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ON YEDiNCi YIL. NO: 5479 

Gündelik 

GENE PAMUK 

Pek doinı bir tabirle, beyaz altın 
denilen pamuk, yetifebilcliği memle
lcetler için, fÜphe edilmez ki, altın 
oeaklarmdan daha kıymetlidir. 
Altın ocaldan, ifle:tikçe azalır. Be -
Yaz altm denilen pamuk ovalan ise, 
;,lendikçe bilakia kıymetlenir. itte 
bu bak1D1dan da, yurdun her bucağı 
tükenmeyen bir hazinedir. 

Çeıidli pamuk yetiştirme kabili
)et ve ıstidadmda bulunan güzel 
)Urdumuzda yetİ!tirilen pamuklar 
hem çok az ve hem de kalite itibari
le düşüktür Dünya pamuk rekolte
leri, yıllann gelitine göre 20-25 mil
)on balye olduiu halde, memleke • 
tiınizde yetiştirilen pamuk mikdan 
200 bin balyeyi maatteessüf geçme
ınektedir. Gene dünyada istihsal edi
len pamukların uzunlukları 26 - 31 
ınilimetre olduğu halde son yıllara 
kadar bizimkiler ancak 20 - 22 mili
nıetre içinde idiler. Ve halen de u
bıumiyetle böyledir. 

Pamuk bazı devletlerin başiı ba· 
tına meşgul nlduklan büvük ve iktı
radi mevzudur. Amerika, Mıt.r, 
Hindistan gibi büvük kıtalarm refah 
dayandan pamuklandır. 

Y alem yıllara kadar. memleketi • 
IDİzin muhtelif yerlerinde yetifti.,;(en 
az mikclardalri, pamuldarmuz bile, 
Jetiştlkleri memleketler hesabına 
Çok defa b•ıhranlar doiunluiunu hep 
babrlarlz. Bundan en çok Dbrap çe
ken Adana ve havalisi olmUfhn'. 
Çünkü: elde edilen pamukJar fU ve
ya bu devletin fabrika ajanları tara
fından eatm almnwltiı yıllarda 'bu. 
tün o hanli .... içinde kalır. Bu 
ukmblarm, büyük millet mec6sine 
bclar abevlecliiiıü biliyoruz. 

Gecen kötü detiılerin, en hafif 
bir tabirle ihmal ve l*kaydisi, beyaz 
altm mmtakaluuıendlı ~yan mil
yonlarca yurdclaflanmm fakir ve pe
ri,ar bir hale terkey~ti. Cumun 
yet bükümeti ne yurd ve ne de yun:l
dap bu halele bırakamazdı ve bırak
madı da! 

Bir memlekette yalmz pamuk ye
tiftirmek ve yetifen pamuklan bat
ka devletlerin fabrika ajanlarmm lü
tuf ve merhametine terketmelde, 
pamUk siyueti ula takib edilemez. 
Geçen devirlerde pamuk müstahail
lerimizin maruz bldddan admıb ve 
hicran, itte bundan ileri ıeliyordu. 

Memlekette tyell"'n ı-amuldar 
behemehal fU veya b•ı ckvletin fab 
rikalan için ucuz fiatlarla eatıbrken 
yurddaşlarm kundağmdan ta kefeni
ne kadar, bayatmm bütün pamuklu 
mtiyaclan, hariçten. yüksek fiatlarla 
'.etirilirdi. Buna ne dereceye kadar 
tahammül edilebilirdi! A.rbk ne ta • 
hunmül ne de ..._ kalınqtı! 

Sftym bqbakan lamet lnönütnLin 
lM&Dda kazandıiı büyük zafer1 Z?, 

gümrük kapılannı mutlak surette ka
punak imk&ıu, pamuk ziraatinin, pa
muklu sanayünin yurda doğumu • 
nun ilk müjdecisi olmuıtu. 

Saym Bqbakan, Yurdda her ne 
zaman geziye çıkana, megul oldu
ğu işler arasında köy ve köylü, dai
ma batta gelir. Netekim son bir ay. 
lık yuıd ıezileri anamda en çok do
lqtığı yer köy ve konuıtuğu insan· 
lar köylüler .olmuttur ! 

Hükümet belmnmdan wde pa
muğun ehemiyeti yetiftiği yerlerde
ki, inaenlerm töyle böyle refah ga • 
yesinden daha fiimullü ve daha ge • 
Dİftİr. Bu hudud ve tümulün ilk tat
bik tezahürü ıu olmalıdır: Devlet 
veya ferdler tarafından kurulmut o
lan dokuma fabrikalarmm tam ve 
kamil pamuk ihtiymçlarmı, ve yurd
(lqlann pamukluya olan her ihtiya· 
cım temin eylemek, barice de lnunen 
pamuk göndermektir. 

itte bu bakımdan, pamuk ziraati 
Clevletin esub bir siyueti halincle 
mütalaa edilerek çare ve tedbirler 
tüpbeü ona g&re ahnacakbr. 

Kutamonu Mebusu 
T.~ 
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Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

B. Eydeman 
Bugün Ankarada 

bulunacak 
Sayın miMı/irimi:ı 'dün la
tanbul' da yapılan topçu 
mnneıır ılarını alaka ile ıa
kib eııi. 

Bug(i" 'iehrimi?.e gelecek olan 
general Eidemann 

lstanbu, 26 (telefonla) Ouaoviakhim 
ıovyet ıivil bava teıkilitı kumandanı ge 
neral Eidemann refakatindeki sovyet 
tayyarecileri bu sabah Meterisc giderek 
yapılan aakert takibatta bulundular. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

C:amarlyat Baynnı 
nasıl llatlanacall 

Bu büyük yıldönümünün Ankarada 
kutlanma programını neşrediyoruz 

1 - Cumuriyetin ' on üçüncü yıldö
nümü (28/ 10/ 936 saat 13 den 30/ 10/ 
936 saat 24 e kadar) Ankarada büyük 
törenle kutlanacaktır. Bunun için dev
let daireleri, dükkanlar, mağazalar, kı
raathaneler, sinema ve bütün eğlence 

yerleri apartman ve evler, nakil vasıta
ları hülasa resmi ve hususi bütün mü
esseselerin dışlan cadde ve sokaklar 
bayraklarla, defne dallariyle, kırmızı be
yaz kordela ve dövizlerle süslenecek ve 
elektrikle aydınlatılacaktır. Şehir için
deki bu süsleme ve aydınlatma işi 28/ 10 
/ 936 çarşamba günü 12 ye kadar bitmiı 
olacaktır. Keyfiyet devlet dairelerine ve 
müesselere bu pragramın gönderilmesi 
suretiyle nihayet 26/10/936 tarihine 
kadar tebliğ edilmiı bulunacaktır. 

28-10-936 çarıamba giirıü 
yapılacak tören 

2 - 28/ 10/ 936 çarşamba günü saat 
on bette Ankaraya gelen bütün izciler, 
atb ve yaya köylüler halkevi önünde 
torlanmış olacaklardır. Bunlann yüril
yüf aı.·aaına göre duracaklan yeri kültür 
bakanlığınca izcileri idareye memur edi· 
len zat ile viliyetçe köylüleri aevk Ye l· 
dareye memur edilen zat beraberce teabit 
edecekler ıe kültür direktörlüfi1 \'Utla• 

aiyle vilay ... tle ve yPkdiğerleriyle daimi 

temas halinde lıulunacaklardır. 
Alay aşa&•daki sıraya göre saat on 

beş buçukta hc.rekete geçecektir. 
A) - Bir manga süvari polis 
B) - Bir bando müzika 
C) - Zafer anıtına konacak çelenk

leri taşıyan köylü ve izciler 
D) - Türk bayrağı ve izcilerin oy-

mak bayrakları 
E> - İzciler 
F, - Yaya köylüler 
K) - Atlı köylüler 
Alay bu sıraya göre halkevi önünden 

hareketle Atilla caddesi, Samanpazarı, 
Çocuk sarayı ve Anafartalar caddelerini 
takiben Ulus meydanına gelecek ve o
rada kültür bakanlığınca izcileri idareye 
memur zatın tanzim edeceği duruş kro
kisine göre yer alacaklardır. Alay ihti-

( Sonu 5. inci sayfada) 

Cumuriyeı bayramı dolayuiyle 

Radyo konferansları 
Cumuiryet bayramı dolayıaiyle Uç 

cUn muttcreken nefr'iyat yapacak olan 
latanbul ve Ankara radyolarında, bu 
aıüddet. zarfmda ehemmiyetli konfe
ranalar verilecektir. 

ISPANY.4. iHTiLALi 

General dö Lano· diyor ki: 

28 tlktepin çarfUDba günü aaat 13.S 
da C. H. P. ıenyönkurul üyelerinden 
Denizli mebusu Necib Ali Kilçilka, ve 
uat 19.05 de de C. H. P. genyönkutul 
tlyelettn\ten Brsurum mebusu Nafi Kail 
au cumuriyet rejimi ve inldl1b mevsu• 
tarı U.erinde birer konferana verecek· 
Jer, 2t hktepin peftelDbe cilntl aut 
19.05 da Harciye vekileti genel sekre
teri Numan Menemencioğlu dıt aiyuo
timizi, ayni gün saat 22.35 de demiryol· 
ları umum müdürü Ali Rıza Eren baym· 
dr.rhk itlerimizi anlatacaklardır. 30 
Tetrinevvel cuma günü de lktiaat ve• 
kileti bat müpviri Sami lıbay iktiıat 
itleri hakkında aaat 19.05 de Maarif ve
kileti Talim ve Terbiye dairesi reisi 
İhaan Sungu kültür itleri hakkında bi· 
rer konferans vereceklerdir. 

Fransız ve sovyet yardımına rağmen 
M adrid ve Bilbao yakında düşecek 
Yeni nolitalan za pteden ihtililciler 

Madı·id üzerine ilerlemekte devam ediyor 
"- Sovyetlerle fransızların yapmak

ta oldukları yardıma rağmen Madrid 
tehri pek yakında zaptolunacak ve Bil· 

bao da 1lynı zamanda dütccektir. o za. 

man yeni bpanya milleti, komünizme 

(Sonu Jı Onca sayfada) 

tnkilab rejiminin muhtelif it saha
larındaki bqarılarmı aalihiyattar ağız· 
!ardan dinletecek olan bu konferansların 
çok alika ile takib edileceği muhakkak 

tır. 

General Ali Hikmet Ayerdem 

Ulus a spor işlerimizi anlattı 

Madridin yakmda almacağmı söyliyen 
general Kueipo dö Lano 

L ondra. 26 (A.A.) - Royter Ajan
sının Lizbondaki muhabirinden: 

'General Kueipo dö Lano, Sevil rad
yosu ile bir nutuk aöylemif ve ezcüm
le f(>yle demiıtir: 

-...ıo-.oıs:ıoıolll&JUiJJlJtllW AtJL-.. ........ 

Bugün 
İç sayfalarımızda 

iKiNCi SAYFADA: 
Herşeyden biraz - Dil • kötcai • Sözün 
gelifi • lç haberler. 

OÇONCO SAYFADA: 
İtalya ve Almanya Küçük Antanta yak
laşmak niyetindeler• Fon Ribbentrop'· 
un beyanatı • Dıt haberler. 

BEŞINCl SA YFADAı 
B. Dögrel serbest bırakıldı. 

Türk Spor Kurumu başkanlığına se
gildikten kısa bir müddet sonra Berlin 
Olimpiyadları dolayısiyle Ankaradan 
ayrılan ve evvelki sabah Anlcaraya dö
nen General Alı Hikmet Ayerdem'den 
umum1 spor meseleleri hakkında bizi 
aydınlatmasını rıca ettik. Sayın Gene
ral, aşağıda ı0kunacag1 üzere, bütıin 

mevzulara dair olan düşüncelerini, çok 
sarih bir ifade ile, izah etti: . 

"- Spor takımlarımız olimpiyaddan 
döndükten sonra ben ; tedavi için daha 
bir müddet Avrupada ve Karlisbatta 
kalmıttım. Memlekete avdetimden son· 
ra da gene tedari ve iatirabat mccburı
yetiyle ~imdiye kadar Balıkesirae ço· 
cuklarımın yanında kalarak Ankaraya 
gelmiş, ve vazifeme batlam19 bulunuyo
rum. 

Bu gaybubetim müddetince memle
ketimizde bazı spor hadiseleri geçmit· 
tir ki bunlar hakkında bilgilerimi gö
rüşlerimi izah etmeyi luzumlu buluyo· 
rum: 

1 - Evveli olimpiyada gidiş gelif 
mu.raf anın 90.000 lirayı mütecaviz ol· 

{Sıoını 5. inci aylada) 
Spor Kanıma Bqlanı General 

Ali Hikmet Ayer4em 

HER YERDE 5 KURUŞ 

B. Stoyadinoviç 
Bugün İstanbula 

geliyor 
Doaı Yusoslavya' nın Mlyın 
B(Jfbakanı bu ak.fam lımm-
11i tl"enle Ankara'ya hare
ket edecek. 

Dost ve mDttelilr Yugoslavyanın sayın 
Başbab111 B. Stoyadiaovi~ 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Doat ve 
müttefik yugoalav hükümetinin bqvc• 
li Dr. Stoyadinoviç bu alqam saat 11 <le 
Edlme'ye muvualet- etti. Sa,..a miaafi· 
rimiz bududda hükümetimiz namına ha· 
riciye vekileti huaual kalem miidürii B. 
Refik Amirle, gene hariciye vekiletin
den B. Şemaeddf:n Arif tanfıMan im
plandı. Dr. Stoyadinoviç yarın aabih 
huıuai trenle saat 9 da Sirgeci ganna 

(Sonu ı. anca ıaylad•) 

l'ılcra 

Medeniyet ve 
nikahlar 

Kont Ciano, Berlin'de alman 
devlet reisi ve dış bakanı ile gö
rüştükten sonra, gazetecilere be
yanatta bulundu. Bir fıkra için bu 
beyanatın bizi ilgilendiren taralı, 
Kont'un, İtalya ve Almanyanm 
Avrupa medeniyetini müdafaa et· 
mek vazifesini üstlerine almış ol
duktan halckındald sözüdur. 

Şu halde A vrupada üç cephe 
var: Biri medeniyeti müdafaa e
denler (faşizm ve nasyonal - sos
yalfam), diğer-i medeniyeti tahrib 
-edenler (sosyalizm ve komü -
nizm), üçüncüsü de medeniy~ti 
müdafaa edemiyenler (demokrasi 
rejimleri.) 

Fakat halk yığınları, yalnız de
mokrasilerde, kendisinin ne iste
diğini söyliyebiliyor. Leon Blum, 
iktidarı zaptetmiş dflğildir. Bila .. 
kis lspanya'da. BeJçika'da, Frana 
sa'da hatta 1'ıgiltere'de iktidara, , . 
halk reyinden başka bir usul ıle, 
çıkmak istiyenler, Kont'un iyma 
ettiği medeniye~çilerdir: M 

1 mdi Avrupa da bugunku bar· 
barların halk yığınları olması llfttt~ 
zımgeliyor. Çünkü ona ne zamaıi 
fikri sorulsa, ya sclla kayınak 
hele sağ diktatoryasmı hiç aklıij 
getirmemektedir. 

Kont Avrupa medeniyetiniıtı, 
müdafaa edilecek iki esası olduğ~ 
nu da sözlerine ilave etmişti 
Vatan ve aile! Fakat yanılmıyo 
sak komünist Rusya'ya dahi p 
saportsuz gidilemediği gibi, Mo 
kova, hududlara, enternasyona 
hukuka, gümrüklere, deniz, kar 
ve hava kuvvetlerine istinad edea 
muayyen bir toprak parçasınd 
muayyen bir devletin merkezidi 
Vatan bu değilse, nedir? Keza aJ; 
danmıyorsak, gene komüni..şt Rıut 

(Sonu 2. ınci sayfada) 



SAYFA 2 

HlER 
1 Ş~Y[Q~N • 1 
-----~öRAZ 
Zavallı ihtifar W clls ! 

Bir Avrupa gazetesi, meşhur ingiliz muharriri Wells'in, yetmişinci 

yI/dönümü dolayısiyle yazdığı makalede di}'Or ki: "Pan Club•ün geçen 
günkü ziya/etilli verdiği salona bir bomba atılmı.ş olsaydı, lııgiltere, erte
si sabah, felaketlerin en büyüğüne maru&c kalmıı bulunurdu: o gece beı 
yüz İngiliz muharriri, Wells'in etrafrnda toplanmışlardı. 

Srrası gelince: G. B. Shaw: "Zavallı ihtiyar Wells'' diye söze başladı. 
Sofradakiler gülümsemekten kendilerini alamadrlar; çünkü Wells yetmiı 
Y,aşrna bastığı halde Shaw sekseni çoktan aşmıştı. 

Wells dostlarına tatlı bir eda ile cevab verdi; mahzun mahzun: "ln
san hayatı, bence, çok kısadır. Muhakkak ki günün birinde onu da rrrat

manrn yolu bulunacak, fakat yazık, bu keşiften faydalanabilmem için va
kit g~mif olacak. Ben, kendimi eline bir takım oyuncaklar geçirmiş bir 
çocuğa benzetiyorum. Çocuk bunlarla avunma zevkini aldığı sırada süt 
wa~ gelip "oyuncakları bana ver ve git yat" der. 

Wells'ia balckı yok mu? Hayatı sade ciddi tarafrndan alarak yıllarca 
didindikten sonra, çocuk oyuncağı kadar eğlendirici tarafları da bulunup 
sevki sürüleceği sırada bir ses - bir ses bile değil • : "Git, yat'' emrini 
veriyor. 

Shaw'la bini/ete tekrarlıyabiliriz: ''Zavallı ihtiyar Wellsl'' 

Meşhur lrarilratiJrln Hen St""1en, 
sinema artisti Claudette Colberti na
:nl gorüyorJ 

Ondülasyon talimatnamesi 

Sinemaların rakam taralı 

• Dünya sinemaları yrlda 1.300 
mevzu kullanırlar. Banuıı içindir ki 
biri birine ~nzer mevzuda fi/im
ler gördük'e fapnayınız: Mubayyele 
denilen '14'yin de bir baddi vardır. 

• Sinema filmlerinin eni 35 mili
llJ#!tredir: Mr resimqe dört deliJc var· 
dır; bir mnre filimde 52.J resim bu-· 
lttaur; film g6sterilirken saııiyede 

14 resim g~er. Bir DH:tre film 21.3 

saniyede, JIJO metre 1 dalcilca 19 sa

ıılyede, gösterilir. Binlerce metre u
~unluğundaki filmlerin gösterilme 
amanını isterseniz siz besab ediniz. 

• Sinema if}erine y11tırrlmı§ olan 
ftrmaye, bizim paramrzla iki buçuk 
milyar lira bdardır. Bunun 1.800 
milyonu Amerilcay11 aiddir. 

Ondülasyon makinaiarı yüzünd~a g~n sene bur bdıalarıa saçları 

tuttqmu.ş, yanmıştı. Gazetelere g~en bu haberi batrrluszmz. Galiba o za
mandan beri, bu if]e uğraşmakta olan lstanbul vilayet daiml encümeni bu· 
na dair bir talimatname hazırlamış; lstanbul gazetelerinde okuduk. 

Demek ki bundan sonra ondülasyon iıinde yolsuzluk eden ve hareketi 
bu talimatnameye uymıyan berberlerin başı yanacak fakat birçok k~drn
larrmızıa, a~tan, ~' yandıktan sonra ... 

Bu haberi okuyan evli bir dostumu içini çekti ve: 
- Ah, dedi, .ae olur bu talimatnameye bir kadının ayda azami kaç tfe• 

fa berbere gidip ondülasyoa yaptırabileceğine dair de bir madde koysa
lardı ...• 

Cnyr;i federe? 

"Gayri federe kulübleria Jik. lZl.Bçları'' bu beı kelimeli terkib bir lstan
bu! gazetesinde bir başlılctır. Bir kere de dil köşemizde dokunduğumuz 
bu terkib bili lcullanzlıp gidiyor. Bi~, 11rab kelimesiyle arab kelimesinin. 
f;ırs kelimesiyle fars kelimesinin bile "kesre'' Ji terkiblerini söküp atalı 
bu kadar raman oldu. Bu szrada "/edere'' gibi bir Avrupa kelimesinin ba• 
ırna 14gayrı~• muzafını getirenlere ne dersiniz! 

Amea, dikkat ~elim, böyle bir terkib yapmanın "çiftlik'' kelimesini 
41t;İftliltlt." diye cemilemekten, pıruayı 'pürba.ssa'' şeklinde yazmaktan, 
maydanna .,midenevaz!• demekten farkı yoktur ve insanı "tarik'', "ma· 
lDma.ı- ve ~sabah" giJnleriM götürür. 

• • •••• GVNLVK TAKViM ........ 
27 11.JCTF.ŞRJN 1936 SAU 

10~ 1355 - İlk cumuri7et albm piyasaya çıktı (925) 

14 llkteırin 1352 

Hıd.rellez 175 

: Gün~in doğmuı 6,84 
L_:_ batmaaı 17,14 - Xardeı lran tayyarecileri Ankarada (934) .......... ......................................... ..... 

- Ticaret oclMı kongresi Anbrada toplandı (9li) 

- Soy adı kanunu projesi hazırlandı (934) 

Alacaıı bildir bir klı.sördilr, 

• 

tJ L U 5 

I IST AN BUL TELEFONLARI: ' 

ı üç vekilimiz geliyor, 
lsantıul. 26 - Bir m..ıdclette.W>eri 

Avrupada bulunan dahiliye vekili ve C. 
H. P. genel sekreteri B. Şükrü Kaya i
le Avrupada tedavide bulunan ziraat ve
kili B. Muhlis Erkmen ve Trakya mın
takasında göçmen işlerini teftişten dö
nen sıhat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Refik Saydam bu sabahki ekspresle şeh
rimize geldiler. Ayni trenle, cumur re
isliği umumi kat:b vekili B. Hasan Rı
za Soyak da şehrimize geldi. 

Dahiliye vekili ve C. H. P. genel sek
reteri B. Şükrü Kaya ve Sıhat ve içti
mai muavenet vekili Dr. Refik Saydam 
bu akşamki trenle Ankaraya gittiler. Zi
raat vekili burada kaldı. Kendisinin 
sıhi vaziyeti iyidir. 

Fransız sefiri geliyor 
İstanbul, 26 - Geçen pazar günü 

tehrimize gelmit bulunan fransız sefiri 
B. Ponso bu akşam An.karaya hareket 
etti. 

Meteriste askeri tatbikat 
İatanbul, 26 - Bugün Meteriste "pi

yade taarruzunu himaye etme" mevzu
lu büyük topçu manevraları yapıldı. Bü
tün yabancı devletlerin ataşemiliterleri
nin hazır bulundukları manevralar bü
yük bir intizamla cereyan etti ve muvaf
fakiyftle neticelendi. 

TÜRK-İTALYAN 
ticaret konuşmaları 
İstanbul, 26 - İtalya ile yapılacak 

ticaret konuşmaları için ltalyaya gide
cek olan heyetimiz bu sabah Ankaradan 
f stanbuJa geldi ve akşam ekspresle ha
reket etti. 

Eskişehirde çavuş ve 
onbaşılar kursu 

Maarif \•ekaleti Eakişehirde Çifteler 
çiftliğinde açılan çavuf ve onbatılara 
mahsus köycilliık kursuna devam eden
lerin bina stajı olarak Hamudiye ve 
Mahmudiye köylerinde iki mekteb bi
nası yapmaları için levazım bedeli ola
rak 2500 lira ayırmış ve Eaki,ehir Ma
afıf Müdürlüğüne göndermiştir. 

DiL KÖŞESi 

« Devrim çocukları ışıklarını biraz 
eğlendirmeyi çok münasip görmüşler 
ve timdi daha yukarıdan gelen bu 19ık 
ve aydınlık altına ..• > 

c lşrkları eğlendirmek ..• • tabirin
den birçok okurlarımız birşey anlama
yacaklardır. c Gecikmek », c fazlaca 
durmak > manasında • eğlenmek •, an
cak insan için kullaruldığı takdirde 
dıoğrudur. Buıada « eğlendirmek » sö
zünün söylediğimiz manada fakat 4' ışık

lar > hakkında kul/anı/wası hiç yerinde 
değil. 

• * * 
« O kardeşlerimiz ki damarlarında 

dolaşan kan on bin yıl eski .. • > 

Muharrir, c or. bin yıllık> demek 
suretiyle bu c on bin yıl eski ,. tarzın
daki yanlış ibareden korunabilirdi. 

•• * 
« Sivl'itepe faaliyetten düşmüt bir 

volkan mahrutudu:. » 
« Faaliyetten dil§müş > denilemez. 

« Sönmüş bir volkan ıt demek dururken, 
esasen içinden çıkllarnayacak tabirlere 
baş vurmaya ne lüzum var ? 

===========~=-============-
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(Deyli Meyl'den) 

Donanmamızın kendi 
sularımızda seyahatleri 
ve mülkiye memurlarının 

vazifeleri 
Donanmamızın toplu olarak yahud 

donanmadan müfrez bir geminin ken
di sularımızda yapdığı seyahatlerde 
uğramış olduğu ttirk limanlarında ya
pılması iktiza eden merasime bazı mül
kiye memurlarının riayet etmedikleri 
anlaşıldığmdan dahile vekaleti, Bahri
ye talimatnamesine tevfikan yapılacak 
merasim ve tesrifata dikkat edilmesini 
valiliklere bildirmi§tir. 

Gümrüklerde tayinler 
Mersin gümrüğü baf müdürü B. Sıd

dık ha' müfettitliğe baf müfetti,lerden 
B. Ali Kemal da mezkQr bat müdürlüğe 
nakil suretiyle tayin edilmitlerdir. 

Türkiye - Yugoslavya 
ticaret anlaşması 

Türkiye - Yoğoalavya arasında tan
zim edilen yeni ticaret ve kliring an
litmasınm yakında Ankarada imza e
dileceği haber verilmektedi. 

Artvinde hayvan neslinin 
islfilu için 

Armn, 26 (A.A.) - HayYan nesli
nin üretilmeai ve islahı için büyük bir 
faliyetle çalı§Jlmaktadır. Dün binlerce 
halkın ve köylünün iştirakiyle bir hay
van sergisi açılmıftrr. 

Sergide, Kıbrıs merkebi aygrrlann
dan üretilen katırlarla yerli atlar teşhir 
edilmittir. Aydın köyünden Ahmecl'in 
CeylSn adındaki katın birinciliği, Şav

şatm Elmalı köyünden Kurban'ın Kurt 
iamindeki katın ikinciliği kazanmııtır. 

Birinciden betinciye kadar kazanan hay
van aahiblerine mükifatlar verilmiştir. 

Sergi~ iıtirak eden öteki hayvan sa
hiblerine de ayn ayn mükafatlar vcril
mi,tir. 

Edirnede selektörler 
işlemeğe başladı 

Edirne, 26 (A.A.) - Edirnenin Hav
za merkezindeki selektörler kurulmuş ve 
faaliyete törenle bqlanmıttır. O çevre
deki köylüler tohumlarını makineden 
geçirmek üzere gelmeye başlanuılardır. 
Kurs sonuna kadar öteki kazalardaki 
makineler de kurulacak ve kurstan me
zun olacak olan makinistler itlerinin 
batına gönderilcc:elderdir. 

Söaiin gelifi: 

27 ILKTEŞRIN 1936 SALI ---

Fenerbahçe 
Ankaraya geliyor 

İstihbannuza nazaren Cumuriyet ba1 
ramı dolayısiyle kulüblerimiz Türkiye 
Şampiyonu Fenerbahçe kulübünü ~n.}ca· 
raya getirmek için teşebbüste bulunmut 
lar ve bu tetebbüslerind.c muvaffak ol• 
muşlardır. Fenerbahçe çarşamba güııil 
Torps ekspresiyle buraya gelecek ve il1' 
maçını Cumuriyet bayramının ertesi 30 
tqrinievvel güml, ikinci maçını da 1 i
kinci teşrin günü oynayacaktır. 

Bu maçlar Ankara gücti ve Çankaya 
kulübleriyledir. 

Bu yıl yapılan arazi 
tahriri 

Hazira, temmuz ve ağustos ayları 
içinde (4604) köyde (2088377) parça 
arazinin tahriri bitirilmiştir. 

Yugoslav elçiliği binası 
Yeni yapılan Yoğoslav elçiliği bi· 

nasının küşad resminin dost yoğosla\' 

devletinin baş vekili ve harciye nazırı 
ekselanİ Stoyadinoviç burada bulundu• 
ğu günler zarfında, 30 ilkteşrin cuma 
günü yapılacağı haber alınmıştır. 

Fıkra 

Medeniyet ve 
nikahlar 
(Başı 1. inci say/atta) 

ya'da aile yeniden kuvvet bulmuş
tur. Gerçi orada Roma kilisesi· 
nin katı ortaçağ zenciri yoksada, 
kadın ve erk.ek asla pamuk ipliği 
ile de bağlı değildirlef_. 

Leon Blum'un oğlu <la kendi 
nikahlı karısındandır. 

Sözü demokrasilere bıralursanı2' 
onlar, garb medeniyetini ileri - ge
ri, fakat kendi tabi1 inkişaf seyri~ 
ni takib etmekte serbest bırak• 
mak., sosyalistlerin fikrini sorar· 
sanız, bu harekete ileri ve halk 
yıimlarımn saadetine doğru daha 
büyük bir hız vermek., komünist .. 
/er ise daha kestirme ve kısa bir 
yoldan başka bir cemiyet medeni· 
yeti yaratmak iddiasındadırlar. 
Yani bütün cereyanlar, esasen, 
medeniyet üzerine ve medeniye• 
tin lehine olmak davasındadır. 

Harb mı, sulh mu? Milletlerin 
hürriyeti mi, esirliği mi? Hakikat
te Avrupa muammasını bu suaJJer 
teşkil ediyor. Yoksa kilise nikahı. 
ile belediye nikahı arasındaki lal'li 
değil! - ** 4 

Ziya Gökalp· 
. 

Meşhur punç hiklyc
aini bilirsiniz: adamca -
ğız ingiliz içki ve yahud 
ilicmm reçetesini öğre • 
nip evine gitmif. Çay bu
lıimamıt; 

- Kahve varsa getİ • 
rinf demiş, konyak? O 
da yok; 

- Sirke de olsa olur, 
diye düşünmüş. Kayna
mış kahveye sirkeyi kat• 
mış. Adamcağızı tatmin 
eden bu punçun, haki
katte, punçtan ne kadar 
uzak bir karma olduğu
nu zannedersem, söyle • 
meğe lüzum yoktur. 

Tanzimatın ve ondan 
sonra ~elen ittibad ve te• 
rakki devrinin yaptığı 
reformalar, bana, çok de
fa, bu punç hikayesini 
hatırlatnvştır. Evvelki 
gün, ittlıad rejiminin 
sosyoloğu Ziya Gökalp
ın öldü!ü ,;inün on ikin· 
ci yıldönümü idi. 

Onun "islim Umme· 
tindenim. türk milletin • 
denim. ~rb medeniye• 
tindenim." vecizeai, o za
manın ica.b ve tazyikleri 
altında, nihayet, bütün 
hüanü niyetlere ratmen. 
bir nevi punç olm~ur. 

İtthiad ve terakki ba· 

- Ôlümünün on ikirci yıldönümü münastbetiy!e -

tımıza garb serpuşu W
ye. geçire geçire, Enver 
Paşanın kabalağını geçi
rebildi. Arab harfleriyle . 
çocuklarımızın, hattı bi.i· 
yüklerimizin okuyup yaz• 
makta güçlük çektikleri
nin farkında olan bu re
jim. nihayet, Harbiye Ne
zaretinin zoru ile ve dok· 
tor Milaslı Hakkı'nın 
tervici ile münfasıl harf· 
ler diye bir hiyeroglif 
icad edebilmitti ki, bu 
kar~cık burgacıkların 
nasıl yazılıp nasıl okun· 
duğu ~n mucidi olan 
doktorun bile aklında 
katmamıştır. 

Aynı rejim, "türk yur
du" nu çıkardı; "isliin 
mecmuasını" himaye etti 
ve "Sebilürreşad" a mü
samaha gösterdi. Müta • 
reke zamanında İfi, .. Ba. 
hailik'' mezhebinin mis • 
vonerliKine kadar götü
ren ''İçtihad" mecmua • 
srnda arabsız ve acemsiz 
türkün üzerinde uzun 
kollu bir Buhara hırka
aından bafka bir .,ey kal
mıyacaiım iddia eden 
muharrirler yuı yudı • 
1ar 

Bu tartlar içinde ide
oloji yapmak itini ü.ıeri· 

ne alan bir alimin vazi• 
fesi bir nevi simyagerliJC 
oluyordu: öyle bir ekair 
yapacaktı ki medreseyi 
Riicendirmiyecek, tekltc• 
yi darıltmıyacak. iaı.ım
cıları ayaklandırmıy• • 
oak, türkçüleri oqıy.ı .. 
cak. garbcılarm da şev• 
kini kırmayacaktı. 

O rejimde radikallik, 
ancak Celal Nuri'nin 
buldUKU bir keliıne ola~ 
~ak tanımnı,, hayata "e 
cemiyete girememi,tir . 

Bu baskı, bu kötü 
şi~içinde mav.&ffaIC 
.e muvafık bir ideoloji 
yapal>ilıncnin imkansıı; • 
lığını babrlıyarak. Ziya 
GökaJp'İn samimi mesa• 
isini, Bllmünün on ilriıı
ci yıldanimünde anma • 
lıyu. Bence, oaun en fe• 
yizli çal~ları Scta • 
nikte ba:tlayan sade türlÖ 
çe cereyanında görlikür~ 

Türle tarihine ve tü.IC 
diline bugün verilen 
emek ve değeri, on iki 
yıl önce ölen aoayofog 
görmeli ve bu yoldakı la 
prıları dllnya gözüyle 
göre~k bahtiyar olmalı 
iai. 

.Nurettin ART AM 
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SAYFA 3 

Almanya, Italya ve 1 

Küçü.ti An~ant 
88 C. F N t k .... k t 1 ADEMi MtJDAHALE . ıano ve on oyra uçu an "n- - ALMANY ANIN YENİ LONDRA BUYUK ELÇISINtN BEYAN ATI 

ta kl • • l ""' f •k •nd l KOl\llTESINDE: ya a.,manın ıyıo acagı ı rı e er . . 
ltalya. ,ı\vusturya. Macaristan l\:onferansı, Portel{ız, İspanya ıh-
daha tam hazırlıklar için geri hıraluldı tilalinden sovyetleri 

Avusturya hariciye müsteşarı, italyan - alman 
konuşmalarının Tuna havzasındaki muhtemel 
akisleri hakkında görüşmek üzere Peşteye gitti 

'' I ngiltere ailahlanmalıdır !'' 

mes1ı] tutuyor 

B. Fon Ribhentrop 
dostluğunu arzu 

Londra, 26 (A.A.) - Almanyanrn 
Londra büyük lçisie B. Ribbentrop bu· 
gün sat 15.30 da buraya gelmiştir. ı 

Yaptığı biyanatta ezcümle demiştir 
ki: 

"- Almanya büyük Britanyanın 
dostluğunu arzu etmektedir, ve zanne
diyorum ki, İngiliz milleti de Almanya
nın dostluğunu arzu eylemektedir. 

Führer Avrupa için ve Britanya im
paratorluğu için yegane hakiki tehlik~-

Almanyanm ingiliz 
ettiğini söyliyor 
nin, komünizm harekatının genişletil
mesi olduğuna kani bulunmaktadır. Ko
münizm hastalıkların en müdhişidir. 

Çünkü milletler, tehlikenin hakikatini İf 
işten geçtiği zaman anlamaktadırlar. 

Memleketlerimiz arasında çok sıla bir 
işberaberliği, yalnız mühim olmakla kal· 
mamakta ve fakat ayni zamanda mede
niyet ve kültürün idamesi hakkındaki 

müşterek mücadelelerimiz için de elzem 
bir keyfiyet bulunmaktadır.'' 

Roma, 26 (A.A.) - Havaa Ajansı
nın bildirdiğine göre, BB. Ciano ve fon 
~öyrat, mülikat esnasında küçük an
tant ile işbirliği yapmanın iyi olacağı 
keyfiyeti üzerinde mutabık kalmıılar· 
dır. 

Londra, 26 (A.A.) - İtalyan • al· 
man anlaşması hakkında tefsirlerde bu
lunan ve İspanyanın vaziyetinden bah· 
seden Taymis Gazetesi diyor ki : 

Londra, 26 (A.A.) - Portekiz'in 
cevabı, İspanya işlerine ademi mfüla
hale komitesine gelmiştir. Portekiz no
tası, ~ovyetlerin itha:nlarmı birer bi
rer reddetmekte v~ İspanyada iç har
bın patlak vermesinden sovyetlerin me
sul olduklarını beyan eylemektedir. 
Portekiz notası, Moskovanın lberik ya
rım adasını sovyetleştirmeğe hazırlan· 

makta olduğunu ve geçen sene mart 
ayında Barselon'a birçok tahrikatçılar 
ve mühim mikdarda sialh ve mühimmat 
göndermiş bulunduğunu beyan etmek· 
tedir. Notada Madrid ve Barselon hU
kümtelerinin hakikatte sovyet elçisi 
Rozenberg ile sovyet konsolosu Ava
soenko tarafından idare edilmekte ol· 
duğu ilave olunmaktadır. Moskovanın 
ispanyada 140 ajanı vardır ve oradaki 
askeri harekatı Moskova idare etmek· 
tedir. Hoba adındaki sovyet gemisi ve 
Jabisko ismindeki Meksika gemisi, A
likante•ye Sovyet Rusyadan gelme mil· 
himmat çıkarmaktadır. 

------------------... ~·----------------~--

Çkoslovakyanın Berlin elçisinin bir
denbire Praga gitmesi, bu haberle ali
kaJı görülmektedir. 9 sonteşrinde Vi
Yan~'da toplanması önceden kararlaştı
rılmı~ olan İtalya • Avusturya • Ma
Caristan konferansı, daha tam bir suret
te hazırlıklar yapılmak üzere ilkkinu
na bıralnlmı,tır. 

İtalyan gazeteleri, Yugoslavyanın l· 
talyan imparatorluğunu tanımaya ni· 
Yeti olduğu hakkında Londradan g~· 
~n haberleri neıretmektedirler. 

llabeıiıaanın ilhakını tanıyacak 
devletler 

Londra, 26 (A.A.) - Deyli Herald 
Gazetesi, Avuıturya, Macaristan, Por· 
tekiz ile bazı cenubi Amerika devfetle
rinin de, Almanya örneğini takib ede
rek, pek yakında İtalyanın Habeıistan
daki hakimiyetini tanıyacaklarını bil· 
dirmektedir. 

" 
Bir alman gazeteainin fikri: 
Habeı imparatorluğu bir 

emrivakidir 
Bertin, 26 (A.A.) - Naayonal ıos

yaliat Korrespondanı gazetesi italyan • 

alman anlaşmalarından bahsederek ec

.:ümle diyor ki : 

"- Eğer Almanya, İtalyanın Habe· 

fistan imparatorluğunu tanımıpa, bu ta

ıııma ile realist bir siyasetin milletlera· 

J'asındaki münasebetlerde en iyi bir e· 

ıaı olacağı hakkında dünyaya bir örnek 

•ermiştir. Habeşistandaki İtalyan im

paratorluğunu, daha sinirli tedbirlere ka

rarvermeden sankaiyonları kaldırmakla 

Milletler Cemiyeti dahi tanınmı9tı. Bu 

imparatorluk, Bir emri vakidir. 

"'İngilterenin artık tercih edeceği 
bir şey yoktur. İngiltere, silahlanmalı 
hem de süratle .• Emniyeti zaman altına 
almak, ve, barba mani olmak için, bunu 
yapmak zaruridir.,, 

Avuaturya hariciye müa~ıan 
Peııe'de 

Peıte, 26 (A.A.) - Avusturya hari• 
ciye müsteşarı B. Guido, bugün B. dö 
Kanya'nın geçenlerde Avustur'ya 
hükümeti merkezine yapmış oldu· 
ğu ziyareti iade etmek üzere tay• 
yare ile Viyana'dan buraya gelmiştir. 

B. Guido Şmid, bugün öğleden son· 
ra Başvekil B. Dranyi ve hariciye na
zırı B. dö Kanya ile görüşecektir. Ken• 
disi, hükümet naibi amiral Horti tara· 
fından da kabul edilecektir. B. Şmid, 
çarşamba günü gene tayyare ile Viya• 
naya dönecektir. 

İyi haber almakta olan mahfiller, A· 
vusturya ile Macaristan arumdaki gö
rüşmelerin mevzuunu, Berlin ve Berh
tesgaden'de yapılmıJ olan mükilemele
rin Tuna havzasında husule getirmesi 
muhtemel akisler ile üç devletin Viya· 
nada aktedecekleri konferans teşkil et
miş olduğunu tahmin etmektedirler. 

Siyasi mahfiller, İtalya, Avusturya 
ve Macaristanın daimi surette öteki 
devletlerin de Roma anlaşmalarına gi
rebileceklerini ehemiyetle kaydetmiş 
oldu1<larını ve Çekoslovakya başvekili 
B. Hodza'nın geçenlerde küçük antan
tın merkezi Avrupada daha geniş bir 
imar faaliyetinin esasrnı teşkil edebi
leceğini söylemiş olduğunu hatırlat
maktadır. 

B. Şmid'in macar hükümet adamla
rı ile Roma itilUlarının tevsii hususu• 
nu görü,mesi de muhtemeldir. ÇilnkU 
B. Daranyi, seleflerinden daha ziyade 
uzlaşmağa mütemayildir. 

G·eneral dö Lan o diyor ki:. 
Fransız ve sovyet yardımına rağmen 
M adrid ve Bilbao yakında düşecek 

(Baıı 1. inci sayfada) 
1Ca11ı bir cephe vücuda getirmeli ma'IC
._diyle Almanya ve İtalya diğer mem· 
leketlere iltihak edebilecektir." 

I htilôlcilerin ilerleyifi devam 
ediyor 

Burgoı, 26 (A.A.) - Havas muha· 
~irinden: . 

Nasyonaliıtler, iki esas cephe o
lan madrid ve gijon cephelerine karşı 
taarruz etmi,ıerdir • Nayonalistlerin 
lıareket üsleri oviedo'dur. Madrid c;. 
nündeki noıyonalist 1'uvvetleri, 50 ki
lometre genişliğinde bir cepheden iler .. 
!emekte ve bazı noktalarda, bilhassa 
Karnero'da paytahata 3~ kilometreye 
)'aklaşmış bulunınaktadırlra. 

Eakurial'ın zaptı yakındır. bunun
la beraber hükümetçiler, Eskurial'ın 
verisinde kendilerine bir yol açmağa 
llğrapaktadırlar. Oviedo cephesinde 
nasyonalistler vilea noktasında hükü· 
lnetçileri bozmuşlardır. Şimdi Gijon'a 
doğru ilerlemektedirler. 

Talavera de la rayna, 26 (A.A.) -
llavaa muhabirinden: 

Naayonaliıtlerin umumi Jiarargihın
~ki ıubayl~ Madridin zaptı imkinı 
llleaelesinin artık mevzubahis olmadığı· 
aar bildirmektedirler. Meıeli, şehrin 
nasıl zapt olunacağıdır. Bazıları üç, ba· 
••tarı da altı gün içinde zapt olunacağı • 

fikrindedirler. Her halde maddi ve ma. 
nevi bütün kozlara aahib olan general 
Rranko, timdi muvaffakiyetten emin 
olup bir iki gün kazanmak için askerle
rinin mümtaz efradını feda etmek i._ 
tememektedir. Bundan ba§ka Genera
hn hükümet merkezini tiddetli bir bonı 
bardımandan korumak istediği ve bu 
ıebepten dolayı Madridlilere bir ınab .. 
reç açık bırakmıı olduğu ıöylenmekte
dir. Bu mahreç Valansiya" yoludur. 

I hıilalcilerin işgal ettikleri 
yeni noktalar 

Salamank, 26 (A.A). - Nasyonalist .. 
terin tiddetli bir muharebedeu ıonra 
madrid'in şimali şarkisinde kiin Albo
ra kasabaıı ile Pikaron dağını itgal 
etmiı oldukları haber verilmektedir. 
Cumuriyetçilerden on dört kiJi telef ol 
muıtur. 

Madrid'in cenubunda Naval del Mar 
kues mmtakasında mühim bir muharebe 

olmuıtur. Cumuriyetçiler bu muharebe 
meydanında 265 ölü bırakmışlardır. 

Ayrıcl 23 esir vermişler ve mü
himmat terk etmiılerdir. Oviedo'nun 
yeinden kuphlmıı olduğu haberi tek· 
zib edlimektedir. Bilmukabele naayona· 
liıtlerin kuvvetleri, Asturie maden İz· 
cilerinin Oviedo ile Gijon arasındaki 
münakale yollarını kesmişlerdir. 

Sovyeılerin ademi müdahale 
.işinde ilıliil ettikleri noktalar 
Londra, 26 (A.A.) - İngiliz heyeti, 

ademi müdahale komitesine sovyetlerin 
aşağıdaki noktalarda ademi müdahale 
anlaşması hükümlerini çiğnemiş olduk
larını bildirmiştir. 

1. - Stari Bolchevik adındaki sov
yet vapuru, 18 ilkteşrinde Kartaien'e 
on sekiz tayyare, on beş tank ve 300 
sandık silah ve mühimmat çıkarmıştır. 

2. - Kampaçe adındaki ispanyol va
puru, on beı gün önce Kartejen Sovyet 
Rusya menşeli toplar, tüfekler ve mü
himmat çıkarmrştrr. 

3. - Kruşc;ev adındaki sovyet vapu
ru, 19 ilktcşrinde Alicante'ye 85 kam
yon çıkarmıştır. 

Diğer taraftan 7 ilkteşrinde üç ital
yan tayyaresi ~a jorka adasına inmiş 

ve bir İtalyan gemisi de oraya silah ve 
mühimmat çıkarmıştır. Nihavet İngil
tere hükümeti, Anvers'ten Barselon'a 
harb malzemesi nakletmi~ olduğu iddia 
olunan Bramhill ismindeki İngiliz ge· 
misi hakkında tahkikat yapmaktadır. 

P-vrwkizdeki iapanyol elçisi 
memleketine döndü 

Lizbon 26 (A.A.) - İspanya bU-
' yUk elçisi bugün memlekteine dönmek 

üzere bir ingilis npuruna binmiştir. 

Porteki"zin eski Madrid itgüderi de bu
gün Lizbona varmıftır. 

Toledo cepheıinde general Franko· 
nun kuvvetleri Granjuez'e hakim olan 
mühim ıtrateji noktalarını ifgal etmif· 
terdir. 

Oviedo, Aragon ve Madrid 
cephelerinde hüküm.etçilerin 

harekatı 
Madrid, 26 (A.A.) - Hükümetin bir 

tebliğinde Asturin maden amelesi 
ile baak milislerinin, Oviedo etrafın
daki mevzilerini tahkim ederek kendi
lerini kahramanca müdafaa etmiş olduk
ları beyan olunmaktadır. Bu kuvvetler 
ıehre hakim olan Estamprero dağında 
asileri yenmişlerdir. Bu muharebede 
asilerden 600 kiti ölmüştür. Aragon cep
hesinde hükümet kuvvetleri hareketle· 
rinde terakki etmektedirler. Katalonya 
ve Valansiyadan gelen kuvvetler, Ter· 
uel mıntakaaında yerle,mişlerdir. Mad
rid'in cenubunda hilkümete aadık kuv• 
vetler muzafferane mukavemet etmek• 
tedirler. Paytahatm §İmalinde hükümet
çiler ilerlemifler ve Algorayı işgal et· 
mitlerdir. 

Madrid' in EndüliU' le de alôkaaı 
keaildi 

YUNANISTAN'DA: _____________ ,,,, 
B. Metaksaa SeUinikte 

Selanik, 26 (A. 
A.) - Atina A· 
jansı bildiriyor: 

Bütün gazete
ler ve halk hükü
metin ş.imdiki şe· 

fini şevk ve he

yecanla selamla· 

makatdırlar. 

Hürriyet mey

danında toplanan 
ve 150 bin kişi B. Metalrsas 
tahmin edilen halk, B. Metakaas'ı ha· 
rarctle alkışlamtştır. Başbakan, miting 
komitesinin davetini kabul ederek mll· 
him bir siyasal nutuk aöylemit ve ez· 
cümle demiştir ki : 

"-O zaman savaftığnnız ordu, Av· 
rupanın en kahraman ordularından bi
ri idi ve bu derece kahraman bir hasım 
ile çarpışmak yunan ordusu için daima 
bir ~ref tefkil edecektir. O zaman bi
ribirimize karşı duyduğumuz karııtık
lı hürmettir ki bizi eski hasımlarımız. 
la samimi dost haline getirdi. Ege deni
zi mevcut oldukaç ve biz bir sahilde 
onlar da öbür sahilde bulundukça türk
lerle dost kalacağız." 

ITALYA'DA: 

B. Afuaolini'nin nıııku etrafında 
tefsirler 

Roma, 26 (A.A.) - Voça Ditalya ga
zettsine göre, B. Musolini tarafından 
yayılan barış hitabesi almanya ve İtal
ya arasındaki mesud işbirliğinin resmi 
ve hakiki ilk tefsiridir. r 

"Bu iki büyük devlet arasında, öteki 
siyasal fikirlere karşı ne siukast, de 

korkutma ve ne de taarruz hedefleri 
mevcuttur. Yalnız karıılıklı menfaat• 
lerin müdafaası için elele vermek ve 
karşılıklı yardım arzusu vardır. Muso
lini, İtalya ile almanya arasında ifbir· 
liği avrupa meselelerinin halline girişe 
ceği bir hareket noktası olarak telikki 
etmektedir. Musolini, daha geni' it
birliği için Avrupa uluslarına acil bir 
hitabta bulunmaktadır." 

ALMANY A'DA ı 

Naayonal - aosyaliaılerin vazife· 
leri hakkında Rozenberg'in 

bir nutku 
Magdeburg, 26 

(A.A.) - B. Ro
zenberg, nasyo-
nal sosyalist hü
cum kıtalarının 

vazifesi hakkın• 

da burada söyle· 
diği nutukta. naa-

yonal • sosyaliz· 
min gerek içerde

ki ve gerek Av· 

urpadaki vazife

sinin henüz bat-

langıcında oldu· B. Rozenberı 
ğunu bildirdikten sonra demiştir ki: 

Sevil, 26 (A.A.) - Aranjuez mın· 
takasında nasyonalistler aranjuez ıehri 
nin cenubunda demiryolunu işgal et• 
mi,ler ve bu ıuretle madrid ile Endil· 
liiı eyaleti arasındaki demiryolu irtiba· 
tını kemitlerdir, 

"- Zihniyetler. çarpışıyor. Bunla
rın demokratik usullerle telifi milm
kün olmıyacaktır. İapanya hidiseleri 
milli ıosyalizmin haklı olduğunu gö• 
termiştir. Bunun bir kere de, galib 
memleketlerin en büyüğü olan ve aynı 
meselelerden dolayı karıfDUf bulunan 

1 

Fransada da sabit olmsaı muhtemeldir. 
Bugiln f&fizme karıı bolJeVimı değil, 
bütün Avrupay• kartı boltcvüıaa mev
zuu bahistir.'' 

B. Stoyadinoviç 
Bugün İstanbula 

geliyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

varmı' bulunacak ve garda büyük tCS. 
renle karşılanacaktır. 

Gardan doğruca Perapalas oteline 
gidecek olan aaym misafirimiz ıercfine 
lıtanbul valisi ve belediye reiai bir öğle 
ziyafeti verecektir. 

Refakatin-daki yugoelav gazeteciler
le birlikte yann ak§alll 7 .40 da huıull 
bir trenle Ankaraya hareket edecek olan 
Dr. Stoyadinoviç, Cumuriyet bayram.mı 
orada geçirdikten aonra 1 aon teırinde 
lstanbula dönecek ve iki gün ka
lacaktır. 

Yugoslavya hilkUmeti matbuat umum 
müdürü B. Lukoviç'le tanınmı' yugos• 
lav gazetecilerinden İsse Kozagridiana 
şehrimize gelmitlerdir. Onlar da Anka· 

raya hareket edeceklerdir. 

B. Stoyadinoviç'in ziyareti ve 
V reme ga:se~ai 

Belgrad, 26 (A.A.) - Vreme gaze
tesi bu sabahki nüshasında başbakan 

Stoya.dinoviç'in Ankarayı ziyaretine tah· 
sis ettiği uzun bir makalesinde ezcümle 
diyor ki: 

•'Bütün yugoslav milleti, bafbakanı· 
nın Türkiyeyi ziyaretini büyük bir se
vinçle karşılamaktadır. O Türkiyeyi ki, 
hükümeti uzun senelerdenberi hüküme
timizle hararetli dostluk münasebetleri 
idame etmektedir. 

Bütün öteki memleketlerin bünyesi· 
ni sosyal meıeleler kurt gibi kemirir· 
ken, Türkiye, büyük kalkınma devrini 
yapmaktadır. İsmi milli kalkınmanın 
eembolü olan Kamil Atatürk'ün yüksek 
önderliği altında Türkiye, milli hayatuwı 
tam teeyyüd devresindedir. 

Yugoslavya, kendi barb sonrası tarl· 
hinin en vahim saatinde, Marailya feli
keti akabinde müttefik Türkiyenin, göa
terdiği sadakatin hatırasını hala muha· 
faza etmektedir. Türk devlet reisi, yu
goılav hükilmetine basit bir nezaket 
formülü çerçevesini apn aözlerle hitab 
etmitti. Türk hükümeti iae, tam bir 1&• 

dakatin parlak bir bürhanı olarak milU 
yk ilin eylemişti." 

Vreme gazetesi bundan sonra ıiyul 
vaziyetin tahliline geçerek diyor ki: 

''Avrupada vaziyetin vahamet kesbet
mesi, küçük devletler arasında it birli· 
ğini doğuran ıcbeblerden biri olmuştur. 
Büyük devletler milletlerarası münase
betlerde karııık vaziyetlerden müteessir 
olmıyabilirler, fakat küçük devletler, bU. 
tün soğuk kanlılıklarını muhafaza etmek 
ve sulhu müdafaa için kuvvetli surette 
birleşmek mecburiyetiDdedirler. 

Türk.iyeye gelince, dostumuzun ya• 
hancı memleketlerde büyük bir nüfuzu 
ve tesiri vardır.'' 

Vreme makale8ini fÖyle bitirmekte
dir: 

"Baıbakan Stoyadinoviç'in Ankara. 
da tilrk devlet adamları ile yapacağı ko
nuşmaların, Balkanlarda ıulhun idamed 
ve Balkan antantı memleketleri araam
daki tam it birliği için çok fay.dab ola· 
cağını zannediyoruz. 

Başbakan Stoyadinoviç, cumurreial 
Atatürk tarafından kabul edilmek fırsa
tını elde edecektir, bu temas, sulh ıiya· 
seti eserini ve Balkan antantı araaındald 
aamimi it birliğini bir kat daha kuvvet
lendirmeğe yardım edecektir.'' 



Tarih deki garib vakalar 
l'aaa: Jlu 'fCBJIJIERlCH Çeviren: S. ALl 
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Ananıtst fi1drter en ziyade liaçlı se
ferleri e&nasmda ve gene Filistin ve ci· 
varında yayılmış ve taraftar bulmuş • 
tu. Rafızi bir müslüman mezhebi olan 
İsmailiye tarikatine mensup bulunan 
bu anarşistler tam ve saf bir mihilinn 
propagandası yapıyorlar ve "her fCY boş 

ve manasızdır, bunun için her şey mü -
bahtır !..." diyorlardı. 1100 senel~ri aı· 
rasmda bunlarm başında bulunan Ha .. 
san Sabbah kayalıklar üzerinc:!eki Ala
mut kalesinde oturarak düşm<inlarını 

fedaileri vasıtasiyle avucunun içine al
mıştı. Ahlak telakkileri ne olursa ol • 
sun, bu anarşist fedailer §eflerine kar
şı kör bir itaat gösteriyorlardı. Bu itaat 
o dereceyi buldu ki, bir nöbetçi itaatmı 
göstermek için şeyhin bir işareti üze -
rine kendini kayalıklardan uçuruma fır· 
latryor, bir anne l}eyhin emrettiği cina
yeti yapmaktan sağ dönen oğlunu gö
rünce .. niçin imanın uğ~ ölmedin!'' 
diye ağlayıp döğünüyordu. 

* Sueton ile Tacitus'un yazdıklarına 
göre Neıon 5000 tane ücretli alk şçı; 
beslerdi ve bunlar imparator temsil vet
diği aırada ortalığı fiddetli alkışlara 
boğarlardı . .Muhtelif gruplara ayrılma; 
olan bu alkış.cılarm grup şefleri 40000 
gümüş akça manş alırlardı. 

* Monokl ft Lorgnon kadınlar tara • 
fmdan kullanılan saplı gözlük :r:amaru
mı:r:m icadlan değildir. 1mparat'or Ne
rem sirklerdeki Gladyator oyunlarım 

bir zümrüdden bakarak seyrederdi. Son 
devirlerde monoklün tekrar görünmesi 
tarihi 1730 dur. O esnada Romada bu
lunan ingiJİ.% sefirinin ''bir zincirle 
omuzuna bağlı bir yuvarlak cam taşıdı· 
ğı ve bunu gözüne götürüp oraya tut
turduğu" Keyssler isimli bir alman 
muharririnin kitabında yazılıdır. 

* Çiçeron'un muasırlannd<'n aktör Q. 
Roscius sem:de 45.000 lira ücret alırdı. 
Zamanımızın en meşhur tiyatro sanat
karları bile böyle bir meblağı istihfaf 
edemezler. Miladdan üç asır kadar ev 
vel Atinada oynayan aktör Amoibeus 
her sahneye çıkışı için bir Talent, yani 
bizim paramızla 2357 lira alırdı. 

* İtal~da oturan Roma hemşehrileri-
nin vermeğe mecbur oldukları yeg:iue 
v~rgi yüzde S nisbetinde bir miras ver
gisi idi ve bu da bizini paramızla 10.000 

~h::dan fazla olan miraslardan ve kan 
h · ıınlığı olmıvan mirasçılardan alınır· 
dı. 

' 
* 

Eski Roma cunıuriyeti ve tmpan • 
. .... "uğu zamanlannda İtalyanın R--ma 

dan maada hiç bir fehrinde asker bu • 
lı.ındurulııiaidı. 

* Heykel dikmek adeti eski çağlarda 
~ ~::r.19 yürümüştü. Hatta Bres-:13 şeh
rindeki yüksek bir memurun altı ya
tında.ki oğlu için altın yaldızlı bC''1t\Z• 
dan ve atlı bir heykel dikilmitti. Ma • 
amafih o zaman heykel yaptırmak ucuz· 
du ve çok kere heykeli yapılan kimse 
parasını verip kendisine bir &bide dik· 
tirebilirdi. 

* 

Miladdan sonra 73 senesinde Roma 
devletine aid sanat eserlerinin bir ka · 
taloğu yapılmıştır. 

On üçüncü asırda ve iki lisanda ya
zılmış bir müze katalogunun bazı kı -
sımları bugüne kadar kalmıştır. 

* Eğlence yerleri ilanlarını ve diğer 
reklamlan yapıştırmak için sokak kö
şelerine konan yuvarlak kulelerin Her· 
ku\amun şehrinde de mevcud olduğu bu 
şehir küller altından çıkarıldığı zaman 
görülmüştür. 

* Moratorium ilan etmek hakltını 

dUnyanın en eski kanunu olan Ham • 
murabi kanunu bile tanımıştır. On beş 
asır hükmü yürüyen bu kanunun 48 in-

• ci maddesi şöyledir: 
" Bir kimsenin faizli bir borcu olur 

ve kuraklık, kasırga gibi bir afet tarla
SIDI bozar veya mahsulünü mahvederse 
bu sene zarfında o kimse alacaklılara 

mhasulünden vcrmeğe mecbur olmadığı 
gibi faiz ödemekle de mükellef değil • 
dir."' 

. * 
Isparta ltıralları, tskender, Bizans 

imparatoru Jüstinian ve daha bir çok 
kimseler bal içine konularak gömül -
mü,ıerdir. Çünkü o devirlerde de bal ve 
balnıumunun muhafaza edici haasaları 
malfun idi. 

Buna mukabil orta zamanlarda bü
yüklerden birini tahrut etmek icab e
dince evvela barsakları, beyni ve göı:leri 
çıkarılır, sonra vücudu bıçaklarla bir -
çok yerlerinden dilim dilim yarılır ve 
buıalara tuz doldurulur, daha sonra da 
öküz derisine sarılıp kokusu yayılma
sın diye dikilirdi. Buna rağmen cenaze 
eyle bir koku neşrederdi ki, etrafında 
bulunanlar hasta olurlardı. İngiltere 
kırallarmdan birinci Henry'nin cese
dinden beynini çıkarmak işini yüksek 
bir ücret mukabilinde üzerine alan bir 
adam taaffünden zehirlenip ölmüştü. 

Hunharlığiyle meşhur olan Henry'nin 
son öldürdü~ü insanın bu olduğu söy • 
lenir. 

Miitercim tarafından ilave edilen son 

ve garib bir fıkra 

"Tarihteki garib vakalar" eserini 
yazan Mu Kemmerich 1876 da Koh -
Jenz'de doğmuftur. Büyük bir tarih 
i!imidir. "Alman imp ıutor ve itıral a
ilt'lerinde hayat müddeti ve ölünı se
bebleri", ''insan hamakatinin tarihi., gt
bı eserleri vardır. Bu zeka ile ve aydın· 
lık bir görüşle dolu eserlerin muh:,rrid 
ne garibdir ki hayatının son zamanla
rında mistik ve karanlık bir tarih ,a. 
rUJiinc saplanmıştır. 

"İstik.balden haberler", "insan tari· 
hinin ana kanunu", "tarihin ve Alınan· 
yanın iatik.ballerinin tayini", "mistik 

adamın dünya ıörütü'' gibi kitablar .,,,. 
sarak etrafına ilimle alikau olımJU 
bir mikdar taraftar toplamıftlr. BCSyle
ce bir zamanlar alay mevzuu yaptığı 

kimselerin vaziyetine düşmüş, tarihe 

istikamet vermek insanların muka :lJe· 

rabru tayin etmek hulyalarına kapıl· 

mıştır. Ölümü 1932 de Münih'dedir. 
Son 
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ITAL YA V E F RA NSA 
Kont Çiyanonun Berlin seyahati 

La Republiquc'de ]ean • Pierre Geı-ard yazıyor: 
Kont Ciyano birçok bakımlardan çok ehemiyetli bir şahsi• 

yd olduğu için, bilhassa bugünkü şartlar içinde yaptığı Ber • 
lin seyahati 'basit millctlerarası nezaket sahasını aşar. Haki· 
katen bu seyahat, hususiyle nazik ve belki de kati bir zaman
da, Almanyaya karşı İtalyanın takib edeceği siyaset meselesi
ni ortaya koymuştur. 

Bu husustaki italyan siyaseti, ekseriya fransızların canını 
sıkmıştır. Fransızlar, ya bizim kollarunıza atılan bir İtalya, 
ya d2L Al~yanın kollarına atılan bir İtalya tasavvur etmiş • 
terdir. Fransa ile ittifak veya Almanyayla ittifak, vatandaşla
rımız bunun haricinde bir hal şekli görmüyoruz. 

Hakikatte İtalyan siyaseti çok daha nüanslıdır. Şefi o1an 
Duçe, diploma~ik .sahada santimantal tercihlere ehemiyet ver
miyen bir reahsttir. Musolini Avrupa kuvvetlerini ölçer ve 
memleketin menfaatlerine uygun durumu arar. 

İtalyanın siyasetini daha iyi kavramak için coğrafi vaziye
tini göz önünde tutmak lazımdır. Akdenizin ortasında bulunan 
yarımada. eski çağlarda malUın dünyanın merkezinde bulu • 
nuyordu, Romanın eski muazzam taliini bu vaziyeti kısmen 
izah eder.Fakat yarımada bugün şimale ve garba doğru açıl
mış bir dünyada bulunuyor; büyük deniz yollarından uzakta
drr. Şimdi ancak dünyanın bir kısmını teşkil eden Akdenize 
hakim olmayı tahayyül edebilir. Milletlerarası hayatın merke
zi olmak iddiasında bulunama~. Halbuki, Sezar zamanında 
merkezden uzak kalan paris, bugün böyle bir emel ~ıyahilir. 

Böylece İtalya, muUaka içine katılması içab etmeden bil • 
yük cereyanları karşıdan seyrediyor; menfaatlerine en iyi hiz· 
met edeceğini düşündüğü cereyana memnuniyetle katılıyor. 
Roma siyasetinin kolaylığını temin eden tercih imkinma ma• 
lik bulunmasıdır. , 

Elbirliği yapmaya razı olan fakat kati surette bağlanmak
tan çekinen dönek siyaseti de bu yüzdendir. Hakikatte İtalya
nm siyasetini dikte eden kuvvetlerin yer değiştirmesidir. 
Fransa•ya karşı derin sempatisi muhakkak olan ve ıtimal sı • 
nrrmda alınanların yerle~e11inden korkan İtalya, alman kuv
vetinin gitgide inkişaf etmesini, gözden ırak tutamaz. 

İtalya ne yapıyor? Bu büyük kuvvete doğru gidiyor, onun 
dostluğunu temine çalışıyor ve bu suretle kendisi için bir garan 
ti elde etmek istiyor ve onu, başka tarafa, meseli şarka tevcih 
edebileceğini umuyor. 

Fakat Roma'mn bu siyaseti, Alman tehlikesini uzaklaştl• 
rabilecek midir? 

Sebebsiz soğukluk. 

Le Journal gazetesinde Anatole de Monzie yazıyor. 
On sekiz senedenberi fransı~ • italyan münasebetleri karşı

lıklı bir soğukluğun tesiri altındadır. İtalya, zaferin diktatörii 
olan Klemansoya karşı soğuk davrandı. Bir başka diktatör olan 
Musolini de Puankare'nin hoşuna gitmedi. Musolini'den önce 
Roma §eref ve toprakların müsavi olmxyan bir tekilde daj.ıtı• 
lışmdan şikayet ediyordu. Fakat acılık iç karışıklık ve aiyasi 
aükfit halinde ifade ediliyordu. Yeni rejim daha cesur dav • 
randı. Ve Afrika meselesi hakkında Başvekaletler arasında bir 
türlü sonu gelıniyen notalar teati edildi. 

İşte 1935 anlaşması bu karşılıklı bıkkınlık havasr içinde 
imzalandı. B. Laval, 30 sene fasıla ile, Emile Loubet'nin ara • 
bulucu t~ebbüsünü tekrarlıyordu. Bir kere daha bütün kavga• 
1ar ve anlaşmazlıklar hallolunmwptu. Bu açık, samimi, kati ve 
bütün bir sulh devresi için muteber görünüyordu. Artık Ren 
de ve Bremen'de mü,tereken nöbet beklenebilirdi 

Fakat işte soğukluk devam ediyor ve batı! ağulaşıyor. Yal
nızlık, milletlerin fena müşaviridir. Sovyet Rusya da yalnız 
kalmaktan bıkarak, Rapallo'da Almanya ile anlaşmamış mıydı? 

Burada Sovyet Rusyadan mahsus bahsediyorum, çiinlrii on 
Uç sene evvel, F'ranaanın. Sovyetler Birliğinde harbtan önceki 
müttefikini buhnası ıazım ıeldiği hususunda bir milcadele aç· 
mıttım. Böyle bir tefebbüaU muvaffakiyete erdirmek için, bü • 
tün bir fransıı: ekseriyetinin hialerini ve kinlerini yenmek 1&
zmıgeliyordu. 

. St~eıa ~~Phesi yı.kılmamı~ır, yeni bir lokamo pro jem terk
edılmıı degıldir. Demek oluyor ki fransız - italyan doatluğu 
Fransanm sulh hesablarrna dahil olmakta devam ediyor: Bu 
doetluk arzu olunur ve batti lüzumlu olduğu halde, Fransa• 
nm menfaatleri hilafına, "k kusuru hükümetinin teklinde o
lan İtalyaya kar!lı neden soğuk davrandığını anlama.JC: giiçtiir. 

' · 
Belçika'nm iç politika vaziyeti 

Noye Zürher Saytung gazetesine Brükse1"den yazılıyor: 
Hiç şüphe yok ki, Belçikamn iç politikası ~n buhranlı sa/

hasma girmiş bulunuyor. Demokratik devlet organizasyonu• 

nun leh ve aleyhindeki mücadele gün geçtiliçe daha şiddetl 
bir şekil almakta, bugüne kadar pasif bir tavrr takınmış ol 
yığınları da kati neticenin alınacağı tarafa sürüklemektedir. 

Bir hafta, bir kabine buharnr çıkartmak ve yeni seçimler 
le iktıdar mevkiine geçmek maksadiyle, gittikçe şiddetlene. 
bir atarruza geçmiş olan reksistlerle flaı:nan nasyonalistlerı. 
bulunuyorlar. Reksistlerin organı olan "Le Pays reel" komü ."' 
nizm tehlikesini bütün renkleriyle tasvir etmekte ve karilcrı• 
ne, kızıl saltanatın yahud Oegrel tarafından kurulmuş olan 
Belçika faşizmine iltihaktan başka bir kurtuluş çaresi kalnıA• 
mış olduğunu anlatmağa çalışıyor. 

Geçenlerde, Belçika faşizminin ''Fürer'' i, liberal partisine 
mensup nakliyat bakanı M. H. Jaspar'a bilanço sahtekarı, ya• 
lancr, küçük tasarruf sahiplerini istismar eden diye ağır suç 
ve aşağılamalarla dolu tasavvur edilmiyecek derecede şiddet• 
li hücumlarda bulundu; aynı zamanda Van Zeland'a da bir tel• 
graf çekerek bu töhmetler karşısında yaziyet alarak cevab ver• 
mesini istedi. Bunun üzerine, Jaspar ıstifa etmeyince, Degrel. 
gelecek seçimlerde yeni propaganda imkanlarını temin etmek 
maksadiyle parlamento ve senatodaki arkadaşlarının geri çe • 
kilmeleri tehdidini ortaya attı. 

Ancak, flaman nasyonalistleri bir k~ gündenberi tesis e.
dilmiş olan irtibat, reksistlere karşı beslenmekte olan sempa• 
tiyi flamanca ve fransrzca konuşan bölgelerde şüpheli bir 
duruma soktu . 

Halbuki, Degrel, devlet düşmanı Flaman nasyonalisleri ile 
fevkarnde kazançlar temin edilmiş olduğu fikrindedir; çünkü 
bu suretle hareket edilmiş olmakla, bu iki kültür arasındaki 
tezadlar anane ve adetlerle meydana gelmiş olan hakların ka
tılıklı olarak tanınması sayesinde ortadan kalkmış oluyor. 

Valonlar hiç de bu fikirde değildirler; hele, bu kısmi bir• 
leşmede, Belçika devletini barabiye sürüklemek isteyen bir un 
aurdan başka bir şey görmeyen Valonlar Degrel'in kanaatine 
yanaşmıyorlar bile. 

Fakat, Reksistlerin, bu zahiri yahud da gerçekten zaafları• 
na rağmen, hlikümet, kendi muvaffakiyeti etrafında kaygı ve 
tasa i.çinderl '-. Birkaç gün evvel bir işçi toplantısmda söz al· 
mış olan dış uakanı P. H. Spak'ın reksistlere karşı amansız bir 
mücadeleye girişilmesi lazımgeldiğini söylemiş olması hiç de 
boş yere ileri sürülmüş bir dava değildir. 

Spak, söylediği nutkunda, dinleyicilerine, demokratik hiir· 
riyet haklarının kültür değerlerini izah etmek istiyordu. Dış 
bakanı diyordu ki, 

Belçikanın gurur duyduğu bu değerleri her ne paha· 
sına olursa olsun muhafaza etmek şiardır. Halbuki reksist ha• 
reketi, bu bakımdan gittikçe ziyadeleşen bir tehlikeyi ifade et~ 
mektedir, çünkü, Degerl'in diktatörlüğü, demokratik ferdi 
haklarının yıkılması encamını doğuracaktır. Vaziyetteki teh
like, bugünkü devlet organizasyonunun varlığım temin ve 
takviyeden de fazla şeyler istemektedir. Degrel bazı hürriyet 
haklarını o kadar kötü surette kullanmıştır ki, (iktidar 
mevkimde olan şahsiyetleri aşağılamak, iftiralarda bulunmali 
ilh ... ) buna karşı, ancak anti reksist bir cepheye dayanan kuv• 
vetli bir devlet göğüs gerebilir. , 

Spalı:, sözleri arasında, matbuat hürriyetinin, parlamento • 
daki istifaların, toplantı hürriyetinin ilh .. tahdidine artık za• 
ruret hasıl olduğunu da ima etti; fakat ne tarzda harekete ge
çileceği hakkında uzun uzadıya teferruata girişmedi. 

Reksistler bu tedbirleri tabiatiyle sosyalistlerin ve dolayı· 
siyle de Moskovanın bir diktatörlüğü şeklinde gösterdiler. 
Spak tarafından ileri sürülmüş olan hükümetin taarruza geç • 
mesi keyfiyeti, matbuatta ne gibi akisler uyandrrdrğmı takib 
etmek çok enteresandır. Gazeteler gözden geçirilince, büyük 
burjuva gazetelerinin, dış bakanının sözlerini ihtiraz kaydın· 
da bulunrmdan taavib etmedikleri görülmektedir. 

Büyük bir gazete olan katolik nasyonalistlerin La Nation 
Belge adındaki gazeteleri, açıktan açığa Van Zeland kabinesi 
aleyhinde ve reksistlere taraftar olarak vaziyet almaktadır. 

Diğer gazeteler ise, hükümetin mücadele ilanını, mevcud 
tuadlarm ve bir sivil harb tehlikesinin büyümesi şeklinde 
izah etmektedirler. 

Eaki radikal sosyalistlere kartı da her tarafta belli batlı 
bir tereddüd hüküm sürmekte olduğu hissedilmektedir; çünkü 
fimcliki halde diktatörlüğün soldan gelmesi büyük bir ihti• 
maile hesaba kabhnaktadır. Böyle bir tereddüde hak vermek 
için ise, Fransa ile İspanyaya bir gö.z a~ ve bu ydm hazi • 
tanında Belçikada olan grevleri hatırlatmak kafidir. 

Diğer taraftan, gündeliklerin yÜkacltilmesi ve mevsımın 
boş olmıyan tesirleri dolayısiyle hayat pahalılığının da ilkki• 
nuna kadar alabildiğine büyümesi ihtimali vardır. 

İç politikada kuvvet dinamiği ne suretle tefsir edilirse e .. 
dilsin, değişmeyen bir cihet vardır; o da: her iki taraf da son 
kozlarını oynamak azmiyle hareket etmekte olmalıdırlar. 

Milli , Reasürans Türk Anonim Sirketinden: .... 
''Türkiye Milli" ve ''Feniks dö Viyen., sigorta tirketleri nezdinde aigortalı olup da hükümetiıniz. tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşfr ve ilin edilen esaslara tevfikan 11-

gortasına devam suretiyle zarardan korunmak istiyenlerin 3 ikinci teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dairede bu maksatla MİLLi REASÜRANS tara
fından teşkil olunan büroya bizzat veya teahhütlü mektupla mUracaat etmeleri llizumu ve TÜRKİYE MİLLİ şirketinde sigortalı olanların nihayet 24.10.1937 de FENİKS dö VİYEN 9irketinde sigortası 
olanların da 12.6.1937 tarihine kadar müracaat edebilec:eklcri ilin olunur. 2-5191 ' 

> Anonim Türk 
Sigorta Şirketi 

Sigorta tekniğinmmoder n esaslan üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplara istinad eden milli bir sigorta şirketidir. 
lstnabul Yenipostane karşısında Büyük Krnacıyan Han. Telefon: 24294 

Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında kişelerinden meccanen malfimat alabilirsinız. 
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·., t Bayram 
nasıl il atlanacak 

Bu büyük yıldönümünün Ankarada 
kutlanına programını neşrediyoruz 
• ,. 

Büyük bayr3m:ı f;az:rlık her gün artan bir faaliyetle devam etmektedir. Yukar
da geçid resmine hazırlanan genç talebeleri görüyoruz. 

(Başı 1. inci sayfada) 
r«m vaziyeti alınca izciler borular çala
rak abideyi selimlıyacaklar ve burada 
çelenkler yerlerine konacaktır. Bundan 
sonra bandonun iştirakiyle İstik-

lal marşı, onuncu yıl marşı 

söylenecek ve sonra bir köylü, 
bir öğretmen ve ~ir talebe cumuriyetin 
feyizlerinden, hamlelerinden bahseden 
birer nutuk söyliyecekler ve hep bera
ber Cumuriyete bağlılrk andı yaprlacak
tır. 

3 - Bu alayın dağılrş vaziyeti de top
lanış vaziyeti gibi kültür bakanlığınca 

izcileri idareye memur edilen zat tara
fından yapılacak ve köylü mümessilleri
ne de bildirilecektir. 

4 - Ab'deye konacak çelenkler ala
kadarlarca daha evvel hazırlanacaktır. 

5 - 28110/936 akşamı bugün res
mi ve hususi daireler ve müesseler, ev
ler kamilen donatılmış olacaktır. 

A) Halkevi meydanında açık sine
ma gösterilecektir. 

B) Hükiimet konağı önünde jandar
ma muzikası çalacaktır. 

D) Köylü misafirler yer, yer eğlen
celer tertib edecekler ve aralarında eğ
lt·ııcceklerdir. 

E) U!L s meydanında, itfaiye meydanın
da, Emniyet meydanı arkasında, Çanka
ya mektebi önünde fişekler atılacaktır. 

F) Ulus meydanı, Emniyet abidesi, 
Sergievi, halkevi, Samanpazan meydanı, 
ve İtfaiye meydanına konacak hoparlör
lerle halka Ankara radyosunun neşriya
tı dinletilecektir. 

6 - Halk kürsülerinde Cumuriyet 
Halk Partisi Ankara ilyönkurulunun ya
pacağı proğrama tevfikan ve şehrin 

muhtelif yerlerinde 28/ 10/936 saat 14 
den itibaren söylevler verilecektir. 

29-10-936 töreni 
7 - 29/10/ 936 perşembe günü bü

tün halk geçid töreni yapılacak olan 
atadyoma davetlidirler. Yapılacak mera
sim ve resmi geçidde kendilerine yerler 
ayrılmıştır. 

8 - 29-10-936 günü cumur başkanı 
Büyük Millet Meclisinde kordiplomati
ğin ve protokola dahil olanların tebriki
tmı kabul buyuracaklar ve sonra mera
sim mahalline teşrif edeceklerdir. 

9 - Cumur Başkam sahayı şereflen
dirdikten ve askeri kıtalarla izci ve köy
lüleri teftiş buyurduktan sonra geçid res
mine başlanacaktır. Merasim geçişi a
şağıdaki sıra dahilinde y~pılacak ve bu 
geçiş tüm komutanlığınca idare edile
cektir. 

A) İzciler, mektebliler, türk kuşu 
mensubları 

B) Askeri kttaat. 

C) Atlı, yaya köylüler ve halk. 
10 - Merasim geçişine iştirak ede

cek kıtaat, izciler, mektebliler, türk kuşu 
mensul>lan, atlı ve yaya köylüler mey
dandaki yerlerini almış olacaklardır. 

11 - Geçid resmini müteakib bütün 
halk dağıldıktan sonra gündüz merasi
mi bu suretle bitmiş olacak ve halk hu
susi eğlencelerine başhyacaktır. 

12 - Gece büyük bir fener alayı ya
pılacaktır. Bu fener alayı aşağıdaki ter
tib dahilinde olacak ve kutlama ko
misyonunca memur edilecek bir zat ta
rafından idare edilecektir. Fener alayı
na bir tabur asker, izciler ve köylüler i§
tirak eyliyeceklerdir. Fener alayı üç 
grup üzerine tanzim edilecek ve şu sı
ra dahilinde saat yirmi buçukta Millet 
meclisi altındaki Akköpril caddesinde 
toplanmış olacaktır. 

A) Birinci grup: 
l - En önde bir manga süvari 
2 ...;_ Bando müzika 

(Sonu 6. ınci sayfada) 

~--..:n~uncn 

Doktör - Operatör 

Nejat Kulakçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOGAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

ULUS 

IlELÇIKA'Dı\.: 

Raksist lider B. Dög 
rel serbest bırakıldı 

Hükümet her türlü 
diktatürle mücadeleye 

karar verdi 
Brüksel, 26 (A.A.) - B. Döğrel ile 

B. Grün'ün tevkifinden sonra senet 
Güdül meydanında kesif bir halk kütle
si toplanmıştır. Bir çok rekistler, bu tev
kifleri protesto etmişler ve sonra borsa 
binası önünde toplanmışlardır. Orada 
da 40 kişi tevkif edilmi§tir. Bunların a
arasn.da reksist mebuslardan B. Kuapen 
vardır. Polis, nümayişçileri dağıtmıştır. 

Dün k:rralın sarayı önünde yapılmış 
olan askeri geçid resmi esnasında hal
kın çoğu "Yaşasın kıra!" diye bağırarak 
sadakatlarrnı izhar etmişlerdir. Reksist 
ler ise sükutu muhafaza ediyorlar veya 
arasıra roınavari selam veriyorlardr. 
Başka bir takım reksistler de halkın a
rasıra karışarak halkın kıralı alkışlama 
!arma mukabele olmak üzere "Reks ga
lib gelecek, yaşasın Leon Dögrel," di
yordu. 

Süvari polisi, reksist karagahını mu
hafaza etmektedir. 

Diigrel gene serbest bırakıldı 

Brüksel, 26 (A.A.) - B. Leon Dög
rel ile siyasi dostları, bu sabah serbest 
bırakılmışlardır. 

Tevkif edildikten sonra serbest bırakı· 
lan reksist lider B. Dögrel 

Dün a~am şehrin merkezinde hafif 
bir galeyan hüküm sürüyordu. Fakat 
şiddetli bir yağmur, ainirleri yatıştırma
ğa ve nümayişçileri dağıtmağa kafi gel
miştir. 

Brüksel, bugün her zamanki normal 

manzarasını almıştır. 

H ük ilmetin kararı : lier türlü 
dikatiirlüğiin önüne geçilecek 

Brüksel, 26 (A.A.) - Adliye nazırı 

B. Boves, hükümetin Belçikarun her ta

rafında intizam ve sükUtu muhafazaya 

ve bütün karğaphkları tenkile azmet-
~ 

miş olduğunu söylemiştir. Nuır, demiş-

tir ki: "- B. Dögrel, esası komünist 

tehlikesi olan bir panik ihdasına muvaf

fak olmuştur. Hükümet, Belçika'da her 

türlü diktatörlüğün önüne geçmeğe ka
rar verıil.iştir, hallan ekıseriyeti bize mü
.zahirdir. İtidal siyasetimizle bu müza
hareti muhafaza ediyoruz.' ' 

SAYFA 5 

General Ali Hikmet Ayerdem-

Ulusa spor işlerimizi anlattı 
(Başı 1. inci sayfada) 

duğu hakkın<la bazı neşriyat yapıldrğı

nı haber aldım.6Benim merkezde yaptı· 
ğmı tetkikat ile vasıl olduğum neticeye 
göre Olimpiyad için sarfedilen para
nın mikdar ve müfredatı küsürsüz ola
rak şöyledir.: 

A - İstanbuldan Berline gidip gel
me btitiin olimpiyad masrafı 39.000 li
radır. Hükiimet yalnız güreş, eskrim ve 
yelken sporları için 37.000 lira tahsis 
etmişken teşkilatımız bisiklet, bas.ket
bol ve futbolu da ilave ederek bunu 
39.000 liraya çıkarmıştır. 

B - Kamp masrafı 8700 ve sporcu
lara verilen tazminat bedeli de 3300 ki 
ceman aynca 12.000 lira da 1stanbulda 
sarfolunmuştur. İlaveten ihzar edilip 
gönderilen bisiklet, basketbol ve futbol 
takımları için hükümetten bizzarure 
daha 15.000 liralık olimpiyad tahsisatı 
istenilmiş iken bu para verilememiş ve 
fakat memleket dahilindeki bu masraf 
kısmının tahsisatı umumiycmizden ya· 
pılmasına müsaade edilmiştir. 

C - Fenlandiya ve alman güreş ta· 
kımlariyle Avusturya, macar ve Yugos
lav futbol takımlarmın İstanbula gelip 
gitmeleri ve bisikletçilerimizin de Ro
manyaya gidip gelmeleri 33.000 liraya 
mal olmuşsa da bunun 17.000 lirası mü
sabakalar hasilatiyle karşılanabilerek 

mütebaki 16.000 lirasının umumi büdce
mizin ecnebi temasları tahsisatından 

tesviyesi icabetmiştir. 
Olimpiyada gidilse de gidilmese de 

bu takımlarımıza bu temasların esasen 
yaptırılması mukarrer olduğundan bun· 
ları bu suretle olimpiyad arifesine te
sadüf ettirerek yaptırılmakta teşkilatı
mız istifade temin eylemiştir. Binaen
aleyh bu masrafın olimpiyad masrafiyle 
alakadar olmayacağ tabiidir. 

Maahaza görülüyorki, bu dahi dahil 
edilse, her üç masraf yeklınu bile umu
men 67.000 lirayı geçmemektedir. Yal
nız İstanbul kampı ile beraber olimpi
yad masrafı sayılabilecek m~kdar 51.000 
lira tutmakta ise de doğrudan doğruya 
lstanbuldan Berline gidip gelmeğe mün· 
hasır olmak icab eden olimpiyad masa· 
rifi hakikiyesi ancak (39.000} liradan 
ibaret bulunmaktadır. 

Bu açık izahat; olimpiyad masrafı
nın doksan bin lirayı mütecaviz olduğu 
hakkındaki neşriyatı yapan gazetelere; 

bu malilmatı veren menbaların ne şekil 
ve mahiyette malfunat vermekte bulun
duklarını gösterecek ve memleketimiz· 
de sporun terakkisini köstekliyen amil
lerin ve asıl gizli dertlerimizin neler ol
duğu hakkında da bu gazeteleri ttnvir er-

lemi9 olacaktır. 

2 - Futbolcularımızın ıovyetlerde 

yaptıkları maçların hiç birisinde bir 
galibiyet kazanmamaları bu sporumuz 
hakkında yeniden pek çok tenk.idler ve 
münak~ın açılmasına sebeb olmuş
tur. Bu meselede doğru bir karara vara· 
bilmek için milli fu t::.x>l takımımız hak
kındaki şu malWııatın göz önünde tu-
tulması icabeder : · 

A - Milli t.akımda bir iki yerin, e
hil oyuncuları mevcud değildir. Netcklın 
olimpiyada gidileceği sırada benim, bi· 

dayeten, milcerred bu eksiklerden dola~ 
yı takımı götürmekten sarfınazar eyl'!
diğimizi sarahaten tebliğ ve Han ey• 
lemiş bulwıduğum hatırlardadır. 

Olimpiyadda taknn:mızm pek gü~ 

zel oynadığı alman ve ingiliz futh.:ıl 

federasyon reisleri tarafından d<l tes
lim ve ifade olunmu~ken bunların (ta· 
krmda yalnız gol yapmak fikri ve ele• 
mantarı mevcud değildir.) demi~ bu· 
Junınalarr da bu noksanımızı teyid eden 
hakikatlerdendir. 

Filhakika takrma; bilha~sa merkez 
muhacim ve merkez muavin oyuncuları 
bulunamamaktadır. Milli takımda vak· 
tiy!e Zeki ve Nihat tarafından işgal olu 
nan bu yerler bugün daha bunlar dere
cesiııdeld ehillerini bulamamıştır. Ger
çi bunların yerine yetişecek kıymetli 

gençler belirmiştir. Fakat her biri on· 
• beş yirmi senelik oyuncular olan Ze

ki ile Nihadın yeı-ini tutabilecek bu 
gençlerin eyice yetişmesi de şüphe yok· 
tur ki çek pratiğe ve elbette zamana 
muhtaçdır. Şu lı:adar var ki l>u yeılere 
namzed gençler de biran evvel yetiş· 

mek için bizzat çok çalışmakta bulun· 
duklarından temenni edelim ki bunlar
dan istifadeye başlamak zamanı da o ka. 
dar geç kalmasın. Fakat şimdiki halde 
neticeleri takdir hususunda takımımı .. 
.zm bu esas aksaklığı dalına göz önünde 
tutulmak lazımdır. 

B - Milli takını; haziran ayı içinde 
kampa alınarak sovyetlerden dônüli ta· 
rihi olan eylw nihayetine kadar hemen 
dört ay hiç durmadan hep futbol oyna• 
mış ve mutemadiyen egzersiz ve maçlar
la meşgul edilmiştir. Bu halin tabia, 
tiyle vereceği yorgunluk ve bıkkınlığı 
ve dolayısiyle netice üzerine olacak te· 
sirini şüphe yoktur ki erbabı daha iyi 
takdir ederler. 

Binaenaleyh bilhassa son zamanlar
daki mağlubiyetlerde tabii ve psikolo· 
jik olan bu tet>irleri de nazarı itibarc 
almak halin icabıdır. 

C - Futbolcuların gerek olimpiyad· 
lara gerekse sovyetlere gitmeleri; bun· 
ların kendilerine güvenerak bizzat ta· 
lepte buluıımaları~dan değil; her şeye 
rağmen bilhassa bizim millet ve hükü
met menfa.atı görerek bunların burala· 
ra gönderilmelerini iltizam eylemiş bu· 
lunmaklığımızdandır. Şu halde netice 
üzerine münakaşa yapılırken bu nokta· 
nın da nazarı dikkate alınarak tenkid· 
lerin amatör oyuncularımızı haksız ye•. 
re rencide etmiyecek şekilde yürütülme... 
si muvafıkı insaf olur. 

3 - Balkan olimpiyadı için Yuna· 
nistana gidip gelen atletlerimi:ıin beı 

balkan milleti arasında dördüncü gel· 
mi.ş buluu.nıa&ı da ba.zılarımuı sinirlen• 
dirmiştir. 

Fakat ne çare ki memleketimizde ha
kiki atletik derecemiz halen itte bun. 
dan ibarettir. 

Bunun böyle olduğunu, olimpiyada 
atletlerimizi neden götürememekte ol
duğumu.:u söylerken, evvelce, şu ifade· 
lerimle de bildirmi~tim : 

(Atletizm liareketleri aaat ve metre 
ile ölçülebilecek bir mahiyettedir. Her 

- Sayfayı çeviriniz -

Tefrika: No: 75 

BiLtNMtYEN iNSAN 
Ya?:an: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Kanm terkibi de.gene böyle müstakardır. Ta
bii halde kan küreyveleriyle plazmanın, tuzla
nn, proteinlerin, yaijlann ve tekerin rnikdan 
ancak pek cüzi mikdarda tahavvül eder. Bu mik
C:lar, nesiclerin mutad ihtiyacından daima fazla-

. dır. Bundan dolayı, gıdadan mahrumiyet, kan 
aeyelanı, kesif ve devamlı bir adali cehd gibi vu
kuu önceden tahmin edilemiyecek bir takım ha
diseler, iç muhitin sabitliğini tehlikeli surette ta
dil etmezler. Nesiclerde su, tuz, yağ, protein, 
şeker ihtiyatlan vardır. Yalnız oksijen hiç bir ta
raf ta birikmez; kamı, devamlı surette ciğerler 
tarafından temin edilmesi gerektir. Uzviyetin, 
şimik mübadelelerdeki faaliyete nisbetle bu gaz
dan mütehavvil bir mikdara ihtiyacı vardır. Ay
nı zamanda oksijen, az çok asid karbonik de hu· 
aule getirir • Bu sırada, bu iki gazın kandaki taz
yiki sabit kalır. Bu hudise hem fizikoşimik ve 
hem de fiziyolojik bir mekanizmadan ileri gelir. 

bunlardaki emoglobincc tesbit edilen ve onlar 
tarafından nesiclere sevkolunan oksijenin mık
danm fizikoşimik bir muvazene tanzim eder. 
Kan, etraftaki şari mecralardan geçeceği sırada 
nesiclerden asid karbonik alır. Bu asid emoglo
binin oksijene karşı olan iptilasını azaltır ve kır
mızt küreyveler emoglobinin uzuvlara, nesider 
lehine olarak terkettiği gazın serbest kalmasın• 
kolaylaştırır. Nesiclerle kan, ..>ksijenle asid k.ır
bonik arasındaki mübadelelen y:s.lnız emoglobi
nin, proteinlerin ve plazma tuzlarının şimik va· 
sıflan tanzim eder. 

Karun nesiclere götürdüğü oksijenin mikda
nm tesbit eden fiziyolojik bir oluştur. Göğsü 

az çok süratle kımıldatan ve havanın ciğerlere 
girişini idare eden teneffüs adalelerinin faaliye
ti, murdar iliğin asab höcrelerine tabidir. Ve b ı 
merkezin faaliyeti de kanda muhtevi asid Kclr -

bonik tarafından tanzim olunmaktadır. Bu fa
aliyet, aynı zamanda, vücud sıcaklığı ile kanda
ki oksijenin fazlalık veya eksikliğinin de tesin 
altındadır. Hem fizikoşimik ve hem de fiziyolo
jik mümasil bir mekanizma da kan plazmasının 
ionlu kaleviyctindeki sabitliği muhafaza etmeK
tedir. Nesicler, hiç durmadan, büyük mikdarda 
asid karbonik, laktik ve sülfürik ve saire istih-

sal ederek iç mayilere döktüklerine bak.ılınca bu 
hadisenin ne kadar şaşılacak bir mahiyette ol -
duğu görülür. Bu asidler, sarsıntıları azaltıcı bir 
cihaz gibi, plazmanın bikarbonat ve fosfatlan 
üzerine tesir etmesi sayesindedir ki kanın tea
mülünü tadil etmektedirler. iç muhit, hali ha -
zırdak.i asidliği f azlalaşmamak üzere çok mik
darda asid almak kabiliyetinde olmakla beraber 
gene onlardan kurtulması da bir zarurettir. Asid 
üzerine tesir etmeği sayesindedir ki kanın tea • 
karbonik ciğerler vasıtasiyle dışarı çıkar. Uçucu 
olmıyan asidler ise böbrekler vasıtasiyle mün
defi olur. Asid karboniğin ciğerlerdeki kovuklar 
seviyesinde serbest kalışı fizikoşimik bir hadise 
olduğu halde idrar ifrazı ile ciğerlerin hareketi 
bir takım fiziyolojik oluşların işe kanşmasma 
muhtaçtır. İç muhitin sabitliğini temin ed~n fi. 
zikoşimik muvazeneler, nihayet, asab cümlesi
nin otomatik müdahalesine tabidirler. 

de onunla uyuşur. Bu intibak tarzı tamamiyle 
teleolojik, yani gayeler ilmine muvafıktır. M~ 
kanistler ile urtalistlerin yaptıkları gibi ncsicl~ 
re bizimki cinsinden bir zeka atfedecek olursak 
fiziyolojik oluşlar, erişilecek hedefle mütenasiö 
olarak tekevvün ediyormuş görünür. Uzviyet• 
teki nihailik inkar kabcl etmez bir hakikattir :ı 
her unsur, heyeti umumiyenin bugünkü ve ya· 
nnki ihtiyaçlarnu biliyormuşçasma bunlara gö
re kendi kendini tadil eder. ihtimal ki zaman ve 
mesafenin nesicler için, zekamıza taalluk eden· 
den büsbütün başka bir manası vardır. Vücudu· 
muz uzağı ve yakini, bugünü ve yarını sezmek .. 
tedir. Gebeliğin son günlerinde mihbelin ve 
!ercin nesicleri mayi ifrazına başlar, yumuşar 

ve ittisağ kabiliyeti gösterir. Bunların vaziyetle
rindeki ha değişik)~ birkaç gün sonra ceninin 
geçmesini mümkün k.ilar. Ayru zamanda, me-
me guddeleri höcrelcrini çoğaltır; biiY,Ür ve do
ğumdan önce faaliyete başlar. Çocuğun beslen· 
mesi için hazırdır. Bütün bu oluşlar, belli ki, 
vukua istikbale aid bir hadiseye nisbetle tahak· 
kuk etmektedirler. 

Kırmızı küreyvelerin ciğerlere geçişi esnasında 

m. 
Uzuvl:ınn miitekabil münasebetleri. - Hadise

nin gayeler ilmi baknnmdan görünüşü 

Uzuvların mütekabil münasebeti iç muhit 
ve asahlar cümlesi tarafından temin olunur. 
Vücudun her bir unsuru diğerleriyle ve diğerleri (Sonu var) 
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B~ Eydeman 
Bugün Ankarada 

bulunacak 
Sayın miaa/irimiz 'dün ls
tanbul' da yapılan topçu 
manevralarını alaka ile ta· 
kib etti. 

(Baiı ı. inci sayfada) 
Öğleye kadar orada kalan general, tat
bikatı büyük bir alaka ile takib etti. 

Misafirlerimiz bu ak~amki trenle An
karya hareket ettiler ve HaydarpaJa ga
nndan merasimle uğurlandılar. General 
Eidemann'a refakat eden sovyet tayya
reci Bn. Nikolaeva'ya B. Fuad Bulcanın 
bir buketi verildi. 

• * .. 
General Eidemann'la beraberindeki 

sovyet tayyarecileri bu sabah Jehrimi-
2e gelerek garda törenle karşılanacaklar
dır. Türk hava kurumu başkanı B. Fuad 
Bulca bu akşam Ankara palas'ta sayın 
misafirler terefine bir akşam yemeği ve
recektir. 

ÇIN'DE: 

Hopey valisi öldürüldü 
Şanghay, 26 (A.A.) - Dün öğle 6-

zeri Hopey valisi Yang - Yung. Tai'ye 
bir suikast yapılmıştır. Vali vücudunun 
muhtelif yerlerine isabet eden kurıun• 
ların tesiriyle bir saat 1ıOnra ölmüttür. 
Katil yakalanmııtır. 

General Yang. Yung. Tal mareşal 
Çankayıek'in aat kolu 1di Ye Nankin 
Ue Kuangtunc makamları aruındaki 
ton anlagmazhğın hallinde büyük bir 
rol oynamıgtı. 

Çin mahfilleri, katilin siyasi inti
kam mabadiyle hareket ettiğini .zan• 
Detmektedirler. 

milletin rekoru ve beynelmilel rekor 
da mal\ımdur. Buna nazaran bizim de 
kendi derccemi.zi anlamamızda suhulet 
vardır. Atletizm hareketlerinde bizim 
yüzümüzü güldürecek ancak bir iki nu
maramız bulunmaktadır. Fakat 22 atle· 
tizm numarasının yalnız bir ikisi i~in 
ancak birer kişi çıkarabilmek olimpi
yadda bunlara iştirak için tabii bir aa
lihiyet bahşedemez. İ'te bundan dola· 
yıdır ki bu olimpiyadlara atletlerimi.zi 
maattesslif gönderemiyoruz. 

H al böyle iken bu defa atletlerimi
zi Yunanistana göndermekliğimiz; Ber
lirı olimpiyadında bütün spor takımla· 
rımızın her fırsat düştükçe ecnebi te· 
maslan yapmasının faidcli olacağına 
emniyet getirdiğimizdendtt. 

Gerçi bizde bundan sonra atletizme 
fazla ehemiyet vererek bu husustakı 

kudret ve derecemizi yükseltmeğe ça
lışacağız ve umarım ki yakın bir atide 
buna muvaffak ta olacağız. Fakat o za
mana kadar halli icap eden ortada bir 
mesele mevcud bulunduğu görülmekte
dir ki o da fUdur : 

(Atletizm hareketleri gibi daha ev· 
Yelden derecesi anıa,ılabilen veya bir 
futbol takımı gibi noksanı daha evvel
den malum bulunan aporlar için pyet 
derecemiz kati olarak kazaıunağa müaa
id bulunmuyorsa bu gibi ec:nebi temas· 
. Jarından büsbütün çekinmek mi lazım· 
dır; yoksa bu gibi ecnebi temaslarına 
bilakis iştirak ile, ibret ve denler ala
rak kenuimizi de alı,tınMk ve yetiştir· 
mek mi muvafık olur.? 

Bizzat ben; olimpiyada gitmek sıra· 
larında iken birinci hale göre hareket 
muvafık olacağını düşünüyordum. 0-
limpiyaddan dönüşte ise bütün ilemin 
yaptığı gibi ikinci hale göre hareket da
ha münasip olacağı fikrine temayül et· 
tim. Ve atletlerimizin Yunanistana gön
derilmesini de bu defa ondan dolayı tas· 
viv eyledim. Bence; önümüzdeki balkan 
kupası ve saire gibi harici temaslar i~in 

de böyle hareket olunması musammemdir. 
Ancak ııpor ile alakadar gazeteler; 

kendi sayfalarında bu fikri; ilmi ve mu
cerret bir tekilde münalcata ederek şa
yet derecemiz kati olarak kazanmaga 
müsaid değilse harici temaslardan bil&
bütün çekinmemiz daha münaaib ola
cağını tesbit edebilirlerse bunun da dik
kat ve teemmüle alınması mümkün· 

dür. 
4 - Spor işleri hakkıtda bir taraf

tan aleddevam ve mükemmelen her tür· 
Jü tenkidler yapılıp dururken diğer ta
raf tan (spor işlerinin tenkidi men edi· 

liyor) tarzında neşriyat yapanlar bulun. 

duğu da görülmüştür. Tenkidlerin; fü. 

ULUS 

Cumuriyet Bayramı nasıl kutlanacak, 
(Ba§ı S. inci sayfada) 

3 - Bir bölük asker 
4 - İzciler 
5 - Köylüler 
B) İkinci grup: 

(Birinci grupu 25 ~etre ile takib e
decek yukardaki sıra dahilinde yürüyü

ıe geçecektir.) 
C) Üçüncü grup. 
(İkinci grupu 25 metre ile takib e:fe

cek ve yukardaki sıra dahilinde yürüyü

ıe geçecektir.) 
Grupların başında sekizinci fırka, 

muhafız alayı, jandarma bandoları bulu
nacaktır. Askeri kıtaların, izcilerin, köy
lülerin gruplara sureti tevzii alakadar 
zatlar marifetiyle yapılacaktır. 

13 - 13 sene evvel cumuriyetin ilan 
edildiği saatte (20-10-936 saat 20.30) da 
istasyondaki tepeden toplar atılacak ve 
top seslerini duyan her vatandaş bu bü
yük günü hazırlıyanların hatıralarına 

hürmeten bir dakika oldukları yerde du
racaklardır. 

Bir dakikanın hitamında fabrikalar, 
lokomotifler, otomobiller, düdüklerini 
kornalarını öttürerek büyük günü se
limyacaklardır. 

Fener alayı en önde bir manga süva
ri polis bulunduğu halde saat 20.35 de 
durduklan yerden hareket edecekler, 
Büyük Millet Meclisi önünden Hakimi
yeti Milliye meydanı, Anafartalar ve Ço
cuksarayı caddelerini, Samanpazan ve 
halkevi önünden Bankalar caddesini ta
kiben §ehrl dolaşacaklar ve oradan yer
lerine dağılacaklardır. 

14 - Fener alyına iştirak eden kıta
at, izciler ve halk yürüyüş esnasında a
zami tezahürat yapacaklar ve marşlar 
söyliyecekler ve bu meyanda (Yaşa) ni
daJariyle tezahüratı heyecanlandıracak
lardır. 

hakika amatör sporcularımızı büsbüütn 
spordan soğutacak ve binnetice sporun 
tarakkisini darbeleyebilecek şekillerde 
olmaması, suası düştükçe, alakadarlar
danrica edilmektedir. Ve bu keyfiyet; 
amatör sporcuları o ka.dar acı tenkidle
re katlandıracak ortada kendi zevkle
rinden ve milli şerefe hizmet etmele
rinden başka hiç bir saik ve menfaat 
mevcud bulunmamasından dolayı icab 
etmektedir. Binaenaleyh daha ziyade 
sporcuları tenkid şekline matuf olan bu 
kaydın alelitlak (spor iş!erini tenkid 
men ediliyor) mahiyetinde telakki olun
maması muvafıkı insaf olur. 

5 - Son zamanlarda maatteessüf disip· 
tin hilafında bazı meselelerin zuhuru 
da görülmüştür. Teşkilatımızın üssül 
ella.Sı (spordan evvel disiplin) dir. Di
siplinsiz spora katiyen meydan veril
meyecektir. Bu sebeble disipline mu
gayir mesai karşısında sporun da ve 
ne kadar kıymetli olursa olsun hataya 
dU.en sporcuların ve hatta iktiza eder
se bütün bir kulübün de feda edilmesin
den çekinilmeyeceği bilinmelidir. 

6 - Yeni i'lerimi.z içinde bir de 
antrenör meselesi vardır. İngiltereden 
antrenör celbi esas itibariyle yeni uir 
şey değildir. Teşkilatımızın şimdiye 

kadar da kadrosunda i~i antrenörü mev
cud bulunmakta idi. Yalnız bu defa 
bunların istihdamı şeklinde muayyen 
bir mabadın temini iatihdaf edilmekte
dir. 

Filhakika fimdiye kadar bazı kulüb
ler kendilerine mahaus olarak amerika
h, alman ve ingiliz ve saire gibi istedik
leri milletlerden birer antrenör celp ve 
istihdam eylemekte oldukları gibi teşki
litımızca da diğer kulüblerin dahi isti
fade edebilmesi için ayrıca bir iki ant
renör celp ve tavzif olunmakta ve bun

lardan her biri ; oyuncuları kendi şahsi 
meslek ve metodları dairesinde çalıştır
makta oldukları için muhtelif kulüb1er 

oyuncularından bir milli takım teşkil 
olunduğu zaman. bunların ayn metod-

larla yetişmiş bulunmalarından dolayı 

oyunlarında beraberlik temin olunma
makta idi. Şimdi bir baş antrenör ne.ta
reti altında bütün antrenörlerin her ku
lübe birleştirilmi' muayyen bir metod 
dahilinde oyun öğretmeleri temin edil
mit olacağından bundan böyle milli ta
kımı te9kil edecek olan oyuncular ara
sında metod beraberliği kendiliğinden 

husul bulmuş olacaktır. 

Binaenaleyh bu mesele; te9kilatımı.z

ca dütünülen esaslı işlerden birisidir. 

Ve behemahal tatbik ve takib olunacak· 
• 

tır. 

ı 5 - Gece nümayişlerin devamı es
nasında belediye ve sair alakadar mües
seseler tarafından muhtelif yerlerde şen
lik fişekleri attırılacaktır. 

16 - Ankara radyosu bugün hitabe
ler söylemek milli marşlar ve müntehab 
halk türküleri trennüm ettirilmek sure
tiyle muntazam neşriyat yapacaktır. 

17 - Uç bando Hamamönü, Saman
pazarı, ve Ulus meydanlarına yerleştiri
lerek gece yarısından sonraya kadar halk 
ruhuna uygun parçalar çalacaktır. 

18 - Saat yinni ikide Ankara palas
.. a "e balkevi salonlarında ve ordu evin
de birer balo verilecektir. 

j 9 - Bugün halk kürsüleri merasim 
geçidi yapıldığı saatlar müstesna sabah 
saat 10 dan gece yirmi dörde kadar fa
aliyette bulunacakladır. 

30-10-936 töreni 
20 - Bugün saat 14 de 28-10-1936 

daki tertib dahilinde izciler ve köylü
ler halkevi meydanında toplanarak bize 
bugünleri hazırlamak için hayatlarını fe
da eden aziz şehidlerimizin hatıralannı 
anmak ve saymak için büyük bir ihtifal 
yapacaklardır. 

21 - İhtifal alayı saat tam 14.30 da 
aıağıdaki sıra dahilinde yürüyüşe geçe

cektir. 

rl. 

A) Süvari polis 
B) Şehidliğe konacak çelenkler 
D) Bando müzik 
C) Bir bölük piyade ve süvari aske-

E) İzciler, ve metkebliler. C 
F) Halk. 

Alay bu sıra dahilinde Samanpazan • 
Cebeci yolunu takiben ıehidliğe gidecek 
ve banionun çalacağı matem havası ea
naa:nd(' :;elenkler şehid abidelerine ih
tiramla yerle~~irilecektir. Bundan sonra 
28 J 0-9: 6 da olduğu gifü söylevler ve
rilecektir. 

22 - İhtifali müteakib alay ayni va
ziyt-tte ve CC"beci, Saınanpazarı. Çocuk 
sara\'1 caddesi, An.ıfartalar caddesinden 
Ulus meyd:mına gelecek ve dağılacak
tır. 

23 - İhtifal için lazım olan çelenk
leri belediye temin edecektir. 

24 - İhtifal saatları hariç olmak ü
zere bugün gene radyo neşriyatı yapıla
cak halk kürsüleri faaliyette bulunacak 
şehrin muhtelif yerlerinde eğlence fi
şekleri atılacak ve bando müzikaları yer, 
yer halkın eğlences:ne iştirak edecekler
dir. 

25 - Bu eğlenceler 30-10-936 saat 
2.t e kadar devam edecek ve halk umumi 
eğlencelerden istifade ettirilecektir. 

Kamutay' daki kabul törenine 
iştirak edecek memurlar 
Ahiren ittihaz edilen karara göre, 

Cumuriyet bayramı münasebetiyle rei
sicumur tarafından Büyük Millet mecli
sinde icra edilecek kabul törenine dere
celeri aşağıda ya.zıh memurlar iştirak e
debileceklerdir: 

1. - Beşinci dereceye kadar - dahil • 
maaşlı devlet memurları, 

2. - a serisine muadil maaşta olup 
bilfiil müdürü umumi • teadül derecesi 
4 - veya bilfiil müstakil müdür - teadül 
derecesi S - vazifesini veya mafevk va· 
zifeyi ifa eden ücretli memurlar, 

3. - Doğrudan doğruya umumi büd
ceden maaş almryan ve şimdiye kadar 
teşrifata dahil addedilen sair müessese
ler ve emsali için de bunlardan en yük-
sek dereceden üç zat. (A.A.) 

Geçid resmi hazırlıkları 
Dün öğleden sonra hipodromda iz

ciler ve geçit resmine iştirak edecek 
talebeler bir prova yapmışlardır. Bugün 
askeri kıt'alar, izciler ve talebeler son 
provalarını birlikte yapacaklardır. 

Geçit resmine iştirak edecek deniz 
merasim taburu, polisler de ,ahrimize 
gelmişlerdir. 

• avoıoıs OIS1iCaTlflJt& :ora ıouıoaıw 
26 Birinci Teşrin 1936 
tarihinde Ankaradaki 
NESTLE etiketleri 

müsabakasında kazanan 
numaralar 

1. 158955 35. 158862 

2. 161626 36. 158999 

3. 159034 37. 161271 

4. 161353 38. 161276 

5. 161788 39. 158818 

6. 161565 . 40. 158585 

7. 159025 41. 158573 

8. 161988 42. 161817 

9. 158714 43. 161344 

10. 158462 44. 158913 

11. 161726 45. 159137 

12. 158410 46. 161279 

13. 159074 47. 158607 

14. 161439 48. 161553 

ıs. 161464 49. 161529 

16. 158782 50. 158619 

17. 158881 51. 159101 

18. 158802 52. 158412 

19. 161765 53. 161321 
20. 159039 54. 161621 

21. 161774 55. 161897 

22. 159064 56.
1 159031 

23. 158783 57. 162159 

24. 158880 58. 162133 

25. 161739 59. 161978 
26. 161569 60. 162034 
27. 161443 61. 161323 
28. 161902 62. 161954 
29. 158686 63. 161727 
30. 158492 64. 161986 
31. 161581 65. 161960 
32. 158626 66. 158990 
33. 158575 67. 158494 
34. 158720 68. 158469 

69. 161363 
70. 161825. 

Ergani Bakın Türk Anonim 
Şirketi Hissedarlarına: 

, 

~.3 Teşrinsani 1936 tarihinde Ankarada Ulus meydanında Koç 
hanındaki merkezi İdaremizde fevkalide olarak toplanacak olan 
heyeti umumiyenin evvelce ilan ettiğimiz ruznamesine, şirket idare 
meclisinin 8-9-936 tarihli içtimaında müsta'fi aza yerine intihab ey
lediği yeni azanın tasdiki intihabı hususunun da ilavesi esas muka
velenamemizin 29. uncu maddesine istinaden hissedarlarımız tara• 
fından teklif edilmiş ve bu teklif esaa mukavelemiz hükümlerine 
muvafık bulunmuş olduğundan işbu tas diki intibah keyfiyetinin 
de heyeti umumiye ruznamesine ithal edildiği ilin olunur. 

\ , Ergani bakın Türk Anonim Şirketi 

-• ••••ı lmar dahili ve haricinde ••••m•ıı 

Satılık Ev ve Arsalar 
Genel Is Bürosu Tel: 1475 » 2-5101 

Ankara vilayeti satın alma 
komisyonundan: 

1 - Kapalı .zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin aatm alınacak· 
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 d~ Necati bey mahalle· 

sinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettiıliği dairesinde yapılacaktır • 

4 - Şartname Ankarada adı geçen müfettiılikten, İstanbulda 
.ziraat müdilrlilğünden parası.z verilir 

5 - İateldilerin teklif mektublarıru temlnatlariyte birlikte mu. 
ayyen günde 2490 saydı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen veaikalarla eksiltme saatinden bir ıaat önceye kadar ko-
misyona vermeleri (874) 2-4416 

27 ILKTEŞRIN 1936 S 

Cumuriyet Bayramı 
Günlerindeki Radyo 
Neşriyat Programı 

Ankara ve lstanbul Radyoları 
birlikte çalışacaktır. 

28 Teşrinievvel 1936 Çarşamba : 

Saat 
12.00 -13.00 Plak neşriyatı. 

13.00 - 13.05 İstiklal marşı. 

13.05 - 13.ıS Türkiye cumuriyeti 
jimi hakkında C. H. 
Genyönkurul üyesi Den 
li saylavı Necip Ali Kil 
çüka'nın konfer.uısı, 

13.25 -14.00 Müzik 

19.00 - 19.05 İstiklal marşı 
19.05 - 19.25 Türkiye inkilabı hakkı 

da C. H. P. Genyönkur 
üyesi Erzurum sayla 
Naii Kansunun konfer 
aı. 

19.25 - 22.00 Müzik 

29 Teırinievvel 1936 Perıembe : 
Sa.at 
13.30- ) 

) 

19.00 - 19.05 

19.0S - 19.25 

19.25 - 20.30 

Kamutaydan neşriyat 
Geçid resmi alanından 

neşriyat. 

İstiklal marşı 

Dış siyasamız hakkında 
Hariciye Vekaleti Genel 
Sekreteri Numan Mene
mencioğlunun konferansı.. 

Müzik 

20.30 Bayram toplarının ilanı 
neşriyatı. 

20.35 - 21.30 Müzik 

22.30 - 22.35 Onuncu yıl marşı 

22.35- 22.55 Bayındırlık i,leri halıc· 
kında dnlet demiryolla.. 
rı umum müdürü Ali Rı• 
za Eren'in konferansı 

22.55 - 24.00 Müzik 

30 T eırinievvel 1936 Cuma : 
Saat 
12.00 - 12.05 İstiklal marşı 

12.05 - 12.25 Ekonomi işleri hakkın• 
da İktisat Vekaleti haf 
müşaviri Sami lşbay'ın 
konferansı. 

12.25-14.00 Müzik 
19.00 -19.05 istiklal marşı. 

19.05 - 19.25 Kültür işleri hakkında 
talim ve terbiye dairesi 
reisi lhsan"ın konferansı 

19.25-22.00 1 Müzik 

Tefsiri istenilen üç madde 
Hükümet Kamutaya müracaat ederek 

şahsi bir alacak davasında yalan yere 
yemin ettiği iddaasiyle mahkemeye ve• 
rilen ve bu suçtan dolayı 6 ay habse ve 
3 ayda amme hizmetlerden mahrumiye• 
te mahkUın olan bir memurun yeniden 
memuriyete alınıp alınmıyacağmın ta• 
yini için memurin kanunun 4 üncü mad• 
desinin C fıkrası ile ayni kanunun 49 
uncu maddesindeki " muhilli haysiyet 
ve namus cürüm'' kaydının derecei şu• 
mulünün tefsir yoluyla hallini: 

Tapu kanunun muvakkat maddesın• 
deki (muamelenin bitmesi) tabırinin 

tefsirini, 

Gümrük tarifesinin 444 üncü numa• 

rasındaki eşyadan lastik borudan baska 

lastik levha, şerid ve çubuğun ve 55S 

H numarasında yazılı lastıktcn gayri, 
muhtelif maddelerle tecrid edilen tel 
ve kabloların da istihlak vergisine tabi 
olup olmadığının tefsir edilmesini iste• 

miştir. 

Kısa dış· haherl~r 

* Biarritz - Radikal • sosyalist ' . 
kongresinden sonra parti idarecileri 

büyük bir ziyafette toplanmışlarclıı . B· 

B. Moris Saro ve Daladye çok alkışla• 

nan birer nutuk vermişler ve Marseyyea 

marşı söylenmiştir. 

* Narbon (Fransa) - B. Blum bir 

nutuk vererek son haftalar içinde veri .. 

len kararların ehemiyetinden bahset

miş, aözü yeni matbuat kanununa geti• 

rerek buna aid projenin parlamentonun 

fevkalade toplantı devresi kapanmadan 
önce verileceğini anlatmış, frank aley• 
hinde dedi kodular çıkaranları takbih 

1 
etmi' ve halk cephesinin birlik ve tesa .. 

dünü hiç bir ıeyin ihlil edemiyeceğini 

tebarüz ettirmiştir. 



2'/ ILKTEŞRIN 1936 SALI 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam : 
Nafia Bakanlığından: 

1 - EbUtmeyır konulan i,: Ankara Merkez Ziraat Mücadele 
Emtitülll fitopataloji laboratuvarı intaatıdır1 Ketif bedeli 14497 
lira 63 kuruftur. 

2 - Bu ite aid evrak fUJllardır: 
a - Bblltme prtıtameıi 
a. • llubttle projeai 
c • Baıyındırlık itleri genel ,artname.ı 
d • Husast §Utname ve taHfname 
e • Tahlili flit cemli 
f - Kqif cetveli 
ı ·Proje 

tatiyenler bu evnb 12 kurut bedel mubbillnde Yapı ftleri U. 
MBdilrlBltlnden alabilirler. 

3 - Ebihllıe !>-11-936 tarihinde pazarteai &UnU saat 115 da Na
fıa Velrlıedne-Y•pı ı,ıeri eksiltme kpıııiıyona odaunda tapalı 
mri unliyle ')'apıı.caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 1087 Ura 32 k\11'\Lf 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik ve.ikası ibru etmesi ıa
zımdrt. httldflerin telL'iif rilelrtublannı 3 üUü maddede yazılı saat
ten b1t' uatenellne kadar komisyon Reisliğine makbw: mukabilin
•vermeleri muktazidir. 

Poıta ile ıönderilecek tekliflerin dı, zarfların millıiir muınu 
' ile iyice kapatılmıt olması li.ıımdır. Postada olacak gecikmeler 

kabul edilmu. (1444) 2-5126 ---------------------r. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra kablosu 

açık ebiltmeye konulmuıtur. 
2 - MezkOr miktar kabloların muhammen bedeli 5.000 ve mu

vakkat teminatı da 375 liradır. 
3 - Ebiltme 20-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P.T .. 

T. umumi mGdGrlGIOnde toplanacak alım satpı komisyonunda ya. 
pılaca1rtl1'. -

4 - Tıllpler teminatlarını idaremis vemealne yatırarak Ye ala· 
cakian m.ıkbu.. veya kanunen muteber teminat mektubunu ve prtııa
ınede yazılı belgeler~e beraber mezkOr tarihe müaadif cuma gilnil 
aaat on bete lı:adar me.zkO.r komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada leva.zan müdürlüğünden ve İstanbul· 
da levurm ayniyat muavinliğinden parauz olarak verilecektir. 

(1193) 2-4760 --------· 
Maliye Vekiletinden: 

3/11/936 tarihinde pazarlıkla 160 lira bedeli kefifH istatistik 
Umum M6d6rlilk binası harici sıvası tamir ettirilecektir. 

!ateJdJlerin JlilU Emlak Müdürlüğüne mUzıacaatJan. 
(1548) 2--5185 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
İkinci Vakıf ApartJllWU Senelilf 

JıfabaJleai Solı:afı Kopu No. ~ No Lira K 
Kuıybey Qö~ilu ~ .ı 1788 09 

Yukarda yasılı ikinci vakıf apartnnan daiı-eal 1-11-1936 dan 
31-10-937 ı\lnUne kadar bir yd için kiraya verilmek üzere 20-10-1936 
sUnilnden ltibarea on iki gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
lbale 31-·10-936 cumartesi Riinü saat on buçuktadır. Tutmak ve tar~ 
larmı 2örmek iatiyenlerin her gün evkaf apartrınanrnda varidat mü-
dürlüğüne gelmeleri ilin olunur. (1753) 2-5079 

İstatistik Genel Direktörlüğü 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle ehiltmeye çıkarılan, gene1 nüfus sa· 
yımı neticeleriıae ait Fransızca ve Türkçe yazılı bet cilt eserin 
tabı dır. 

2 - Beheri 120 • 200 sayfa tahmin olwwı eserin adedi tabı 2000 
2500 olacaktır. 

3 - Bet cildin tahmin olunan bedeli 2500 liradır. 188 Ura muvak• 
kat· teminat verilecektir. 

4 - Ebiltme teırinsaninin 9 uncu pa.zarteıi gUnQ saat 14,30 
da ıçılıcıktrr. Açılmadan bir saat evvel zarfla.r komiıyon reisli· 
fiu verilmek li.sımdır. Şartname komiayon katipliğinden isten.,. 
bilir. (1461) 2-5107 

Ankara Yüksek Zira at 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

ı - Kmımnnnus ihtiyacı için aşafıda cins ve mtkdarlan yazılı . 
4 kalem saman, ot ve saire şartnameye göre parti, parti olmak G.ze
fe açık eksiltme suretiyle satın ahnacaktıl'. 

2 - 3.11.1V.S6 tarihine rastlayan satı gtıntl saat 16 da Yükseli 
EnıtitU Rektı5r10k binasında top1anan komisyon tarafından ihale e
dilecektir. 

3 - Muhammen bedel aşağıda hizalarında g8sterilmlıtir. 
4 - Muvakkat teminat 89,5 liradır. 
5 - Bedava tartnamesini almak üzere Enıtitü Daire mUdUrHl• 

'fUne m6racutJan ilin olunur. (1415) 

Cins 
Saıran 
Arı>a 
Kuru ot 
Yonca 

2-5039 

Miktar kilo 
7000 

13 00 
9000 
3000 

Beher kilosu YekQn tutarı 
l{urUf J[urut 

1,5 10500 
3,75 48750 
4 36000 
8 24000 

1192,50 

Ankara P~ T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

29 Tcııhü t.wel 936. tad;ıinden itibaren Konya. Af)rdft, Co11J8ııı 
A~kara, K'onra • Es i ehir ve Konya - İstanbul aralarında tehirler 
UUI telefon koallflDUdıa mf1anacağım aaym halka mljddtdt-. 

(1533) 2--5161 

Ankara P. T. T. 
Başnilidürlüğünden: 

Aldan T.ellıfon lebekesi ihti)'acı için ahna~ 4000 tae Hd 
i1elikll beton k!inJs açık ebiltmcye konulmuştttr.Muhammen bedeli 
5000 muvakkat teminat 375 liradır. Buna ait ,artname Bt- Md.lfik 
~ itleri btıro.uııda her ~ görülebilir. 

lsteldilerin 9 fldnci teırin 1936 pazartesi pnü saat on befte 
2490 No. lu lrainmda yaalr ft9Öa:ft teminatlari)tle- biıl.We a..,... 
dilrUiPmk blallmda llü&qelddl Komisyona müraoM~a~ 

(1541) 2-5183 

ULUS 

\ 1 ANKARA LEVAZIM AMlRLtGI 
SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

Cinai Mikdatı M'· dllUDen B. ilk teminatı 
Kilo Lira Lira Kr. 

Ekmek 45000 4950 314 25 

1 
Kırıkkale Askeri Sanat Mektebi talebeainin iqeai için ihtiyaç 

olan 45000 kilo "kmek 2 ikinci tetrin 1936 pazartesi aünit- saat 14 de 
açık ekailtme suretiyle ~tm alınacaktır. 1steklilerin yukarıda ya
nlı muhammen bedeline mulrabU S74 Ura 25 kurut ilk teminat ak· 
ç~lerini Kırıkkale aakert fabrikalar muhaaebecillfine yatırarak 
belli ıün ve uatte :.ip. Sa. Al. Ko. na .pk.cleri (1307) 

2-4903 
'LAN 

f-11Ustah1rem mevki lhtiy1e1 için,~ab zari ile 138000 kiloyu. 
laf satın aıuıacaktır. 

2 - Yulafm beher 1dloıuna 5,50 kuru•tan 7590 fiat biçilmittir. 
3 - ihalesi 30-10-936 cuma gtlnü saat 10 da ÇamJdralede mu .. 

tahkem mevki aatm alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel tr.minat akçaları olan 570 

lirayı Ye ihale kanununun 2, 3 ilncil maddelerindeki vesaik ile bir 
saat enel komllyona mllrac:aat etmeleri. (1334) 2-4941 

Cimi 

Beyu peynir 
Zeytin tanesi 
Çay 
Sabun 

Mikdan 
Kilo 
1000 
1500 

60 
3000 

iLAN 
JlubammenB. 

Lira 
600 
600 
240 

1200 

tık teminatı 
Ura Kr. 

~-------------------2640 189 00 
Kırıkkale A~rf Sanat Mektebleri ihtiyacı olan d8rt kalem er

zak 2 ikinci tefrtD 936 p&zarteıi günü saat 14 de açık eksiltme au· 
retiyle alınacaktır. lstekliJerin yukarıda mnhammoen bedellerine 
mukabil 198 liralık teminat a"kçalarmı Kmklı:ale Aslrerf Fabrikalar 
Mubaaebeciliğine yatırarak belli gün n 11atte llp. 1atm aJma ko-
-)'ODUll8 ıelmeleri. (1306) 2-4902 

Cinai 

Pirinç 
Kuru fuutye 
Nohut 
Makarna 
Şehriye 
Mercimek: 
'l'oz şeker 
Kuru üzüm 

llikdan 
l{ilQ 

4000 
3500 
1500 
3000 
600 
500 

5000 
1000 

!LAN 
Muhammen B. 

Lira 
1000 

525 
225 

1050 
210 

75 
ueo 

250 

tik teminatı 
Lira Kr, 

4835 362 62 
Kırıkkale As.kert Sanat MelrtebJeri ihtiyacı olan selds kalem er• 

Ak 2 ikinci tefrin 936 PQarteai gtınil llat 14 de açık eksiltme su
retiyle Atm alnmcaktır. lateldilerin ~da maba1111nen bedel
lerine mubbıll yuıb 362 lira 62 bn:ifluk teminat üçaJanm JCı. 
nkkale A•kerl PabribJar Muhuebecililfne yatırarak belli gtın 
n uatte llp. Sa. AL Ko. a ıeJmelerL (1308) 2--4904 

tLAH 
ı· - Anbra prnlzoını kıtaatı için 52000 kilo nolıut 9 ikinci 

tetrln 936 ailnilne mlludif IM'Zartal ıBnB ... t 15 de lı:apab sarfla 
alınacaktır 

2 - Şartnamesi laer~ paruu ~da g8rllleblli.r. 
3 - Tutarı 7800 Un dttıp- mtı..tlbt teininatı 585 liradır~ 
4 - lıtekliJeriıt kanunun 2,3 Uncil maddelerindeki vesikalarla 

t!kJif ve teminat mektublarım havi sarfJar.mı beW gün ve saatten 
bır saat evveliac kadar Ankara Lv. aaürliil utm elma komisyonu-
na vermeleri. (1373) z-soog 

iLAN 
1- 'Müstahkem mevki kd.u~ lfitiyacı lçln bpelı arf ile 116000 

kilo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafm beher tilOIUDa UO bftıttan 6380 Ura fiat biçilmit-

tlr. -
3 - ihaleli 3o-10-936 cuma l(ilnG w mt 15 de Çanakkale m61-

tahkem mevki •tm alma komisyonunda yapıbıcaktır. 
4 - İlteklller lbaJeden bir llat evvel teminat akçalan olan 479 

Urayl " ibale kanununun 1, S tlnctl madclelerlndeJd nsaik ile bir 
1Ut evvel komisyona mtlnl:Mt etmeleri (1333) 2-4940 

iLAN 
1 - Ankara harb okurlan ihtiyacı için 5000 1dto ayva 7. ikinci tet

rin 936 tarihine mUaadif cumarteel gUnl 11at 11 de açık ekıiltme 
euretiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gUn levazım amirliği satın alma komiayo
nunda parasız görGlebllir. 

3 - Ayvanm tutarı 500 lira olup muvakkat teminatı 37 lira SO 
lruru§ıtur. 

4 - İsteklilerin betıt gi1n ve saatte kanunun 2 3. BncO maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzlan ile komisy~na ,etmeleri. 

~ (1488) 2--5129 

iLAN 
1 - Ankara prnüonu Jatatmın sene nihayetine Jradar fhtiy~· 

ları içn 14000 kilo zeytin yalı l1•11-93G çarpmba ıtmU uat ıs de b 
palı barfla aatm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hergiln komıiyonda panıs göriilebilir. 
3 -"Tutatı 9100 lira olup muvakkat teminatı 682 lira 50 kunıttur. 
4 - isteklilerin kanunun 2,3 ünçü maddelerincienld vesikalarla 

teklif Te teminat melırtublarım JıaTi sarflarmı belli cUn ve aatten 
bir saat evveline kadar Lv. amirliii Atın aL ko. na vermelerL 

(1374) ~36 
iLAN 

1 - An.kara garnizonu kıtaatı ba,.._tmm ihtiyacı için bpa
h zarfdan pa.zarbp seçilen 780840 kilo yulafa pazarlık ~ilnde 
istekli çılanadıiıııdan 10-11-936 lalı atıııil saat 15 de son puarhiı 
yapılaacktır. , 

2 - Yulafm tutan 27329 lira 40 kurut olup muvakkat teminatı 
2049 lira 70 lruruıtur. 
3 - lartnameei puarbtın yapılac:atı levazım lmirliii •bn alma 

komisyonunda 137 kuru• mukabilinde verilir. 
4 - isteklilerin belli ıün ve saatte kanunun 2, 3 fincB maddele

rindeki 'fftib Te teminat aakbuzları ile komisyona 1telmeleri. 
(1502) ı-5196 

iLAM 
1 - Çorlu prnisoau lçia 30 adet puat&ıer pazarlıkla yaptın. 

lacaktır. 
2 - B lr paartfSnerin muhammen ketif bedeli 188 lira 85 lruruttur. 
3 - lıt pey akçuı 425 lirada\ 
4 - Pa.zarlıfı 9-11-936 Pazartesi aünii ... t 16 da Çorlu kor 1atın 

alma Ko- yapılacaktır. 
5 - Bunlara aid keşif ve fenni tutnameler ı.tanbuıda ve Anka• 

rada Lv. amirliii ve Çorluda kor Mtıla IJMa komiayonlarmda bor 
giln sörülebilir. 

6 - Puarbp pceJder bııunl tımDlnat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 üncü maddelerlncle yuılı veiaik ne Wrlikte belli gün n uatto 
Çorlu kor •tm alma komisyonuna müracaatları. (1557) 2--5211 

lLAN 
Enelce lrapa1ı arfla eblltmeye konulan 150000 kilo una telı:Ilf 

edilen 11 kurut 36 aantim komf-.Vonca pli .g6rtlldtlfünden 9-11-938 
pUarteal Kfinil saat 15 ae ihalesi yapılmalı: here yeniden kapalı sarf. 
1a eksiltmeye konulmuttur • 

Bftlf " tetalt w ~ttarmda bir deiifiklilı: yoktıir. l.ıeldt-J 
terin belli gOn w .. tten'blt' .-t e"91 teklif mektaplanm ~ 
da Or'dunbide topllıwı koiniayoaa ftimıfteri veya &hclerm't oJma. 
lan ........... (1551) a-5J09 

MlLLI MUDAFAA VEKALET! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 
Hepsine biçilen ederi 4320 Ura olaa..dlrt blem naç açık eksilt. 

me ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 7 ikind teFin 936 c~i ainl uat 10 dadır, 

3 - tık teminatı 324 liradır. 
4 - Şartmmeai paıuu olarak Ko.. ~ flmır. 
5 - Ebiltmeye girecekler kanun! teminat Ye 249«> layüı ana

nun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı Mfcelerle birlikte ihale 1111 
Te mtmda il. il. V. Atın alma Ko. df buJunmaJın 

(1480) ~112 
BJLIT • 

1 - Beher çiftine biçilen ederi ' 430 hra, olm ,. bin çift eratı 
lnuıduraaı kapalı urfla ebilt:meye kotlaJlıauttur. .J 

2 - ~Ddmalar yerli fabrikalar -..a••tı olacaktır. 
3 - İhalesi 9 • ikinci teftjrt- 936 ~Iİ 26ntl saat 15 dedİr,. 
4 - tık teminatı 20950 liradır. • 
5 - Şartnamesi 21 lira 50 kuruta Jı. il. V. •tın alma 1'o. tlall 

almıt. 
6 - Eksiltmeye J[lrceekler bnımt~e '2490' uyılr lıilllfHı .. 

nun 2 ve 3 tindl maddelerinde yuüı 'ıelael!erle birlikte teklif melıiıt 
tuı>lmm ihale IUtmdan e naz bir aat evvel lıL J«. J. ,1atm ft11111 
Xo. na wrmeleri. (1459) z-.SıOIS 

BILtT 
Yapı: Ankarada mu.zika kıtlaaırun Danali iııpatl ~ık eniJ6' 

meye konmuttuf. Ketif tutarı 5589 liraittr. Ketif, proje ve prtnaıne
ıi paraliyle inpat tubesinden lhnac:altİr. thaleal: 3.Xl-136 Sik gtlııı 
ııü aat on birdedir. İlk teminatı: 419 lB'* .18 kuruttur. 

Eksiltmeye gireceklenda ilgili IM•LDMnlır ~ 1ayılf bnusımıc 
2,3 ilncü maddelerinden iatenen .belgelcfle birlikte ebilune atin " 
ftktmda il. il. V. Atın alma komiayonuna gelsinler. 

(1431~ z...-5cMt 
B 1 Llt.' 

l - lmür mtlstahbm mevkiinin göstarec:ell yerlerde yaptrrıta. 
cak olan 38939 lira: 4 kanıt kepf bedelli ~efon hatları kapalı sarf• 
le ebiltmeye konulmuttur. 

2 - ihalesi 11-11-936 çarpmba gilnG aut 16 da tzmirde mlatah
kem mevki satın alma KO. da yap~tf"· 

3 - tık teminat 2920 11.ra 46 ~- Ke§if, şartname ve plan
lan ancak tamirde milat. nw. SA. AL KO. da göri,lltlr. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odamda mmnet oldui
lan tart olduğu glb{ ihaleden laabl Mt!bafta nTel 1N itin etıll oı.. 
duklarma dair: nafta fen heyetinden vesika •"ae1va •• :im ....ur.. 
ları korailyona il>ru etmeleri J&sıın~ 

5 - Ebiltmenı gfreçfttlleriıı 2:490 ~I bıı\llU.!': ~ .. s lpcl 
madaeleriyle ~nele yazılı veİ)JWan blıuııt talbııat1'fiy. 
le teklif mektubl1rmı lbaie 1Uttindeı\ \il b bir IUt evvl lzmt..df r ..,. SA. AL. lfO ... ..,:· (1566) "fll<5He 

1 
21 tetrialnYel m-. ldbu'en birimıci .meıe dons nn., fllt 

konuhnuttur. (1557) 2-$210 

1 g :; 1 ASKERi FABRILU AR UllUM MODORLOCO 
. SATINALMAKOMISYQNU ll.ANIARI 

3500 KİLO KANAR~ SARISI BOYA 
1000 • SULYEN 

~ : ~pW4.m 
100 .. ÇiViDi MAVi 
300 • llBSINA RRISt 
25 • llETANIL OBLP 

Şartname1lnde clelitiklik yapılan Ye ••in eclflen bedeli cmsı 
Ura olan yulı:arda miktara " cimi yu;ıh ........... fabrllı:aJaa 
umum müdfirlülfi aatm alma JaaiayOD~ t-11-936 tarlhlnde ... 
sartesi günü saat 14 de açık ebiltme Üti ibale edilecektir. 8arma. 
me parasız olarak komisyondan TetilU. Tallpleriıı mUftklı:at temle 
nat olatı (175) Hra (11) kurut w 2498 .-mı lamamm ı" ı ~ 
deleriııdeld velilikle mHldir &ün ve a;atte lmmisycma ~ 

(14") ı-5134 

1 ADET SU TESVIYB <:IHAZI 
Tahmin edilen bedelt (800) Un olapı 1ubrda mikdan ve clnd 

yazılı malzeme Aıkeri Fabrikalar Umum Jılüdilrlüiü Satın AJsna 
Komisyonunca 11-12-936 •ihinde cun!.A etini saat 14 de açık ek• 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname ~ olanık komisyonclm 
verilir • .:raliplerin muvakkat teminat oliİI (aGJ Bii n 2400 numV.. 
b kanuııwı 2 ve 3 üncG maddelerindıekl ••ilde medcOr pm n ... 
atte lanoiıyona miiraca\tları. (1552) 2-Saot 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 
Tunceli Vilayeti Naha 

Direktörliiğıinde 
1 - Eksiltmeye lıtonulan it: (D3rdlDC8 OmUmt Jltlfettlf.llk tm. 

tabu dU>Uinde takriben 102 ldlomeU. awnl~ Muakt
PlümUr yolunun temyel tfirabiy6. ~,Maalat jntaMMlır. 

B" itlerin tahmin eclUeı>. bedeli (200QAO) liradır. 
2 - Bu ite aid .,nn.meler ve e~ t~krdır, 
A • Ebiltme prtnamest, 
B .. Mukavelename projesi, 
C • Bayındırlık qleri genel ~il; 
D • Tesviyei türabiye, .-o ve kir&iri.qf"tl c1air leDDI fU'tlW, 
E • Huıuat tutname, 
F - Silmlei iıat cetvelL 
G - Tq. kum au lll'afili. 
lsteyeraler matbu nafıa itleri teraitl .-umlyeil 'f'e hnat 181biaıt 

meyi dairede tetki~ ve mütalaa ve difw.prtnameleri ve nrala 5 U.: 
re bedel mukabilinde Ankara Nafıa Ve"1eti Şou:ler idarelilMlea., ... 
Elbizde Tunceli Nafıa Dairesinden aJiWllrJer. 

3 - Vahit fi.atlarında zam yapılan ~tm ekliltmed 5-11-İll 
pertembe günü aat 14 de Elbtsde 'hn'bett !hfıa J11ua0r1up9 ~ 
ııumda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı Arıf •autiyle JJ&Pllaakaf, 
5 - Eksiltmeye Kfrebilmek is;ln ;G• Jfafn 11250 Ura m 

teminat vermetl " bundan bqka ti t ~r vnibımm 'Ye .. 
fra Vektletinden latihal ectUmlt yol vi rruatı mBteabhltHll • 
llyet veslbstnı haiz olu., ~rmm lbimctır. 

e - TeMtf ~p1*1 yulmrdj u...,_ctdede yuılr --ai 
bir 11at neline kadar Blldsde T~ ,Jfafıa MUdilrltilG 
sine getirerek eWltme komleyonu relsıltfne makbus mu:~g.~ 
de verilecektir. Posta ile ghderiten n\ektupfann nihayet S 
maddede ~b saate lı:a,tar'. ~lmlt olmuı \'e d~ arfm m6h1tt 
mu ile iyice apatıhnıt oımaat unnctd·. Postada ô1iddi ~I 
kabul edilmeS. (1439) ;.sosa 



SAYFA 8 ULUS 27 İLKTEŞRIN 1936 SALI 

Kültür Bakanlığı B··ı·· l İ k•t hl Jd• H ı·ı N •d 1 tarafnı dan bastırılan u un me { ep ı a arı ge ı. a ı a.cı en a ınız. 
Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

Kiiltür Bakanlığından 
1 - Sanat okullarındaki miinhaller için miisabaka imtihanı ile 

marangoz, demirci, tesviyeci, elektrikçi ve dökümcü öğretmen alı
nacaktır. 

2 - Müsabaka imtihan:nda kazananlar namzed kaydedilerek mu
vaf fakiyet derecelerine ve ihtiyaç oldukça sırası ile tayin edilecek
lerdir. 

3 - Kazananlardan tayin edilenlere, muvaffakiyet derecelerine 
göre, 75 - 125 lira ücret Yerilecektir. 

4 - Müsabaka imtihanına gireceklerin aşağıdaki şartları haiz 
olmala rı lazımd r. • 

a) Türk olm?k, 
b) Doğum yılı 1911 (dahil) ve 1896 (dahil) arasında olmak, 
c) Sanat okul!arı, veya askeri saant okulu mezunu olmak yahut 

en az orta derecede tahsil görmüş olmak. (eski rüştiyeler dahil) 
d) Veya ilkokuldan mcıun o!dukt<ın sonra 10 yıl marangozluk, 

demircilik, tesviyecilik. elektrikçilik ve dökümcülük sanatlarının 
birinde bir fabrika veya atelyede veva serbest olarak çalışmış olmak. 

'e) Halen hu fabrika veya atelyede serlıest olarak kendi sanatın-
da çahşmakt<> bulunmak ve bu çal:şma 5 yıldan az olmamak şarttır. 

5 - İstekliler, 
a) Kültiir Bakanlığına hitaben yazılmış istida, 
h) !'füfus tezl-·eresi. okul sehadetname veya vesikası, 
c) Öğretmenliğe mani sıhhi bir öziirleri bulunmadığma dair tam 

teşkilatlı bir heyeti sıhhiyeden almm ş rapor. 
d) Bas!ama ve ayrılma tarihleri, mesailer'ndeki ve sanatındaki 

mııvaffaldyet dereceleri zikredilmek suretiyle çalışılan yerlerden 
alınm•ş belgeler, (serbest olarak çal•şmış olanlar Ticaret ve sanayi 
oda1ar ndan bel~e alacaklardır). 

e) Bası açık olarak c:;ıkanlmıs 4 adet vesikalık fotograf. 
. f) Polisten ~lmmış bir hi.isnühal mazabta!>r ile birlikte 31. teı;ıri

nıevvel- 1936 ak .. arnma kadar Kültür Bakanlığına miiracaat edecek-· 
)redir. 

6 - Demircilik. marangozluk. tesviyecilik •mtihanları Ankara. 
İzmir İstanbul: dökümcülük imtihanları Bursa ve İzmir, elektrik
çilik _imtihanları Ank~ra ve İstanbul Sanat Okullarında yapılacagın
dan ıstekliler hangi okullarda imtihana girmek istediklerini istid-
larında bildireceklerdir. (1435) 2-5064 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Komutanlığından : 

8/10/936 perşembe günü ikinci defa yapılan (180000) kilo bi
rinci nevi ekmeklik unun kapalı zarf eksiltemesine istekti çıkma
masından ötürü 2490 sayılı kanunnun 43 üncü maddesi mucibince 
pazarlığı 5/ 11/ 936 Perşembe günü Edirne Merkez Muhasebe Mü· 
dürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle birlikte komisyona gelmeleri. (2304) 

Mikdarı Tahmin Fi. Muv. Temi. Tutan Şekli Pazarlık 
Cinsi Kilo kUl'Uf Lira Lira günü 
Birinci nevi 
ekmeklik un 180000 14 1890 25200 pazarlık S-11·936 

2-5099 

Karacabey Belediyesinden : 
l - Karacaheve getil'ilecek gölecik suyunun inşa ve tesis keşif 

bed~li 65244 lira 83 kuru, olmak üzere bir ay içinde pazarlıkla 
eksıltmeye konulmuştur. 

~ ....._. tbile ~ü 271 ı /936 Cuma günil saat ıs dir. Taliplerin 
• güne kadar muracatları lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 

t
4 - Eksiltme ,artnamesi 28/8/936 Jarihli prtnamedir. 
stlyenlere yine verilebilir. (2288) 2-5098 

Denizli Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Sara~kör ilçesinde yapılmakta olan hükümet konağının bir kıs-

mının ~argır v; betonarme inşaatıdır. 
Keşıf bedelı: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayrnd rlık işleri genel şartnamesi, 
D) Tesviyei türabiye ve kargir inıJaata ve betonarmeye dair fenni 

tart name, 
C) Hususi şartr..ame 
G) Proje, grafik, 
lstiyenler bu ,artname Ye evrakı Denizli Nafıa Müdürlüğünde 

görüp incelevebitirler. 
3 - Eksiltme 9.11.936 tarihinde P. ertesi günü saat 15 de Deniz

li Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakkat te

minat vermesi bundan batka apğıdald vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

A) Ticaret odası vesika1t. 
B) Nafıa Vekaletinin 7.7.936 gün ve 3297 sayılı Resmi gazetede 

ıntişar eden talimatnameye göre ehliyet vesikası almış bulunması 
ve bunu eksilame evrakı arasına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3. üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Denizli Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edecek komis-
yon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. (1400) 2-5013 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direl{töı-lüğünden : 

1 - Yirmiser gün müddetle iki defada kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulduğu halde talip çıkmayc.n Çorum Vilayeti dahilin -
de Sungurlu • Çerikli yolu üzerinJe muhteHf kısımlarında bulunan 
39 köprü ve menfezler arttırma ve' eksiltme ve ihalat kanununun 40 
ıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan 5 • teşrini evvel - 936 tarihin
den itibaren toptan bir av içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılan 39 
köprü ve menfezin bedeli keşfi 23426 lira 21 kuruştur, 

z - Bu ise aid şartname ve evrak şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi, ı 
B ~ Mukavele projesi 
C • Bciytndırhk hususi şartnamesi, 
D - Fenni ve hus.ısi şartname 
E • Keşif ve silsilei fiat meteraj cetvelleri. 
F - Proje 
3 - Pazarlıkla talip olanların 5 • teşrini sani • 936 tarihine liadar 

her ~ün daimi encümen dairesine müracaat edebilirler. 
4 _ Teminatı muvakkate 1757 liradır. Talip olacakların ticaret 

:A>dasmda kayıdlı olduklar!~ ve. bu işi rapabilecelderine dair Nafıa 
Vekaletinin ehliyetnameaını haiz olup ırae etmeleri lizımdır. 

(1398) 2-.S.OU 

YENİŞEHİRDE 1 
KiRALIK HANE 

Yenişehirde İsmetpaşa cadde
sinde beş odalı bir hol bir mut
fak ve banyolu, terkos, elektrik 
ve havagazını havi bahçe orta• 
sında müstakil bir hane kiralık· 
tır. Telefon: 2640 

2-5207 

Kiralık küçük daire 

YENİ ŞEHİRDE 

SATILIK ARSA 
Yenişehirde yirmi beş metre

lik yeni yol asfaltı üzerinde ga
rajlara bitişik (20) yirmi metre 
cepheli tek veya çift apartman 
yapmağa müsaid arsa satılıktır. 

Telefon: 2640 2-5206 

Kiralık Daire 

M~ğla Vilayetinden: 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ul'da yaptırılacak 13348 lira 

33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konulmuştur. -

Eksiltme 9 - ikinci teşrin - -936 pazartesi günü saat on beşte il
· baylık makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından 
yapılacaktrr. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve bay ·ndırlık işl('ri genel şartnamele

ri ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünde gö • 
re bilirler. 

Sarıköşk karşısında B. Mec
di apartmıanında bir daire kira
lıktır. İki oda, küçük hol, ban· 
yo, mutbak. Görmek için içinde
kilere müracaat. 

Konforlu ve muşambalı beş o
da bahçe içinde. 

Yenişehir maliye tahsil şubesi 
arkası Onovluk sokak: 8 

Behiç Tümer Tel :2612 

Eksiltmeye girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıklarına 

1 
dair ehliyet vesikasr göstereceklerdir. . 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak isteyenler ihaleden 
en az sekiz gün evvel resmen müracaat ederek ehliyet vesikası al • 
malan lazımdır. • 

Daima sabit 
Daima tabii 

Juvantin 
saç boyaları 

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

Saat 1 - 3 2-5160 

KİRALIK DAİRE 

Havuz başında 
Be§ oda, bir hizmetçi odası. 

su, elektrik, havagaıı ve bahçesi 
vardır. Ay başında boşalacaktır. 
Karanfil sokak No. 5 kapıcıya 
müracaat. 2-5187 

Çocuk Sarayı kar~ısında 

Kadıköy Cici Berberi 

Hüseyin Cevdet 
Amerikan Perma makinasiyle 

sekiz aylık ondüle, Makyaj, saç 
traşı. , 2-5204 

Kiralık Daire 
Yenişehir, Konur sokağında 

dört oda iki höl ve bütün kon
foru havi müstakil bir daire kira
lıktır. 

Yeni hal 4 No. ya müracaat. 
Telf: 2368 

2-5156 

Atış Müsabakasına 
Hazırlanınız 

İnhisarlar Anli8ra 
Başmüdürlüğünden : 

İnhisarlar idaresi sayın Ankara halkının atış poligonuna göster
dikleri büyük rağbeti nuarı itibara alarak Cumu~iyet ~!r~.n~a 
poligonda bir atış miiallbakası tertibine karar vennış ve bırıncı, ıkın 
ci, üçüncü derecede kazananlara pek sari~ ve k~etli mü~i.fatlar 
tahsis eylemiştir. Müsabakaya girmek isuynelenn 27-teşrınıevvel 
• 1036 akşamına kadar poligona müracaatla açılan deftere kayıtları
nı yaptırmalarını ve oradan müsabaka hakkında maHtmat edınmele-
rini rica ederiı:. (1442) 2-5060 

Nafia 
Açık eksiltme ilanı 

Bakanlığından: 
1 - Ankarada Cebecide Sıyasal Bilgiler Okulunda yapılacak 

parke kaldırım yağmur suları akıtma tertibatı ~oğrama . camaka~ 
yapılması işi eksiltmeye konmuştur. Tahmin edılen keşıf bedelı 
5732 lira 36 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A· Eksiltme şartnamesi, 

B • Mukavele projesi, 
c . Keşif hülasası 
E - Proje. 
isteyenler bu şartname ve evrakı 29 kuruş bedel mukabilinde 

yapı işleri umum müdürlüğü~d~n alabilirler. .. .. 
3 - Eksiltme 11-11-936 tanhınde çarşamba gunu saat 16 da yapı 

işleri eksiltme odasında yapılacaktır. • 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 430 lira muvakkat temınat ver • 

mesi ve ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 
5 - İstenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu • 
kabilinde verilecektir, ( 1546) 2-5199 

Kayaşta satılık bağ 

İstasyona yirmi adım yerde 
meyvalı, sulu köşklü çok gfü.el 

bahçedir. Karaoğlanda Santral 
gazinosunun üstünde Yüksel ko
misyon evine müracaat. 2-5188 

ZAYİ 

Satılık Çiftlik 
Çankayanın y arkasında evi, 

ahırı, samanlıgı akar suları, 
meyvalı meyvasız agaçları, inek 
leri, Ligom tavukları ve fenni 
kuvanları ile işler bir halde kü
çük bir çiftlik satılıktır. Anadu
lu oteli bitişiğinde Yapıboya 
evine müracaat. Tel. 1431 

Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifat; dairesinde hazır
lanacak ve 9 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de kadar mak· 
buz mukabilinde Muğla ilbaylığına verilecektir. Daha fazla izahat al• 
mak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2472) 2-5213 

Dahiliye V el~aletinden: 
Kütahya şehri içme suyu tesisatı inşaat 

eksiltmesi. 
Kütahya şehrine 4,4 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir da

hilindeki şebeke i~in icab eden malzemelerin tedariki ve boru ferşi· 
yatının icrası ile sair buna müteferr~ imalatın yapılması ve şehit 
dahilinde bir depo inşası kapalı zarf usuliyle ekisltmeye konulmuş
tur. 

1. - İşin muhammen bedeli 91443 lira 25 kuruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 460 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef • 
liğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 23 binrici kanun 936 tarihine rastlayan çarşanöa 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi· 
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 5822 lira 16 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani buİunmadıiına dair imzalı bir mektup. 
D • Nafıa Vekiletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek· 
lif mektublarrnın iadeli tahhildlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona glemiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar. 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1538) 2-5197 

Aydın Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş.: Aydın ilinin Nazilli ilçesinde cezaevi 

inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır; 
A • Ji!ksiltme ,artnamesi, 
B ·Mukavele projesi, 
C • Bayındırlrk İşleri 'Genel Şartnamesi, 
D • Fenni şartname, 
E • Keşif, meterajcetvelleri, 
F -Projeler 
Lıtiyenler bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğündeıt 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-936 dan 16-11-936 pazartesi günü saat on beş

te Nazillide komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3359) lira 74 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A- Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası, 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev• 
veline kadar komisvona getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı asate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1506) 2-5195 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı ic:;in alınacak (16390) kilo askılık 5 m/ m de· 

mir tel ve (51500) metre çelik askılık tel halkası açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14 birnici kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T~ 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak· 
yılı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe ~sadif pa· 
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektupları ve 2490 sa • 
zartesi günü saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada P. Tt T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Levazım Ayniyat şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) 2-5198 Tatbik mühürümü kazaen za
yi ettim. Hükmü yoktur. Ban
kaya mevdu tevdiatımı badema 
kendi imzam ile alacağım. 
Etlik Laboratuvarında Ramazan 

2-5214 Yeni SİNEMALAR Halk 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İıJleri Müdürii 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Baszmevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 
VOLGA MAHKUMLARI 

Pierre Blancher - Vera Korene 
Charlea Vanel 

Atk, ihtiras, zulüm ve heyecan iti
barile emaalaiz bir nıa filmi 

Ayrıca: F oks Jurnal 

BUGÜN BU GECE 
J U A N 1 T A Alfred Rod 

Dünyanın en tanınmış Çigan Or· 
kestrası. Bu büyük eserde icrayr 

ahenk etmektedir. 
Programa ilaveten: Paramunt Jurnal 

HALK MA TINESINDE 
KADIN VE KUMAR 


