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30 ILKTEŞRIN 1936 CUMA 

Son habrlerimiz 
beşinci sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

EN BUYUK BAYRAMI, ANKARA ŞEHRi HALKI, DUN, GJ) 
RULMEMIŞ BiR HEYECAN VE ALAKA ILE KUTI,Aill 

-------------------------------------------..----<~•~>-------------------------------------------------

İpodrOmda yapılan büyük geçid töreninde güz 
binden fazla • • 

seyırcı vardı · 

Geçid resmi göğüsleri iftiharla kabartan bir intizamla yapıldı . . 

Ulu önder { 
Yugoslav matbuat 
münıessillerini 

li.al)uI etti 

''1'alıcık·lml.· ı!ttirdiğinıiz miiş
ıerek <lostlul• devum edecektir. 
rlu (lostluğım devamma ue da
ima tlcı1w ziymlc rcsaneı bulm<ı
~ımı çalışacağım .. , 

(Cumur Reisimizin beyanatından) 

Ankara Palasta Cumuriyet Halk 
Partisi tarafından verilen suvare 
~snasmda Cumur Reisimiz Kamal 
~tatürk, Yugoslavya Başbakanı 
Doktor Stoyadinoviç ve Hariciye 
~ ekilimiz Doktor Tevfik Rüıtü 
~ras hazır oldukları halde Yugos· 
la vya nınlbuat mümessillerini ka
bul buyurmuşlardır. 
! Cumur Reisimiz, Türkiye'nin 
samimi ve dostça bağlı bulunduğu 
iYugoslavya matbuat mümessilleri
ni kabul etmekle memnun olduk
larını beyan ve hu kabulü mümtaz 
bir devlet adamı olan Başbakan 
l (Sonu S. inci sayfada) 

• 

Ankara, diın en hi.iyük ve en heye· 
canlr güniinü yaşadı. lki gündenberi 
şehre hakim olan fevkalade zamanlara 

has hava, dün sabah çok erken saat
lerden itibaren, şimdiye kadar görlil· 
memiş bir dereceye çıktı. 

Diin, bayrama istirak için yurdun 

her köşesinden gelenlerle birlikte Anka

ranm nüfusunun iki yüz bine çıkmış ol
duğunu söylcrsek hiç de mübalagalı bir 
tahminde bulunmuş mayız. ~ehtin muh-

telif metkeblerinde misafir edilen köy
lüler, gece sabaha kadar neşe ve sevinç 

içinde eğlenerek pek az uyumuş olmala
rına ragmcn sabah erkenden ipodromun 

yolunu tutmaya başlamışlardı. Saatlar 
geçtikçe, şehrin en uzak mahallelerin

den başlayarak aşağı, istasyona doğru a
kan insan sellerinin şiddeti gitgide artı

yor, şehir yavali yavaş boşalıyor, sokak
lar tenhalaşıyor ve merkez ca~~elerden 
uzakta boş bir şehre has alışılmamış bir 

Biiyiiklerimiz 
btıyr<ımla§ır. 

'arken 

sessizlik hüküm sürüyordu. 1 rulmuş bulunuyordu. 
Her taraf milli renklerle donanmış Büyük kurtarıcıya karşı bağlılığın 

:.:ehrin muhtelif noktalarında taklar ku- (Sorıu 4. üncü sayfada) 

;-vvvvAnkt;ıra halkının Atatürke tazimi~ 
KAMAL ATATÜRK 

Türkiye Cumur Reisi 
Çankaya 

Ankara vilayeti halkı, Atatürkün 13 cumuriyet yılında milletine bağışladı
tr eşsiz varlığın emsalsiz sevil1ci içinde,· anıtrnızrn etrafım sarmı§, bir ulusal 
ibadet saati ya§ryor. 
Halkın bu şükran ve tazimini insanların en büyüğüne arzctmck saadeti baya-

trnun en miistesna mazhariyetidir. Yali ve C.H.P. llyönkurul 
Ba§kanr Nevzat Tandoğan 

KAMAL ATATÜRK 

Türkiye Cumut Reisi 
Çankaya 

Hep o Ankaraya ayak bastığınız günün sonsuz heyecanı ve sarsılmaz bağlılığı 
f1e dolu ömrümün cumuriyetin 13 üncü yıldönümü gibi şanlı bir tarihe rastlayan 
fıu gününü size şükran ve ihtiram/arımı sunmak için yerinde bir fırsat sayıyor 1 

~ 
'f'e büyük milletime kazandırdığınız büyük bayramı derin tazimlerimle kutluyo-

• rum. Diyanet işleri Reisi 
Rifat Börekçi 

""'''V'..'V'.."""fV'.fV'.fV'-""''Y'-""-""'""'""""""""/V\""""""~~,/V',/V',/V'""'VV'VV'VV'VV'VV'VV'"' 

Yukarıya koyduğumuz reıim, bu sene, eyli'ıl ayının .. 27 inci günü yugoslav radikal birliğinin, Belgrad da, otuz bin şehirlinin iştirakiyle yaptığı büyük tezahür 
birlik reisi ve müttefikimiz yugosl av yanın değe,·li ba§bakam, Doktor Milan Stoyadinoviçin nutuk verdiği sırada alınmıştır. 

Aziz miaalirimizin doıt memlekette ne. kuvvetli bir sevgi ve sayğıya mazhar bulunduğunun bir del ili olan bu lotograli)'i, Doktor Stoyadinoviçin ara.ınızda bulunc!:.ığu b.J 
bayram RÜnlerinıizde. kendi bayram re.imlerimizle birlikte nqrederek gazetemizi •Üalemeği bir ıerel bildik· 



... 
SAYFA 2 

Dost memlcl;etler ve inkılabımız : 

Kamlilizm meflıllresi 
B. Hıfzı Byelevatz, 28 ilkteşrin 1936 tarihinde Belgral radyo

sunda ''Kamalizm MelkiiTesi., mevzulu güzel bir ko11feran• ver
mi1tir. lnkilabımr.zın tltfarda ne kadar iyi anlQ§ıldığını gösteren 
bu özlü konferansı okuyuculanmıza memnuniyetle sunuyonız. 

''Kamalizm, yeni Türkiye hayatının 
devrelerinden birinin başlangıç ve ruhu 
demektir. Türklerin bütün gayret ve 
hamlesi; maairf, ekonomi ve endüstri 
gibi iç politikanın bütün mesai şubeleri, 
velhasıl, memleket hayatının· heyeti 
umumiyesi müşterek ve bir tek ahenk i
le yürümektedir. Her şey ve herkes, dış 
&örünüşü itibariyle kisvelendirilmiş ve 
maneviyat itibariyle de Kamalizm ruh 
ve maneviyatı ile cihazlandmlrruş yeni 
türk fcrdiyetinin vücuda getirilmesi ve §e
killendriilmesi için daimi bir inşa ham
lesi içindedir. Türkiye istikbalinin isti
nadgfıhını teşkil edecek metin bir dayan
ma noktası aramak ve bulmak işinde 

herkes; dehasını ve haiz bulunduğu ma
fevkuttabia bütün kuvvetlerini bu mef
kureye hasretmiş olan Kamal Atatürk'-

- ün müstesna bir varlık teşkil eden şah
siyeti etrafında toplanmış ve ittifak et
miş bulunmatkadır. Bunun için, taşıdı
ğı "Kamalizm'' adı dolayısiyle bu mef
kilre, yeni Türkiyeyi yaratmış olan şah
aiyetin adı ile sıkı sıkıya alakalı bu
lunmaktadır. Her ne kadar Atatürk şah
siyetinin bu yeni iman ile mezcedilme
aini istememiı ise de, millet onu bir i
Wı mertebesine yükseltmiştir. Bu yeni 
mefkureyi yarattığı ve ona, bugün ha
iz bulunduğu, mefhum ve iman kuvveti
ni verdiği halde Atatürk. sadece, tür
küıı yeni yuvasmm muhafızı kalmak; 
yeni mefkre ile terbiye edilmiş ve bu 
terbiye ile cihazlandınlmq olan millet 
ve millet gençliğini her ıeye hikim kıl
mak ve, türk adını aJsaltmq, türkün mu
;bvemet kuvvetini azaltmıı, istinad ve 
kabiliyetlerinin derecesini düşürmüş o
lan çirkin bir mazinin bir daha avdet 
etmemesini arzu edegelmiştir. Kami
lizm; osmanlılardan ve yaşadığrmu; ta
rih devresinden çok daha önce büyük bir 
kültür, büyük bir medeniyet ve kuvvet
li bir devlet sahibi bulunmuı olan türk
lük ananesine iatinad eden yeni Tür
kün yaratılması ve yeni Türkiyenin ba-

" sü badelmevti demektir • .Kamilizm, bu
günkü türkün ve Türkiye devletinin, ö.z 
renesansı ve yaşadığınuz zaman içinde, 
bütün dünyada, tekrar büyük bir rol oy
naması gayesini takib etmektedir. 

Yeni türk kültürünün nlhu layik
liktir. Bu liyiklik dinsmik danek değil
dir; zira, türk kanunları ferdlerc, iste
dikleri dia hükümlerince amel etmek 
serbestliğini vermektedir. Türk:yede 
devlet dine kar§ı müsamahakar ise de o
nu tergib etmekte değildir. 

Hatip, Kamalizm, de dinin teknik 
bir mefhum olduğuna, türkün dini aki
delere nıüteallik hurafelerden kurtul· 
duğuna ve dinin, miilet ve devletin te
rakkisine hail te;;kil edecek hiç bir te
sir de bulunamadığına i~arct ettikten 
sonra diyor ki: 

Altı ana prensip 
Kamalizm çerçevesi içinde şu esas 

prensipler dahi tebarüz ettirilmektedir: 
Türkler cumuriyetçi, halkçı, milliyetçi, 

'devletçi, inkilabç ve layiktirler. 
Sosyal ve kültürel hayat bu prensip

lerin takib ve tatbiki suretiyle düzeolen
dirilmiı olup dev~tjn dahili meseleleri 
ananeler ve mUrteci urtsurlardan sadır 
olacak mukavemetlcr nazarı dikkate a
lınmaksızın tanzim ve 'hal olunmuşlar
dir. Kılıklar da forme edilmis, fes ve di
ni alametlerin taşınması men olunmuş, 
tekye ve medreseler kapatılmış, yerli ol
sun, yabancx olsun, bütün tarikatlar ilga 
o~u~uştur. İlmiye ve rühban kıyafetle
~nın tafIIUnaaı yasak edilmiş, yeni tak
•ım ve kanunu medeni kabul edilmiş şe
ri ~nu~~ lagvolunmuı, arab harfleri 
Y~~ latin harfleri getirilmiş, kadına 
bunyet verilmiJ ve bilcümle medeni hak-

larda erkek ile müsavi kılınmıştır, 

Ekonomik hayaı 
Kamilizmin aşağıdaki mütemmim 

vasıflarını da kayd ve zikretmek gerek
tir: 

Türkiyenin ekonomik hayatında a
narşi husulüne mani olmak için kalkın
ma gayretleri cephesi takviye olunmuş
tur. Hususi teşebbüslerin faaliyet hakla
rı, mahsulat ve mamfılat fiatlarmın ta
yin ve tesbitinde müessic olmalanna 
meydan verıniyecek şekilde tahdid olun
muştur. Devlet her an, kendi idaresi al-

tında, bu gibi hususi müesseselere ben
.zer müesseseler vücuda getirmek sure• 
tiyle müdahale hakkını haizdir. 

Patronlarla işçiler arasındaki müna
sebetler bunlar arasında, iş kanunu ah
kamı dairesinde yapılacak anlaşmalar 

ile tanzim olunur. Bu kanun grevleri. 
profesiyonel mücadele mahiyetındeki ce
miyet ve teşekkülleri menetmekte ve 
lokavt'ı yasak etmektedir. 

Korporatif sisteme müsamaha olun
makta ise de bu sistem, fiatlan tayin ve 
tesbit eden ve müstehlik yığınlarını is
tismar eden karteller teşkili mahiyetin
de olamaz. Her hangi bir şekilde olur
sa olsun, müstehlik yığınları zararına ol
mak üzere, murakabesiz istihsal.at ya
pılmasına müsaade edilmez. 

Devlet para cnstitüsyon'lannın kre
dileri, her şeyden evvel, halk tabakala
rına mensub olup da·kendi başına ev in
şa etmek imkan ve kabiliyetinde olan va
tandaşlara ev inşasına tahsis edilecek ve, 
kiraya vermek için binalar ve meskenler 
yapıp da bu suretle mesken meselesini 
ellerinde tutan irad sahiblerine yardım 
edil mi yecektir. 

Harici ticaret mütekabiliyet prensipi 
dairesinde icra edilecektir. 

Sosyal ve kültürel me3eleler 
Sosyal ve kültürel meseleler, daiına, 

yuka.nda zikrolunan prensipler vikaye 
olunarak ve garbın muzur fikir ve ccre
yanlarmm memlekete girmesine mey· 
dan verilmiyerek hal ve tesviye oluna· 
caklardır. Politik ve sosyal meselelerin 
aahtekir demokrafum kisvesi altın

da halledilmesinin mutat olduğu mem
leketlerde olduğu gibi halk arasmda 
tefrikayı mucib olacak müeadelelere 
meydan verilmiyecdrtir. Bundan korun
muş olmak için intihabat sistemi refor
me edilecek ve bu reform sayesinde mil
let, hariçten gelecek tesirler ne olur ise 
olsun. bütün kuvvetlerin kaynağı halini 
alacaktır. Bu sahadaki mesaide "halkev
leri,. nin gayretlerini çoğaltmaları, türk 
ruhunun ve halk dileklerinin merkezi 
haline gelmeleri lazımdır. Bütün gen~ 
kuvvetler halkevlerinde ve halkevleri
nin etrafında teşkilatlandırılacak, yek
nesak bir disiplin ile biribirlerine bağ· 
lanacak ve bünyenin takviyesi ve cismi 
kuvvetlerin inkişafı suretiyle gençlik 
ruhu dahi asıl fikirler ve emeller 
ile terbiye olunacak ve bunlara, milleti 
yaratmış olan Atatürk'ün idealleri tel
kin edilecektir. 

Halk yığınları inkılabın g('çici bir 
şey olma<lığmı, türk milletinin daima 
inkılab i~inde bulunduğunu ve başlan
mış olan iş için bir intiha noktası mev
cud olmadığını, daima, bilmelidirler. 
Bugünkü ve yarınki Türkiyenin pren· 
sip ve umdelcrinin, hiç bir şart altında 
ve hiç bir zaman, ne nğ ve ne de sola 
meyletmiyeceklerini herkes bilmelidir. 

Umumi işlerde kadın ile erkek ara
sındaki kıymet ve kabiliyetin takdirin
de tam bir müsavat temin edilecek ve 
bu suretle kıymet takdir olunurken ka
dın ve erkeğin cinsiyetine ve içtimai 
.mevkilerine dikkat olunmıyacaktır. 

Öteki biiyük hanıf.eler 
Kamalizmin, hedef ve gayelerine e

rişmek için yaptığı büyük hamleler a
rasında: sıhi tedbirler almak, su top· 
Jant.darı ile bataklıkları kurutmak, mu
vasala vasıtalarını çoğaltmak, köy ve §C· 

hirleri daha ziyade canlandırılmak, has· 
tahaneler ve sıhi müesseseler inşa et
mek. sekenesi arasında hala türk elcman
lan bulanan menlleketlerden türlder:i 
celbeylemek, kültür itibariyle türk mm

takalar vücuda getirilerek Türkiyenin 
bugünkü nüfusunu çoğaltmak emelleri 
de vardır. 

Umumi refahı temin mal..-sadiyle 
Türkiye endüstri inşaat ve tesisatı yap
mak, köyleri yükseltmek için laznn ge
len tMbirleri tetkik ve tatbik etmek, 
ormarilari, değerli ve Anadolunun yok
sul topraklarnu istismar etmek, çöller· 
deki yeraltı hazinelerlıii meydana çıkar
mak ve bu suretle gelecek nesillere da
ha iyi hayat şartlan temin etmek emel 
ve maksadiyle bütün kuvvetlerini ve 

kaynaklan seferber etmiştir. 1 
... Kamalizm bir hayal değildir. Ka

malizmin prensip ve fikirleri yalnız ka-

ULUS 

Terfi eden 
Vali, I(aymalmm ve 

Nüfus müdürleri 
Bu sene terfi eden idare amirlerimi

zin is.imlerini ya.zıyoruz: 
İkinci dereceden birinci dereceye 

terfi eden valiler; Seyhan valisi Tevfik 
H;ıdi, Konya valisi Cem.,l. 

Üçüncü dereceden ikinci dereceye 
terfi eden valiler; Isparta valisi Fevzi, 

Dördüncü dereceden 3 üncü derece
ey terfi eden valiler; Bolu valisi Salim, 
Çorum valisi Ziya. 

İkinci sınıftan birinci sınıfa terfi 
eden kaymakamlar; Hilmi Sürmene, 
Niyazi Meriç. Akif Bozdoğan, İhsan 
Alaşehir, Hikmet Biga, Fikri Salihli, 
Kazım Sungurlu, Mustafa Artova, Şev· 
ket Tercan. Sabri Hopa, Haındi Soma, 
Necmeddin Kilis, Mazhar Kemaliye, İh
san Karamürsel, Ferid Reşadiye, Ta
lat Manyas, Rıdvan Smdırgr, Agah 
Eminönü, Ragıb Osmanili, Zeki Gem
lik, Celil Torol, Selim İmruz, İb
rahim Burhaniye, 

Uçüncü sınıftan ikinci sınıfa terfi 
eden kaymakamlar: Nedim Iğdır, Ke -
rim Tuzluca, Kemal Kizmıpaşa. Asaf 
Sivrice. Fahrettin Purçka, Emin Mene
men, Fikret Cirze, Abdülkadir Ovacık, 
Şebab Bulanık. Fahri Mazgird, Nured
din Ceyhan, Nadir Erciş, Rıza Kiğı, 
Hamza Varto, Bedii Zara. Ata Şükrü 

Datça, Hakkı Kadirli, Hakkı Pervari, 
Hüseyin Şavşat, Said Saidili, Necati 
Anamur, Halid Kuruçay, Nazım Malı 

bra. Nazmı Savur,. Hamdi Gürele, Eş
ref Beytüşşcbab. Avni K~şan, Kamil A
laca. Rifat Çıldır, Mulum Ahlat, Cev
det Eleşkird, Nasuhi Arapsun, Rebü 
Gölcük, İsmail Hakkı Düzce. 

İkinci sınıftan birinci sınıfa terfi 
eden mektupçular; Neşet Kayseri, Na
zım Diy rbekir, Kani Rize, Vehbi An
tep, 

'O~üncü ~tn1ftan ikinci tnnıfa terfi 
eden mektupçu tar; Tevfik Kastamonu, 
Talat Çanakkale Seyfeddin Gümüşanc, 
Mitat Elaziz, Alaeddin İzmir. 

Dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa 

terfi eden mektupçular; Kadri Nihad 
Bilecik. 

Beşinci sınıftan dördüncü sınıfa 

terfi eden mcktup;ular; Rifat Sinop. 
25 liradan 30 liraya terfi eden niifus 

müdürleri; Hadi Çorum, Mitat Seyhan, 
22 liradan 25 liraya terfi eden nüfus 

rr.üdürleri; Rıza Denizli Kemal Bile -
cik, Nihad Bursa, Kemaİ Bolu, Fikri 
Sinop, 

20 liradan 22 liraya terfi eden nüfus 
mUdürleri; Memduh Eskişehir ,Osman 
Afyon, Ahmed Sabri Ordu, 

İki sene kıdem alanlar; Tercan kay
makamı Şev.ket, Erzurwn nüfus müdü
rü Rusuhi. 

Bir sene iadem alan mektupçular; 
Tevfik Kastamonu Cemal Ankara, 

' Salcttin Mu,_ 
Bir &ene kıdem alan kaymakamlar; 
Hasan Keşan, İhsan Nuri Kağızman, 

Şevket Tarcan, Riza Beşiktaş, Musta
fa Artova, Nuri Şebinkarahisar, Nedim 
Iğdır, Abdülkerim Tuzluca, Avni Eruh 
Nureddin Çivril, Kasun Kemalpaşa, 
Asaf Sivrice, Ömer Söke, Sıdkı Malaz
gird, Remzi Bingöl, Rahmi Beşiri. 

Bir sene kıdem alan nüfus müdür• 
leri; Sabri Hakkari. -------
Keçiören kulübümle top1nntı 

Yann akşam c. H. P. Keçiören ka -
mun heyeti Ke~iören gazinosunda ge -
ce eğlencesi hazırlamıştır. Eğlenceye 
bütün partililer gelebileceği gibi o ge
ceye mahsus olmak üzere Çiftlik ida • 
resi fiatlardan yüzde so tenzilat yap • 
mış, mükemmel bir caz hazırlamış ve 
şehre avdet otobüsleri temin edilmiştir. 

ğıd fızerinde teabit eeilıniş bir talimat
name mahiyetinde değildir. 

Vazn kanun kanunlarını tanzim e
derken, yukarda zikrettiğim prensipleri, 
daima, göz önünde bulundurur. 

Kanunun bir tek harfinin Kami
füınin gayeleriyle tezad teşkil etmesi 

imkanı yoktur. 
Kamalizm, bir vakilki viran ve fakir 

AnadOluda aemerclerin.i ~ennit bulunu· 
~or. Karnalizm, timdi de, insanlığa ae· 
mere bahş olmaktadıı·." 

İstanbul da 
Güreş müsabakaları 

yapıldı 
İstanbul, 29 (A.A.) - Halkevi tara

fından tertib edilen profesyönel baş

pehlivanJılc: müsabakalarına Taksim sta
dında başlandı. 

Stadyum tahminden çok fazla kala
balıktı. Halk arasında eski maruf peh· 
livanlardan bazıları göze çarpıyordu, 

Güreşlere tam saat 14 de başlandr. 
Program mucibince başaltına altı çift, 
başa da br çift güreştiler. 

İlk güreşi bursalz Hüseyinle Akhi
sarlı Halil yaptılar. Akhisarlı Halil kı
sa ve çok hakim bir giireşten sonra ra
kibini üç dakikada tuçla yendi. 

İkinci güreşi sındırgılı Şerifle Pomak 
Mustafa yaptı. Sındırgılı Şerif iki da
kikada tuşla galib geldi. 

Somalı Abtüsselamla Bulgaristanlı 

Emrullah üçüncü güreşi yaptılar. Soma
lı kuvvetli hasmını on dakikada tuşla 

yendi. 
Dördüncü güreş silivrili Molla ile 

vizeli Arif arasında oldu. Silivrili ilk 
dakikadan bastırdığı rakibini on daki
kada yendi. 

Beşinci güreş gönenli Hamdi ile ge
ne gönenli Çengel Abtullah arasında ol
du. Hamdi rakibinden çok daha iriydi. 
Buna rağmen halkın muhabbet ve takdi· 
rini celbeden bir mukavemet göStererek 
hükmen yenildi. 
Başaltına yapılan güreşlerin sonuncu

sunu babaeskili İbrahimle silivrili Saim 
yaptılar. Babaeskili İbrahim üç saniye 
gibi kısa bir müddet içinde kazandı. 

Sıra başa güreşeceklerden Tekirdağ

lı Hüseyinle Adapazarlı Molla Arife 
gelmişti. tki pehlivan alkı,lar arasında 
rinğe çıktılar. Başpehlivanlık güreşi

nin ancak iki defa hasmın sırtını yere 
getirmek şartiyle kazanılacağı ilan edil
di. 

İki pehlivan bir birini denemesi pek 
kısa oldu. Tekirdağlı Hüseyin, üçüncü 
dakikada enfes bir salto ile Adapazarh
yı yendi, İkinci tutuşma daha kısa ol
du: Tekirdağlı Hüseyin bu sefer iki 
dakikada rakibinin sırtını yere getirdi. 
ve güreşi kazandı. 

Güreşlere bugün bu suretle nihayet 
verildi. Yarın gene devam edilecektir. 

Krzılayın takdire layik 
bir hareketi 

Kızılay cemiyeti Ankara merkezi 
Şefkat yurdunda barındırdığı çocuk
lardan yirmi beşi ile Ankara mekteble
rine devam eden yoksul çocuklardan 
yetmiş beşini büyük bayram münasebe· 
tiyle giydirmiştir. Böyle güzel günler
de kimsesiz yavruların yüzlerini güldü
ren ve onlara, gelmekte olan kışın şid
detlerine karşı korunmak imkinınr ve
ren Kızılayın bu hareketi takdir ve teb
rike ve örnek ittihazına liyıktır. 
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Fenerhahceliler 
...> 

geldiler 
İlk maçlarını yarın 

Çankaya ile yapacaklar 
Birkaç gün önce haber verdiğimiz 

gibi fenerbahçeliler iki maç yapmak ü• 
zere Ankaraya gelmişlerdir. 

• Program mucibince bugün illi maç
larını yapmaları Hızım geliyordu. Fa• 
kat türk spor kurumunun Cumuriyet 
Halk partisine kabulü için yapılaca!( 
tören dolayısiyle bu maç yarına hıra .. 
kılmıştır. 

Fenerbahçeliler yarın saat 15.30 da 
Çankaya ile karşılaşacaklardır. İkinci 
maçları da pazar günü aynı saatte An-. 
kara gücü iledir. 

(ieçen baharda İstanbul takımlari~ 
le birkaç maç yapan Ankara kulübleri 
ondan sonra bir daha karşılaşmak frrw 
satını bulamamışlardı. O vakit alman 
neticeler bizimle beraber bütün anka• 
raldarr memnun edecek kadar güzeldi~ 
Bu defa da kulüplerimizden aynı neti
celeri bekliyoruz. 

Öğrendiğimize göre, Fenerbahçe An• 
karaya tam kadrosuyle gelmiştir. Vefa
ya karşı kazandığı maç göz önüne geti• 
rilirse takım tam formundadır. 

Çankayalılar da Eskişeride iki gü
zel maç yapmışlar ve her iki oyunu ka· 
zanmışlardı. Yarınki maçın çok güzel° 
heyecanlı ve zevkli olacağını umuy~· 
ruz. 

El işleri ve küçük sanatlar . . 
sergısı 

Evelki gün açılını! olan elişleri ve 
küçük sanatlar sergisi dün sabahtan ali• 
şama kadar halk tarafından gezilmiştir, 

Mülhem olduğu fikir kadar güzel ve 
muvaffak bir eser olan e1işleri ve kü• 
çük sanatlar sergisi Türkiyede sergi sa• 

natmın da ne kadar ilerlemiş olduğuna 
en bariz bir delildir. 

Bu güzel eseri vücuda getirmiş olan 
Salahaddin Refik takdirlrimize hak ka· 
zanmıştır. 

'Üzerinde gelecek sayılarımızda uzun 
boylu duracağımız bu güzel eserin hallC 
tarafından layık olduğu kadar büyülC 
bir ataka ve takdirle karşılandığını da 
kaydetmeliyiz. 

Sergi on beş gün açık duracaktır. 

B. Fazlı Güleçin güzel 
bir hareketi 

İzmir, 29 (A.A.) - İlbay Fazlı Gü• 
leç bugün İzmir ceza evinde bulunan 
800 mahkfun ve mevkufa kendi para .. 
siyle sıcak yemek dağıttırmış ve taliin 
sevkiyle hapse düşenlere yüksek bir 
tefkat eseri göstermiş ve ceza evine gi• 
derek kendileriyle hasbihallerde bulun• 
muştur. 

DVNKtJ GON 
Heyecan. sevinç, gu

rur... Hududsuz heye
can, hududsuz sevinç ve 
hududsuz gurur: işte 
dünkü günümüzün en 
kısa bilançosu. 

Ankara Ankara olalı 
dünkü günün heybetini 
yaşamış değildir. O ne 
taşkın saadetti, o ne baş
döndürücü hareketlilik
ti, o ne göz iamaştırıcı 
insan yığınıydı! 

Sahada. muhteşem 
manzarayı Atatürkün ya
nında seyretmek saade
tine erişen yüzbin in
san ve bütün yurdda, ku
laktan sahanın her anı
nı büyük bir mükemme
liyetle y~~tan oparlör
de, milyonlarca türk fa. 
sılasız heyecan sarsıntı
ları içinde saatler ge
çirdiler. 

Yeni ipodromun mo
clern manzarası içinde 
<lisiptinli ve muntazam 
bir kalabalık. Bu kadar 
insanı bir arada gördü· 
ğüm'ü hiç hatırlamıyo· 
rwn. 

İlk türk kadın tayya• 

recisinin havada tayya
resiyle ardıardma yaptı
ğı biribirinden tehlikeli 
lupinglerin dcvamr müd
detince bütün ankaralı
lar, gözleri havada, he
y;canla çarpan bir tek 
kalb halindeydi. 

Geçid büyük bir inti· 
zam içinde başladı, tam 
bir disiplin ve intizam 
havası içinde devam e
derek bitti, 

Türk ordusu, piya
desiyle, süvarisiyle, top
çusu, bahriyesi, hava ve 
motorlu kuvvetleriyle, 
büyük müdafaa gücümü
zün küçük bir nümunesi 
halinde gözlerimizin ö
nünden geçti. Tayyare, 
ve tank motorlarının gü· 
rültüleri arasında yürü
yen asker adımlarının 

sesi kulağa ne kadar da
ha hoş geliyor. 

Fabrika bacalariyle 
ördüğümüz vatanı kem 
gözlere ve kem arzulara 
karşı aşılmaz bir scd ha
linde koruyan türk or• 
dusu, güvenimizi hudud
suz derecede büyüterek, 

karşımızdan geçerlien, 
etrafımdaki gözlerde o
kuduğum gurur parıltı• 
larını ve sevinç yaşları• 
ru seyrediyordum: be• 
nim de kafamda, bu çe• 
lik kıtalara muvazi ola• 
rak, bütün bir mazi res
migeçid ;::aptı. Dima " 
ğımda yanyana yür.üyeı1 
bu iki manzaranın ara• 
smda ben katettiğimiz 
ölçüsüz mesafeleri• he• 
sapla,.. a ~ı~ıyorclurn. 

Bawlarımtt, böyle 
günler görmeyi tahayyül 
bile edemeden öldii 
Biı.:, yalnız bu manzara
YJ. seyretnıekle değilı 
aynr zamanda, dünyanırı 
en büyük mucizesini ya· 
ratnuş olan bahtlr nesl~ 
mensubiyetle de öviinü~ 
yoruz. 

Şehir. şu satırfarı ya• 
zarken; hall sevinç ve 
heyecan içinde bayraı11 
ediyor. Bu onun en ta" 
bii, en büyük hakkıdır: 

Saadetimiz, hiç btS: 
zaınan bugünkü kadat 
tam olmuş değildir. l 

Yaşar NAlJ 
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EN BÜYÜK BAYBAMIMIZ 
Dünkü geçit resminden mııhtelif enstantaneler 
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EN BUYUK BAYRAMI, ANKARA ŞEHRi HALKI, DUN, Gö 
RULMEMISBIR HEYECAN VE ALAKA iLE KUTLADI 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

bir ifadesi olarak zafer abidesi ile Ata
türk'ün diğer heykellerine konulrnu~ o
lan çelenklerin sayısı yüzden fazla idi. 
Atatürk'ün geçeceği yollarda resmi se
lamı ifa etmek iizere kısa fasılalarla iz
ciler ve büyük millet meclisinin önünde 
de bir kıta asker yer almış bulunuyor
du. Saat 12 de Atatürk büyük millet 
meclisine gelmişler ve bütün yollarda 
birikmiş olan on binlerce halk tarafın· 
dan coşkun tezahürlerle selamı.anmışlar
dır. Reisicumur büyük millet meclisine 
lelişlerinde meclis reisi Abdülhalik Ren
tla, başvekil İsmet İnönü, büyük erkanı 
harbiye reisi mareşal Fevzi Çakmak ve 
ınillet meclisi riyaset divanı azalan ta
ıafından karşılanmışlardır. 

Büyük millet meclisinde yapılan teb
rik merasiminde başvekfılet hususi daire 
şefleri olduğu halde Çüyük misafirimiz 
Yugoslavya başbakanı Ekselans Stoya
•linoviç ve sovyet Rusya Ossoaviakhim 
reisi general Eideman ve yanındaki ze
vat da bulunmuşlardır. 

Atatürk Ekselans Stoyadinoviç'in 
tebriklerini kabul ederken büyük misa
firle bir müddet görüşmüştür. 

Tebrilc merasimini müteakib Ekse
lans Stoyadinoviç ile başvekil İsmet l
nönü, dış işleri vekili Tevfik Rüştü A
rasla birlikte olarak otomobille resmi ge 
çidin yapılacağı yarış sahasına gelişleri 
büyük misafirin §ahsıntla dost Yugoslav 
yaya karşı halkımızın duyduğu samimi 
hislerin bir defa daha tezahürüne mey
dan vermiştir. 

İki hükümet reisinin gelişlerinden 
bir müddet sonra Ataiürk geçid sahası
na gelmi§ ve merasimi takib etmek üze
re bu sahayı dolduran ve sayısı yüzbin 
kişiye varan halk tarafından sürekli al
kışlar ve yaşa ve varol sesleriyle karşılan 
mıştır. 

Atatürk otomobilden inerken muzi
ka İstikHil marşını çalmış ve bütün halk 
büyük şefe tribünü teşrif edinciye ka
dar ayakta durmak suretiyle saygı ve 
sevgi göstermiştir. 

lpodromda: 
Öğle saatlerinde ipodromun geniş

trilıünleriyle hususi surette bugün için 
yapılmış olan halk tribünleri hıncahınç 
bir kalabalıkla dolmug, tribünlere sığa
mıyarak taşan on binlerce insan da tri
bünlerin önündeki aah:alan doldurmuştu. 

Şeref tribününde yüksek misafirleri
miz: Yugoslavya başvekili ve hariciye 
nazın Dr. Milan Stoyadinoviç, sovyet 
Osaaoviakhim kurumu reisi general Eid
mann kamutay reisi Abdülhak Renda, 
başvekil İsmet İnönü, genel kurmay rei
Iİ Fevzi Çakmak, bütün vekiller, üssu
baylar hazır bulunuyorlardı. Şehrimizde 
bulunan yugoslav gazeteci arkadatlan
mız da dünkü geçidi scyretm.İ.flerdir. 

Sabiha Gökçen,in muvaf/akiyeti 
Biraz sonra, Said Çelebinin ge

çidin bütün safhalarını büyük bir mu
Yaffakiyetle takib ettiren sesi, hoparlör
de, aaharun üzerinde görünen tayyare
nin, ilk türk kadın tayyarecisi Sabiha 
Gökçen tarafından idare edildiğini ha· 
ber veriyordu. 

Pek çok erkekleri bile cesaretinin 
büyüklüğüyle hayrete düşüren bu çok 
.kıymetli kadın tayyarecimiz, yarım sa
at, ipodrom üzerinde, fasılasız akroba
ai oyunları yaparak seyircilere heyecan 
ve hazla dolu güzel dakikalar yaşattı. 

Gökçenin, her biri diğerinden daha 
mahirane ve daha tehlikeli olan muh
telif lupingleri, seri plonjonları ve he
kzonlu inişlerini seyretmek cidden bil
yük bir zevk olmuştu. İlk kadın tayya. 

recimiz, yeni mesleğindeki kabiliyetiy
le pek yakında milletlerarası bir kıymet 
olmaya namzed olduğunu kendisini scy• 
reden yüz binlerce göze tasdik ettirdi 

' 

Geçid resmi: 
Saat 14.30 da geçid resmi izcilerimi

zin geçişiyle açılmış oldu. Takını ko
lunda geçen izcilerimiz. müşterek üni
formaları, ~untazam yürüyüşleri ile, 
arkadan gelen büyük orduya layık pi
yoniyeler olduklarım bir kerre daha gös
terdiler. 150 si kız olmak üzere 2000 iz
cinin ve ardından kız ve erkek 1500 
muntazam kıyafetli talebe gencin ge
çişi her senekinden daha muvaffak bir 
intizam içinde oldu. 

Piyoniycleri, piyade takib etti. Ve 
seferi tam mevcudiyle bölük kolunda 
geçen kahraman kıtalarımız, candan 
kopan alkışlar ve bravo sesleriyle kar
şılandı. Heybetli ordunun karsısında 

heyecanın son haddine çıkmış olan yı
ğınlar, ordu ile milletin bir tek vücud 
halinde bir müdafaa seddi vücuda ge
tirdiğini gösteren canlı bir timsal hali
ne gelmişti. 

Bahriye, süvari, topçu. hepsi aynı 
intizam, hepsi aynı mükemmeliyet için
de birbirini takib ettiler. Ve seyirciler 
bir ynadan havadan bir yandan da yer
den geçen çelik silahların tayyarelerle 
motorlu kıtalarm orduyu takib edişini 
göğüslerini haz ve gururla doldura

rak seyrettiler. Eksik vasıtalar

la, yarımyamalak sitahlarla dünya • 
nın ''mucize,, diye andığı zaferleri ka
zanmış olan ordunun, fennin en yeni te
rakkilerine göre silahlanmış şekliyle 

nasıl kendinden şüphe caiz olmayan bir 
kuvvet ve kudret kaynağı haline geldi
ğini miJletçe idrak edişimizin mesud 
anıydı bul 

Köyliilerimiz geçiyor: 
Orduyle polis kuvvetlerini atlı köy

lülerin geçişi takib etti. Bnilerce ka

dın ve erkek köylü, asker gibi müşte

rek kıyafetleriyle, asker gibi munta

zam sıralı geçişleriyle (ordu = millet) 

prensipini bir kere daha ilan eden bir 
varlık halindeydiler. Bu seneki geçidin 
en güzel taraflarından biri de, köylüle
rin geçişinin sok güzel organize edil
miş olmasıydı. 

Bir intizam havası içinde başlayan 
ve biten geçidden sonra, ruhları bir se
nelik sevinç, ümid, gurur hisselerini al
mış olan yurddaşlar gene şehri doldur

mak üzere yollarda bu defa sabahkinin 
zıddı istikamette seller vücuda getirdi
ler. Kalabalığın bu sene şimdiye kadar 
eşi görülmemiş bir dereceye çıkmış ol
masına rağmen organizasyon ve disip
lin işinin iyi tanziın edilmiş olması yil
zünden, büyük caddelerde umumt inti
zam temin edilmişti. 

Cumuryet bayramının en büyük bl
disesi böylece bitmit oldu. 

Geçid resminden sonra: 

Geçid resminden sonra halli dağıl
dı ve gündüz merasimi bu auretle bit• 
mit oldu. Herkes huausi eğlencelerine 
başladı. 

Gece büyük bir fener alayı yapıldL 
Fener alayına bir tabur asker, izciler 
ve köylüler iştirak etmişlerdi. Alaylar 
üç grup üzerine tertib edilmişti. Saat 
20.30 da bütün gruplar Büyük Millet 
Meclisi altındaki yerde toplanmışlardı. 

Fener alayı en önde bir manga sü
vari polis ve her grup önünde muzika 
olduğu halde saat ·20.35 de durduktan 
yerden hareket ederek Büyük Millet 
Meclisi önünden Ulus meydanı, Ana• 
fartala.r ve Çocuk sarayı caddelerini, 
Samanpazarı ve Halkevi önünden Ban
kalar caddesini takiben ıehri dolaştılar 
ve geç vakit yerlerine dağıldılar. 

Fener alayına iştirak eden kıtalar, 
izciler ve halk yürüyüş esnasında şim· 
diyekadar görülmedik heyecanlı teza
hürlc.rde bulundular ve milli marşlar 
söylediler. 

Cumuriyetiı: ilan edildiği saatte: 

On üç yıl önce cumuriyetin ilin e
dildiği saatte (29-10-923) de istasyon
daki tepeden toplar atıldı ve top sesle
rini duyanlar bu büyük günü hazırlı

yanların hatıralarına hürmeten bir da
kika oldukları yerde durdular. 

Bir dakika bitince fabrikalr, lokomo
tifler otomobiller düdüklerini, korna-

' Iarmı öttürerek büyük günü selfunladz-

lar. 

Diğer tezahür/ar: 

Gece nümayişlerin devamı sırasın

da şehrin muhtelif yerlerinde şenlik 

fişekleri atıldı. Halk ve misafir köylü

lerden alaya iştirak etmiyenler meydan

larda toplanarak eğlendiler. Baştan ba· 

şa elektrikle donanan şehrin nurlu 

manzarası içinde büyük bayramını kut

lıyan halkımızın sevinci ve süruru gö
rülecek bir şeldi. 

Radyo ne~riyat: 

Ankara radyosu bütün gün hitabe

ler milli marşlar ve müntehab halk 
• 

türkleri neşretmek suretiyle vazifesini 
muntazaman yaptı. 

Kamutay ve geçid resmi yerindeki 

neşriyattan maada saat 19.S de Hari

ciye Vekaleti umumi katibi B. Numan 

Menemencioğlu harici siyasetimiz hak· 
kında bir konferans verdi. 

22.55 de de Devlet demiryolları u

mum müdürü B. Ali Riza Eren bayın· 

dırlık işlerimizi anlatan bir söylev ver· 
di. 

Halk kürsüleri : 

Dün balkevi ve Ulus meydanındaki 

halk kürsüleri merasim geçidi yapıldı

ğı saatler müstesna olmak üzere 10 dan 

gece 24 e kadar faaliyette bulundu. 

Bugünkü teören: 

BugUn saat 14 de b;cilcr ve köyliller 

halkevi meydanında toulanarak bizlere 

bugünleri hazırlamak için hayatlarını 

feda eden aziz şehidlerimizin hatırala

rını anmak ve saymak için büyük bir 
ihtifal yapacaklardır. Alay halinde şe· 
hidliğe egidip çelenk koyacaklardır. 

İhtifal saati hariç olmak üzere bil
tün gün radyo neıriyatı yapılacak ve 
balk kürsüleri faaliyetine devam ede· 
celrtir. 

Balolar 
Dün akpm Ankarapaluta ordu ft 

Jlalkevlerinde birer balo verilınittir. Ön
ee Aıikarapalastaki baloyu ıereflendiren 

IRiyük Önder Atatürk burada yugoslav 
ructecilcrini kabul ederek kendilerine 
beyanatta bulunduktan sonra B. ve Bn. 

Stoyadinoviç ve general Eideman1a bir
likte halkevine teşrif buyunnuflardır. • 

Her üç yerde de gece geç vakte ka
dar eğlenmiştir. 

istanbulda 
İstanbul, 29 (A.A.) - Cumuriyetin 

on üçüncü yıldönümü bugün şehrimiz
de parlak bir törenle kutlanmıştır. Ha
vanın çok güzel olması, İstanbul halkı
nın bu törene geniş mikyasta iştirakini 
temin etmişti. 

Günün erken saatinden itibaren, ıeh
rin bayraklarla süslenmiş bütün sokak
larında mutadın üstünde bir kalabalık 

bilhassa ana caddelerde büyük bir ke· 
aafet alıyor ve halk kütleleri Beyazid 
Cumuriyet meydanına doğru durmadan 
akıyordu. 

Cumurlyet meydanı ve bu meydana 
civar olan caddeler resmi geçidin baJ· 
lamasmdan çok önce, geçecek bir yol 
kalm.ıyacak şekilde dolınuı ve polisin 
intizamı muhafaza için çok çahşmağa 
m~cbur kaldığı görülmüştü.. 

Cumuriyet meydanının Universite 
lrapısı önündeki kısmına iki büyük tri
bün hazırlanmıştı. Bu tribünlerde vali 
...e belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
General Ali Fuad, birçok saylav ve ge· 
neraller, şehrimizde bulunan ecnebi 
konsoloslar bulunuyorlardı. Geçid res
mi tam saat on birde başladı. En önde
ki kıta Yedek subay okuluna mensuptu. 
Onu takiben kara ve deniz askeri mek· 
tepleri talebesi geçti. Halk, bu kıtala
rın geçtiği her yerde onları candan se
lamlıyor ve şiddtle alkışlıyordu. 

Mekteplerden sonra kıtaların geçi
di başladı. Piyadeler, makineliler, sil· 
vari, topçu ve muhabere kıtalarr, deniz 
efradı yüksek bir intizam içinde tribün 
önünden geçtiler. 

Sıra mekteplilere gelmişti. Kız ve 
erkek talebelerimizin geçişi heyecanlı 

tezahürlere vesile oldu. Onları izciler 
takib ettiler. İzcilerden sonra da, ônle
lerinde bandoları olduğu halde, itfaiye 

grupu geçti. 
Kafilenin son kısmını muhtelif es• 

naf ccmiyteleri teşkil ediyordu. Bun· 
lar da ellerinde bayrakları, alkışlar a
rasında gçetiler. 

Geçid töreni bittiği zaman saat 13.15 

idi. On birde başlıyan geçid tam iki sa
at on beş dakika sünnüı ve büyük bir 
intizamla yapılmıştır. 

Bayram münasebetiyle baştan bap 
donanan tchrin her tarafında toplantı· 
lar yapılmıf, heyecanlı tezahürler ol· 
muştur. 

Kadıköyünde, U ıküdarda, Taksim 
Cumuriyet meydanında, Adalarda Cu· 
muriyet Halk Partisinin bütün ocakla
rında büyük toplantılar olınuı, birçok 
söylevler verilmiştir. 

Gece büyük fener alayı yapılmıştır. 

lzmirde: 
İzmir, 29 (A.A.) - Bugün cumurl· 

yet bayramının 13 üncü yıldönümü ol· 
mak münasbctiyle ıehir baştan başa 
donatılmıt. bayraklarla süslenmiş, yer
yer zafer takları yapılmJftrr. Sabahle
yin saat ackizde lzmirde mevcud spor 
kulüpleri mensuptan son kararla spor 
kulüplerinin Parti kurumları arasına 

kabulleri dolayıaiyle kalabalık bir kit· 
le halinde ve spor kıyafetleriyle hil· 
kilmete gelerek tenhüratta bulunmut
lar, 8Cvinçlerini izhar etmiflerdir. Saat 
.ekiz buçuktan dokuz buçuğa kadar hll
kümet daireainde ilbay Faslı Güleç bay
ram tebrikitı için bir kabul resmi ver
miıtir. Kabul resminden aonıa erkiaı 
bükümct ile birlikte milstahkcm mevki 
komutanlık dairesine gidilerek mulra· 
beleten tebrikitta bulunmutlardır. Hun
dan sonra l.mıirdeki koneoloalar h6lril
mctte ilbayı ziyaret ederek cumuriy~t 
bayramını lrutlamıJlardır. Saat on bir
de cumuriyet alanmda Atatürk heykeli 
önünde toplanan on binlerce halkın hu
zurunda kara ve deniz ve hava kuvvet· 
lerimizle bütün okullar, öğretmenler, 

talebeleri ve izcileri tarafından bir ge
çit resmi yapılmıştır. Geçit resminden 
önce süet mızıka erkinlik marşını çal
mıt ve mal'Jtan sonra ilbay Fazlı Güleç 
bir söylev vermiştir. Verdiği söylevin
de eski devirle cumuriyet idaresini mu
kayese eden ilbayumz, saltanat devrin
de bütün devlet mekanizmasının yaban
cı unsurlar elinde bulunduğunu ve böy· 
lece yabancı malzemelerle idare olunan 
memlekette devlet çarkının pek bozuk 
ve sarsıntılı gittiğini, türkün yabancı
lar elinde Adeta esir hükmünde olduğu· 
na işaret ettikten sonra o devirlerde her 

şeyin fenasına ''alaturlia,, denildiğini 
söylemiştir. Sözüne devam eden Fazlı 
Güleç, timdi yeni Cumuriyet devrinde 
"Alaturka,, demek türk zekasından türtC 
lrf anmdan başka kiınscnin bcceremi· 
yeceği bir ı, demek olduğunu söylemiş 
ve söylevine ıu sözlerle son vermiştir: 

"-Yaşasın büyük türk milleti ve o· 
nun bugünü yaratan büyük atası.,, 

Yeni ve temiz elbiselerini giyen hali( 
yeryer tertib edilen eğlence yerlerinde 
toplanmakta, neşe ve zevk içinde bugü~ 
nü kutlarken bugünün yaratıcısına son~ 
suz saygı ve şükranlarım sunmaktadır· 
lar. Gece fener alayları yaprlacağı gibi 
ilbaylık tarafından kültür park 2'.azino• 
sunda bir balo verilecektir. 

Yurdda bayram 
Yurdun her tarafından aldığıml. 1 

telgraflarda, cumuriyet bayramı dolayı .. 

siyle bütün şehir, kasaba ve köylerirı. 

donatıldığı, her tarafta geçit resimleri 
yapıldığı, söylevler verildiği ve gece de 

fener alayları tertib olunduğu bildiril .. 
mcktedir. Spor kurumlarının Cumuri .. 
yet Halk Partisine bağlanması dolayı• 
siyle sporcular da ayrıca her tarafta se· 
vinçlerini izhar için tezahürler yapmış .. 
lardır. 

Amasrada bayram dolayısiyle Ata· 
tiirkün bir büstünün açılma töreni ya
pılmış, bu vesile ite Amasra iki hayra• 
mı bir günde kutlamıştır, · 

Dışarıda bayram 
Viyana, da: 

Viyana, 29 (A.A.). - Türkiye milli 
bayramı münasebetiyle federal başkan 

B. Miklas Atatürk'e bir telgraf çekerek 
kendisi ve milleti için en samimi temen .. 
nileırini bildirmistir, 

• 
Bükreş, 29 (A.A.) - Hususi mubabi· 

rimizden: 

Cumuriyetin yıl dönümü doJayısiyle 

bugün türkiye büyük elçiliğinde büyüte 

bir kabul resmi yapılmış ve hükümetle 
dış işleri bakanlığı erkanı, kor diplo· 
matik, yerli ve yabancı gazetecileri ve 
ajans delegeleri ziyafette hazır bulun• 
muşlardır. 

Ayrıca Bükreş radyosu milli bayra• 
mımız dolayısiyle akşam neşriyatında 

istiklil, Atatürk ve Cumuriyetin onun• 
cu yıl dönümü marılan ile halk prkı· 
larmı nakletmiştir. 

\: 
Gerek Universül, gerekse öteki Bük

ıeş gazeteleri idarehaneleri önündeki caı 
mcltinları, Cumur batkanım.ızın resimle-

ri ve Tiirkiyenin terakkilerini gösteren 
resimlerle aüalenmifti. Bugünkü gucte 
ler, Cumuriyettenberi türkiyenin maz• 
har olduğu terakkilerden bahseden si• 
tayaşkir makaleler neıretmiılerdir. 

Sporc1ılann bayramı 
Partiye üye olan sporcular 

bunu kutlayacaklar 
Türk Spor Kurumunun aon kongre• 

sinde izhar edilen temenni üzerine Türk 
spor kurumunun C. H. Partisine aza ola• 
rak kabul olunduğunu evelce yazmış• 

tık. Bugün Ankara sporcuları bunu kut· 
layacaklardrr. Saat 14 Ge bütün kulüp 
azilan Ulus meydanında toplanacak· 
tar •e buradan hareket ederek alay ha .. 
tinde Yenitchre Parti ilyönkurul• ö
nüne gideckelerdir. Parti önünde ken
dilerine Parti Genyönkurulunun karaıt 
blidirilecektir. 

Vali, belediye reisi ve parti bafkanı 
B. Tandoğan da kulüp mümessilleri şe• 
refine bir çay ziyafeti verecektir. 

Anonim Türk 
Sigorta Şiı;keti 

Sigorta tekniğininmoder n esaslan üzerine kurulmuş en kuvvetli finansal gruplar~ = ... tinad eden milli bir sigorta şirketidir. 
1stnabul Y enipostane karşısında Büyük Kmacıyan Han. Telefon: ' 294 

Sigortaya aid her müşkülünüz hakkında kişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz. 
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Muhterem Misafirlerimiz 

BB. Stoyadinoyiç ve Eideınann dün al{.· 
şam Ankara palastaki ziyafette hulundulr 

Yugoslav gazeteleri, sayın hükümet reisinin An
kara ziyareti ve büyük bayramımız dolayısiyle 

dostane neşriyatta bulunuyorlar . 
Yugoslavya Başvekili Ekselans Sto

yadinoviç dünkü geçit resmini takib et
tikten sonra Başvekil İsmet İnönü ve 
Dış işleri bakanı Dr. Tevfik Rüştü Ara· 
tırn refakatinde olarak sahadan ayrılır· 
ken halk sayın misafire karşı büyük 
bir sevgi tezahüri.i göstermiştir. Bil· 
hassa büyük misafirin ikamet ettikleri 
Ankara Palas oteli önünde toplanmış o
lan binlerce halkın iki hükümet reisi
nin resmi geçitten otele dönüşleri esna
Binda göstermiş oldukları tezahür 
fevkalade bir manzara ar.zetmiştir. 

Otele gelişlerini müteakib iki hükü· 
met şefi ve hariciye vekilimiz arasında 
görüşmelere başlanılmıştır. Epeyce U• 

zun sürmüş olan bu müzakere esnasın
da otelin önünde toplanmış bulunan halk 
muhterem msafiri alkışlamış ve bu iç
ten sevgi tezahürü karşısında Ekselans 
Stoyadinoviç ile başvekil İsmet İnönü 

DÖRT SENELiK ALMAN 

PLANI HAKKINDA: 

B. Göringin mühim 
bir nutl{u 

Berlin, 29 (A.A.) - Dün Berlin.ie 
6por sarayında 4 senelik plan hakkında 
bir nutuk veren B. Göring, bu planın 
hülasasının, alman devletinin şerefini 

ve alman ulusunun hayatını temin et· 
mek olduğunu söylemiş, Almanyanın 

eski ve yeni ekonomik vaziyetini mu
kayese ettikten, bugünkü Almanyanın 
dünyanın karşısına büyük bir d~vlet o
larak çıktığını ve bu vaziyete kendi gay
retleriy le eriştiğini anlattıktan sonra, 
timdi de Almanyanın ham maddeleri 
sulhçu vasıtalarla elde etmeğe !jalışdı
ğını tebarüz ettirmiştir • 

Elindeki bütün parayı "tamirat,, i· 
çin veren Almanyanın ham maddeleri 
para ile satın alacak vaziyette olmadı
ğına işaret eden B. Göring, dört sene
lik planın bir zaaf aUimeti olduğunu 

sananların aldandıklarını, dört sene 
sonra fikirlerini değiştirmek mecburi· 
yetinde kalacaklarını anlattıktan sonra 
Almanyada kilometre murabbaı başına 
136, lngilterede ise kilometre murab
baı başına 137 nüfus isabet ettiğini, ln
gilterenin bu kadar kesafet için dünya· 
nın Uçte biri genişliğinde müstemleke· 
lere sahih olduğunu, Almanyarun kU
çilk bir müstemlekesi olsaydı bugünkü 
ticaret meselelerinin hiç birini ortaya 
atmıyacağını söylemiş ve dört senelik 
planın gerçekleşmesi için hiç bir şey • 
den kaçınılmıyacağını ilave etmiştir. 

Bu nutuk İngilir, fransız ve italyan 
gazetelerinde büyüle akisler uyandır

mıştır. 'Gazeteler nutkun bilhassa müs
temlikeler hakkındaki kısmına ehemi
yet vermektedirler. Övr gazetesi bu 
nutku İngiltereye karşı bir itham say
maktadır. 

İngiliz gazeteleri planın tafsilatına 
aid kısımlara ehemiyet veriyorlar. 

balkona çıkarak halka teşekkür etmiş· 
lerdir. 

Dün akşam Ankara Palasta Yugos
lavya Başvekili Ekselans Stoyadinoviç 
ve Sovyet Rusya Ossoaviakhim ba~kanı 
General Eidemann'ın ve Kordiploma
tikin de bulunduğu büyük bir ziyafet 
verilmiş ve bu ziyafeti Cumuriyet Halk 
Partisinin suvaresi takib etmiştir. 

General Eicleman'ın takdirl1>ri 
Dünkü geçid resminde Atatürk'

ün tribününde bulunmakta olan sovyet 
Rusya Assoaykhim başkanı general Ei
deman geçid resmi esnasında Türkkuşu 
planör ve paraşütçülerinin uçuş ve at· 
layışlarını büyük bir alaka ile takib et
miş ve Türkkuşu kurumunun pek kısa 
bir zaman içinde elde ettiği neticeden 
ve genç planör ve paraşütçülerin mu
vaf fakiyetlerinden dolayı takdir hisle
rini Atatürk'e arzetmiştir. 

Yur.oslav gazetelerinin ne~riyntı 
Belgrad, 29 (A.A.) - Bu sabah çı· 

kan bütün yugoslav gazeteleri, Başba· 
kan Stoyadinoviç'in Ankarada geçirdi
ği ilk gün dolayısiyle yaprlan merasi
mi uzun uzadıya mevzuubahe etmekte• 
dirler. Dün Ankarada verilen gala ziya· 
feti esnasında her iki memleket başba
kanları tarafından söylenen nutukların 
metnini neşreden gazeteler, türk-yugos-
lav deniz ve ticaret anlaşmasının imza
sını müteakib İsmet İnönü tarafından 
yapılan beyanatı da dercetmektedirler. 
B. Stoyadinoviç'in ttirk hüklimet mer
kezindeki ikameti hakkındaki tafsilat
la beraber, gazeteler, bu ziyaretin ehe
miyetini tahlil eden uzun makaleler neş
retmektedirler. 

"Türk milli bayramı,, serlevhalı bir 
yazısında Vreme gazetesi diyor ki: 

"On üç sene önce bu tarihte, Türki
ye Büyük Millet Meclisi, sevgili Şefi 
Kamil Atatürkün himayesi altında. türk 
cumuriyetini ilan etmif bulunuyordu.,, 

Yeni Türkiyeyi hazırlayan başlıca 

merhaleleri kaydeden bu gazete yazısı
nı şöyle bitirmektedir: 

"Tilrklerin milli bayramlarını kutla
dıkları bu büyük günde, milletimiz, en 
salahiyetli bir mümessili olan B. Sto
yadinoviç vasıtasiyle, türk milletine en 
18.mimt tebriklerini takdim etmekle me.
auddur.,, 

Aynı mevzu hakkında bir başmalCa
le ne,reden Novosti Zagreb gazetesi, 

, Türkiyenin Balkan antantı ile Akdeniz 
ve p.rktaki mevkiini gözden geçirmek
te ve ezcümle demektedir ki: 

''Türk-yugoslav münasebetleri men
faatleri bir ve aynı thelikeler karşısın
da bulunan her ilri memleketin sıyasat 
ve cogarfi vaziyetlerinin tabii bir neti· 
cesidir. Merkezi Avrupa ve Akdenizde
ki kararsızlık, küçük antant ve Balkan 
antantında hususi menfaatleri otan Tür
kiye ile Yugoslavyanın sıkı bir işbirli
ğini emretmektedir. Başbakan Stoyadi
noviç'in ziyareti bu sıyasal vakıaları 

teyid etmekte, ve bugünün çok mühim 
şartları içinde türk devlet adamları ile 
teması mümkün kılmaktadır.,, 

El işleri ve küçülı 
sanatlar serg:si 

Türk sanat zevkinin parlak eserlerini bir araya top 
layan sergi, her gün binlerce ziyaretçi tarafından zi
yaret edilmektedir. • 

Hergün 11 den 21 e kadar 
Duhuliye: Bngiin ve salı giinü 25 kr. 

Başka giinler 5 kr. 
SERGiDEN MUTLAKA B IR HATIRA ALMALISINIZ 

Alt katta aatış salonunda her gün satıı yapılır. Teşhir edilen eıyamn 
aatııına pazartesi b~lanacaktır. 
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ULUS SAYFA 5 

B. Largo Kaballero nun madridlilere beyannamesi 

"Kati bir hamle yapmak zamanı gelmiştir,> 
General ~·ranlio hül{.ümetçilere hir ültimatom vererel{. şehrin 
teslimini istedi;ileri karal~ollara teslim olanlar öldürülmiyeceli 

B. Eden Avam Kamarasında İspanya işi hakkında beyanatta bulundu 
Madrid, 29 (A.A.) - Başvekil Mad

rid halkına hitaben bir beyanname neş
retmiştir. Bunda deniliyor ki: 

"- Kati bir hamle yapmak zamaru 
gelmiştir. Düşman bizim muzaffer ol
mak azmimize karşı tecavüze başlamış
tır. Meşru hükümet, nihai galebeyi te· 
min edecek her türlü vesaite maliktir. 
Bütün esirlerin canlarına dokunulmama
sını emrederim. Hükümet, faşizme kar
şı bir istihkam olan Madridi kurtarmak 
için elinden geleni yapacaktır. 

General Franl;:o iUtimaotomunu 
verdi 

Tenerif, 29 (A.A.) - General fran
ko, Matlrid hükümetine bir ültimatom 
vererek şehrin teslimini istemiştir. 

Öte taraftan general Varela, radyo 
ile Madrid ahalisine hitaben bir nutuk 
söyliyerek nasyonalistlerin ileri karakol-

Ulıı Onder 
Yugoslav matbuat 
münıessillerini 

l(.ahul etti 
(Ba~r 1. inci sayfada) 

Doktor Stoyadinoviç hazır olduğu 
halde yaptıklarından dolayı se
vinçlerinin bir kat daha fazla ol
duğunu kaydeyledikten aonra de
mişlerdir ki : 

"- Görüyorsunuz ki ve müşa
lıed e etmi§rinizdir ki, türk devlet 
adamları ve türk milleti yugoslav 
milletine, yııgoslav devletine ve 
yugoslav hükümetiııe karıı en •a· 
mimi hisler be.Iemektedirler. 

Bu dostluk tezalıürünün bütün 
Türkiye tarafından Yugo.Iauya 
hakkında beslenen hakiki hi.lere 
tercüman olduğuna eminim. 

Tahakkuk ettirdiğimiz müıte· 
rek do•tluk deoam eduektir. Bu 
do•tluğun devamına ve daima da· 
ha ziyade resanet bulmcuına çalı
ıacağım. llu dostluk bütün sulh 
doıtlan için bir remiz teıkü eder. 
Böyle bir dostluk ancak insani ue 
kardeı hisleriyle istikrar bulabi
lir· 

iki milletimiz ara•ındaki dost
luk, ifade.ini yalnız sözlerde bul
muyor. Bu söylediklerim kuvveti· 
ne inananların bir ifaden olarak 
telakki edilmelidir. 

Türkiye üe Yugoslavya arasm
da mevcud sağlam müncuebeller 
bütün balkan milletleri ara•ında 
mevcud olm<Uı iktiza eden müna
sebcfierJendir. Balkanlar bu idea
le doğru ne kadar fazla yükseli.r
lerıe, saadet ve terakkiieri o 11is· 
bette artar.,, 

Cumur Reisimiz bunu mütea
kib Yugoslavya gazetecileriııden 
asil yugosla v milleti hakkındaki 
dostluk hislerine terceman olmalcı·· 
nnı istemitlerdir. 

Yugoslav gazetecileri namına 
cevab veren politika gazetesinden 
Y ouimoviç, Cumur Reisimize 
minnetdarlığını arzetnıit ve yu
goslav matbuabnın, dostluk ve 
kardeşlik eserine devam edeceğiui 
temin eylemiştir. 

Bunun üzerine Atatürk demiş
tir ki : 

"-Türk matbuatına da her 
zaman tekrarladığım gibi bu dost
luk hisleı-ini ehemiyclle kaydet
mek yugos!av matbuatı için de mu
kaddes bir vazifedir. Bu yalnız 
mukaddes bir vazife değil aynı 
zamanda bir vatan boıcudur.,, 

lanna teslim olan kimselerin hayatlar-t 
run bağışlanacağı vadınde bulunmuştur. 

B. Ederı'in avam kamarasındaki 
beyanatı 

Londra, 29 (A.A,) - Avam kamars
sında İspanya hakkında konuşmaları a
çan B. Eden, isyan hareketinin başlan
gıcındanberi vuku bulan hadiselerin ta
rihçesini yaparak demiştir ki: 

"- Fran~ız hükümetinin ademi mil
dahale teşebbüsünü ingfüz hükümetinin 
kuvvetli tazyiki tesiri altında olarak 
önayak olduğu hakkındaki şayia ta· 
mamiyle asılsızdır.'' 

Bundan sonra Sovyetler birliğinin 

Portekiz aleyhindeki ittihamlardan bah-

seden B. Eden demiştir ki: 
"Bu ittihamları teyid eden hiç bir 

maliımata sahib değiliz, ademi müda
hale komitesi bir tek sovyet ittihamını 
haklı göstermemiştir. Ademi müdahale 
siyasası Avrupada sulhu idame ettire
cek en doğru siyasa idi, tamamiyle is· 
panyol hükümeti aleyhine !jevrilmiş de
ğildi. Fransa hükümeti ile sıkı temasta 
bulunmıya devam edeceğiz ve kararla
rımızın beraberce alınacağını ümid e
derim. Çünkü iki demokratik hüküme
tin oynıyacakları büyük ve mesuliyetli 
rolleri . vardır. Komitenin karşılaşmış 

oldukları son güçlüklre, anlaşma tama
miyle inkıtaa uğradığı takdirde baş 

gösterecek olan tehlike hakkında bir 
fikir vemıiye yeter. Çünkü o zaman 
her iki tarafa tıiHl.h ihracını müsaade et
mekten başka yapılacak bir şey kalmı· 

yacaktır. 

lngiliz lıühümetinin kanaati 
İngiliz hükümetinin kanaatine göre, 

bu hal, tam bir kargaşalık ve ke~meke!· 
le, milletlerarası şikayetlere ve belki 
de barba kapı açmış olacaktır. İngiliz 
hükümetinin alakalandığı derecede, si

yasamıza lbağh bulunmaktayız. 

Harb tehlikelerini tahdid etmek için 
bir vasıtaya ümid bağlamIJ olduğumuz 
umumiyetle malumdur. O vasıta da, de
mir perde &iyasasıdır.'' 

B. Eden eözlerini §Öyle bitirmiıtir: 
••- İngiliz: milleti ademi müdahale 

siyasasına arka olmaktadır. Çünkü bu 

millet, İspanyadaki muhasamayx doğu
ran sebeblerden son derece müteessif o
lup, ingiliz hükümetini, büyük bir bet
baht memlekette cereyan eden çarpış
manın bir an önce durdurulması için te
şebbüsler yapmak vazifesiyle mükellef 
bilmektedir.'' 

Bir mebsuun sözleri 
lşçi muhalefetne mensub olan B. 

Grimud, ispanyol ihtilalini bazı yaban
cı devletler tarafından büyük bir ihti· 
timam ile hazırlanmış ve beslenmiş bir: 
suikast olduğunu iddia etmiştir. Ciddi 
bir tekilde ayak altına alınını§ olan a· 
demi müdahale anlaşması tahdid edil· 
dikten, ve Madrid hükümetinden ziya· 
de asi kuvvetlerle temasa girişmek kabil 
olduktan sonra İngiliz hükümetinin bu 
husustaki sükGtu hayret uyandıracak .. 
mahiyettedir. 

ispanyadaki yabancılara 
I ngilterenin yardımı 

e Bundan sonra yeniden söz alan B. 
Eden, İspanyadaki ingiliz filosu ile 
konsolosluk erk~nının yabancıların tah4 

liyesi hususunc1a yapmış oldukları hiz· 
metleri zikrederek demiştir ki: 

\
1

- Bu hususta bir~ok hüküınetler• 
den almış olduğumuz teşekkürler, resmi 
vesikaların çok daha üstüne çıkan bir 
mahiyettedirler.,, 

B. Blum'u hjrmetle anan B. Eden, hiç 
kimsenin, fransız başbakanının üzerine 
almış olduğu işi kolay olarak telakki e• 
demiyeceğini söylemiş ve ademi müda· 
hale anlaşması teşebbüsünün bir cesa• 
ret hareketi olduğunu kaydetmiştir. 

Hic; bir llcvleı t~panya İ(·İn 
lıar'ba girmemeli 

Muhalefet liberalleri lideri B. SinJC. 
ler, hiçbir devletin İspanya için harba 
girmek istemediğini söyliyerck demiş• 
tir ki-

••- Ümid ederiz ki, ingiliz hükUm~ 
ti, her iki taraftaki ateşi körükliyenle4 
ri durdurmak lçin enerjik bir şekilde ha 
rekete geçecektir. Ademi müdahalenin 
terkedilmesinl istemiyorum, fakat isi· 
ter tarafından kazanılan muvaffakiyet. 
lerin faşistler için de bir kazanç ve Av· 
rupa sulhu için korkunç bir akibet teJ
kil etmesinden korkuyorum.,. 

ADEMİ MÜDAHALE KOMİTESİ 

İtalya ve Portekizin anlaşmayı bozdu +.:lan 
hakkındalu iddiayı varid görmedi 

Londra, 29 (A.A.) - İspanya işle
rine ademi müdahale komitesinin dün
kü içtimaı 6 saat sürmüş ve ve saat 23 e 
doğru tatil edilmiştir. 

Ancak sabahın birinden sonra ne~
redilen 17 sayfa tutan zabıt hülasası 

tebliğinde ezcümle denilmektedir ki~ 
Komite sovyet delegesi hariç olmak 

üzere italya ve portekiz'e karşı ileri 
sürülen anlaşma bozulması iddialarının 
sabit olmadığına karar vermiştir. 

Lord Plimut, ingiliz hükümetinin 
yegane kaygusunun ancak ispanyadaki 
anlaşmazlığın milletlerarası bir mahiyet 
almasına engel olmak olduğunu bildir

miştir. 

Portekiz hükiimeti sovyetler tara
fından ileri sürülen portekiz limanları
nın kontrolu hakkındaki teklifi kabul 
etmemiştir. 

Komite tali komitesinin tavsiyesini 
tasvip etmiştir. 

Bu karar.ı göre, bundan böyle komi
tenin ve tali komitenin toplantısından 

sonra çok geniş birer tebli ğ çıkarılacak 
ve fevkalade hallerde komitenin ta w i
bi ile bu tebliğe delegeler tarafından 

tevdi edilen vcsikn!:ırla •:-!) lan beya
natların tam metinleri bu tebliğlere 

lef edilece~tir. 

İtalyan delegesi B. Grandi, sovyet be• 
yanatının sarih olmamasından şikayet 
etmiş ve dünya gazetelerindeki heyeca· 
nı sovyetlerin doğurduğu gibi anlaşmaz
lık halinde bulunan iki taraftan birini 
harbi u:.:atmağa teşviki de gene sovye.t• 
lerin yaptıfını bildirmiştir. 

Sovyet delegesi B. Maiski, hükümo 
tinin Portekiz limanlarını kontrol hak· 
kmdaki teklifi ile Lord Playmut'un ls· 
panya sınır ve limanlarını kontrol hak· 
kında önce yaptığı teklifi uzlaştırmak 

niyetinde olduğunu söylemiştir. 
Lord Plimut delegelerden bir çoğu

nun yapılan teklifler hakkında hilkii· 
metlerinden talimat almak niyetinde 
bulundukları ihtimalini ileri sürmüştür. 

Portekiz delegesi sovyetlerin hattı 

hareketlerınin 6ayrı sarih mahiyetinden 
şikayet etmiş ve: "Burada bulunması 
sovyetler birliğinin lı.ala kendisini an• 
taşma ile ~ğlı saydığmı gösterir mi ? 
sovyetlcr btiyiık elçisi Maiskinin huzu· 
runda Porteki& hakkındaki şikayetleri 
müzaker7 etmek gü5 olacaktır,, demiş· 
tir. 

İtalyan ôel~gesi hükümeti aleyhim:, 
ileri s ir ül~n ifüamların hep;:,ini reddet• 
miştir. 

- Sayfayı çeviriniz -
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Sovyet delegesi bu beyanatın alman 
cevabı gibi tatmin edici olmadığını bıl
tlirmif ve italyan hükümctinin gerek 
lspanyada, gerek Mayorkada anlaşmayı 
çiğnemcğe devam etmiş olduğunu ileri 
sürmüştür. 

Lord Pliymut bunun üzerine demiş
tir ki : 

"- İtalyan aleyhine vaka göstererek 
ileri sürülen ithamların gözden geçiril
mesi bu neticeyi vermiştir: ya bu vaka
Jarın delilleri yoktur, yahud bunlar İtal
yanın anlaşmaya iltihakından önce vu· 
kua gelmiştir. Ve yahud da ileri sürü
len vakalar hiç vukua gelmemiştır. 

B. Korben, fransız bükümetinin a
demi müdahalenin devamını tam suret· 
te tasvib .etmekte olduğunu, anlaşmanın 
fili surette tatbiki için elinden geleni 
yapacağını, her nevi pratik kontrol pro
jelerini gözden geçirecegini ve öteki 
ihükümetlerin üzerinde uyustukları bü
tün tedbirlere iştirak edecegini bildir
miştir. 

Lord Plimut, sovyetlerin vaziyeti
nin sarih olmadığına i93ret ederek şu 
suali sormuştur. 

"Sovyetler birliği halen kendisini an
laşma ile bağlı mı sayıyor, yoksa asilere 
mühimmat verildiğini düşünerek teah
hüdlerinden kendisini sıyrılmış mı gör
mek niyetinde bulunuyor?" 

Sovyetler tali konıitedı•n 
rekilmiyor 

Londra, 29 (A.A.) - Sanıldığına gö
re Sovyetler birliği, ispanya işlerine a
demi müdahale komitesi ile tali komite 
toplantılarına iştirak etmekte devam ey
liyecektir. Buvaziyet "sovyet delegesi 
büyük elçi Maiaki'nin gazetecilere yap
tığı beyanatla da teeyyüd etmetkedir. 

Komitenin önümüzdeki toplantısı 
çarşamba günü, tali komiteninki ise pa
zartesi günü yapılacaktır. 

BELÇIKA'DA: 

B. Spaak dı~ siyaseti izah ~tti 
Brüksel, 29 (A.A.) - Dış işler ba· 

kanı dün parlamentoda verdiği nutuk· 
ta Belçikanm harbten önceki bitaraflığa 
dönmesi ve Milletler Cemiyetinden ay
rılmasının mevıu bahis olmadığını an
latmış, bugünkü kollektif emniyetin sul
hu temine pek te yaramadığına ışaret 
ettikten soma kuvvetli olmak lüzumu
nu da tebaruz eHiımiş ve kıralın nut
kuna, askeri bsmının harici siyasetten 
ayrılmayacak bir şekil teşkil ettiğıni 

bildirmiştir. 

Askt•rlik nıiiddt•ti uzatıldı 
Hiıkumet bir kramame ile askerlik 

müddetini uz.atmiştır. Kararname onü
müzdeki sene başlangıcından ıtibarcn 

tatbik edılecc;ktir. Belçika ordusu 
44.000 kişıliktir. 

ÇEKOSLOV AKY A'DA: 

Kıral Karol'un Prag yolt•ulnğu 
Prag, 29 (A.A.) - Neşredilen bir 

tebliğe göre, dün kıra! Karo! ile cumur
reisi Benes ve iki dış işleri bakanları 

BB. Krofta ve Antonesko arasında ce· 
reyan eden siyasi görüşmelerde ıki 

memleketin dış siyasetini alakalandııaıı 
bütün meselelere küçük antant siyaseti 
ve Avrupa siyasetinin en esaslı mese
leleri bahis mev7UU edilmiştir. 

Bükrcş, 29 (A.A.) '- Raclor ajansı 
bildiriyor : 

Gazeteler, kıra! Karolun Pragı zi

yareti ile me~gul olmakta ve Çekoslo

vakya halkı ile hükumet makamlaı mm 

Romanya kıralına göstermiş olch.kları 

heyecanlı ve muhteşem hüsnü kab1.ıie 

sayfalar ayırmaktadırlar. 

Türk - yunan ticaret 

münasebetleri hakk1ndtı1 

iktisad Vekaletinin ilci 
tebliği 

tktisad Vekaletinden: Bedeli ban, 
kaya yatırıldığı halde tediye tarihin
den üç ay zaıhnda Yunanistan dahiline 
alınmayan mallar hakkında Yunanistan 
finans ve ekonomi bakanlıklarınca aşağı
daki karar alınmıştır : 

"Kanunen saliihiyettar bir banka ma
rifetiyle paıası tediye edilmiş olan mal

lar. hesahlaı ı tesfiye edilcligi tarihten 
üç ay zarfında memlekete, istihlak edil-

mek uzeı ı!, i<lhal olunmadı klan takdir
de on misli gümrük resmine tabi tulu· 

' 
laca klan] ır. 

Eedelınin yatırıldı gına mütedair 

banka ta:.dikn::ımesinin veya maim mem

lekete girebileceğine dair Yunanistan 

lıankas ının vesikası altında bulunan ta-
' ih.. mcLkfır ıni.ıhletin mebdcidir. 

Yul-an<laki malların alınmasından 

evvel parası yatırılmış olan mallara aid 

üç aylık mühletin mebdei işbu karar
namenin neşri trihidir. (A.A.) 

İktisd Vek<lletinden 

10-11-934 tarihlı türl: • yunan ticaret 

SOVYETLER BIRLlClNDEı 

Döviz meseleleri hakkmda dev1et 
bankasmın bir tebliği 

Moskova, 29 (A.A.) - Finans halk 
komiserliği ile Sovyetler birliği devlet 
bankasının gazetelerde neşredilen bir 
tebliğine göre, Sovyetler birliği halk ko
miserleri konseyinin 27 ilk teşrinde al
dığı bir karara göre, fransız frangının 
devalüasyonu dolayısyile yabancı dövi.r.
lerin çervontsiye tahvili, ihrac:ıt ve it
halat hesablarının tasfiyesi ve diğer her 
nevi döviz maumelatı, bundan böyle, bir 
ruble 4/ 25 fransız frangı kıymet Ütf".· 

rinnen yapılacaktır. 

Mogolistan ha~haksnı 
1\loı-ıko-,·ada 

Mosı<ova, 29 (A.A.) - Mogoııstan 

halk cumuriyeti başbakan ve dış işleri 

bakanı B. Amor dün buraya gelmiştir. 

lliikiinwtri lmvvctlerirı şefi 
öldiiriildii 

Paris. 29 (A.A.) - Koronya radyo
sunun bildirdiğine göre, Madrid'deki hü
kümetçi kuvvetler şefi kaymakam Lopez 
öldürülmÜ§tÜr. .Hükümetçiler Lopeı'in 
tabancasını karıştırırken kazaen öldüğü
nü bildirmekte iseler de nasyonalistler 
Lopez'in komünistler ve yahud anarşist
ler tarafından öldürüldüğü kanaatinde· 

anlaşması mucibince Yunaniı.tandan dider. 

Türkiyeye idhal eclilecek malların öde- &? O ......, 7J..11JC1Ji1J:C~ O O 

nilmesi için teclaviile çıkanlmış olan Doktör - Operatör 
"Bom; de Caisse •. !erin 31 kanunsani 

1937 tarihine kadar muteber olmaları Nejat Kulakçı 
ve gene mezkur anlaşma mucibince baş

lamış olan hususi takasların mezk•"ır ta

rihe kadar ikmal edilebilmesi Yunanis-

ANKARA, CEBECİ RASTA· 
NESİ KULAK, BURUN V~ 

BOÔAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arı.ası 

Cwnuriyet Bayramı 
Günlerindeki Radyo 
Neşriyat programı 

Ankara ve İstanbul Radyoları 
birlikte çalıtacaktır. 

30 Teşrinievvel 1936 Cuma 
Saat 
12.00 - 12.05 
12.05-- 12.25 

12.25 - 14.00 
19.00 - 19.05 
19.05 - 19.25 

19.25 - 22.00 

İı>tiklal Marşı. 
Ekonomi işleri hakkın• 

da İktisat Vekaleti baş• 
müşaviri Sami lşbay'ın 
konferansı. 

Müzik. 
İstiklal Marşı. 
Kültür işleri hakl<ında 
Talim ve terbi}"e dai resi 
reisi İhsan'ın konferansı. 
Miizik. 

İzrnirde yoksul işçiler için . 
aşevı 

İzmir, 29 (A.A.) - Kızılay kttrumıJ 

Halkapınarda yoksul işçiler için mo• 
dern bir aşevi açmıştır. Aşevinin açılma 
merasimi ilbayın bir söyleviyle başla• 
m1ş, 150 işçi ve parasıza sıcak yemek 
dağılmıştır. Bundan sonra her gün be!f 
kuruş mukabilinde işçiye sıcak yemek 
ve ekmek verilecek ve lzmirin muhtelif 
yerlerinde bu şekilde aşevleri açılacak• 
tır. 

~~ 
1.11.936 dan 31.12.936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 
ı - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczane1eıi 
4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
5 - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri tan bankasınca da kabul edilmiştir. 
(A.A.) 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. ı 
91lJJl.1'YIYtCRS ~ 7 - Cumartesi İstanbul eczanesi 

Kültür Bakanlığı B•• 1.. t k•t bl ld • El ı·ı 
tarafrrı dan bastırılan u un me~~ ep ı a arı ges ı. ı.a ı Na.citlen alınız. 

Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

............................ ~ ...... , ...................................... ~ .. ı--m:ıl5 ..... -.......... ll!!DW! ............................. . 

1 MİLLi MÜDAFAA VEKALETİ 1 
~ATIN ALMA KOMISYONU İLANLAR 

ı - Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 15.000 metre 
pijamalık bez açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parıısız almak ve örneğini görmek istiyenle
rin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikaları 281 lira 25 kuruşluk teminatları ile birlikte i
hale günil olan 2-11-936 P. ertesi günü saat 14 de M. M. V. SA. AL. 
KO. na gelmeleri '1350) 2-4971 

iLAN 
1 - Otuz bin metre tayyare kanat bezi ile 65.600 metre tayyare 

'kanat şeridi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Hepsine biçilen ederi kırk bin lira olup ilk teminat parası 

3075 liradır. 
3 - İhalesi 3 • ikinci teşrin • 936 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 205 kuruşa komisyondan alınır. Şartnameler biz

zat Ko. na müracaat edilerek alınır. Muhabere ile şartname gönde -
rilemez. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle M. M. Vekaleti sa· 
tın alma Ko. na ihale saatından en az bir saat evvel teklif mektupla-
rını vermiş bulunmaları. (1371) 2-4963 

BtLtT 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 11 lira olan 1100: 1200 takım 

ppkalı elbise harb okulu talebesi için kapalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Elbiselere ait yalnız .kumaş Vekalet tarafından verilecektir. 

Diğer bütün malzeme ve işçilik müteaahide aid olacaktır. 
3 - Şartnamesini parasız almak ve elbise ve diğer malzemenin 

6rneklerini göremek isteyenlerin her2"Ün öğleden sonra komisyona 
eelmeleri. 

4 - İlk teminat mikurı 975 liradır. 
5 - İhalesi 6-11-936 cuma günü saat t 1 dedir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek 
tublarmı ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V . Sa. Al. Ko. 
na vermeleri ( 1430) 2-5054 

BİLİT 

.... 1 - 63 bin 64 metre yatak kılıflığı bez müteahhit nam v,. hel'Cl
l>ına açık eksiltme ıle satın alınacaktır. 

Hepsine biçilen ederi (20029) lira 13 kuruştur. 
3 - İhalesi 17-11-936 sah günü saat il dedi.-. 
4 - Şartnamesi parası~ olarak Ko. dan alınır. 
S - ilk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 

.5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve l490 sayıır kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve sc.atında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (1572) 2-5244 

İ7-mİr Ravındırlık 
" 

DirektörliiO-ünden: 
l - İdareı husuaiyeye aid İzmir Ağamemnun Ilıcalarında yeni

den yapılacak asri ve fenn: bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Di
rektörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere pro· 
jesinin tanzimi müsabakaya konulmuştur. 

2 - istekliler krokisi v~ şartnameye göre tanzim edecekleri 
plan ve projeyi 30-11-936 tarihinde İzmir Bayındırlık Direktörlü
ğüne teslim edecektir. 

3 - İstenilen şerait dairesinde tanziın olunacak projelerden Na
:fıa direktörlüğünce intibah edilecek ve Nafıa Bakanlığınca da tas
dik ve kabul edilecek II proje sahibi de ( 500) lira mükafat verile
cektir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktör1;ie-ü-
ne müracaat etmeleri. (634) 2-4923 

T.M. t~ 
BÜVÜı 

,,,~,,.., 

8ir Yeriraen bin kazanabilirsin. Birini kaybeders.en paran heb~ o1· 
auınnttır. Hem yüzlerce T8tandatını zengin etmit hem de yurdu ,. 
mm· söklerine birkaç filo k~tmı, olursun. Bu yüzlerce zenaiııd• ..riaiD de senin olmıyacaiını lüm iddia edebilw. 

y KU.rU/ 

l .&lraal ~ANkA\I J 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

BİLİT 
ı _ Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 581000 

kilo un satın alınacaktır. . . • • • 
. 2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 84245 lıra fıat bıçılmış•l 

tır. • o 
3 - İhalesi 14.11.936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 

da Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 5463 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele.rindeki vesaik ile ko-
misyonumuza müracaat etmeleri. (1531) 2-5172 

t LAN 
ı - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyaçı ıçin kapaır zarf ile 123000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilo!>una 14,50 kuruştan\17835 lira fiat biiilmi~ 

tir. 
3 - İhalesi 13-11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Ça• 

nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıl:ıcaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evet teminat akc;aları C>lan 1338 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddele.rindeki vesikaları ile 
komisyona müracaat etmeleri. (1528) ~-5169 

İLAN 

1 - Sivas garnizonunda bulunan kıtaat hayvanları için 400,000 
kilo arpa kapalı olarak eksiltmeye konmuştur. 

2 - 2inci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Sıvasta yap&la-
caktır. 

3 - Hepsinin ederi 18000 lira ve ilk teminatı 1350 liradır. 
4 - Şartnamesi Sivasta Tüm ert. ek. Ko. da hergün görülebilir. 
S - latekliler teklif mektublarım ihale saatından bir saat evvc• 

line kadar Sivas Tüm. satın alma komisyonuna vermeleri. 
. (1309) 'Z--4968 

. iLAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 306UOÖ 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 44370 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 13-11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de <;~ 

nakkale müstahkem mevld satın alma komisyonunda yapılacaktır.,. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 332° 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko • 
misyonumuza müracaat etmeleri. (1530) l--5171 

1 LAN 
ı - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 332()()0 

kilo un satın alınacaktır. _.M 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruttan 48140 lira fiat hic;ilmilfl""" 
3--: İhalesi 12.11.936 tarih per~ gün ve saat ıs de Çanakkr 

. le ınüstahkem mevki satın alma .komisyonunda yapılacaktır.· 
4 - htekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 36~1 

lirayı ve ihale kıanununun 2, 3. üncü maddelerindeki vesaik ile bat 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. 'ct529) ı 2-Sl?f 

Jand~rına Genel Kamutanhğı · 
Ankara Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bir tanesine elli kuruş kıymet biçilen iki bin ilCi yUz otuz tUfet 

kayışı 14-11-936 cumartesi günü saat onda açık eksiltme ile satı.O 
alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız verilecek olan bu eksiltnıef• 
gireceklerin 8363. kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektllP" 
lariylc belli gün ve saatte komsiyona basvurmaları. (4532) 

Z-5219 

2. 
t 
ı 
b 
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Ankara VaJiJiğinden: 
Stadyum sahasında demir tribünlerin ta~viyes~le t~l. ihata dıvar

larının sıvası ve beş adet fosseptik çukur ınşası ııılerının • 2(11/9~~ 
pazartesi günü aaat 15 de vilayet bina~ında toplanan daımı encu· 
ınence ihalesi yapılmak üzere açık ekaıltmeye konmuştur. 

Bedeli keşfi 4269 lira 38 kuruttur. · . • • 
Teminatı muvakkatesi 320 lira 20 kuruştur. tsteklılerın temınat 

mektubunu veya hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzla· 
riyle bu ite ait olmak üzere Vilayet Nafia Müdürlüğünden alınmıf 
fenni ehliyet vcsikasiyle birlikte yukarda ya.zıh gün ve saatte da· 
imi encümene gelmeleri. 

Bu babtaki keşif evrakiyle şartnameleri görmek istiyenlerin her-
gUn Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 2-5040 

R EVU E Saati 

80 aenellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve,cep eaatlerl 

Kontörler, Kronograflar 
• Spor eaatlerl 

Bafla ... tellerde Htılır. 

AIZA TEYl'llC, Saat TloarethanMI. Ankara, Bankalar C.d. 8 

Ankara Osmanlı Bankasından: 
"'% 5 faizli, 1918 tarihli dahili istikraz tahvilleri hamillerine: 
••1 lkinci teşrin 1936 vadeli ve 38 numaralı kupon parasının, 

l lkinci teşrin 1936 dan başlıyarak, Osmanlı Bankasının Galata ve 
Ankara ldarelcrile, Vilayet Merkezlerindeki bütün şubeleri gişele-
rinden ödeneği ilan olunur." 2-5246 -- -

Nafıa Bakanlığından: 
9 İkinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 5786 lira mu
hammen bedelli -660 adet meyil 200 adet kilometre ve 460 adet ınün
hani levhasmm yaptırılması kapalı zarf 1:1suliylt eksiltmeye ko-
•Dulmuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasl% olara.rak mal
zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminatı 433 lira 95 kuru§tur. 
1936 aenesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve 

resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 aayılı nüshasında çıkan tali
matnameye göre Nafia Vekaletinden alınmış vesika ibrazı mecbu
ridir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşim 936 pazartesi gUnil saat 
14 e kadar teklif zarflahnı makbuz mukabilinde malzeme eksilt-
me komisyonuna vermeleri Iazım4ır. (1443) 2-5105 

Karacabey Belediyesinden : 
l - Karacabeye getirilecek gölecik suyunun inp ve tesis ke,ı f 

bedeli 65244 lira 83 kurut olmak üzere bir ay içinde pazarlıkla 
eıdiltmeve konulmuştur. 

2 - İhale günü 2/11/936 Cuma günU saat 15 dir. Taliplerin 
D güne kadar müracatları laz•ıfldır. 

3 - Muvakkat 'teminat miktarı 4SlZ liradır. 
4 - Eksiltme şartnamesi 28/8/ 936 tarihli şartnamedir. 
lstiyenlere yine verilebilir. (2288) 2-5098 

Anlcara vilayeti satın almB 
koınisyonundan: 

l - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo ıulfat nikottn ıatm alınacak
tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey manaııe

•inde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır ı 

4 - Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürliığünden parasız verilir • 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatlariyle birlikte mU
ayyen .günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir aaat önceye kadar ko-
ınisyona vermeleri (874) 2-4416 

İstanbul Vniversitesi 
Rektörl~"ünden: 

Teşrih 

Fiziyoloji 
Mikrobiyoloji 
,Hijiyen 
Marazı teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinami 
l inci dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 
2 inci hariciye 

Kadın ve doğum 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl bastalıldan 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
ldrar yolları 

Tıb fakültesinin yukarda yazılı laboratuvar ve kliniklerinde 19 
asistanlık açıktır. İsteklilerin fakülteye baş vurmaları. (2412) 

f 2-5189 

Emniyet işleri Umum 
Müdüı·lüğünden : 

1 - 9luencsi için.%abıta memurlarına.y.aptırılacak 1700 adet 
kap~,t 20 gün müddetle ve ka,Palı zarf usuliyle eksiJJ:meye konul· 
muıtıır-. 

2 - Kaputların 1halesl S-11-936 perşembe günil saat ıs de An • 
karada Emniyet işleri umum müdürlüğünde teşekkül eden komi• 

on huzurunda yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye girecekler kaputların m"hammen bedeli olan 

3120 liranın % 7,5 niabetinde 1734 liralık muvakkat teminat mek-
bu veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde

erinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden 
ir saat evvel komisyona vermeleri. 

4 - Talipleri?\ nümune ve tartnamesini 2örmek ve fazla izahat 
mak üzere her giin sözü geçen komiayona müracaat etmeleri. 

(1449) ~507? 

ULUS 
> 

Muğla 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 günil saat on beşte il
baylık makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
lstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel tartnamele

rl ve buna ınüteferri diier evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünde gö • 
rebilirler. 

Eksiltmeye girmek lstiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Viliyet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak isteyenler ihaleden 
en az aekiz gün evvel resmen müracaat ederek ehliyet vesikası al • 
maları lizımdır. 

Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı 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 ilin 
olunur. (2472) 2-5213 

Manisa Valiliğinden : 
ı - Turgutlu - Manisa yolunun 4 + 430 - l 1 + 436 ncı kilo

metreleri arasında şose inşaatı {32346) lira 89 kuruşluk kcşifname
si üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi ve keşifname (162) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günil asat 11 de Manisa Vilaye-
ti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Müvakkat teminat mikdan (2426) lira iki kuruştur. 
~ - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve 1936 yılına aid ticaret odası vesikalarını ve muvak
kat teminat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
zarfların ihzarında müteahhitlerin 2490 asyıh kanunun 32 inci mad· 
desine riavet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflannı 5-11-936 
peflembe günü saat ona kadar viliyet daimt encümeni reisliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 iayılı kanunun 34 üncü 
maddesine riayet etmeleri şarttır. (1447) 2-5074 • 

Burhaniye Belediye Reisliğinden: 
Burhaniye kasabasının elektrik tesisatı Naria Vekiletince tas

dik edilmit proje dairesinde ve 2490 sayılı kanan mucibince kapalı 
zarf uauliyle 10-1. inci teşrin 936 tarihinden itibaren bir ay müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Haddi liyik görüldüğü taktirde 10 
2. inci teşrin 936 tarihine müsadif aalı günü aaat 14 de Burhaniye 
Belediyesinde Encümen huzurunda ih.ıle edilecektir. 

Bu işin keşif bedeli 22727 lira 90 kurut olup bunun %7.SO mıli
tarı olan 1704 lira 60 kuruşluk teminatı muvakkatanm nakden ve
yahut devletce muteber bir banka mektubunu ve bu gibi tesisatı 
muvaffakiyetle yapmıt olduğuna dair- bo .. serviai ile Nafia Veki• 
Jetinden verilmit müteahhitlik ruhsatiyesinin musaddak bir sure
tini eksiltmenin aon günü olan 10-2. inci teşrin 936 tarihinden bir 
hafta evveline kadar Burhaniye Belediyesine yatmnıı olmaları 
ve isteklilerin proje ve §Clrtnameleri İstanbul'da yağ iskelesinde 
yoğurtcu sokağında 9 numarada komisyoncu B. Mitahat'm nez-
dinde gormelerl ııau ulı.uıur. (13G9) z-.4973 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara Telefon Şebekesi ihtiyacı için alınacak 4000 tane iki 
delikli beton künk açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 
5000 muvakkat· teminat 375 liradır. Buna ait prtname Bş. Md.lük 
yazı işleri bUrosunda her gün g8rülebllir. 

İsteklilerin 9 ikinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on beşte 
2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve teminatlariyle birlikte Başmü
dürlüğümüz binasında Müteşekkil Komisyona müracaatları. 

(1541) 2-5183 

------------------------:.-
Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz ihtiyacr için aşağıda cins ve mikdarlan yazılı 

4 kalem saman, ot ve aaire şartnameye göre parti, parti olmak üze
re açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - 3.11.1936 tarihine raatlayan sah g_ilnil saat 16 da Yüksek 
Enstitü Rektörlük binasındetoplanan komlsyon tarafından .ihale e
dilecektir. 

3 - Muhammen bedel qağıda hizalarında gösterilmiıtir. 
4 - Muvakkat teminat Sf;AJiradır. 
$ - Bedava şartnamesini ıalınak ~~ l';AAtitü Daire mlidilrlü-

ğUn~ırıilracaatlan ilin olunur. (1415) ~ • 
Beher kilosu YekQn tutarı 

Cins Miktar kilo Kuru' Kurut 
Saman 7000 1,5 10500 
Arpa 1300Q 3.7.5 48750 
Kuru ot 9000 4 36000 
Yonca 3000 8 24000 

2-5039 
1192,50 

Yenişehirde 

Yüksek Mühendis 

SAYFA 1 
Mektebi Arb~ 

ma ve Eksiltme Kom_isyonundan • 
ı - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup iste 

1i çıkmamasından dolayı intaç edilemiyen Yükek Mühendis Mekte
bi binası dahilindeki ''21115" lira "98'- kuruş keşif bedelli "B> kıs
mının bazı maddeleri tadil e1ilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid prtname ve evrak tonlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna mrebut olan inpatm tarifi, fen-

ni: ve hususi şartnameler. 
B • Mukavele projesi, 
~ - Bayındırlık işleri genel prtnamesL 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı .. 110'' kuruş bedel mukabt. 

linde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 çarşamba ll?iinll aaat '"15" de Gümilşsu

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye ıı?irebilmek için isteklilerin '°1584" lira muvalt
kat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları bais olup 
getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yııpı milteahhitliği ehliyet vesi• 
kası, 

B • "10000" liralık it yaptığına dair Nafıa Vekiletince tasdikli 
n~~ t 

C - 936 yılına aid ticaret odası veP.ikasr. • , 
D • İsteklinin mühendis veya mimar o!duğuna dair diploma ve • 

ya sureti mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri ile 
ortak olarak çalıştığına dair noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3. üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis binası içindeki arttırma ve 
eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir4 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 .üncü maddede ya• 
ıı:ıh saate kadar gelmiş olması ve dış 7.atfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2343) .Z-5180 

Çanakkale Vilayeti Daiıni 
Encümeninden: 

Yapı1aca'li it: Keşif bedeli 
Memleket hastanesi kalorifer 11443 L 34 
ve sıcak au tesisatı 

Muvakliat T. 
858 L 25 

1 - Bu iJin eksiltmesi kapalı zarf usiü\yle 9-11-936 pazattell 
günü saat (15) de daimi encümende yapılacaktır. 

2 - İstekliler keşif, proje ve ~eleri İstanbul, An&ra. 
Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Müracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. 2-5212 

İstanbul üniversitesi 
Rektörlüğünaen ~ 

Tıp Fakülte~ kıJinikleri için ••1ıaata..-cı mektebinden dipl0o 
malı" altı hemşireye ihtiyaç vardır. 

İstekli olanların Fakülteye bq vurmalaıı. (2413) 2-5190 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATJN ALMA KOMJSYONtr iLANLARI 

567 ÇİFT ERAT FOTİN! 

Tahmin ediJen bedeli {2835) lira olan 7ubrcla ·miktan ve cinsi 
~ılı malzeme askeri fabrikalar umum ıntıdürlilğü satın atma Jro-ı 
!1"8?'onunca. 10-11-?36 tarihinde ..tı günü saat 14 de açık ebilt,ııe 
ıle ~hale. edılecektır. Şar~name parasız olarak komisyondan verilir

4 
Talıplerın muvakkat temınat olan (212) lira (63) kuruı ve 2490 nu• 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkur gün ve .., 
atte komisyona müracaatları. (1504) 2-5144 

MUHTELİF KUTURDA 15 KALEM ÇELİK ÇEKME BORU 

Tahmin edilen bedeli (2900) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misl!'on~nca 10-~1-936 .tarihinde salı günü saat 14.30 da açık eksilt· 
~e. ıle ı~le e.dılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rıJır. Talıplerın muvakkat teminat olan (217) lira (50) kuruş ve 
2490 numaral~ kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komısyona müracaattan. (1503) 2-5143 

1 D. D. YOUARI VE LlMANLARı UMUM 
MODüRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

BQ.Ş Ç,UV'"t .NAKLİYATINA MO~ty TENZİLAT 

1 
15.11.1936 tarihinden itibaren Samsun..,. !Çarpmoa ve Mu&lriya 

• Bursa hatları da dahil olmak ilnre Devlet" De~ollann,da nNde• 
dilecek boi çtıva.I ve hararlardan ton ve kil~etre başına 5 25 yeri• 
ne 2 kuruş ücret alınacaktır. (1580) 2-5245... . • 

Terzi · Cemal :;Bürün 
Ankarapalas salonlarında 2 ikinci tetrin pazartesi günü son 

bahar ve kıt modellerini teşhir edeceğini muhterem müşterileri
ne arzeder. 

Aile yanında temiz~ döşeli ve 
konforlu bir oda kiralıktır. 

Tuna cad. Yiğitkoşun S. l S 
2-5236 

öksürenlere: KATRAN HAKS EKREM 

Arsa Aramyôt' il • it 
JC"ftçiören yolu civarıncli' ve 

Etlik Keçiören arasında (elli 
dönüm kadar arsası olup sat111 .. '...ı.'!ll: .. ı. 
istiyenlerin şartlarmı poa ~-i·j 

SiNEMALAR~ Halk 
tusu (241) numaraya • BUGÜN GÜNDÜZ .BUGÜN BU GECE 

lıntiyu 1abibl ve Bapn~ 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Nefriyab İdare 
eden Yazı itleri Mildürll 
Nasuhi BAYDAR 

Çaakırı caddesi ciYarııufa 
Ulu Basnnniııde buılımftlr. 

WOLGA MAHKUMLARl 
~ Blanchard •. Charlea Vanel · 

\' era Korene 
Son olarak gösterilecektir 

GECE 
Liliane Harvey • Willy Fritch tarafından 

KARA GOLLER 

Büyjik bay_ram '\1l'inase~iyle yeni 
mevaimin en mqu:ı.am p.heaeri 

TAKAS BULBA 
Harry Baur 

Danielle Darrieux • Jean Pierre Aumoııt 

HALK MATiNESiNDE 
DEMlRKAFES 

Bayramın clevammca her iki ainem aJa matinelere saat birde baflanır. 



SAYF~ 8 

EN •• •• BUYUK A.YBAMIMIZ 

~· 
Dünkü törende tayyareci/erimiz ve "Türkkuşrı,, 

DUnl<U t8reni:le, 
i1k kadın tayyare• 

cimiz Bn. Sabiha 

Gökçen'in takdirle 

ıeyredi1en akroba .. 

si hareketleri, üç 

tayyareli bir filo. 

dan on beş paraşüt• 

çümUzün toplu o• 

larak atlayıp saha· 

nın yakınma iniş· 

leri, ayrıca 9 tay .. 

yaredcn yeniden 

birer paraşütçünün 

atlaınasyile para· 

şütçülerin sayısı· 

nın 24 e varması ve 

bun1ar arasında 3 

genç kızın bulunu

şu, alçaktan uçan 

tayyarelerimizin bil· 

yük bir intizamla 

geçşileri, bu hare· 

ketleri seyreden on 

binlerce yurddaşın 

göğüslerini gurur 

\'C iftiharla kabart

mıştır. 

Geçid başladık-

tan sonra ilk kadın 
paraşütçiimüz Yıl· 

(. 

dız 4011 mel:reaetl 
atlayarak tören sa .. 

hasına inmi§ ve ya,. 
nındaki büketl A• 

tatUrke sunaı-ali 
Türkkuşu çocukla .. 

rının saygı ve bağ'" 
!ılık duygularını 

kabul buyurmaları• 

nı kendilerinden ri
ca etmiştir. AtatürlC 

Yıldıza iltifat eylC4 

mişlerdir. 

Geçid resminde 

planörler akrobasi 

IG~>W• hareketleri yapmış .. 
~-~• lar, üzerinde ·•var• 

ol Atatiirk,, yazılt 
bir balon havalan• 
drrılmış ve halk ta• 

rdından alkışlarla 

karşılanmış, uçuşla• 

ra iştirak ctmiyet1 

Türkkuşu talebcle• 

ri de, ellerinde f1'IO

del tayyarelerk ge• 

çid resmine gircrc1' 

büyük bir intizatıl' 

la Ulu Önderin O-


