vermemelidir, çünkü 
kalbinin rehberliğine tabidir, halbuki 
erkekte hakim olan dimağdır. 

- Biz kadınlara vereme, sıhhi olmı
yan meskenlere, frengiye karşı müca
dele inhisarını veriyoruz. Daha başka 
ne istiyebilirler? 

- Kadına seçmek hak;kı verilmesi 
ortaya yeni reyler çıkaracaktır. Reyle
rin sayısını artırmak ise bir felaket o
labilir: 

Şramek de aile yuvasının bozulma
ması için kadına rey hakkı verilmesi
ne aleyhtarlrk ettiğini söylemişti. 

*** 
2 mart günü müzakereye konulan 

projede kadınlara yalnız belediye mec
lisleri için 1eçmek ve seçilmek hakkı
nın verilmeai mevzubahsti. Fakat kadı
nın kayıdsız ve prtaız bütün uyual 
haklarının tanılmacı uas prensiplerin
den olan aosyaliat ve komünistler, eter 
aınırları genişletilmezse bu projeyi red
dedeceklerini ve ancak kadına er:kekle 
aynı hakları tanıyan bir kanun proje· 
aini tasviıb edeceklerini aöylüyereık bu 
tarzda mukabil bir proje verdiler. işte 
franıız meclisi gürültülü mü.zakereler
den ıonra son ve muhalif taraftan ge
len bu projeyi büyük bir ekseriyetle 
kabul etmittir .. 

Tan gazetesi, mecliae ilk verilmiı 
olduğu §ekliyle kanun projetıi kabul 
edilmiı olsaydı bu kararın iyan mecli
since de kabul edilmesi için büyilk ü
midler beslenebilecek idiğ.ini fakat bu
günkü şekliyle orada her zamanıld mu
halefetle Icarıılaııacağmı kaydederek 
diyor ki son muhalifler mecliate çevir
dikleri bu manevra ile hü.kilmet tara
fJDıdan gelen kadınlara belediye seçimi 
hakkını vermek projeırini ıuya dütür
mek istemiflerdir. Çünkü sosyalistler 
içine kadınların da karışacağı bir se
ç.imin neticesinden korkmaktadırlar, ve 
kadın aeçimine muhalefette bulunmak 

kendi prensiplerini lnkir etmek olaca
ğından projeyi naul olu akamete ut
rıyacağını bildikleri bir pkle koyma
ya çalışmışlar ve hük&net taraftarları 
aaylavlann gafletinden istifade ederek 
bu arzularında muvaffak da olmUflar
dır. 

Kadın hakları lehinde devamlı ve 
ısrarlı ncşriyatiyle bu meselenin mec
lis ruznmnea.ine almmaaında büyük bir 
amil olmut olan Maten de bu dUfünce
~ ittiraık etmektedh. Lö Kotk!iyen ga
zetesi diyor ld: "Feminiıtlerimia bü
yük bir aürprble kartıl&f1Dlt olmakla 
övilnebilirler? Hiç olmana fimdllik 
istemeye cesaret edebileceklerinden 

çok fazla teY kendilerine verilmiftir." 
Kıralhk taraftarlanndan Şart Mor

raa, Aksiyon Fransez gazetesinde yaz
dığı bir makalade, fimdiye kadar par
lamentonun kadın reyine muhaliflik 
etmiş olduğunu kaydederek bu Ani de
ği~kliği rejimin sarsıldığına bir deliJ 
say1ıyor ve diyor ki: "Kadınlara rey 
hakkı verilmesi bir gönül eğlencesidir 
ki devleti yalnız dıtından değil fakat 
en derin yerlerine kadar kemiren bü
yük ölüm kudretlerini kıramaz ve göz
den saklayamaz.,, 

Komedya'da A. Delpeyru ayan seku 
günden önce meclilin kararını tasvib 
etmiş olsa bile belediye seçiminden bi
zi ayıran altı hafta zarfında alakadar
lar milyonlarca kadm seçmenin liste. 
]erini yapacak vakit bulamıyacaklardır. 
Şu halde nezaket ıöstermek için ne 
bekliyorlar? 

Eski Belçika Başbakanı Karton dö 

Viyar, Maten gazetesinde çıkan bir ya

zısında Belçika'da kadınların belediye 

seçimine katılmaları tecrübesinin ver

diği çok mükemmel neticelerden bah

sederek diyor ki: 

"Kadınlar sıyasaya bir itidal unsu
ru, eyi cir realizm endişesi ve büyük 
bir pratik anlayıf getiriyorlar. Beledi
ye meclislerinde bulunan kadın üyeler 
orada kendilerine pref verecek bir 
tanda çllfltmaktadırlar.~im hakkının 
ltullanrlımasr kadını yuvasınllan soğuta-

Yunanistandaki 
askeri • 

ıs yan 
Lö Tan, Paris - 4. J. 935 

Yunanistan'da olup biten işler, de
rin endişeler doğuracak mahiyettedir. 
Bu 11yasal bir ihtilal mi, yoksa aon on 
yıldanberi birkaç defa tekerrür eden 
ve hemen hepsi kötü bir sonucla biten 
askeri bir ayaklanma mıdır? Şimdilik 

bu hususta kati bir 'ey söylenemez. 
ÇaJdaris hükumeti duruma hakimdir. 
Atina'da ayaklanan efzonlarla askeri 
okullar talebesinin isyanı §iddetle ba&· 

tmlmıştır. Asilerin elinde bulunan Sa
lamin tersanesi, hilkfunete sadrk blan 
kuvvetler tarafmdan geri alınmııtır. 

Fakat asiler şimdi de denize açdmıtlar, 
Averof zırhlısiyle diğer dört aavq ge
misini alarak, B. Venizelos'un oturdu
ğu Girid adasına gitmişlerdir. Bu aatır
ları yazdığımız andaki durum bundan 
iıbarettir. 

... Muhakkak olan bir FY vardK: O 
da birçok kara ve denb Mbitlerinin 
Çaldaria hükOmetine kartı ayaklandık
landır. Bunlar aramda generaller ve 
lmirallar da vardır, ıepilatları da Sa
lamin tenaneaiyle bet aavq gemlelni 
ele geçincek kadar ~uvvetli olduğunu 
göstermiftir. Asi gemilerle sahil batar
yaları arasında adamakıllı bir bombar
dunan başlamıı, aıkerf okulla harbiye 
okulunda çıkan leyanın yayılmamaaı 

için Atina'da toplar ve mitralyöaler i9-
lemeğe bqlamıftır. Atina'da htlkfımet 
cumartesinden itibaren vaziyete hikim 
olmağa bqlamııtı, Fakat i§in vahim ta
rafı, Averof sırıhllJiyle öteki dört ge
minin denise açı.imaları, hükamet kuv
vftlerinin bunları tıeüime mecbur ede
memiı olması ve askeri tayyarelerin 
mUdabaleaine rağmen bunlarla tıeıirli 

bir tarzda çarpışmamaaıdır. Pazar gü
nü gemilerin Girid'e vardııkları ve asi 
ıeflerin adanın valisini tevkif ettikleri 
haberi gelmiıtir. Bu da herhalde aaile
rin Girid'de ihtilalci bir hilkfunet kur
malarının başlangıcı olsa gerektir ve 
bütün bu hareketin, timdi Hanya'da bu
lunan B. Venizelos'un muvafakatiyle 
yapıldığını sandırmaktadır. Bundan da 
anlatılır ki B. Çaldaria Atlna De kıta 
Yunaniatanında duruma hiklm lıae de, 
B. Venizelos da Girid'deki durumun 
hakimidir ve orada emin bir toprağa, 
yerH kuvvetlere ve adayı korumağa ye
tecek bir donanmaya maliktir. Şu hal
de, genel 1&Yafta SelanJk'teki ihtilal 
hareketi nuıl Koatantin hWdnnetine 
karşı geldiy1e, timdi de Girid'deld ia
yan hareketi de Atina'dalri me,ru he
kimıete ka1'fl gelmektedir. 

Bu, aldlleri ciddi olabilecek bir ih
timaldir. Akıl ve mantığın galebe çala
rak ihtilalin, elenlerin kendi araların
da çarpıpnalarma yol ~ı tanen-

cağı nafile yere iddia edilmesin. Dört 
veya altı yılda bir kere aeçim aandığı 
bagına gitmekle kadın aile ve ana vazi
felerinden bir teY mi kaybedecektir. 

Leko dö Pari gazetesinde muharrir 
Anri dö Kirilia diyor ki: 

"Bugünün kadını erkek gibi çahp
yor, yoruluyor, mücadele ediyor. O da 
hayatnı bütün gü~lUkleri ve tehlible
riıyle kaJ'fıkarııyadır. Vergileri ikter; 
ekseriya aile reisidir. Onu aıyaaa ala
nında apğı mevkide tutmak tamamen 
a normal bir haldir. 

Esasen kadm bugün İngiltere•de, 
Birleıik devletlerde, Ruaya'da, Alman
ya'da, Türkiye'de, lapanyada. ktaac•ı 
acunun en büyük ülkelerinde rey veri
yor. 

Jurnal de Deba gazetesi aon karan 
parlamentonun kararsıahğından bahset
mek için bir vesile sayıyor. "Mecliı 

kendini kudretsiz ve bal~ ıösünden 
düşmü§ hissediyor. Halkın her aınıfın
da ıslahat lüzumundan derin detitMdilr
lerden bahsedildiğini biliyor. Zahiren 
cereyana kendini koyveriyor. Biliyor 
ki fedakarlıklar yapmak zaruridir, ve
ya hiç olmazsa bö le görünmek lumı
dır. Kadının rey hakkının ka ul edil
m si hem p rl.,.mentonun endişesine, 

hem de gitgide hiddet ~nen bir efkirı
\JIDD'Diyeye .sabin= platonik bir mem
nuniyet vermek iateiiııe delildir. Ka
dnrlum ııey ıı.ülkı meaeleal padamen
ı.nvn treddt itirafma JiHİle oWu.n 

Haziran 1925 hükumet darbe 'nı a
parak 1926 da Cümhur R isligini ;ı.ııa 
ettikten sonra birkaç ay geçince ge 
ral kondilis tarafından tevkif edi 
Panga]os'un sergüzeşti ~en iden 

mış sayılamaz. Bu seferki çarpı • 
vaktiyle Pangalos'un birk;ıç ay mudd "' 
le istinad ettiği kuvvetlerden daha cı 
di sıyasal kuvvetler arasında çıkın 

benzemektedir. 
Yunanistan, aıyasal ve mali krizd ll 

çok müteessirdir. Orada, dikkat edil• 
mesi gereken soysal bir rahatsızlık var
dır. Yunanistan bilhassa hazan çok şıd• 
detli bir şekil alan sıyasal partiler re
kabetinden ıstırab çekmektedir. B•1 
Çaldari'k'in mutedil hükumeti iki yıl• 
danberi kalkınma yolunda ciddi gaf• 
retler yapmıştır. Venizelos taraftarı 11-' 
berallerin muhalefetleri onun işini giiJ 
leştirmiş ise de, ulusal menfaat ve y11 
ödevi alanı vardır ki, bunun üzerinde 
bütün yunanlılar anlaşabilirler. E,,er 
resmi mahfillerde kırallığın avdetınl 
müaaid elamanlar olduğu aahi iae, al&"' 

ler mazeret olarak cümhuriyetin lcO' 
nınm.aaı için çal1ftıılrlarını ileri aürduk
lerine göre kırallığm avdeti yoluıadı 
yapılacak bir tetebl>U. vahim bir ibtİ' 
yatlubk olacak.tır. 

B. Çaldaris aoğuk kanlı ve aziın sa• 
bibiclir. Onun ilk ödevi, ülkede dilSeıal 
yeniden kurmaktır. Ondan sonra da, ıl
venin avdetini temin edecek ve her aı~ 
yasal partiye, anayasanın çerçevesi i• 
çinde kendilerine düten çalışma hiser 
sinin verilmesini temin edecek ıarıdı 
BJYaaal durumu tanzim edebilir. OnuJlı 
kabinede yapacağı değişikliğin baıtrild 
bir ihtilal tehlikesini bertaraf euaet 
için gayretlerini hangi y&ıe çeviredtl 
anl8f1lacakttr. 

• 

Türkiyede f eminİzlJI 
1 mart 1935 tarihli Mançeater Gat

dyen gazetesine' Londra'dan yazılan btf 

mektubun TUrldye'de feminizm baflı• 
ğını taııyan bir paragrafında deniliY~ 
ki: 

''Ulualararaaı kadınlar birliği koO'" 
gl'eai önümüzdeki nisanın on sekizinel 
gilnü lstanbul'da toplandığı zaman do
ğunun ve batının birçok kadınları t* 
defa olarak türk hemfirelerinin ıniı,.. 
firi olacaklardır. 

Bu kongrenin bafkanı Madam JCQt' 

bet Afbl olacaktır ki kendisinin iktid,.. 
n ve cuibeai bu mevkie Yaratır. Bar 
kan muavini de Çekoslovakya &yan U
,elcrinden Madam Plaminıkova otac:aık• 
tır. 

Bu konarede ing..iliz mur~ 
ıunlar olacaktır: Madam Despard, )!a

dam ~tik Lovrena, Madam Bompulı 
Splller ve Evillıburıtu Roaa, Dr. Olı• 
tavya Levin ile Mia Piktor Tuber\fil, 
Alfaon Nllaı ve Filden. 

Bu lrongrede muhtelif kırk ülkenillf 
muralıhaaları toplanacaklar ve muhtel• 
bükftmetlerde kadının hukulrt duruırıılt 
ökonomik durumu, aıyasal haklardaO 
müaavi olarak istif adeai, doğu ve bati 
kadınlığı arasında allkalar kuruıınast 
gibi bir takım mevzular üzerinde konıt' 
şacaklardır. 

Bu kongrede Uluslar Derneği \it 
barıım devamı için bir taknn dilckJtf 
de iloıiye aüritlecektir. 

Burada bir takan kabul resiınldi, 
birtakım ziyafetler verilecektir. Burl'" 
ya geleoek üyeler araamda Avuıtu~ 
ya ile İzlandadan gelenler de buluoJ" 
cütır. 

Boğaziçi'n.de ge.zintil« yapıla~ 
ve letanbul valisi kongre azasına .ıyr 
fet verecektir. 

Tilrkfye hUldmıetf, btlttin fiatları yr 
nyarıya indirmiş ve bu kongreye getr 
ceklere bedava vize verilmesini bU* 
konsoloslara bildirmi§tir. 1' 

Bu kongreye yardımda bulul1111• 
ktiyenler Lonma'daki Playho, .. e ~ 
yatrosunda verilecek bir Savitri oıat1'" 
nes:ne gelmelidirler." 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
\ô. Niaan. 1~35 Ptrşc .. 1bc 

günü akşemı 
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t Bibliyografya J istatistik ifl Canıhridge 
Tarlalara çekirgelerin akınını hiç 

'°YJ"ettiniz mi bilmem Sabahlan Kem-bi. .. 
rıç ıokakJannda böyle bir talcb akını 

leVardır. Çclri gel r gibi seken talebe bis'k.. 
ti . 

l en ve yan kanad gıbi dalgalanan tn-
ebe harmanileri ıokaklan oyle örtiıvcr
llıİ§tir .. Biçok kimselerin bir dakika da
ha geç kalırsa ders salonunun kapısı ka-
Patdaca<n · · d · · ka w b'I . ... •çın o ersını çıracag,nı ı • 
d~ldcri bir tek talebeye yol vermek için 
bıJe acele iılerine aldırmadan otomobil

l~ni durdurduklarını çok gördüm.. Bir 

~ bi, ana, bir kolici dibinden geçcrker. 
~ rarak ağlaımya başlıyan çocuğuna 

iki Y•Ilann ilk dayağını attı; "içerde !e ' var! düıüncesizl,, diye .. Ve bunu 
~Yan. bir kamyonun foförü, koca ara. 
b' Yı bıraz daha uzak bir yola aaptırarnk 
.'r lastik tekeri kli süs arabası gibi ıes· 

aız ve hafif 

Talebe, gece g -s yalan, erken uyu
Yan, bir gün evelden ıponlan yorgun 
dii}en, Londra' dan isteksiz dönen, hep
li, hepai, dikkat kesilmiıı aabahfeyin 
Ptofe11örün karıısında derı dinlemekle 

•e not alınakla mewguldür. Yabancı poz. 

~a bile bir İngiliz maskesi vardaa 

Ciddiyet --"--- ...1:1.1.-t bi 'bi · · k -'-ı- , vcıaar, u.aa.ııı n nru ova 
; dinlemeyi biliniz: not defterinize 

~~•im Yapaawz da zararı yok..ProfelÖ
t'ün dikkati bir barometre sibidirs Sı
llıftaki havayı aaniyeıi saniyesine kolla
tnakt:-.ıır; eğer bir aevteklik baılamıı
._ hcrnen cümlesini bir nükte ile bitirir; 

~ kahkahadır kopar ve bütün 1ıcnc ruh· 
bu dalgalanan aevinçtcn payını al

tnak İçin kulak kesilir; o aaada profe. 
aö r, dersin en can alıcı nokta11nı, en de. 
terli görüşü, en gerekli prensipi kafala

"' Yerlettirmiı bulunur .. 

İngiliz talebesindc ve inailiz profe. 
IÖriindc "zeka,, yı kendilerine bir teY• 

tarn ve gönüllerile verdikleri zaman g(>. 

tiirsiinüz; ba"ka zamanla-, viicud)annın 
Yaı-uıru toprağa göaıerek mevıimler 
feçirebilen hind fakirleri gibi bunlar da 

duygulanru ve düıüncelcrini ananeninı 
lı:riira.itiğin, neuıketin içine yan belleri. 
ile kadar gömerek yan ölü tutmaırnı bi

lirler, Birçok milletlerin zekaar, raıtgele 
bir konuımnda üstün çıkmak, nükte 

Yapmak; rastgele bir yürüyüıte yeni 

&Öriitler kaydetmek için boyuna iıler
ken, bir radyom -gibi kendi elinde olma-
dan· ····h d l§ıgını ve enerJısmı arcayıp u. 

l"l.lrken; İngiliz zekaaı, bir petTol lamba. 
11 Kİbi idarelidir; ingiliz, zekasını kul
lanınasını bilir; istediği zaman kısar, 
bO,.ı: bir alacakaranlık :zamanda onun 
~ıından büsbütün şüpheye düşmeğe 
t-n!{ :z bile vardır, fakat kendine la

~rn olunca. kendi isteyince öyle bir 
~ ki: gözleri kamaştıracak aanırar. ... ~. 

Dersleri mütehassıılar verir; bunu 
bir rnütearele sibi tekrarlanuyonım: me

~la edebiyatta her devrin hatta birçok 
tahaiyetlerin ayrı ayn mütehaaıasları 
"<Udır; kendi bilgilerini artbrmak kaa
lile dahi olsa ihtısaslannı bozmasın, hu-

ToP. 
Bu değerli ve güzel spor mecmu ı-

n n 2 mart tarihli nu hası Galat ray
Fener maçına dair çok enteresan resım 
ler, haberler ve yazılarla ve daha ırçok 

spor havadislerıyle çıkmı tır. Butun 
aporculara tavsiye ederiz. 

Karınca 
'l'Urk kooperatifçilik kurumu tara

fından çıkarılan Karınca mcanua ının 
şubat tarihli 9 uncu sayısı çıkmıştır. 

Bu 11ayıda doktor C. Savran'ın ".koope
ratif alışverişçiyi de yetişkinleşurir,, , 
doktor Nusret Namık Uı:gören'in "ya
pı kooperatifleri ve köy evleri,,, "bah
çeli evler kooperatifi kuruldu", "Nazil
li Bürhaniye köyfi sulama kooperatifi", 
"Türkofi ambalaj sergisi, Salahattin 
Batu'nun "hayvan bakımı,, , daha birçok 
tetkikler, haberler, tenkidler vardır. 

Tanesi ıs kuruştur. 

Tnşpınar 
Afyon Halkevi tarafından ayda bfr 

çıkarılan bu meanuanın ftibat sayısı 

çdanıştır. Bu sayıda "19 §Ubat,,, "Jn
llOlabcıyu., gibi yazılarla folklor tetık:llı 
leri ve sair yazılar vardır. 

Işkın 
Guiantob'de bu adla aylık bir edebi 

genelik mecmuası çılamlmaya baflan· 
mı~tır. Genelerin birçok yazrlulle mart 
aııyrsr çrkmıstr . 

Altan 
Elazi.% Halkevi tarafmdan bu tamı. 

ayda bir çıkacak bir mecmua neşredil· 
meye başlanmıştır. tık uyıaı Eladı:'in 
Halkevinin bir eonelik calrcımall!nnm 

hulasalariyle çıkmıştı 
ı::w 

suı;İ bilgılcnne ..halel a-etirıneain cli19 
baıka teYler bilmektm Mlrınec-k: kadar 
ihbauuıda mütauaıb mütebuııalıar .. 

Profesör, derae bqJamadan önce; bu 

derse ait bilgileri, miaalleri, bibliyog· 
raffiyi nerede bulabilecclderinl kitabla. 

nn adları, Myılalan hatta §Clıirde hangi 
kütüphanelerde hangi aaatlerdc okuyabi
leccklcrin kadar teferriiatile hazırlan

mrı bir listeyi okuyup kopya ettirir. 
En hissi denlerde, edebiyııtta bile, ya.1-
mz mantıka hitab eden, yalnız usule da.. 
yanan Ye hiç bir zaman baılangıçta çl. 
zilen anım qııuyan ve ders müddetin

den bir dakika daha fazla ıünneaine se
bcb kaJmıyıın bir takrirle dersini bitirir. 

Den bittimi bir uğultu baılar; kori· 

dorlar, gene arı kovanı gibi lıler; ao
kaklarda gene bir bisiklet akını bat 

gösterir. Derste geçen meşhur adlann, 

tarihi ıimaların birer hu usiyetini he. 

men yanındakilerden birinde gördüğü
nü vehmeden talebe, ona o adı takıve-
.. ··tek') taıdı"k ederek plüıürler .. 

rır, o ı er, 
Sonra içlerinden biri "Bil&i ayağa düt

.... :n ffavdı' 1 der bisikletlerine at-m .. .,. .. r1 .,, ' 

tarlar; biricik ıerbeıt ,emek olan öğle 

t .. • yemeainden ziyade garıon yeme 1 JÇID •· , 

kızları güzel lokantalan birbirlerine 
ğlık vererek yollara dökülilr)er ... 

.ıt B. K. ÇA(;LAR 

ç 

'B z 1. in ı yıl da) 

Cümhuriyetten sonra 
Muteh s ol ı anların hazırladı

gı bu istatıstikler, musbet goruşler u 

rinde iş bolumu \ e çalışma sistemi 
kumuk i tıyen yeni devrin ihtiyacını 
karşılıyam dıgından, bütün devlet is. 
tatiklerinin merkezıleştinlmesi esası 

konuldu. 1554 'Tlumarah kanunla çerçe
vesi taayy un eden yeni kurumun te
şekkülünde gözetilen amaclar f(>ylece 
hulasa edilebilir: 

1 - Dağınık teşkilatta istatistik 
i i, her dairenin onuncu veya yüzüncü 
işi gibi ehemmiyetaiz bfr mevkiie dilt
meye mahkfundur. Halbuki, merkezi 
teşkilatta istatistik birinci ve bf rıicilr it
tir. 

2 - Dağmrk teşkilatta memurlar 
terfi, nakil veya baŞka sebcblerlc dahna 
yerlerini değiştirirler. Bu ebcblo çe· 
tidll dairelerdeki istatistik mcmurlan
nni bu lşdc miitehassı. olmalanna lm-
'n olamu. Aynı samanda bu iflcııri ç 

Toplama ma'/rlnesl (,bu fişlerde kemıJ t 

Jer varsa on!arr toplar. cemeder 
tablo yapar) 

viren tcflerin aynı sebeblerle dc~işme
leri, usulde durluksuıluk doğurur ve 
dolayısiyle istatistiğin ana i§indcn biri 
olan "mukayese,, fmklnı temJn edi~ 

mes. 
Merkeu te ldlatta bu sorlukların 

• rmz • akineleştiri • 
1 

1 

hiç birisi mevı:ubahs değildir: Memur
lar daireleri i~inde kalır ve orada yuk
selirler, aynı sistemin takibi 2C§idli is
tatistiklerin faydalı bir ımrette biclbi
r}). le lkaışılaştırılmasına imklin verir. 

da dogru olarak bapramıyacağı ı rı 

Uç gUnde bitirecek bir kabihyete y . 
selmlştir. Zaman, para ~c memur a
aarrufu bakımından ç.ok mUhım olan i • 
tatiatik maldnalan UCU% değıldir. Dağ-

D•llW maki'* (ba maklı.ln mevcud orijinal maltlmatı t•m•~n adet/endir • 
dikten aoara /işleri delip hazırlar.) 

1 - Bı.ıgtlniln latatiatik tekniği dev
let w oemlyet faaliyetinin her alanına 
girmiı ve hattt tabii '1imler ve güzel 
sanatlara bile tatbiki te§Cbblislcrl baf
laınııtır. Halen devlet ve cemiyet ida
resinde lstatiıtiklcrlc aydınlatJlmaya 

ihtiyac görülmeyen mevı:ular pek az
dır. 

Makineleşme ihtiyacı 

İstatistiğin ugraştıgı mevzular bu 
kadar artınca işçilik haarıi de o nisbet
te bUyUmüştilr: Derin ve geniş mevzu

lar il.zerinde toplanacak sonsuz rakam 

yığınlarını fikir ve el lle toplamak ve 
bunları faydalı olacak derecede kısa 

bir zaman içinde neticelendirmek he
men hemen imlinsu gl.bldfr. Bunun 
için Ued insan çalışmasının her ala
nıncla olduğu gibi bu alanda da makina
ya başvurulmuştur. 

BugUn istatistik idarelerinin kullan
dığı maldnelor 100 memurun birkaç ay-

nık tefk.ilatta her daireye yuzbinler
ce lira aarfiyle bu makinalardan ver
mek pek büyük bir zorluk olur. Merke
zi tctkilatta yüksek randıman dolayı
ıllyle btitün yurdun istatistiklerini ge
cikmeden yapmak im1dinı elde edilmiş
tir. 

Harb'atn önce, birçok ul derde o· 

lan dağnık tC§kilat; barbtan ı>0nra do

ğan vaziyet ve birdenbire yuzde yuz d~ 

recede artan istatistik ihtiyacı biitun 

Ulkeleri merkezi te kilata sevketmi -

tir. Muasır devlet maki na mm en e

rekli işlerinden biri olan ist tisti er 

merkezileştirme ışi bizde de t m n
mak uzeredır. Bugune kad r nuf , 
liye, ziraat, sanayi, dış tıc retı, m 
ve adliye istatistikleri lstatı tı U 

Mtidiırliıgunde yapılmakta ve gıtt • 
hacmi bliyilyen daha mufas 1 ve dah 
özenli istatistikler meydana gelmekte-
dir. (LQtfen aayıfsyı çevıriniz) 

Ana bilgiler bir /iş arerınae böylece adet/enir 

Tefrika: 19 me salonumda, Bedkerle~ni okuyar~ ~ö
b t bekliyorlardı ve hepsı de - kendılenn
d en çok daha ihtiyacı olan benden • kuvv~t 
il~cı istiyorlardı. Diğer bir~okları da, Vort -
un son moda elbiselerin~. gı~.e~~k şezlongla
rına uzandıktan sonra, gund~zun veya gece-

anlayan ona kim nasıl meram dinletecek?,, 
Ya Monparnas mahallesi? Ah Monpar

nas mahallesi 1 Bu ad aklımdan geçerken 
tüyler.im ürperiyordu. Bir çocubun kam k 1-
mamış yüzünü bir kandilin aydmhgında go 
rür, boğazında yaptığım yarıktan kanlar fış
kırırken anasının bağırtılarmı işitir gibi o
luyordum. Kontes ne diyecekti? Kontes mi? 
Yok canım; başkalarınınkinden önce kendi 
sinirlerimi tedavi etmem vakti gelmiş de 
geçmişti bile 1 Kontesi düşünmemin ne mü
nasebeti vardı? Papasın son mektubuna ba
kılacak olursa Kontes sıhhati yerindeydi ve 

altında da Kont'un el 'a ı ı ile u h e 
\ardı: 

e e'nin kitabı 
Yazcın: Akse] MUNT 

11' 7 urkçeye çcvıren: Nasuhi BAYDAR 

t akat Arkangelo Fusko'nun korkusu yo~
l ~ O da bunun tehl~esini benim kadar hı· 
1
Yordu: çünkü bu korkunc mikrobun sira

~~t ~airesini nasıl yavaş yavaş genişlettiği
d 

1 go1:11iiştü; fakat kendi emniyeti baknnın· 
~ hıç bir çareye baş vurduğu yoktu; yal
bit .başkalanm düşünüyordu. Her şey olup 

tıkten sonra, her yandan, hatta soysal 
~a~~ım bakanlığından tebrikler aldım. Hal
i~ 1 .~rkangelo Fusko'ya ağzını açıpta "te: 
kil ~ur ederim,, diyen olmadı, o mu!s~za kı 
ta Çuk kızın cenazesini kaldırtmak ıçın pa-

r günleri giyindiği elbiseyi bile satmıştı. 
<l' ~vet, her şeyin olup bittiği bir gün gel-
11~~1 .~~~angclo Fusko gidip gene sokakla· 
b supurmeğe ve ben de şık hastalarımın 
)' .ıc;ucuna döndük. Ben günlerimi Viyyet ve-
a M:onparnas'da geçirirken Parisliler de 

~~tolarına veya sevdikleri plajlara gitmek 
~er · · k ~ e sandıklarını yerleştirmek ıçın ço 
r;;e~gul oldular. Bulvarlar, medeni veya bar
r:ır~ar dünyasının her köşesinden, fa.~ıa .?~~ 
l'" tını yemek için gelmiş, egJence .. duşkunu 

ancrlarta dolu ~ •·. E .. · ~ ~ u bel: le-

. en münasebetsiz saatlerınde, şık otelle-
nın · .. kü' b 1 ya rine beni çağırtıyor ve ertesı ~n . a o 
gidebilmeleri için hemen tedavılerıne baş-
lamamı istiyorlardı. 

B gibi kadınlardan ikinci bir davet al
mıyo~ ve bittabi buna da hiç şaşmıyordum. 

Bulvarların sıcak asfaltında yorgun. ba-
klarıını sürüyerek eve dönerken, sennce 

ca .. l"kl f a bir rüzgardan sonra gene g~~ .~ e .. ne es · 
lan düşük yapraklı, tozlara burunm~ş atkes.
tanelerinin altında ".zamanı nasıl ısraf edı-
yoruz ı diye acını yordum. 

" A 

Atkcstanelerine: "Sizlere ve bana ne la-
zım olduğunu biliyorum,, , dedim, "hava de
ğiştirmek ve büyük şehrin muhitinden. uzak
laşmak mecburiyetindeyiz. Ancak, sız, bu 
asfaltın altında mahpus kökleriniz ve ya.n
Jan demir çemberlerle çevrilmiş gö.vdenız
le ben de salonumda bekleşen zengın anıe
rikahlar ve yataklarında yatan bunca has
talarla bu işi nasıl yapacağız?. Sonra, beı: 
buradan gidersem nebatat bahçe ... ındek~ 
maymunlara kim bakacak? En kötiı gunlerı 
yaklaşan ve ş~mdjd.en solugu kesil~n kutu~ 
;qv1ı:ım1 kim ee-Jenclırecek? Yal.uz ısveççe) ı 

dünyanın en güzel şehri olan Paris'te ben de 
pekala bir haldeydim. Yalnız biraz uykuya 
muhtactmı. Fakat bu akşum Kont'a bir mek
tub yazarak davetini kabul ettigi 1i \ e yarın 
yola çıkacağımı bildirecek olsam acaba ne 
elerdi? 

Bari bu akşam biraz uyuyabilseydim ! 
Hastalarım için tertib ettigim ünlü u~ ku 
ilaclanmdan birini alsam ne olurdu ki? 
Kuvvetli bir uyku ılacı ·i bana vinni dbrt 
s t gözlerimi c: t rma m "e her eyi unut
tursun! Monparna ı da, 1 urende i şatoyu 
da, Kontesi de, bütün her eyi c, .. Elbise
lerimle kan penin ustune uzandım: o le 
} orgundum ki... ama uy u iJacmı almadın . 
Paris'te "aşçıların karnı acıl~m z., derler. 
Ertesi sabalı kabine~e girerken masanın 
Ü tunde bir mektub buldum. Papa tandı , e 

"B'r bun 
se ç se inı i 
ku ... r h~I o u orlar 
caklardır. Bun n dola 

·niz eyi olur. 
Tarla kuşu! Ben ki iki yıldanberi Tüıle i 

bahçesinin serçelerinden ba'ika kuş sesi işıt
memiştim ! 

...... 

Beni duraktan alıp ..,oturen auar guzeı
di, ~ üzyıllar görmüş ıhl...mur ağaclariyle do· 
lu bir park içindeki Risll\ ö zamanından kal· 
ma şato güzelJi, tant"'nalı odamın on Dltmcı 
Lui üslfıbunc a i döscm leri giızeldi, arkam· 
sıra merdi\ enlerden çıkını olan koca Sen
bernar köpen-i g izeldi, h"'r <".._y guzeldi. sa .. 
de be} a elbisesi icinC:e, _.i 1c taktığı tek, 
bir tc Fran a JlJ i;e, K ntcs de güzeldi, 
Gözleri a 1a her za c:.n ~·n len daha büyü~ 
gönindıi. Pemue yanalJarı ve uyanık gözle
riyle Kont, büsbütün başka bir adam olmuş;: 
tu. Pek nezaketli karşıla\ ışı çe mgenliğimı 
hemen giderdi. Ben hala şimal iıl c!crin ·n 
bir barbarı idim 'e bu ~ad .. r ha ..... • ı 
dekor içinde henı.iz hiç b 
pas da beni bir eski do t §il" ı. Ko t, 
çaydan önce parkı so) l _e bir dola 
dar vakit oıd1 uı nu, yal ut cins tlarmın 

(Sonu • r) 
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htati ... ti kt•ilicrimi~41(' hu2iinkü 
• l"' ·-· 

chıruru 

Şimdiye kadar Türkiye'deki istatis
tik teşkilatına değer veren yabancı is
tatistik daireleri, yabancı üniversiteler, 

uluslararası kurumlar bugün İstatistil< 

umum müdı.irlüğunı.in neşriyatını bil· 
yük bir aliika ve ehemmiyetle takib et
mekte. kendi neşriyatlarında da l>izim 
rakamlarımıza mevki vermektedirler. 
Bu da yaptığımız biıyük ve evrensel 
devrimlerin yurdumuzda yarattığı ye
ni, canl ı hareketli hayatı anlatan ra
kamlarımızın degerı bak1mmdan kay
da değer bir sonuctur. 

Kullanılan makinalar 

Yukarda faydalarını saydıgımız İs· 

tatistik makinaları bizde; başka ileri uı. 

kelerin te~kilatı dereceıindo tekemmül 

ettirılmı'ltir. Bu makinaların surat ve 

do~rulukla istati:.tik yapmak husu3un
daki değerleri ~oylece hulasa edilebi
lir: 

Çeşidli kaynaklardan, çe~idli mev
zular hakkında toplanan maliımat sa

dece aded ifade ediyorsa olduğu gibi, 
eğer bir vat;ıf ifade ediyorsa o vasfa 

karşılık olarak kabul edilen ihtiyari bir 
adedle ifade edildikten sonra bütün bu 

rakamlar muayyen sekiller ve ~artlar 
içinde delikli kartlara delme makina· 
lariyle naklolunur. Bu suretle hazırla

nan kartların asliyle mutabakati kon 
trol edildikten sonra (ayırma - sayma 
makinaları; bunları saatte 18 bin tane 
(ayırmak, saymak ve sıraya koymak) 
suretiyle tasnif eder. Neticede alınan 

rakamlar tetkik olunan mevzuun adadi 
inkısamını gösterir ve bir (istat1aJik 
tablosu) mndana gelir. 

ULUS 

E1'er tetkik etli len hadisede - dış ti
caret gibi - miktar ve kemiyetler varsa 
aynı kartlar toplama makinasından ge
çirilir. Bu makina tertibatı itibariyle 
100 insan gibi çalışır. Muhtelif mahi
yetteki miktar ve kıymetleri ayrı ayrı 

ayırarak ve her birinin yek{ınunu ayrı
ca vererek artrk hiç bir ameliyeye muh

tac olmayacak bir (istatistik tablosu) 
vı.icuda getirir. Bunun çalışma hızı sa

atte her satırı 63 rakama çıkan 6000 ,, 

tırı ccmetmektedir. Bu makinaların cli

ger bir hususiyeti aynı mevrnd aid ma-
1, matı muhtelif cephelerden tekr;ıı ~ 

_. 
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Ayırma msk1nesl ( ou nıslrlneln deJJk fişleri nrsvıı koyıır, ayırrt ve savar) 

tekrar iki cild halinde tanzim etmek 
için birer defa daha ayırma ve toplama 

makinalarmdan geçirmek maksadı te
min eder. 

rinci teşrinde yapılacak genel nG 

sayımını da İçeri İşler Ba.kanlığının 

işbirliğiyle İstatistik Umum MiidlirHi
ğü yapacaktır. 

BUtiln çalı§malar bu fişleri Myl 

doldurmak içindfr 

Delme makinalarmdan umum mU-
urlükte 10 tane, ayırma makinaJarın

dan 5 tane, toplama makinalarından 2 
tane vardır. Bu tesisat asagı yukarı 160 

bin liraya malolmuştur. 

Ayırma makineleri dairesinde fişler sıraya konulurken 

ratle tasnif edebilmektiı. Mesela: mad· 

de ve memleket itibariyle yapılan 500 

sayıfahk bir dı~ ticaret istatistiğini 

memleket, madde veya satış itibariyle 
Merkezi teşkilatın ana işlerinden bi

risi de genel sayımları yapmaktır. B i-

Önümüzdeki niıfu& sayımının bu 
makinalar sayesinde 100 ışilik muva 1<

kat bir memur kadrosiyle l ir yıl içiı !la 

bitirilmesine çalışılacaktır. Tasnif .i
nin elle yapılması ise 200 1 işilik lıir 

memur kadrosu ve en aT be, yıl çalış
mak istemektedir. 

l
e &Sil 

Arık.anı Ln uzun Amirliği 
S:•t1nalma Komisyonu 

hanları 

Ankara erkez hastanesin
' le tedavi edilen hastalarla 
gedikli küçük zabit mektebi 
talebelerinin 935 mayıs ga
yesine kadar ihtiyaçlarına 
sarlediimek üzere 10.000 ki
lo süt 10.3.1935 pazar günü 
~aat onda açık eksiltme ile 
münakasaya konulmuştur. 
Muhammen fiata nazaran 
bedeli 1400 lirad1r. Teminatı 
muvakkatesi 105 liradır. 
Şartnameyi cuma hariç ol -
mak üzere hergün taliple -
rin de belli saatte teminatı 
muvakkate makbuzları ile 
b:rlikte münakasaya iştirak 
etmek üzere Ankara leva -
ıım amirliği satın alma ko
mısyonuna rni"rcıcaatları. 

(d??) 1-700 
lLAN 

..,.ankmdaki ktıaat hay -
vımatı için 150.000 kilo ot 
10.3.1935 tarih pazar günü 
mat 16 da kapalı zartla ah· 
nacaktır. Muhammen fiata 
nazaran bedeli 7875 liradır. 
Teminatı muvakkatesi 590 
lira 62,50 kuruştur. Şartna
meyi cuma haric olmak üze
re hergün taltplerin de bel
li saatten bir saat eveI temi
natı muvakkate makbuzları 
ile birlikte ve teklif mektup
l;ırile Ankara levazım amir
liyi satın alma alma komisi
yonuna vermeleri ve müra-
l~rıatl rtrı. ( 423) 1-699 

İLAN 
Çankırıdaki kıtaat için 

62,000 kilo un 10.3.1935 ta· 
r'ih pazar günü saat 11 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Mu 
ha mm en f iata nazaran bede
li 6386 liradrr. Teminatı mu
vakkatesi 478 lira 95 kuruş
tur. Sartnameyi cuma haric 
olmak üzere hergün taliple
rin de belli saatten bir saat 
evelisi teminatı muvakkate 
makbuıtarı ile birlikte ve 
teklif mel:tuplarile Ankara 
f.cvazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri ve 
n':~~aca-ıtl~rı (421) 1-a701 

İmar müdürlüğünden: 
Yeşil sahaya tesadüfünden istimlaki takarrür eden 

Hatuniye mahallesinde viran hamam sokağı 14 tahrir 10 
kapı No. ve kadastronun 176 adasının 1 numaralı parse
lindeki hane sahibi Bay Nazımın ve alakadarlarının adre
si bilinemediğinden 2497 No. kanunun 5 inci maddesi mu
cibince istimlakin tebliğine imkan görülemediğinden ih-
barname yerine ilan olunur. (514) 1-873 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
SAPKA VE TOZLUGU İLE BERABER 234 TAKIM 
. YAZLIK EFRAT ELBİSESİ 

Beher takrmınm tahmini bedeli 625 kuruş olan yukar
da miktarı yazılı elbise Askeri Fabrikalar satmalma ko~ 
misyonunca 25 mart 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartname bedelsiz 
olup komisyondan verilir. Taliplerin 109 lira 70 kuruş 
muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-
delerindeki vesaikle me.7.kur gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (546) 1 - 924 

MERKEZDE YENİDEN YAPTIRILACAK BİR 
TRANSFORMATÖR BİNASI 

Bedeli keşfi 4211 lira 50 kuruş olan yukarda yazılı inşa
at askeri fabrikalar satın alma komisyonunca 20 Mart 935 
tarihinde çar~amba günü acık eksiltme ile yaptırrlacaktrr. 
Şartname bedeli 22 kuruştur. Ve komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 315 lira 87 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saaatte komisyona gelmeleri ( 486) 1-833 

50 ADET GRAFİT POTA rue ile satın alınacaktır. Şart· 
50 ADET ÇELİK İZABE- rwme bedelsizdir ve komis . 

Sİ İÇİN POTA vondan verilir. Taliplerin 
Tahmini bedeli 4000 lira ınuvakkat teminat olan 212 

olan yukarda mikdarlarr ya- lfra 50 kuruş ve 2490 numa· 
zıh potalaı .A:skeri fabrika - ralı kanunun 2. ve 3. madde-
lar "atm alma komisyonun- lerinde yazılı vesaikle mez -
ca 19 mart l 935 tarihinde rı:fir gün ve saatte komisyo -
salı günü saa• 15 de açık ek- ıı::ı müracaatları. (502) 
!Sİltme ile satın almacaktlr. 1-850 
Fenni şartnamede değisik - BİR TON MANGANEZLİ 
lik yapılmrstı: Ve bedelsiz BAKIR 
o]arak komisyondan verilir. Tahmini hedeli 900 lira 
Taliplerin 300 lira muvak - olan yukarda mikdarı yazılı 
kat teminat ve 2490 numa - manganezli oakır müteah -
r alı kanunun 2 ve 3. madde- lıit nam ve hesabına askeri 
!erindeki ve~aikle mezkur fahrikalar satın alma komis-
gün ve saatte komisyona yonunca 20 mart 1935 çar -
müracaatları f487) 1-832 samba günü ::ıaat 14 de acık 
~Cl TON DEMİR CEVHERİ eksiltme ile satın alınacak -
~ 5 TON MANGAN ,, rır. Şartname bedelsiz olup 

Tahmini bedeli 2700 lira ~omisyondan verilir. Talip-
olan yukarda yazılı malze - le:in 67 lira 50 kuruş ve 
ıne müteahhiu nam ve hesa- 2490 numaralı kanunun 2 ve 
b1na askeri fabrikalar satın 3. maddelerinde yazclı vesa-

l alma komisvonunca 20 mart ikle mezkur gün ve saatte 
1 1935 tarihinde çarşamba gü- komisyona müracaatları 

nil saat on beşte açık eksilt- (501) 1-851 

Milli Miidafaa Vekaleti 
Satmalma KomİS}ODU 

ti anlan 

1 - 450 metre muhtelif 
renkte yaka çuhası açık ek
~iltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 11·3-935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra Ko. na uğramaları. 

4 - Tahmin edilen fiatı 
2025 liradrr. 

5 - Eksiltmeye girecek
lerin 151 lira 87,5 kuruşluk 
teminat mektup veya mali
yeye yatırılmıs teminat mak
buz ve artırma eksiltme ka
nununun 2 ve 3 ncü madde· 
!erinde yazılı vesikalarla bir
likte eksiltme günü ve saa
tmda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da bulunmaları. (418) 

İLAN 
1 - Beher metresinin tah

min edilen fiatı 34 kuruş o-
lan 12.000 metre tela açık 

~ksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 20-3-935 
çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
306 liradır. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona müracaat 
edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
leı muvakkat banka teminat 
mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerindeki vesikalarla birlik
te ihale günü ve saatında M. 
M. V. Satmalma komisyo
nunda bulunmaları. ( 460) 

1-762 
İLAN 

İstanbul Komutanlığı (Ku
mandanhğı) emrindeki kı
taat için beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 kuruş 
olan 200 ton un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 21 mart 935 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 lira
dır. İstekli.ter ihale günü İs-

tanbul Komutanlığı satınal
ma komisyonuna uğramala-
rı. (509) 1-870 

İLAN 
1 - Yerli fabrikalar ma

mulatından ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 36 
kuruş olan 100.000 metre kı
lıflık bez kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 26. 3. 935 sa
h günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2700 liradır. 

4 - Şartnamesini 180 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye gire -
cekler muvakkat banka te
minat mektub veya maliye
ye yatırılmış teminat karşı
lığı alacakları makbuzlarla 
artırma eksiltme kanunu -
nun 2 ve 3 Uncü maddele • 
rinde yazılı vesikalarla bir • 
likte teklif mektublannı i
hale saatından en a.z bir sa
at evet M. M. V. satmalına 
komisyonuna vermiş bulun-
maları. (535) 1-912 

İLAN 
1 - Umumunun tahmin 

edilen fiatr 5540 lira olan 7 
kalem muhtelif defter ve 
cetvelin bastırılması kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 26. 3. 935 sa
lı günü saat 14 dedir. 

3-Muvakkat teminat 415 
liradır. 

4 - Şartnamesini para -
sız almak ve örneklerini 
görmek istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliyeye yatı
rrlmıs teminat karşılığı ala -
caklan mektubtarla artır

ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarmr ihale saa -
tından en az bir saat evet M. 
M. V. satınalma komisyonu
na vermiş bulunmaları. 

(557) 1 - 1921 

İLAN 
1 - Yerli fabrikalar ma· 

mulaundan ve beher metre
sinin tahmin edilen fiatı 
116 kuruş 20 para olan 
40.000 metre arka çantabğı 
bez kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 11 dedi• 

3 - Muvakkat teminat 
3495 liradır. 

4 - Şartnamesini t83 
ku. almak örneğini gönnek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komi~vona uğrayabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girecek· 
ler muvakkat banka temi • 
nat mektuh veya maliyeye 
yatırılmış teminat kar~ıhğı 
alacakları makbuzlarla ar • 
tmna eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerifüle 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektublannr ihale ga· 
atından en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis· 
yonuna vermiş bulunmala • 
n. (538) 1 - 914 

İLAN 
1 - Yerli fabrikalar ma· 

mulatmdan ve beher tane
sinin tahmin edilen fiatı 315 
kuruş olan 20.000 tane ki
lim kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba ~ünü saat 14 de • 
dir. 

3 - Muvakkat teminat 
4.400 liradır. 

4 - Şartnamesini 315 
kuruşa almak ve örneğini 
görmek istiyenler her giın 
öğleden sonra komisyona 
uğrayabilirler. 

S - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi· 
nat mektub veya maliye} e 
yatırılmış teminat karşılıgc 
alacakları makbuzlarla ar ır· 
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddesinde yazı· 
lı vesikalarla birlikte tek -
lif mektublarım ihale sa.ı • 
tından en az bir salt evel 
M. M. V. Satmalma komis
yomma \'ermiş bulunmaları 
(536) ~ l -- 913 
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Gazi T erhiye ~nstitü~Ü 
.Müclürlüğünden: 

, Mektebimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 
:;rtnamesi Mektepte görtilebilir. Açık eksiltmesi: 25-3· 
.. . 5 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecili
gınde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonun 
~uhamınen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira 50 

11 
uruştur, Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlan-

_:_ saat 13 de Vezneye yatırmaları lazımdır. (555) 1-922 -
D~vlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum l\f üdüı·lüğünden: 

b' Muhammen bedelleri ile miktarları aşağıda yazılı el
k ıse, palto ve serpuşlar 24. 3. 1935 pazar günü saat 16 da 
apalı zarf usuliyle Ankara'da idare binac:mda satın alı

nacaktır. 

ın· Bu işe girmek istiyenlerin. 4498.72 liralık muvakkat te· 
.ınat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 

~~~U:eye ~anii kanuni bulunmadığına dair ~eyanna~e. ":!~ 
lıfler ıle aynı o-ün saat 15 e kc..dar Komısyon Reıslıgı-

ne vermeleri lazn~dır. 
Bu işe ait sartnameler 325 kurus mukabilinde Haydar

~aşa, Ankara: merkez ve İzmir veznelerinde satılmakta
rr. (521) 

Muhammen bedeli 

.La . 
cıvert SerJ elbise 

G 
. ,, şayak ,, 

rı 

Siy ı " " G . a 1 kastor pa1to 
rı şayak ta · ,, 

Gtiıven çuha şapka 
t .şayak ,, 
k acıven şayak 

1I'tlıtzı çuha " 
u 

ı 300 Takırr. 
414 ,. 
624 !! 

488 Adet 
640 " 
515 " 
462 " 
240 " 

26 " 
1-920 

Nafıa Bakanlığınd an: 

L. K. 
?6650 

5382 
9328 80 

13054 
8480 
1004 25 
739 20 
288 

48 

0 
Amasya kazasının bahçecik ormanından kesilmek ve 

t' srnaniye istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şar
~le muhammen bedeli 2400 lira olan 400 adet meşe köp-

traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
n." Eksiltme 25 mart 935 tarihine rastbyan pazartesi gü .. 
d u saat 15 de Ankara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün· 
{ Yapılacaktır. 
steklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 180 li -

~a~ık muvakkat teminatlarının Ma1sandığma yatınldığma 
ttı aır olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet 

2 
ektubu ile 25-3-935 pazartesi günü saat 14 e kadar Mal-

erne Müdürlüğünde tevdi etmeleri lazımdır. 
n Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
akanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

........... (520) 1-916 

Denizli Evkaf l\'lüdürlüğünden : 
r Denizli Evkaf Müdüriyeti tarafından yaptırılacak 6637 
~r: 91 kuı:uş bed:li keşifli mahiyeti fe~i ~e ~ali ~a
lt ve keşıf ve planında yazılı evkaf daıresı bınası ınşaatı 
k~Pah zarfla eksiltmeye konmuştur. İstekliler bu hususta
" 

1 ~~:tnamesini Denizli evkaf müdürlüğünden alabilirler. 

11~ ogrenebilirler. Kapalı eksiltme 27-3-935 çarşamba gü· 
l' u saat 15 de Evkaf dairesinde toplanacak komisyonda 
ı:;ılacaktrr. Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 kuruş· 
!tın· İsteklilerin vesikalariyle beraber müracaatları ilan o-
~(534) 1 - 915 

Nafıa Bakanhğınd an: 
d Çerk.eş kazasının Ağaç.dağı veya Dümenlik onnanlann
g~. k:sılmek ve Sunucak ile Eskipazar arasında herhan· 
1-ı 1 ır ıstasyonda vagon içinde teslim edilmek şartiyle mu
d~rn~cn bedeli 6750 lira olan 1500 adet çıralı çam telgraf 
ır~ı ~apalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

sa ksıltme 24 mart 935 tarihine rastlıyan pazar günü 
'laat (16) da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 

Pılacaktır. 
5
06 

lstek~ilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
lırıİa 2~ hralı~ muvakkat teminatlarının Malsandığına ya· 
k ıgına daır olan makbuz veya nümunesine uygun han
ı: kefalet mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 
dır~ kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri Iazım-

lıakBu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
anlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

"""" (519) 1--917 
lli1Plltlm••llllllflllllılJ111111Jnı1111111ııııııımfllllllllllllftnmnmıMlllıfflllllHl!lllll111J11111111111llllllll!lllllll 

VİYANA AŞK BELDESİ ,-
ııııw Mağda Schneider 

l{:ıınuıııım-._,,,,,ıırrruH1111uııı uııı••ııu1111rı•mııırrnıı ı ••1~ .. 

aradeniz Ereğli 
Belediyesinden: 

tle~ ~ Bedeli keşfi (344) lira (92) kur~ş ol~ ~el.~diye 
&b trık santral binasının zemin betonu ıle komurluk ve 
lect~eshane inşaatı 13. 3. 935 çarşamba günü s~at 15 de be
Jtı ıye dairesinde ihale edilmek üzere açık eksıltmeye kon-

uştur. 

d" 2 - İsteklilerin bu işe aid evrakları görmek için bele-
lYeye gelemeleri lazımdır. · 

3 - Muvakkat teminat mikdarı yirmi altı liradır. 
1-863 

ULUS SAYIFA 7 
__ CQ&2 

Nafıa Bakanlığınd an: j 
Dörtyol kazasının Hızırlı yasuğı ormanından kesumek 

ve Erzin istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şar
tiyle muhammen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprU 
traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur • 

Askeri mektep'ere tD 

Eksiltme 25 mart 1935 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdilrlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 225 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 25-3-1935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ıa. 
.zımdrr. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(518) 1~918 

Dev'et DemiryoHarı ve limanları 
işletme Umumi M .. dürlüğünden: 

Muhammen bedeli ıle cins ve miktarı aşağıda yazılı 
malezme 17. 4. 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli mal için 1856 ve 
Cıf · C. F teslim için (784) liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 cü 
maddesi mucibince işe ginncğe manii kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname ve teklifler ile aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reis1iğ·ine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara' da malze
me dairesinde ve Haydarpaşa'da tese11üm ve sevk müdü.r-
lüğünde dağıtı1maktadır. ( 469) 

Muhammen bedel 
Cins Miktarı Yerli Cif ve C. F 

Lira Lira 
Üstüpü 55 Ton 24750 10450 

Nafıa Bakanhğınd an: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak 1530 

lira muhammen bedelli kütüphane ve mobilyalar kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlayan pazar günü saat 

10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

İstekJilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve (114,75) 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığı
na dair o1an makbuz veya nümunesine uygun banka temi
nat mektubu ile birlikte Z4. 3. 935 pazar günü saat 9,30 a 
kadar Malzeme Müdürlüğüne te\•di etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (515) 1--919 

Kapalı zarf ttsulile eksiltme ilanı 
Tokat Belediye Başkanı ığmdan: 

1 - Tokat şehrinin Hidro elektrik tesisatı Nafıa Ba
kanlığınca musaddak projesi ve olbaptaki şartname muci 
bince ve kapalı .zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mezkiir tesisat kanallar inşası, cebri tazyik boru
su 160 K. V. A. takatinde 2 turbin ve jeneratör grupu, 2 
transformatör yer altı yüksek tevettür kablosu ve havai 
alçak tevettür tevzii cereyan şebekesile santral ve trans
formatör binası ve sair teferrüatı ihtiva eder. 

3 - Belediye tarafından aynca tedarik ve ihzar edile
cek ahşab direklerden maada bütün inşaat ve tesisat ve 
montajın keşif bedeli 53,265 türk lirasıdır, 

4 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni izahat ve şerait, 
D - Keşifnameler ve keşif hulasasr, 
E - İidrolik, makine ve elektrik işlerine aid planfar, 

profiller, maktalar ve projeler. 
İstekliler, bu şartnameleri ve evrakı 266 kuruş bedel 

mukabilinde Tokat belediye başkanlığından alabilirler. 
Bedeli gönderilerek taahhüdlü mektubla yapılacak istek .. 

lllere de gösterdikleri adrese posta ile derhal gönderilir. 
5 - Eksiltme 20. 2. 935 tarihinden itibaren 45 gün müd

detle 7. 4. 935 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de To
kat belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3913) u .. 
ra 25 kuruşluk muvakkat teminat akçesi ve yahut kanun 
dairesinde bir bank teminat mektubu vermesi şarttır. Bun
dan maada talipler şimdiye kadar bu gibi işleri nerelerde 
yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini gösterir 
kanuni şekilde vesaik ibraz eylemeleri ve istekli bir şirke
ti temsil ediyorsa musaddak vekaletname ibrazı ve mu • 
kayyed bulunduğu ticaret oda veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika ibrazı lazımdır. 

7 - Teklif mektubları yukarda 5 inci maddede yazılı 
saattan 1 saat evel belediye dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek .. 
tir. Posta ile gönderilecek mektubkrın nihayet mezkilr 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarrm mühür mumu ile 
iyice kapatılnuş olması lazımdır. Postada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 1162 • 550) l - 927 

Muallim aranıyoı· 
1 - Askeı l liselerle Kınkkaledeki sanat mektebi

ne ve Askeri orta mekteplere aşac'Yıdaki yazılı ders-
ler için muallim alınacaktır. 

0 

a) Kuleli Ls. için: Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, 
İngilizce. 

b) Baltepe As. Ls. için (Topkapı): Fizik, Riya -
ziye. 

c) Bursa As. Ls. için: Fizik, Riyaziye 
d) Kırıkkale sanat Mp: Edebiyat, Felsefe, Musi -

ki, Riyaziye. 
i) Erzincan As. Orta Mp.: Riyaziye 
2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta 

mekteplerinde 926 senesinden sonra muallimlik yap
ıruş olan, yahut branşlarına göre okutmak saiahiveti
ni ve kanuni vasıfları haiz bulunan muallimler aİma
caktır. 

3 - İsteklilerden başka yerde işi olmıyanlar mek
tebin bulunduğu yerin uzaklığına ve istekli olduğu 
derse göre ayda 84 liradan 126 liraya kadar ücret veri
lecektir. Maarif Mekteplerinde dersi olan muallimle
re gene mektebin bulunduğu yere ve istediği derse 
göre okudacağı her ders saatı için bir liradan dört li
raya kadar ücret verilecektir. Ücret miktarını Askeri 
liseler müfettişliği tayin eder. 

4 - Aylık ücretle tayin edilen muallin1ler haftada 
15 :20 saat ders okutmağa mecburdur. 
. 5 - İstekliler istidalanna aşağıdaki kagıtları iliş
tırerek Ankara'da Milli Müdafaa Vekaletinde Askeri 
Liseler Müfettişliğine gönderirler. ' 

A) Fotoğraflı ve resmi makamca tasdikli fiş (Hal 
tercümesi) 

B) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnü hal ka
ğıdı ve yabancı kadınla evli olmadığım göı:t e
ren kağıt 

C) Sıhhi heyeti tam olan bir askeri hastahaneden 
alacağı tasdikli sıhhat raporu. 

D) Ehliyet derecesini gösteren şehadetname, eh
liyetname, tasdikname ve başka vesikalarmm 
tasdikli ve fotoğraflı suretleri. 

E) Noterden tasdikli teahhüd senedi. Bu senede 
şunlar yazılacaktır: 

(Tayin edileceğim ....... Mektebinin ....... Dersi mu
allimliğinden herhangi ders senesi içinde çckilmcme
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki 
ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağnn üc
retin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyece· 
ğimi bundan başka tayin olunduğum halde kanunun 
gösterdiği zaman içinde vazifeme başJamazsam gene 
aynı tazmi:ıatı ödeyeceğimi ve ne suretle olursa olsun 
Askeri liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum üzerine 
herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım tak
dirde hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ede-
rim.) (438) 1-783 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

• 

Mahallesi Sokağı Cimi Umum No. Metruke Hia&e Kaç taksit 
No. miktarı olduğu 

Vattarin Tapu. hane 20/2060 141 Tamamı Sekiz SC· 

Misakr cular ne sekiz 
Millt taksitte 

Yukarda yazılı beş oda üç hala bir mutfak bir banyoluk 
ile odunluk, kömürlük ve avluyu müştemil hanenin mülki
yeti mukaddema 8058 lira bedelle talibine ihale edilmiş 
ise de taahhüdatm ifa edilmemesinden 20 mart çarşamba 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere yeniden açık artır· 
maya konulmuştur. İhale bedeli nakden veya ikinci ter· 
tib mübadil bonosu ile alınacaktır. İsteklilerin 273 lira 75 
kuruşluk depozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan sa
tış komisyonuna müracaatları. (506) l - 860 
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~ bir kere görmelidir. 1-794 § 
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Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme Umumi Müdürlüğünden: 
Mu~e~ bedeli ile miktarı aşağıda yazılı seyyar tel· 

graf makinelrı 17-4-1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zari usulü ile Ankara'da idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 866,25 liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve i§e gir· 
meğ_e m~ii kan~~ bulunmadığına dair beyanname vo 
teklıfler ile aym gun ve saat 14 e kadar komisyon Reisli
ğine vermeleri llzmıdır. 

~u işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada te· 
sellum ve sevk müdürlüğünde ve Ankara'da mabeme da· 
iresinde dağıtılmaktadır. (450) 

Muhammen bedeli 
Cinsi Miktar Lira 

Seyyar telgraf makinesi 35 11550 
1-821 



!AYtFA a 
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Ağaç sevenler 
okusun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdır 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını tsterse

ni z Ankara'da yetiştirilen fidanlardan alınız. 
Orman çiftliği fidanlıklarında her yaşta ve boyda: 

ÇAM 
MAZI 

AKÇA AÖAÇ 
DIŞ BUDAK 

GLADİÇYA 
KATALPA 

AKASYA 

GÜL AKASYA VE SAİR HER CESİT Fİ
DANLAR VARDIR. 

Fidanlar sağlam, büyük ve ucuzdur. 
Fiatlar: 20 kuruştan 2 liraya kadard1r. 
Ankara Orman çiftliğine müracaat ediniz. 
Telefonlar: 

Orman Çiftliği 1824 
Satış yerleri 3755 - 3680 • 3576 - 3633. 

1-826 

lmcı~· 
10 ·'ünden: 

Bahriye caddesinde 193 ada 14 parsel ve 800 lıra mu
hammen bedeli olan hane ankazına talip çıkmadığından 
19 mart 935 gününe kadar pazarlık ile ihale edilmek üzere 
2;1 gün temdid edilmiştir. Taliplerin İmar müdürlüğün
de müteşekkil komisyona müracaatları. (532) 1-894 

Ankara şehri 
İçıne Su l(omisyotıundan: 

Ankara'da Sarıkışla civarında yapılacak olan - 431.042 • 
lira 60 kuruş bedeli ke~ifli filtre istasiyonu binası 20-2-935 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. İhale 20 mart 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat on beşte Ankara'da İş han dördüncü katında içme 
su komisyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
• 20992 - liradrr. Münakasa Şartnamesi, fenni şartname ve 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara şehri 
içme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek
tuplan kanunun tarif ettiği şekilde 20-3-935 tarihine rast· 
lıyan çarşamba günü saat on dörde kadar içme su komis
ycmu riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. 

(368} 1-621 

lsatanbul: Deniz t.evazım 
satın alma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 18.400 lira olan 11500 metre elbi
selik Kirpas kumaş 21Mart1935 perşembe günü saat 15 de 
Kasımpaşada komisyon binasında kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Şartnamesi ve örneği komisyonda görü -
lebilir. Muvakkat teminatı 1380 liradır. İsteklilerin teklif 
mektuplarını 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. cü maddele·· 
rinde yazrh belgelerle birlikte belli saatten bir saatten ön-
ce komisyon reisliğine vermeleri (1052/ 488) 1-837 

Jandarma Genel komutanlığı 
Ankara satın alma komisyo -
nundan: 

Nfunune ve evsafına uygun (30.000) metre yerli malı 
kaputluk kumaşın 25. 3. 935 pazartesi günü saat (15) de 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi (192) 
kuruş bedelle her gün komisyondan alabilirler. Bir metre 
kumaş için (253) kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme· 
ye girmek istiycnler (5075) liralık ilk teminat makbuzu 
veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede ya
zılı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme gü
nü saat (14) kadar komisyona vermeleri. (545) 1-925 

öKSURENLERE IUNZUI( 
Öksürük Şurubu 

Göğüs nezlelerile 
had ve müzmin kasa· 
bat iltihablarmda, Za
türrie, Zatülcenb ve 
boğmaca öksürüklerin
de çok faydalı bir Hac
dır. Göğüsleri zayıf ?
!anlara aynca tavsiye 
olunur. Bir çok profe
sörlerin takdirlerine 
mazhar olmuştur. Kan
zuk öksürük şurubu 
maruf eczanelerde bu
lunur. 

KANZUK NASIR İLACI KULLANINIZ. 

ULUS 

ÖZ "ALMANCA · 
Halkevinde 

r:sı 
9 MART 1935 cu~~ 

Halis bir alman kadını 
(muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
veriyor. 

Müracaat posta kutu 173 
Raşid Rıza Tiyatrosu 

SATILIK ARSA Bu akşam saat 21 de 

Çankırı caddesinde askerlik 
şubesi yakınında yirmi metrelik 
cadde üzerinde ve köşe başında 
üç yüz iki tnetre: Ankara ecza -

Kadın isterse ... 
Komedi 3 perde 

nesine müracaat. 1- 854 
~~~~--~~~~----

M.M. V. Satınalina komisyonundan: 

ilan 
Miktarı 

592.000 
88.000 
60.000 

l - 25.000 
147.000 
127.000 
177.000 

z - 6.651.180 
3 - 130.000 

360.000 
4 - 650.000 

Cinsi 

Perçin çivisi 
Çift gözlü pul 
Yarım yuvarlak halka 
Çift dilli toka 
Sarı kesme kanca 
Köprülü sürgü 
Köprüsüz sürgü 
Madeni düğme 
BLiyük kopça 
Küçük kopça 
Mat düğme 

Tahmin fiatı 
Lira Krş. 

17731,80 
7981,42 

937 
4615 

Muvakkat teminat !hale günü ihale saatl 
Lira Krş. 

1329 89 19/3/35 Sah 14 
598 00 14/ 3/ 935 Perşembe 15 

70 28 14/3/935 perşembe 10 
,25 43 14/3/ 935 perşembe 11 

ihale uıuUl 

Kapalı ıarf 
Kapalı zarf 

Açık eksiltıtı• 
Açık eksiltı'Jl' 

ı _ Ayrı ayrı şartnameleri mevcud ve yukarda cins ve mi kdarları ya.zıh malzeme hizalarında gösterilen usul ve sa ' 
atlerde ihale edilecektir. . 

2 _Şartnamelerini parasız almak. ve örne~lerini gönn~~ ist~yenler h~r gü~ öğleden sonra ~omisyona gelebilırler •. 
1 3- Kapalı zarf eksiltmelerine gıreceklerın yukar~a gos terıteı:ı ve o ışe aıd r;ıuvakkat. t~mınat n:ektub veya mal.1Y
8
, 

makbuzları ve artırma eksiltme kanununun 2 ve 3 neli mad delerınde yazılı vesıkalarla bırlıkte teklıf mektuplarını ih 
le saatinden enaz bir saat evel komisyona vermeleri 

4 - Açık eksiltmelere gireceklerin belli gü~ ve saatlerd e o iş~ aid 3. ncil maddede yazıfı teklif mektuplarından ga~ 
ri istenilen vesikalarla M. M. V. satın alma komısyonuna gel melerı. (457) 1-752 

P. T. T. Binalar Ve Levazım 
Müdürlügünden: 

8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 28-2-935 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeğe ko· 
nulmuştur. Eksiltme 14 mart 935 gününe rasthyan per
şembe günü saat 14 te Ankara'da P. T. T. alım ve satım 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1520 lira muham· 
men bedelin % 7,5 ğu olan 114 lirayı vezneye yatırdıkla
rına dair makbuz ve kanunun tarifatı dahilinde vesaiki ha
milen komisyon riyasetine müracaatları, şartname para· 
sız olarak her gün binalar Levazım Müdüriyetinden alı-
nır. (484) 1~818 

Vehbi Koç ticaret evinden: 
Evimiz tahsildarlarmdan Bay Mehmet Ali 4 Mart 1935 

tarihinde kendi arzusiyle vazifesinden ayrılmıştır. Bay 
Mehmet Alinin bu tarihte.1 sonra Evimiz namına tahsilat· 
ta bulunaniıyacağmı saygı değer müşterilerimize bildiri-
riz. 1-876 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evelce eksiltmeye konulduğu ilan edilen Taşköprü 

kasabasında yapılacak elektrik tesisatına istekli ~ıkına -
masından gene proje ve eksiltme şartnameleri mucibince 
işin bir ay içinde pazarlrkla in tacına karar verilmiştir. Ta
lip olanların 1 nisan 935 pazartesi günü saat on beşe ka
dar Taşköprü belediye encümenine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (1166 - 551) 1 - , 926 

Sultansuyu Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın Hamidiye mevkiinde birinci nl!vi buğdayd4ln 
on bin, ikinci nevi buğdaydan elli bin, üçüncü nevi buğ-

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1 Ankara birası 1 
~ Sıhhatım sevenlere: --
§=== Ulus kazancının Ulusun olduğunu bilenlere müjde: 

Ankara birası: Avrupada bile az aylar içinde tanın~ 
~= mış ve bütün ulusca sevilmiştir. 

Cünkü o hilesizdir • 
§ Çllnkü o Orman Çiftliğinin bira için yetiştlrdiğl 
§ arpadan yapılmaktadır, 
~ Çünkü yalnız o bira denilen bir içkidir. 
= Çünkü o hissiyatı uyuştunnaz hayatı zehirlemez. 
5 Çünkü o Türk ulusunun kendi eseridir. 
E Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. 1392 18241~ 
== 1-825 e lllUllRlllllll llllllllllllllJ lll IJllllllllllllllllll l il lll l IDllllllll llllll il llllllHHllllP 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkll Cinsi Umum No. Mikdan Hisse Kaç taksit 

Kubbeli bağ 20/ 1880 
mi~tarı otdulll 

5514 M.2Tamamı Sekiz sene selci' 
taksitte 

Yukarda cinsi ve mikdarı yazılı bağ mukaddema ~oO 
lira bedelle talibine ihale edilmiş ise de taahhüdatın ıfa 
edilememesinden 20 mart 935 çarşamba günü saat ıs de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur• 
İsteklilerin 45 liralık depozito makbuzu ile Defterdarlıltt~ 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (507) ı-~ 

Yenişehir maliye tahsil şubesi 
tahsil baş memurluğundan: 

Satılık 18000 çuval çimento 
Haciz olunup 9.3.1935 cumartesi günü saat 15 beledıY~ daydan yüz bin kilo buğday 2. 3. 935 tarihinden itibaren 

ve yirmi gün müddetle açık artırma suretiyle müzayede· 
ye konulmuştur. Talip olanların 23. 3. 935 cumartesi gü
nü saat ikiye kadar Hara merkezindeki komisyona müra-
caat etmeleri ilan olunur. (553) 1 - 923 

müzayede salonunda artırma suretiyle 18.000 çuval Kar· 

1 
tal marka çimentonun satı~r yapılacaktır. Fazla tafsil~t 
almak istiyenlerin şubeye müracaatları ilan olunur. 

Telefon: 1904 (552) 1-908 

Bayram 
Martm on beşinci cuma 

günü Kurban Bayramıdır. 
Bayram Namazı 

S D 
6 J2 Alafranga 

12 31 Alaturka 
(522) 1~884 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi ne şriyatl ldar~ eden 
Yazı İşleri MUdl!rU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda l 
I Ulus Buımevind• basılnıış·J 

~~· -

' 
1 

, SİNEMALAR 1 
YENi 

ı .ı:..LEKKl EDiLEN EMİR MUCJBlNCE SlNEMALAR SEAı~ s ARA· 
LARINDA TAMAMEN HAVALANDIRILACAKTIR 

BU GECE 

Sinema aleminin yeni ve parlak Yıl· 
dızı İrenne de Zilahy'nin yarattığı 

EN ÇILGIN GECESİ 
Nefis musiki ve bir çok şarkıları 

havi muazzam komedi 

BU GECE 

Fransızca :.özlü - zengin tuvaletlerle 
dolu, en güze l İspanyol kadm, mubild 

ve ateşi i danslarını tophyan 
fevkalade film 

DON JUAN 
Mümes. Douğlas Fairbankı 


