
Misafir~erimiz gittiler 
' 

Yeni Yugoslavya elçiliği binasının açılış töreni dün B. 
Stoyadinoviçin huzuriyle yapıldı 

· B. Stoyadinoviçle başbakanımız ve B. Tevfik Rüştü Aras 
arasında gör~melere devam olunarak bir tebliğ neşredildi 
Bu sabah şehrimizden ayrılan muhterem misafirlerimiz istasyonda Baş

bakanla bakanlar ve Ankara Valisi tarafından uğurlandılar 
Yugoılauya Baıbakanı Doktor 

1 
Stoyadinouiç'in Ankara'yı ziyare
ti münaebetiyle dün aıaiıdaki 
tebliğ neırolunmuftur : 

Tebliğ 
"Yugo.Iavya kırallığı hiiküme

Iİ baıuekili ve hariciye bakanı Ek-

Ba~beıke 

MISAFJRl,,ERl~llZ GiTTiLER 
F. R. ATAY 

Dost ve müttefik Yugoslavya
mn muhterem bat vekili ve refika
sı dün gece Ankara'mızdan ayrıl
dılar. Kendisi ile temas eden her
kes üzerinde derin bir sevgi ve iti
mad hissi bırakan ve bu hi., on
lar vasıtası ile bütün tehir havuı
na sirayet eden misafirlerimizi da
ha uzun müddet aramızda muha-

. faza edem-... bizim için hakiki 
bir teeaaür t~I etti. 

İki bat vekilin, resmi edebiyat 
klitelerinden uzak, dürüst, açık ve 
samimi nutukları, zamanımızın 
milletleri arasındaki münuebetle
re ilham kaynağı olmak değerin
de idi. Atatürk'ün refakati ile ge
çen 29 teırin gecesi yugosla v • 
türk dostluğunun kökleri ne kadar 
derine gittiğini, kendimiz için bir 
anane, bqkaları için bir misal ol
mak kıymetinin hangi esas f azi
letlerden ileri geldiğini büsbütün 
lebarüz ettirmittir. Atatürk'ün ağ
zında türk milletinin kalbi konu
!ur. Medeniyetlerini inp eden, 
alaka ve kudretleri kadar, sulhu 
müdafaaya azmeden milletlerimiz, 
~vrupanın asabiyet ve kararsız
lıit bqamda, bakiki bir cephe 
< isiplini arzetmektedirler. Bu di· 
•İplin, zamanımızın hakikatleri, 
ınilli zaruretlerimiz ve gayelerimi
:rin inaaniiliii ile cihazlanmqtır. 
Biz, ve komşularımızla birlikte 
.-ramızda gütmekte olduğumuz 
politikanın, bir istikbal politikası 
plduğuna kanaat etmekteyiz. An
cek böyle bir politika istikameti ü
zerinde yürüyenlerdir ki zaman 
ıkaybi zararından kendilerini ma-
sun tu!maktadırlar. Biz harb ve ta
arruz davasının, tututmaktan me
nedemiyeceği kendi atqi içinde 
yanarak, nihayet iflas edeceği fik
rindeyiz. Ancak barqçıları.n bu 
zaferi, miskin bir tevekkülün de
ğil, mütemadiyen iıliyen, müte
madiyen geniıliye~ mütemadiyen 
mücadele eden bir azim ve kara
rın eseri olacaktır. 
Doıtlarmıızı hürmetle te,yi ede

riz. Onlar, yugoslav milleti hak
kında kardet sevgisi besliyen bir 
memleketin selamını, türk milleti 
hakkında kardeı sevgisi besliyen 
bir memlekete götürmektedirler. 
lki vatanın saadeti mütterek ülkü
müzdür. 
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ÇAGRI 
Kamutay Parti Grupu bugün saat 

15 de t'Opl•MCtlktır. 

ıelanı Stoyadinoviç, Baıvekil lı
mel lnönü'nü ve cumuriyet hükü· 
metini ziyaret etmek ve milli türk 

• .. 
Ekselans Stoyadi11oviç'in, ressamımız 

Saip tarafrndan yapılıp değerli misafi
rimiz taraf rndan imzalanmış bir resmi 

. 

' bayramı nteraaimimle hazır bulun-
mak üzere 28 tqrinievvelde An
kara'ya gelnıiffir. 

Yugoılav hükümetinin müm
taz rei•i ikameti e•nasında T ürki
ye Hariciye Vekili de hazır oldu
ğu halde btlfvekil ile bir çok müla
katlarda bulunmuıtur. 

Bundan baıka Cumur Reiıi 
Kama! Atatürk tarafından da ha.
bul olunmuıtur. Atatürk, doıt 
müttefik memleketin devlet ada
miyle çok uzun bir noktai nazar 
teati.inde bulunmuıtur. 

Bütün bu konUfmalar sırasın
da, Yugoılavya ile Türkiye araın
da her noktada tam bir menali uy
ğunluğu ve göriif birliği mevcud ol
duğu müıahede edilmiftir. 

iki, müttefik memleketin dev
let adamları, doıt ve müttefik iki 
milletin hiHiyatına tamamiyle u
yan •amimi teıriki muai aya.eti
ne kendileriyle mütesanid bulun
dukları balkan antantı memleket
lerine daha bıdayette çizıien ati
kamett~ devam etmeyi kararla§tır
mıılard ır • 

Yugoılav ve türk devlet adam
ları. Ba§bakan Stoyadinouif ue 

(Sonu 6. ım:i sayfada) 

liri. dost millet b~e1cillerl aileleriyle bir/ilde, Hariciye 1cöş'1r:ünde verilen 
zıyafetıen bir göriiniif, aşağıda B qba.bmmıa n deittrli misaiirimiz 

Çmb7ııda yqultlan ıaiatide 

Si ILKTEŞRlN 1936 CUMARTESi 

Son habrlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURU 

SPORCULAR VE C. H. P, 

Sporcularımız partiye giriş· 
lerini dün törenle kutladılar 

Türk spor kurumu hükmi şahsiyeti 
nin partiye kabulü münasebetiyle val 
ve parti başkanı kulüp mümessilleri 

ne bir çay ziyafeti verdi 

Dünlcll toplantıda B. Tandoğan sporcularla birlikte 
( Yau ı 5. ınci ~aylada) 

Bayramın ikinci günü 

Ankaralılar şehidliğe giderel{ h!Jgiiıı 
için ölenleri andılar 

Dün Ankara, büyilk bayramın ikinci 
ıününil de ayni heyecanla kutladı. Sa
bahtan gece yarısına kadar aokakfar a. 

dam almıyacak kadar doluydu. Halk kür. 

sülerinde hatibler cumuriyetin büyüklü

ğünü, iyiliğini anlatan söylevlerine de
vam ettiler. Halk kendi arasında yer yer 
hususi eğlenceler tertib etmişti. Milli 
oyunlar oynuyorlar, milli şarkılar söylü
yorlardı. 

Saat 14 de izciler, köylü misafirler, 
halkevi önünde toplanmağa başladılar. 
Binlerce insan meydanı ve meydana ci
var sokaktan kaptamııtı. 

Burada büyük bir alay hazırlandı. 

Önde süvari polisler, bir müzika, izci- , 
ter, köylü misafirlerimiz, askeri kıta ve 

halk olduğu halde bu alay Cebecideki 

te)ıi.<mğe gitti. iehidlikte cumuriyetin 

kuruluşunda ve büyük giinlerin hazırla 
nışında kendilerini feda eden ıehidlere 

kartı aaygımrzı gösteren tezahürlerde 
bulunuldu ve muhtelif teıekküller adına 
çelenkler konuldu. 

Alay ayni aıra ve tertib Uzerine şeb. 
re döndü ve herkes yerine dağıldı, 

••• 
Cumuriyet bayramı, dün memleke

tin her tarafında parlak tezahürlerle 

kutlnmıftır. Cumuriyeti \'e onun feyiz

li yapıcı ve yaratıcı eserlerini her yıl 

gittik~e artan bir şuurla benimseyen ve 

ic.bak eden halkımız büyük bayramı sa· 
bahlara kadar neşe ve sürur içinde kut· 
lamıştır. 

Her tarafta bir yıl içinde başarılrnı'# 

ve başarılmakta olan işlerin bilinçosu 

halka izah edilmiş, yeni kurulan ensti· 

tülerin, yapılan mekteblerin, yolların, 

kurutulan bataklıkların, kanallarını su 

ve elektrik tesisatının açılma ve temel 
atma törenleri yapılmıştır. 

Köylü ve şehirli bütün memleket 

halkı, dün meydanlarda ve merasim 
yerlerind~ toplanarak büyük bayramı 

kutlarken, türk istiklalinin ve türk cu
mmiyethıin bani•i Kanlil Atatürk'e kar· 
fi olalı sanılmaa ve çözülmes bağlrhk· 
larını ve tükran minnetlerini bir kerre 
daha tıeyicl ve tıekrar qlemi9tir. 

B . . \.schmann aramız. 
da bulunuyor 

Alman dış bakanlığı Basın genel di

rektötü 29 birinci teşrin akşamından

beri aramızda bulunuyor. B. Asch

mann, bizler için sadece dost bir mem

leketin basınını temsil etmemektedir, 

Kendisi, bundan önce Almanyanın An

kara büyük elçiliğinde müsteşar ola
rak bulunmuş ve rejimimizin olduğu 

kadar Ankaramızın da ileriye doğru at• 
tıkları adıtnlarr, aramızda takib et
mişti. 

1 

Bu itibarla B. Aschmann, şahsen de, 

Türkiyenin ve Ankaranın bir dostudur. 

Hatta o kalfir- ki, kenaisini trende br

tıladığunu: zaman ilk sözü bir ankara

h gibi konWJmak oldu. Toros ekııprc:si 

kencliıini curnurieyt balo11~11a yetiştire· 
bilmişti. o· ise biderden ayrılmazdan 

önce Toroı ekspresinin Eskifehir • Kon-

(Soau S. inci sayfada) 



SAYFA 2 

HER 
1 Ş~VtgfEN • 1 
-----Bö~AZ 
Acıklı kazaya dair •• , 

Cahilliğine ve görgüsüzlüğüne !iİiphe olmıyan bir şoför, ekspresle yarış 
etwek manisi yüzünden yirmi aileyi yas içinde bıraktI. 

Bu acıklz kazadan - hayır buna kaza dememeli, buna verilecek en ha
fif ad kasıttır. - bahsederken bir dostumuz, Londra'da bindiği bir otomo
biıin, otuz senedir, _falışan şoförünü anlattı: bu şoför, şimdiye kadar Lon
dıa gibi bir memleket nufusunu içine sığdıran bir şehirde, otuz sene için
de, bir tek kazaya sebeb olmamıştır. Bu, bir tesadüf eseri de değildir. Şo
för, hiç bir kaza yapmam~tır; çünkü düşüncelidir; elindeki makinadan 
anlar. Hangi yollarda ne kadar süratle gidilir:;e kaza çıkmaz; bunları he
sablamı§UT. 

' O halde bizim Eskişehir yakrnl:ırında yirmi bir cana kıyan cahil ve 
görgü.süz şoför, Londradaki meslekdaşına bir parça benzemiş olsaydı, bu· 
KÜn yirmi bir aile yas içinde kalmıyacaktı. 

işi bu bakımdan tetkik etmeli; bu bakımdan tedbir almalıyız.., 

Güzellik ve sıhat •• 

Amerikanın lllinois şehrindeki devlet akrl hastahanesinde son uıman
larda yeni bir pavyon yaprlmı§tzr. Yalnız kadın basta/arı kabul eden bu ye
oi pavyon fenni bir güzelleştirme müessesesinden başka bir şey değildir. 

Alclından zoru olan icadın bast.alar muayyen saatlerde randevu alarak bu
raya gelirler. Pavyonun beldeme salonu, gayet $iislü ve her taralı aynalıdır. 

Müessesenin müdürü olan Dr. Ro~rt Smitb diyor ki: 
" Eğer bir icadını aynada kendisini bir az daha güzelle~iş göstermeğe 

muvaffak olursamz, sıbati daha düzelir ve bayata Jcar~ı olan alakası artar. 
Biz hastahanemizde bu noktadaa istifade ediyoruz:' 

~ 
• • • • 

~:~ 
@j 

Yeni av ilemleri 

Diklcat ediyor mustınuz? Son za
manlarda mühim siyas! görüşme ve 
buluşmalara yeni bir ad takıldı: ava 
gitmek. Bir nazrr, bir yabancı mem
lekete gidiyor; gazete ve ajanslarda . 
bu haber şöyle anlatılıyor: falan na
zır, filan memleketin nazırlardan !a
lama çiftliğine gitmiştir; orada av
lanacaktır. 

Bu ll'l'larda saçma mı, kurşun mu 
kullanılıyor, bilmiyoruz. Fabt ara
dan bir müddet geçtkiten sonra o iki 
devlet artısında bir mukavele imza
lımc11gr nar>erı orta11ga yayıııyor. 

Kedi uzanamadığı ciğere "pis'' dermi~! 

Zamanımızda sulh, geyik kadar 
ürkek bir bal aldığına göre siyası te
maslara "ava gitmek,, demek, pek de 
aykırı olmasa gerek. 

Söz ~öylcyerniyecek hal. •• 

lki vlcadıq arasında: 
- Biliyorsun ya, bizim kadın artık bir büroya devam ediyor; fakat ak

şamları eve o kadar yorgun dönüyor ki canı bir tek kelime söylemek bile 
istemiyor. 

- Aman dostum, şu büroda bir miinJıal yok mu? Bizim kadına da ora
da yer bulsak! 

Fizij:rin faydası 

Bir fizik ilimi, esnaftan, küçük tüccarlardan mürekkeb bir toplantıda 
fenni bir konferans veriyordu. Dedikleriııden pek bir ~ey anlamayan ve 
canı sıkılanlar, kendilerini esnemekten zor tutuyorlardı. Nihayet bir tane
:sı dayanamıyarak ayağa kalktı, dedi ki: 

- Pel:i, ama, bu sözleri bize niçin söylüyorsunuz? Bunlardan bize ne? 
Tlzikteıı bıf:e ne! 

Alim, kendisill(! ~ıluşaa adama 60rdu: 
- Peki. sen necisin? 
- Askı tüccarıyım. 
Alimin cevabı şu oldu: 
- 1Jci gözüm, cazibei arziye kanunu olmasaydı, sen askılarını zoı· sa

tardın. 

. .. .. . GVNLliK TAKViM ____ .. , 
31 İLKTEŞRlN 1936 CUMARTESi 

14 Şaban 1355 

1352 

179 

Güneıin doğması 6.30 

- Cumur Reisi Atatürkün Balkan antantı konseyi 
azilarma hitabesi (934) 

- Büyük Millet Meclisi, seferberliğin ilgası hak
kındaki kanunu kabul etti 

- Acı bir yıldönümü ! Mondoros 

t 
* * 

' Günqin baımas, 17,08 
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n 

BugiinJ,ü atış 

müsabakaları 
Ankara poligonunda dün 
atış müsabakaları yapıldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin 
Ankara poligonunda bayram günlerin
de yapılmak üzere hazırlanmış olduğu 
atıs müsabakalarının ilk kısmı dün mu
vaff akiyetle yapılmıştır. Dün yapılan 
müsabakalar talebelere, yüksek mekteb 
talebelerine ve Bayanlara mahsustu. 
Bugün de amatörler için muhtelif si
lahlarla nişancılık ve siirat atışları mii
sabakaları yapılacaktır. Müsabakalara 
saat dokuzda başlanack ve akşama ka
dar devam edecektir. 

Eski bir türk sporu olan atıcılığın 
bugün milletlerarası sahada kazanmış 

olduğu ehemiyetli mevki bu spora mil
llı)tçe ehemiyet vermemizi icab ettiren 
mühim sebeblerdendir. İçlerinıle çok 
kuvvetli atıcıların bulunduğundan hiç 
şüphe etmediğimiz halkımızın bu mü
sabakalara layık olduğu ehemiyeti ver
melerini ve iştirak etmelerini bekliyo
ruz. Dün alınmış ve bugün alınacak o
lan neticeleri yarınki sayımızda bildi

receğiz. 

General Kazrm Dirik 
geliyor 

İstanbul, (Telefonla) - İkinci umu
mi müfettiş general Kazım Dirik bugün 
Trakyadan geldi ve akşam, sürat kata
riyle Ankaraya hareket etti. 

Bir Letonyalı tayyareci 
İstanbula geliyor 

Sofya, 30 (A.A.) - Letonyalı tay
yareci Kukurs dün buraya gelmiştir. Ku
kurs, Riga ile Tokyo arasında bir uçuş 
yapmaktadır. Tayyarecinin bugün ls
unbuıa hareket ct.ınooı uı...Utcmeıaır. 

Keçiörende bayram 
Keçiörenliler Cumuriyet bayramını 

kutlamak için çocuk ve ayleleri ile 
birlikte gazinoda toplanmışlardır. Her
kes yeni elbiseler giymiş bilhassa çocuk.. 
larm temiz kiyafetleri güzel bir manza
ra teşkil ediyordu. Parti başkanı tarafın
dan bayram tebriki yapılmıJ ve ondan 
sonra küçük Tan tarafından kısa bir hi
tabe söylenerek hep birden ayakta ola
rak İstiklil IDat'§I okunmuıtur. Gene kü
çüklerden Ayten bir manzume okumuş 
ve keçiörenliler bu toplantıyı yaparak 
çocuklara büyük bayramın ruhunu aşı

la.mağa karar vermi§lerdir. 
Halka parti tarafından çay ve biskü

vi ikram edilecek bu güzel toplantıya her 
sene ayni günde birleşilmek üzere..aon. 
verilmiştir. 

nn. KÖŞESt 
BİR GAZETE BAŞLIGI 

"Müddei umumi maznunların suçu
nu kabahat addettiğinden dava sulh 
mahkemesine gönderilmiştir.'' 

Suçun kabahat veya kabahatin suç 
addedilmesinden daha tabii ne olabilir? 
Burada muharrir ''Suçunu varid gördü
ğünden .. demek istemiş galiba. 

*** 
''Yakacak kömürümüz kalmadığın-

dan motoru işletmek onun için mümkün 
olmamıştır.'' 

"Onun için" bu cümlede tamamiylc 
lüzumsuz ve fazladır. Çünkü "kalma -
dığrndan'' kelimesindelci sonek bu va· 
zifeyi k$.li derecede görmektedir. 

------------------------------
P. 

Prof~sör Nimbus'ün maceraları: Köylü olmıyanlar inekleri nasıl sağarlar ?- (Le JournaPdcn) 

Bn. Eribe gömüldü 
Paraşütü geç açması yüzünden ölen par, 
şütçümüzüıı cenaze töreni dün yapıldı 

29 itkteşrin sabahı, Türkkuşu para
şütçüleri talim atlayı~ı yaparken para
şütçü talebeden Eribe, heyecana kapı
lıp paraşütünü geç açması yüzünden 
yere sert inmiş, dahili bir sarsıntı ne
ticesinde, kaldırıldığı hastahanede öl
müştür. Bu ateşli gencin kabri başında 
Türk Hava Kurumu Başkanı Fuad Bul
ca, şu sözleri söylemiştir: 

"- Türkkuşu'nun genç, azimkar, 
kahraman talebeleri ,türk gençleri, türk 
askerleri, bugün, buraya, vatanın hayat 
ve istiklali uğrunda can veren şehitle
rin ruhlarını taziz icin toplanılmışken, 
ne hazin bir tesadüf ki , ilk hava ş~hidi 
türk kadınını da toprağa bırakryoruz. 
Türkkuşumm yılmaz cocukları, sizi na
srl yürekten, bir baba muhabbetiyle sev
diğimi bildiğiniz için, Eribenin ölümü 
karşısında ne kadar ıstuab duyduğumu 
tahmin edebilirsiniz. Bizi teselli eden 
bir nokta varsa, o da hayatın her saha
sında türk erkeğiyle yanyana çarpışan, 
icab ettiği zaman kan dökmekten de 
çekinmiyen türk kadınının kahraman
lığını bir kere daha görmüş olmaktır. 
Atatürkün, uzun bir kötü idareden kur
tarıp meziyetlerini bir pırlanta gibi 

meydana çıkardığı türk kadını, görü
yorsunuz ki, karada ve denizde olduğa 
gibi, havada da, Sakarya kıyılarında vu-

ruşan analarından geri kalmamak için, 
yılamdan, korkmadan, ölümü istihkar 
ederek çalışıyor. Türklruşu çocukları, 

Eribe gibi Bayan arkadaşlara malik ol
duğunuz için sizi tebrik ederim. 

Ulu ve mukaddes bir günümüzde 
Türkkuşunun böyle bir acı ile karştla.f
masmı hiç istemezdim. Fakat tabiat ka

nunları değiştirilemiyor. Doğmak gibi 
iJlmek de hep1rn1z !çın mukadderdir. Ne 
mutlu arkadaşınıza ki, bu kadar genç 
yaşta iken büyük hava davamız uğrun-

da hayatını vermiştir. Her gün otomobi 
otobüs, şimendüfer kazalarında yüzlerce 
insan ölüyor. Bu ölümlerle Eribe'nin 
şanlı ölümü arasındaki farkı türk genç• 
leri çok iyi takider ederler. 

Türkkuşu üyeleri, sizin bu elemli gü· 
nünüzde ordunun yüksek hava kahra. 
manian da aranrzda bulunuyor, mate• 
minize iştirak ediyorlar. Onlar da heı! 
gün vazife başında ölüm tehlikesiyla 
çarpışmaktadrrlar. Fakat bu tehlike, yi"' 
ğit havacılarınuzı bir an bile yıldırmı .. 
yor. sız de onları örnek tutarak havacı .. 
lık için kıymetli birer unsur olmaya ça .. 
lışmalısmız. 

Türk evladlarr, Eribe Türkkuşunun 
ikinci şehididir. Geçenlerde hocanız Ka· 
mil'i, bu fedakar arkadaşı gömmüştük'. 
Bugün de ~man Vecihi'nin evladını top• 
rağa veriyoruz. Vecihi'yi, bu şerefli ba
bayı, hem taziye eder, hem de böyle bit 
genç yetiştirdiği için tebrik ederim. 

Hepinize acılarımı bir kerre daha 
tekrarlar, ve bütün türk şehidlecinin 

ruhlarını saygı ile anarken mateminize 
iştirak etmek için buraya kadar gelmek 
lütfunda bulunan Ossoviyahim başkanı 
General Eidemanla değerli arkadaşla• 
rına, teşekkür etmeyi vecibe bilirim. 

Cenaze törenine iştirak eden M.M. 
Vekaleti ~va müsteşarı yarbay Celal dı 
bugünkü kahramanlık telakkisinin ha~ 

kahramanlığında toplanmış olduğunu 

tebarüz ettirerek çok yakında ordunu& 
bütün vazifelerinde de türk kadını He 

türk erkeğini omuz omuza göreceğimiz· 
den bahsetmiş ve Türkkuşu üyeleri ka}" 

bettikleri arkadaşlarının bıraktığı boşl~ 
ğu şu hazin nutuklarla anlatmışlardır. 
Ossoa"iyahim başkanı General Eide· 

man ve maiyetleri de bu merasimde ha· 
zır bulunmuştur.,, 

Dısarda 
...> 

büyük bayramımız 
A. tirıa' da: 1 

Atin.a. 30 (A.A.) - :\tina ajansı bil
diriyor : 

Gazeteler, türk milli bayramı hakkın

da yazılar yazarak başta Kamfil Atatürk 

olmak üzere başlangıçta bir avuç insa

nın göstermiş oldukları büyük gayretle

ıi hatırlatmaktadır. Bunları köhne os

manlı imparatorluğµnl!ll harabeleri üze

rinde herkesin hürmet ve riayet ettiği 

yeni kuvvetli ve modern bir Türkiyeyi 

doğuran kiyas kabul etmez derecede 

yüksek bir hız ve çok p.yanı takdir bir 

azim göstennişlcdir. Türkiyeye dostluk 

bağları ile merbut bulunan ve Türkiye· 

nin kalkınması ve terakkilerini büyı.ik 

bir alaka ile takibeden Yunanistan, türk-

1erin milli bayramlarına geniş surette 
iştirak ctmektedır. 

Bir sok gazeteler, türk mitli bayra• 
mından bahsederken balkan milletleri 
arasındaki antanta başlangıç noktası teş• 
kil eden ti.irk - yunan Ankara paktının 
imzası yıldönümünün de bir gün fark• 
la türk milli bayramı tarihine tesadüf 
etmekte ol<luğuna işaret etmektedirler. 

Stohholnı'dc: 

Stokbolm, 30 (A.A.) - Cumuriyetin 
13 üncü yıldönümü münasebetiyle Tür
kiye elçiliğinde 1:ruyUıt bir kıibw resmi 
yapılmış, saray mare§alt ile bir çok is
•eç ricali, maruf simalar ve mevcud kor· 
diplomatik azası kabulde hazır bulun· 
muşlradır. Kabul resmine İ§tirak eden 
konuklar 300 den fazla idi. 

Atatürk'ün sağlık ve mutluluklan ve 
türk ulusunun yükselmesi şerefine içil· 
miş ve kabul resmi pek parlak olmuş, 
büyük bir neşe içinde geç vakte kadaı 
sürmüştür. 

El işleri ve küçük 
sanat/af sergisi 

Türk sanat zevkiriin parlak eserlerini bir araya toP 
la yan sergi, her gün binlerce ziyaretçi taraf mdan zi
yaret edilmektedir. 

Hergün 11 den 21 e kadar 
. Salt günii 25 kr. 

Duhulıye: B k .. 1 5 k 
aş a gun er ·r. 

1 

SERGiDEN MUTLAKA B lR HATIRA ALMALISINIZ 
Alt katta satış salonunda her gün satı§ yapılır. Teıhir edilen eşyanJll 

sa.bşma pazartesi başlanacaktır. 

~ CWL CJtliLTlCltOOIJC urrooor:aons tJtYOJ(R;tJ1lTl)uPJ U U ,_ 
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ADEMİ MÜDAHALE KOMiTESİNDE ı 

Londradaki Sovyet elçisinin heyanab 
Avam Kamarasında ademi müdaahle işi hakkında 

hararetli müzakereler oldu 
Moskova, 30 (A.A.)- Londra ademi 

müdahale komitesinin 28 birinci teşrin 
toplantısında Maisky aşağıdak izahlar· 
da bulunmuştur: 

''- Sovyetler hükümeti ademi mil
dahale hakkındaki deklarasyona iştirak 
ederken teahhüdlerin anlaşmaya girmiş 
bütün memleketler için müsavi olacağı
nı tahmin eylemişti. Teahhütlerin ve
lev tek bir akit tarafından çiğnenmesi 
biltün öteki devletleri de serbest bıra
kır. Sovyet hükümeti ve ihtimal ki bü
tün dünya şuna katiyen kanidir ki, an
laşmadan sonra da asi ispanyol general
lerinin hedeflerini sempati ile gören 
devletler onlara bol mik1arda, askeri 
tayyareler, tanklar, toplar, mitralyöz
ler, tüfekler, kurşunlar ve sair harb le
vazımı vermeye devam etmişlerdir. 

Komitenin faaliyeti Sovyet hüküme
tine şu kanaati vermiştir ki bugün asi 
generallere ileride harb levazımı veril
miyeceğinc dair ortada hiç bir garanti 
yoktur. Bu şartlar altında Sovyet hükü
meti böyle teminatın ihdasına ve ademi 
müdahale hakkındaki teahhütlerin ka
tiyen yerine getirileceğine dair filt 
kontrolun kuruluşuna kadar İspanya
daki meşru hükümete istediğini verme
nin milletlerarası esaslara, milletlerara
sr nizam ve milletlerarası adalete uygun 
olduğuna kani bulunan devletlerin an
laşma hilafında asilere yardım eden hü
kümetlerden fazla mezkur anlaşma ile 
kendilerini bağlı görmemekte manen 
haklı oldukları mütaleasındadır. 

Başka bir vaziyet ancak anlaşmaya 
girmiş biltün hükümetler tarafından a
demi müdahale teahhütlerine riayet e· 
dildiği hususunda filf bir kontrol ko
nulduktan sonra mümkün olabilir. Sov
Yet hükümeti Portekiz limanlarının kon
trolu hakkrndaki tekliflerini bu mak
sadla yapmıştı, komite reisi Lord Pli· 
mutun aynı maksadla Portekizden ma
ada İspanyol limanlarrnda ve İspnaya
nın kara sınırları üzerinde de aynı kon
trolun vazına dair yaptrğı teklifi göz
den geçirmeğc hazırdır. Sovyet hükü
meti asilerin işgal altında bulunmayan 
İspanyol limanlarında ve kara sınırla
rında kontrol tesisine itirazı yoktur. 

Ancak bunun için meşru İspanya 

hükümetinin muvafakati şarttır. Sovyet 
hükümeti bu teklifin hemen konuşul
masını ileri sürer.,, 

Av<ını kanwrasındaki 
m iizakereler 

Londra, 30 (A.A.) - Dün akşama
vam kamarasında ispanya işlerine ade
mi müdahale meselesi etrafındaki mü· 
2akerelere devam olunmuştur, 

B. Eden'in izahatından ve muhtelif 
hatiplerin nutuklarından sonra muhtelif 
i!Çi partisi lideri B. Attli söz alarak 
ezcümle demiştir ki: 

- Nihayet dediğim çıkmış ve ademi 
müdahale meselesi tam surette iflas et
miştir. Buna artık bir nihayet vermek 
lazımdır. Ademi müdahale komitesinin 
görmekte olduğu usul, bir komediden 
başka bir şey değildir. Ben demokrasi· 
yi müdafaa etmek ve ona zahir olmak 
isterim. Fakat görüyoruz ki demokraıri 
tehditler karşısında daimi surette ricat 
etmektedir. Bugün tutulmug olan yol, 
büyük britanyanın emniyetine varan bir 
Yol değildir. 

B. Baldvin'in beyanatı 
Bundan sonra basbakan B. Baldvin 

•u beyanatta bulunmUftUr: 
·•- Ademi müdahale komitesine tevdi 

~dilen vesikaların ihtiva ettiği mahlmat· 
tarı İngiliz hükümetinin aldığı umumt 
intiba ademi· müdahale anlaşmasına kar
fı bazı ihlal vakalarmın vukua ııetmi, 
olduğu ve her iki tarafa bir kaç kere ai
lih gönderilmiı bulunduğu merkezin· 
dedir. Fakat bu ihlil hareketleri, ade· 
mi müdahale hakkındaki siyasetimizi 
değiştirebilecek derecede mühim olmak
tan çok uzaktır.'' · 

B. Baldvin, Balea.r adalarında lvitza•. 
ln İtalyanlar tarafından ifgali meseleıi 
halckında da şunları söylemiştir: 
''- Balear adalarındaki -Ou vaziyet hak 

lcında oldukca tam malfunata sahip bulu· 
nuyoruz. Arzu ederiz ki bu mallımat ya
lan çıksın.'' 

B. Baldvin asıl ispanya meselesine 
geçerek sözlerini bitirmiştir. 1 
''- Hapisanelerde yapılmakta olan ka

ııunsuz katillerin önüne iCÇİlmesi hak-

kında elçiler heyeti tarafından madrid 
nezdinde yapılan teşebbüsler hemen iyi 
neticeler vermiştir. Meselenin esasına 
gelince, komünistler ile faşistler arasın
daki bu mücadele avrupa için ciddi teh
likeler yaratmaktadır." 

B. Maiskl 

Avam kamarası, B. Baldvin'in beya· 
natından sonra, her hangi bir suretle 
reye müracaat etmeden, toplantısını ta
til etmiştir. 

Sir S. Hor ve ademi müdalıale işi 
Londra, 30 (A.A.) - Bahriye baka

nı Samuel Hor, dün akşam bir toplantı
da söylediği nutukta İspanya ademi mü
dahale komitesine temas ederek demiş
tir ki: 

"- Başka memleketlerin işlerine 

müdahale hemen hemen her zaman fela
ketler tevlid etmiştir. Her halde İngilte. 
re kendine aid olmıyan işlere karışma
malıdır. Eğer muhalefet istediklerini ya
pabilse muhakkak ki Avrupa bir barba 
sürüklenir.'' 

P ARLA~tENTONUN 

AÇILIŞI A RlFESIND ·,: 

Kıral Edvard m 
mebuslara 

bir melitubu 
Kırat, Boğazlar kon/ tramn
nın nıiisbeı neticesinin ati 
için mesud bir misal oldu· 
ğunu kaydediyor. 

Londra, 30 (A.A.) - Kıral Edvarclrn 
bir mektubu ile parlamentonun toplantı
sı 3 ikinciteşrine bırakılmıştır. Bu rnek· 
tubunda kıral tahta ge~tiği tarihtcn
beri ilk defa olarak parlamento azaları
na hitab ettiğini ka}·detmektedir. 

Müteveffa babasını hürmetle anan 
ve impratorhığun büütn ülkelerinden 
gelen sadakat nişanelerini kaydeden kı
rat, yabancı devletler ile olan ınünas~
betlerinin eskisi gibi dostane olduğunu 
ilbe etmektedir. Kıral bu meyanda İn
giltere ile Mısır arasında yeni bir mü
nasebet devresi açacak olan Mısır • in
giliz ittifak anlaşmsını zikretmektedir. 

Boğazlar konferansının müsbet ne

ticesi ati için mesud bir misal teşidl 
etmektedir. Kıralın elçileri Lokarno
andlaşmasını imza eden beş devletin 
konferans halinde toplanmaları için ko· 
nuşmalara girişmiş bulunmaktadırlar. 23 

temmuzda İngiltere, Fransa ve Belçika 
arasında imza edilen bir anlaşma esıısı 
üzerinde cereyan eden bu konufmalo1r 
timdi devam etmektedir. 

Kırat mektubunda ıunları ilave et
mektedir: 

"Son üç ay içinde İspanya hadisele
rini büyük bir dikkatle takib ettim. İn
giltere hükümeti beşeri sahada İspanya 
halkına yardım etmeye çalıınuştır. Hü
kümetin daimi siyasası, b6 betbaht mu
hasamayı mevzileştirmeye çalışmak şek

linde tecelli etmiştir. İngiltere bu mak
aadla ademi müdahale paktı yapılması 

hakkmdaki fransız teşebbüsüne arka ol. 
muştur." 

Kırat bundan sonra ingiliz - fransız • 
amerikan para anlaşmasını bahis mev
zuu ebnckte ve öteki hükümetler tara
fından alınan tedbirlerin beynelmilel 
mübadelelere yeni bir yol açması ümidi
ni izhar etmektedir. 

Kıral mektubunun sonunda silahlan
ma siyasasını ve iç siyasa hakkındaki 

meselelerden bahsetmektedir. 

uı.:us 

İSPANYA iHTiLALi 

Hükümet~ilerin mukabil taarruzu püskürtül 
ihtilalciler umumi taarruz emrini bekliyorlar 

B. Azanamn mütarelie teklifinin general Franlio tarafında 
red edildiği Sevilden bildiriliyor 

Yunkos, 30 (A.A.) - Havas muha
birinin bildirdigine göre, nasyonlistler, 
Toledo • Madrid yolu üzerinde ve llles. 
kas'dan 12 kilometre ilerdeki mevzile
rinde sağlam surette tutunmuş bulun
makta ve umumi hücum emrini bekle
mektedirler. Hükümet kuvvetleri de tak
viye kıtalan ile beslenmiştir. Öte taraf
tan nasyonalistlere de mühim mikdarda 
takviye kıtaları gelmektedir. Sanıldığı
n göre, hücum iki defada yapılacak ve 
kıtaların bir kısmr ilerlerken bir kısnu 
da araziyi işgal edecektir. 

Aranjuez - Ciudadreal demiryolunun 
kesilmiş olduğu teeyyüd etmektedir. 

Eskorial etrafında şiddetli 
muharebeler 

Avila. 30 (A.A.) - Madrid etra
fmdaki muharebelerin siklet merkezi 
Eskoryal civarındaki şiddetli çarpışma
lar üstünde toplanmaktadır. Milli kuv
vetler burada baı:ı tepeleri zabtetmişler
dir. Muharebe çok arrzalr bir arazi üs
tünde cereyan etmektedir. Dağların yük
sekliği bazı yerlerde 2000 metreyi geç
mektedir. 

Kızılların Robledo civarındaki taar
ruzlan büyük zayiat ile tardedilmiştir. 
Robledo'da milli kuvvetler tarafına ge
çen 15 jandarma Madrid'deki komünist
lerin nevmit olduklarım teyid etmişler
dir. 

Hükümetrilerin Es ·orial' a taar
ruzları al:im kaldı 

La Korona, 30 (A.A.) - llükUmet
çilerin Eskorial cephesine karşı taarruz
ları akim kalmr~tır. Muharebe. şiddet
le ve saatlerce sürm"~tür. Hükümet as
kerleri kaçmışlardır. Esl:orialın şarkında 

SON Dlil(iKA : 

bulunan Torrejon mıntakasında hükü
metçilerin, 40 parça tankın da yardımı 
ile vuku bulan başka bir taarruzlan ay
ni suretle püskürtülmüş, hükümetçiler 
muharebe meydanında yüzlerce ölü ve 
13 tane de tank bırakarak gerilemişler
dir. 

B. A:mrıa ilıtiliilcilere nıilt<1reke 
teklif etmiş 

Sevil, 30 (A.A.) - Haber verildiğine 
göre, başkan Azana iki tarafın fili İ§• 
gali esası üzerine Burgos hükümetine 
bir mütareke teklifinde bulunmuştur. 

General Franko'nun bu teklifi reddettiği 
söylenmektedir. 

Madrid ~imendifer istasyonu 
bombardıman edildi 

Tenarif, 30 (A.A.) - Nasyonalist 
tayyareler, bükümet krtaları cenub cep. 
hesine gitmek üzere trene bineceği sı
rada Madrid şimendüfer istasyonunu 
bombardıman etmişlerdir. 

Portekiz General Frankoyu 
resmen tanıdı 

Paris, 30 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

Jerej de La Fontera radyosu Porte
kh:'in Burgos hükümetne bir nota vere· 
rek general Franko'yu İspanya devleti 
reisi olarak tanıdığını bildirmektedir. 

lliikiimet~iler ilııilalcileri vah§et 
yapmaJ.la itham ediyorlar 
Londra, 30 (A.A.) - 1spanyanrn 

Londra büyük elçiliği, Madrid hukuk 
kolleji tarafından vücuda getirilen ve S
sileri çok feci vakalar yapmakla itham e
rten bir V"Sikayr neşretmştr. 

··met da • 
esı lıü 

ır~:~ümet istifaya mecbur edildi ve İrakın tam 

istiklalini istiyen bir parti iş ba§ına geçti 
Bağdad, 30 (A.A.) - Havas, bu sa- 1 

hah askeri tayyareler şehrin üzerinde u. 
çarak hükümeti istifaya çağıran beyanna
meler atmışlardır. 

İki saat sonra ayni tayyareler tekrar 
şehir üzerinde görünmüşler ve hükümet 
binaları üzerine bombalar atmışlardır. 
Tayyarelerin bu hareketi, başbakana, kı. 
ral Gazi'ye istifasını vermek mecburiye
tinde bırakrruştır. İktidar mevkiine gel
meye çalıııan parti İrak'm tam istiklalini 

istemekte ve İngiltere ile her hangi bir 
anlaşma yapılmasına muhalif bulun
maktadır. 

Londra, 30 (A.A.) - Kahireden bu
raya gelen bir habere göre, Bağdad'da 

bir darbei hükümet olmuş ve hükümet 
değişmiştir. Yeni hükümeti B. Hikmet 
Süleyman teşkil etmiştir. Ehemiyetli 
hiç bir hadise olmamıştır. Eski hükümet, 
askeri tedbirler tehdidi altında istifa et
miştir. 

B. Musolini bazı fabrikaları gezdi 
Milano, 30 (A.A.) - B. Musolini 

bugün öğleden sonra Alfo Romeo'daki 
otomobil ve tayyare motoru fabrikasını 
goımiştir. İşçilere hitaben söylediği bir 
nutukta B. Musolini ezcümle demiştir 
ki: 

"- Coıkunluğunuz ve haleti ruhiye. 
nia ordu tefi olan benim için çift bir te-

minattır. Bana bildirecek bir 1eyiniz var

sa onu derhal yapmanıza müsaade edi

yorum." 

B. Musolini bundan sonra diğer bazı 

fabrikalan gezmiş ve gerek amele ve ge

rek sokaklara toplanmıı olan halk ta

rafıadan tezal1üratla selimlanmıştır. 

Kıral Jorj'wı kız kardeşleri Yunanistana geldiler 
Atina, 30 (A.A.) - Kıral Jorj'un kız 

kardetJeri Semplon ekspresiyle Yuna
niatana gelmişlerdir. Halk, prensesleri 
hamil olan katan sınırdan itibaren coş
kun tezahürlerle selamlamıttır. Tren sa.. 

at 11.30 da Atinaya gelmiş ve prenses
leri istasyonda majeste kıral Jarj, prenı 
Pol, başbakan Metaksas, hükümet er
kim ve diğer bazı phsiyetler kartıla
mıştır. 

Fransa donanmasını kuvvetlendiriyor 
Paris, 30 (A.A.) - İyi haber almakta 

olan mahfillerde hükümetin bahriye na
zırı tarafından verilmiş olan 19 3 7 senesi
ne aid bahri programı tasvib etmiş oldu
ğu bildirilmektedir. 

Programda tonaj yekunu 470000 i bu
lan 51 cüzütamm inşası düşünülmekte. 
dir. Bu cüzütamlardan biri 10000 ton· 

luk bir kruvazör, 1850 -ter tonluk iki 
muhrip, 1000 er tonluk muhripler, 1500 
tonluk üç denizaltı, husust tipte sahil 
muhafızı diğer iki denizaltı, 28 tarak ge
misi, gambotlar ve deniz altı avcı gemi
leridir. 

Program, yeni hattı harb gamileri in
şasını da göz önünde tutmaktadır. 

1 

Bu v-:sikada ezcümle deniliyor ki: 
''Asiler, işgal ettikleri arazide her. 

hangi bir sendikaya dahil bütün i çileri 
sistematik bir tr.rz<la kurşuna dizmekt~ 
dir. Sevil'de 9 binden fazla işçi ve köylil 
kurşuna dizilmiştir. Kordoba civarına. 
Elcarpio'da ::?00 işçiye büyük bir çukur 
kazdırılmış ve bu işçiler bundan sonra 
çukur başında öldürülmüştür. Bu işçıle• 
rin, aynı çukurun başına getirilen ay.
leleri de orada kurşuna dizilmiştir.,, 

Fr.ımıız lwrısolo!flıaneleri 

önü nele niilrıa) i~l,•r. 

Sevil, 30 (A.A.) - Nasyonalistlerin 
işgali altında bulunan bir çok ispanyol 
şehirlerinde fransız konsoloshanesi bi .. 
naları önünde nümayişler yapılmıştır• 

Nümayişçiler, İspanyol mültecilerin k[ .. 

zılların işgali altında bulunan Barselon 
limanı vasıtasiyle vatana dönebilecekle. 
ri baklandaki fransız hükümetinin bif 
kararını protesto etmişlerdir. 

ROMEN KIRALININ 

PRAG YOLCULUCU ~ 

Kıral Karol B. ~laza. 
rikle konuştu 

Prag, 30 (A.A.) - Kıral Karol, B. 
Mazarik'i ziyaret etmiş ve sokollarm mecı. 
kez evini gezmiştir. Sonradan reisicu-. 
mur Bencs ile, hassaten iki memleketi 
ve küçiik antantı alakadar eden mesele. 
ler üzerinde görüımelerde bulunmuı

tur. 

B. Krofta da B. Antonesko ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

İki devlet reisi ile iki devlet adamı 
arasında, bütün meseleler üzerinde, ge-
rek takib edilen usuller gerek istihdaf e.. 
dilen gayeler hakkında tam bir mutaba· 
kat basıl olmuştur. 

Kıral Kort, küçük antant birliğinin 

daha ziyade kuvvetlendirilmesi ve daha 
açık bir şekilde tecelli etmesi arzusun
da bulunmuştur. Bu sebebten, önümliz
deki aylar zarfında, B. Hodu tarafından 
'.mutlak tesanüd" diye tavsif nlunan bir 
si} aset takib olunması beklenmektedir. 

Kıral Karol' un Prag ae,·ahati ve 
romen gazeteleri 

"Dimineatza., gazetesi diyor ki: 
"Teati olunan nutuklar dünyanın 

bugünkü vaziyetinde gayet mühim si· 
yasi teminat teşkil eder. Ve birço!c en
trikalara karşı gelecek mahiyettedir . ., 

Moment gazetesi, kırat Karol'un soy, 
lediği nutukla Romanya - Çekoslovak· 
ya ittifakına daimi bir kıymet verdiğini 
kaydetmektedir . ., 

Eski ba'bakan Yorga, ''Nemul Ro. 
manes,, gazetesinde şöyle yazıyor: 

"Kıra) Karola yapılan parlak kabul 
müttefikimi~in tamimi duygulamu 

gösterdiği gibi sınırlarımızın da milda· 
faası dahil olduğu halde iki memleked 
birleştiren bağların kati bir t~yidini tet 
kil eder., 

"Adverul'' gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Pragda iki memleket arasındaki 

kati dostluk mühüılenmiştir. Ve mUte. 
cavize ciddi bir ihtar mahiyetinde ola· 
rak hududlarımızın müdafaası yolunda 
and içilmiştir.,. 

Yarı resmi Vidorul gazetesi şu mü· 
talea<la bulunmaktadır: 

''Proı ziyareti, küçük antant çercc· 
vesi içinde Romanya ile Çekoslovakya 
arasında mevcud sarsılmaz dostluk bağ· 
lariyle ne kadar kuvvetli olduğunu te
yid etmiştir. O kücük antant ki üç m'"m
leket için sulh ve tenkki unsurudur. 
Bu teşriki mesai ve birlik zibniyeti res
mi tebliğde teyitl olunmuştur-
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Bulgamıan ~kıubu: -----
SOFYA 

Dlmitrof pnü: 
Varlıli Sofya, sonbahar gelince, daima ot- · 

duğu gibi bu yıl da kuvvetlendi. Bunun 
sebebi, önümüzdeki günlerde bir bfi
kümet buhranının çıkması ihtimali ya
hud. tıpkı ~imalde olduğu gibi, bu yıl 
burada da sonbahann hem soğuk ve hem 
de yağışlı geçmesi değil, "l>imitrof 
günü'' denilen hirmetçi kızların paza
ra çıkarıldıkları ve ailelerin de bu ve
sile ile telaşa düştükleri günün yaklaş
makta olmasıd , ... 

General Frankoya altı sual ve cevablan On l>et günde bir çılian bu emelttar 

anat ft fikir mecmuasının 15 tqrini

eneı tarihli 79 uncu sayısında 9u yaz1• 

lar vardır: Yaşar Nabi "Balkan türk .. 
leri ve göç'' Behçet kemal "edebi bir taı 

fiye", Cemil Sena: Eflatun'da aŞ:k ve 

baz'', Nureddin Şazi: "Felsefe tarihin· 

den çıkardan neticeler, M . N. Artam: 

Dimitrof günü gelince, birçok hiz
metçi kızlar, başka bir yerde talilerini 
denemek için çalrştıkları evleri bırakır
lar. Bu vaziyet kaq,jısında yeni bir h iz
metçi ile pazarlığa girişmek kolay bir 
iş değildir. 

Bu takdirde, kız1arın rengarenk köy 
kıyafetleriyle dizi halinde sıralandık -
ları ve en yüksek ücret vereni kolladık
ları "hizmetçi pazarı" na gidilir. Fakat, 
ekseriya yalnız hizmetçi olmak isteyen 
kız değil, anası, babası hatta yakın ak • 
rabalarr da kızcağızın etrafım çevir -
:mektedirler; böyle olunca da pazarlık 

çok güç bir şekil ::ılmaktadır. Çünkü kı
zın anası, hizmet edilecek yerde kaç 
çocuk bulunduğunu, ikametgahın kaçın
cı katta olduğunu, odaların badanalı 

olup olmadığını, evin bulunduğu soka
ğa kaldırım döşenip döşenmediğini, evde 
su tesisatı bulunup bulunmadığını eyi
den eyiye öğrenmek ister. İşte bu sual
lere verilecek olan cevaba göre de kızın 
gündelik veya aylığı kestirilir. Şu da 
var ki, altı aylık hizmetin sonunda kes
tirilmiş olan gündelik veya aylığa, bir 
yün şal. bir örme caket, yahud bir çift 
ayakkabı da ilave etmek lazımdır. 

İş bununla da bitmez; esas noktalar 
üzerinde bir anlaşma meydana geldik
ten sonradır ki, asıl pazarlık başlar ve 
saatlerce sürer. Bu arada, hazan doğru
dan doğruya alfıkası olnuyan bayanlar 
da söze karışırlar ve şayed kızı alacak 
olan kadının çenesi kuvvetli değilse, iş 

çı ğırından çıkarak, kadıncilğız, hiç bir 
şey başaramadan yalnız h:lc; ına evine 
döner. Çünkü, piyasaya arz~ ilmiş olan 
hizmetçi kızlar bir günd~ tüle.enir. ge
rİ)C, pek de istekle angaje edilmiyen 
''ne.zenin'' ler kalır. Bu itibarla, memle
ketın adeti icabı altı ay. yani gelecek 
hizmetçi pazarına kadar beklemek mec
buri,retinde olan Sofya'daki ev kadın
ların n, ·sonbaharda sinirli ve hiddetli 
olmalarına hiç şaşmamalıdır.-

Bu kt§ açrlacalc olan !ergiler. 

Moming Post gazetesinin İspanyol ihtilalcileri kararga • 
hında bulunan hususi muhabiri W. T. Stuttard ihtiıal ordulart 
başkumandanı ve yeni İspanyol milli hükümeti reisi General 
Franko ile görüşmüş, kendisine altı sual sorup altı cevab ai -
mıştır. Bu mu~bir, generalin hayatından da bahsediyor. Hu 
anlatışa göre bugün 43 yaşında bulunan generalin aslı::e ri hi.t
~ctleri en çok ispanyol Fasında geçmi~tir. Franko, devamlı 
surette bulunduğu harblarda terfi etmiştir. 14 yaşında piyade 
subay mektebine girerek yirmi yaşında iken Fasta harb ede • 
rek yüzbaşılığa yükselmiştir. 1920 yarbay M illan Astray ku
ffi " T'ırlnsmda. ~eş~ur yaba ncılar alayı ku rulduğu zaman yüzba
şı Fran l:o, ıkıncı kumandan olmuştur. Birçok defalar nişan 
alm c; ve 1923 - 25 P rimo de Rivera harekatında albay olmuş • 
tur. 1926 senesinde 32 yaşında olduğu halde tümgeneral olmuş 
ve Saragossa'daki askeri akademiyi kurmuştur. 

Cumuriyetin ilanı üzerine bu akademi lağvolunmuş, fakat 
gcnera'e 1933 de B alear adalarının kumanclanlrğı verilmiştir. 
Er tesi sene kendisi F astaki ordunun başkumandanı olmus 1935 
senesinde Senor "Ciil Robles Harbiye Nazırı olunca F ranko'yu 
Madrid'de ordular kurmay reisliğine tayin etmiştir. Azana hÜ· 
kümeti ise kendisini Kanarya adalarına göndermiştir. 

İngiltere kıralı beşinci Corc'un cenaze alayında general 
Franko, İspanyol ordusunu temsil etmiş ve 0 zaman kıral seki
zin: i E dvard ile görüşmüştür. 

Milli hareketler başladığı zaman Kanarya adalarından tay• 
vare ile Fasa uçmu!'I. geçen ağustosta SeoiJ'e geldiği zaman bü
yük bir tezahürle karşılanmıştır. Kendisi İspanyol ordusunun 
en genç generalidir. Muhabir, kendisine altı sual sormuş ve 
cevablarmı almıştır: 

1 - Yapılan hareket tamamiyle a!Wteri midir 
- Geçen temmuz ayında İspanyol ordusunun $elleri Mad

rid hükümeti aleyhine ayaklandıkları zaman tamamiyle mille
tin iradesine tercüman oluyorlardı. Halk cephesi hükiimetinin 
idaresi altnda lspa~y~da hayat imkansızlaşmıştı. Yapllan kı
zıl propaagndası yuzunden sınıllar arasrndaki husumet pek 
ziyade artmış ve bu işte tecrübesiz olanların farkedemedikleri 
vaziyet, tehlikeli olmuştur. 

Kendi halinde yaşayan vatandaşların ne maI/arına, ne de 
canlarına hürmet edilmiyordu. işçilerle patronlar arasrndaki 
münasebetler öyle bir şekil almrştı ki bütün endüstri ve ti -
caret bayatı felce uğramak telılikesi karşısında idi. Caniler 
şımartTlmıştı; kanun bir efsane olmuştu. Kendi vazi f elerini 
yapmaktan aciz olan hükümet, üstelik bir de ihtilalci dilekler
de bulunuyordu. 

Bu vaziyetten bir azlıifrn memnun kalması hayret edilecek 
bir şey değildi. Fakat ordu vaziyeti ele alınca, bütün mi/letin 
arkasında bulunduğunu gördü. Bizim idaremiz altındaki kasa• 
ba ve !ielıirleri gezecek olursanız o:ada her cŞ,eyin sullı z amanrn
da oldrz~u l(ibi geçtiiini, yalnız cepheye yakın olan yerlerde 
askeri harekat yapıldığım, bizim kazanmamıza yardım eden 
erkeklerin askeri üniforma giydiklerini görürsiinüz. Şurası 
mühim bir noktadır: Bu şehirlerden hangisinde bir tezahür 
olsa, bir zafer kutlansa, o zaman binlerce halkın o gün hazı~ 
!anmadıkları halele ellerinde bayraklarla buna iştirak ettikleri 
görülür. Biz, umduğumuzdan çok lazlo. gonu/Ju bulduk. Hele 
gençliğin hisleri fevkaladedir. 

Halkın bütün tabakalarından bize para yardımı gelmekte
dir. Hele ispanyol kadınları, bütün altınlarını, müce~·herlerini, 
kocalarrnı ve oğullarını verdiler. 

l:Iayır bu sadece bir askeri hareket değildir: Bu, bütün mil
letin bü yük bir azim ve irade ile harekete geçmesidir. 

2 - İspanya, temmuz ayında baş gösteren buhranr böyle 
bir harekete baş vurmaksı zın, ortadan kaldıramaz mıydı? 

- Hayır, her halde g<'çerı şubat ayında yapılan seçim gibi 
bir vasıta ile bu maksada erilemezdi. işçilerin yardım sandı· 
ğrndaki para, rüşvet, propagandaya hasredilince, tabiatiyle, 
silah ve ceph:ıne almağa lüzum ve para kalmıyordu. 

K atiller ve caniler para ile tuıuluyordu: böylece demokra
si denilen şeyden de ortada eser kalmıyordu. 

~spanya~a ~çim, manasız bir şey haline geldi. Hallı cep· 
hesıne dahıl olmadığı halde mebus seçilebilen pelc az mebus 
v~r.dır. !_~31 senesinde kırallık dü~üğü zaman, memlekete ge • 
tı;ııece~ı vadedilen saadet, huzur ve refah verilememiş, bil~ -
kıs, f ~na idare yüzünden ispanya her gün biraz daha kötü şart• 
lar ıçıne düşmüştür. Hele halk cephesinin kurulmasr vaziyeti 
büs~üt~n berbad etmiş, krzıl ihtilal, Rusyadakinden daha şid· 
detir bır surette kendini göstermişti. 

Mevcudiyeti ve birliği tehlikeye düşen ispanyayı kurtar • 
1!1a~ .i~in. bizim yaptığımızdan başka çare kalmamı~ı. Bizim 
ıhtılalımız, eif.er Madrid'deki sözüm ona hükümet, ayak dire
mese .ve silahlanarak karşımıza dikilmeseydi, hiç kan dölıül
meksızin olabilecekti. 

~ - Harekata ilk başlandığı zaman mücadelenin bu kadar 
çetın olacağı tahmin edilmiş miydi? 
.. ::- Açıkça söylemek l§zım f(elirse hayır! fakat bu, bizim 
onumüzde engeller çıkacak olursa yolumuzdan dönecektik de· 
mek değildir. ' 

Benim vazifem, müfrit/erin dışardan eördükleri teşvik ve 
p:ıra yardırru karşısrnda bütün vaziyetlere rağmen bizim te
rakki_ ve zaferimiz umduğumuzdan Fazla olmuştur. Bu yardım
lar Yu_z~nden mücadele uzamış ve binlerce insan ölmüştür. Fa
kat sıvıl halkımızın orduya karşı gösterdikleri alaka ve son· 
suz yardımdan çok memnunum. 

4 - Madrid'in zabtmdan sonra kıtalar istirahate çekile
cekler mi? 

-Madrid lspanya'nın merkezi ve bükümetin oturdujtu 
yerdir. Fakat bütün sipanyol toprakları bizim için Madrid ka
dar azizdir. Ondan dolayı biz, bütün topraklarımızı zulümden 
te.rürcülerden kurtarmadıkça askerlerimizi istirahate çekeme~ 
yız ve kızıllarrn elinde bulunan bütün İspanyol şehirlerindeki 
halkrn dört gözle benim askerlerimi beklediklerine eminim. 
A.sk7ri vaziyetin bir takım icablarr, onlarrn kurtulmasrnı ge
cıktırmektedir. Allaha şükür, o gün yaklaşmaktadır. Ve ya· 
lrrnda bütün ispanya rahat bir nefes alacak, yarasrnı saracak 
ve s~rbest şereili ve yeni bir lspanya devleti kurmağa girişe· 
cektır. 

. 5 - Bu yeni devletin kuruluşundan sonra İspanya, Avrupa 
sıyasetinde mühim bir rol oynıyacak mı? Bu yeni devletin 
komşularına karşı güdeceği siyaset ne olacaktır?. 

- Seneler var ki İspanyol diplomatları kendi mevki ve 
menfaatlerini düşünerek millet/erarası siyasete karışmamakta 
veyahut bunu ancak diplomasi platformunda tutmakta idiler. 
Halbuki ispanya, büyük bir mazisi olan bir memlekettir ve 
onun bu~ün de yapacağı birçok vazifeler vardır. Onun büyük 
ananelerı vardır ve yirmi mliletin anasıdır. 

Onun da dünya ölçüsünde menfaatleri vardır ve coğrafi va
ziyetindeki ehemiyeti, gün geçtikçe, artmalctadır. 

Her ne kadar, bugünkü mücadelelerimiz, sınırlarımızın 
içine inhisar etmekte ise de, lspanyanrn gene tarihte büyük 
bir rol oynamak mevkiinde bulunduğunu isbat etmektedir ....• 

6 - Yeni devlet için herhangi bir ecnebi devlet sistemini 
model almak gibi bir maksad beslenmekte midir? 

- Modren dünyada sermaye ile işi biribirine, biribirinin 
menfaatlerine yakl:ıştıran bir takım muvalfakiyetler rejimler 
vücud bulduğuna karşı göz yumulamaz, işçilerin menfaatini 
korumak, benim kalbimde en kuvvetli bir arzudur. Her halde 
yeni bir rejim kurarken sınıf mücadelelerini, sınıf nefretlerini 
ortadan kaldırıp komünizme karşı koyan rejimleri göz önün
de bulunduracağım. 

Fakat ita/ya, zengin kaynaklara malik olan bir memleket
tir· bu sayede kendi kendine kafi gelecek bir mevkie gelecek
tir: Son mücadele de bunun ne kadar mümkün olduğunu i sbat 
etmiştir. 

Benim kanaatim şudur ki ispanya, bu harbtan sonra geçir· 
mesi zaruri olan kısa bir sıkıntı devrinden sonra, ki bunu hü
kümetin ve milletin irade ve enerjisi azamt derecede kısalta
caktır. Yeniden bir refah ve ihtişam devresine girecektir. 

Tagor yetmiş beş yaşında, A. N. Pa

pazoğlu: "Yunanistanda fikir hayatı, 

Henry Bidon "Maeterlinck feerisi,,, 

Panço Mihaylof'dan tercüme edilen bir 

bulgar hikayesi, Hoffmann'dan Vasfi 

Mahir' in dilimize çeridiği bir yazı: 

"Sevgili", Bunlardan başka Fuad Ö • 

mer, Süreyya Baydargil, Reşad Cemal, 

Baki Suhanm şiirleri vardır. 

Yeni adam 

Ayrı bir kapak içinde iyi kağıda na
sılmış on altı sayfasiyle "Yeni Adam" 

ın son çıkan 147 nici sayısı yeni bir te· 

kamül gösteriyor. Bu sayıda şu yazr • 

lar göze çarpıyor: İsmail Hakkı B alta· 

cıoğlu: "öğretmei koru", "Doktor Hu

lusi Raşid", ''hayatım" doktor Clapa

rede: "fonksiyonel terbiye'', Ulak: 

"politika aleminde olanlar", Emile Ma

lespine "uyku nedir?", 1zzeddin Şa .. 

dan: "bir delikanlıya açık mektub", 

Doktor Adolf Bernatzik : "Arnavud .. 

luk", Wolfgang Möller "Frankburg • 

lularm zar oyunu'', kitab haberleri, ilim 

ve teknik haberleri, ekonomi haberle • 

ri, kültür haberleri, kısa tenkid ve tah· 
liller. 

Bir yıldız'a 

Hayri Rüştü Akyürek, farnsrz şair· 

}erinin en büyüklerinden olan Alfred 

de Musset, Lamartine, Victor Hugo, 

Maria Jose de Heredia, Theopbile, Ga

utier ve Alfred de Vigny'den tercüme 

etmiş olduğu on iki seçme şiiri küçük 

ve güzel bir cild halinde toplamıştır. 

Fransız şairlerini asıllarından oku · 

mak imkanına malik olmayan edebiyat 

acverler, itina ile dilimize çevrilmiş o

lan bu şiirleri zevkle okuyacklardır. 

İstanbulda Resimli Ay matbaasında ba· 

sılmış olan kitab 20 kuruş fiatla satıl

maktadır. 
Sofya bu kış bilhassa zengin sanat 

tezahürleri He dolu bir "sezon" geçire
cektir. Bu tezahürler, bilhassa, resim 
sahasında çok zengindir. Önümüzdeki 
günler zarfında açılacak olan scc.;ile
re şimdilik lehliden gravür sanatlannı 
gösteren sergi ile başlandı; ~imdi Pela
use • Ramgo gennaın"ın tabloları teş
hir edilmektedir. 

Sovyetler Birliğinin sanatkarlarına aid 
resim sergisi, arkasından bazı bulgar 
ressamlarının şahsi teşebbüsleriyle açı-

lon açılmasına ve sergileri sıklaştırma· 

ğa lüzum görüldü. 
Karadeniz kıyılarının yruıı. 

Başka yıllar ekseriya ilk teşrin orta

sına kadar yazlık kıyafetle gezilen Bul
garistarun her tarafını kış bastırdığı 

Doktör - Operatör 

Nejat Kulakçı. 

İlk teşrin ortalarında, güzel sanat
lar akademisinde bulgar ressamlarının 
umumi sergisi, bunun arkasından gene 
aynı yerde Danimarkanın modern pey
zajları teşhir edilecektir. Bu sergileri 

lacak olan sergiler takib edecek ondan 
sonra, Çek kadm ressamlarının sergısı, 
ve en sonra bulgar eliş•c;i ve giizel sa
natlar sergisi açılacaktır. 

Geçen yıl sanat sevcrlerin tehar.ü -
mü o kadar büyüktü ki, yeniden iki sa· 

Bulgar resim sanatının garb tar.tm· 

da eserler yaratan yabancı memleket -

lerde de tanınmış mümessilleri vırıa 

da. bugüne kadar bulgarlar kendi!erine 

has bir atil yaratmak kabiliyetini gös

terememişlerdir. 

halde, Karadeniz kıyılarında ılık bir 

yaz havası semektedir. Varna'da hala 

deniz hamamlarına gelmiş olan yaban· 
cılar görülmektedir. H. UZUNOF 

ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK. BURUN VE 

BOGAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

Tefrika: No. 9 
IKlı et 

Böylece biz, cengelde bir aşağı, bir yuka
rı, korkuyu arayarak. dolaşını~ız. Nihayet 
bufalolar ... 

Kumlu kıyıda bulunan bufalolarm ele ba-
şısı Misa: ' 

- Eyvah! diye haykırdı. 
- Evet, Misa, bufalolar, korkunun bir 

mağarada yaşadığı, vücudunun kılsız oldu
ğu ve arka ayakları üzerinde yürüdüğü ha
berini getirmişler. Nihayet biz cengelliler 
sürünün arkasından yürüyerek, söyledikleri 
mağaraya kadar gitmişiz. Korku mağaranm 
ağzında duruyormuş; gerçekten vücudunda 
kıl yokmuş ve arka ayakları üzerinde yürü
yormuş. O, bizi görünce haykırmış ve sesi 
hepimizin içini korku ile doldurmuş ve he
pimiz oradan yüreğimiz hoplayarak ve bır
birimizi itip kakarak uzaklaşmış, kaçmqız. 

O gece, bana anlatıldığına göre, biz cen
gelliler, eskidenberi adetimiz olduğu ~ıbi, 
hep bir arada yatmamışız. Her kabile a} rı 
ayrı başını alıp bir tarafa çekilmiş; geyik ge-

yikle, domuz domuzla gitmiş. Burun buruna, 
buynuz buynuza vererek geceyi Ccngclde 
tiril tiril tireyerek geçirmişler. 

Yalnız, hala, şimaldeki sazlıklar ara5ıI'1-
da gizlenen kaplanların ilki bizimle beraber 
değilmiş. Bu haberi ona ulaştrrdıklan zaman 
demiş ki: 

- Gidip şu nesneyi bir göreyim de boy
nunu kırayım. 

Böylece bütün gece koşarak mağaraUı.n 
yanına kadar gelmiş; fakat gectiği yollarca 
ağaçlarla sarmaşıklar Ta'nm kendilerine 
vermiş olduğu emri hatırlayarak dallarını 
eğmişler ve parmaklarım sırtına, alnına, vü. 
cuduna ve çenesine sürerek bir takım işaret
ler yapmışlar. Neresine dolmnmuşlarsa ora
da san derisinin üzerinde benekler ve çizgi
ler peyda olmuş. fşte, o alametlerle çizgileri 
onun bugün yaşayan çocukları da taşımakta
dırlar! 

Bu halle mağaranın yanına vardığı za
man kılsız mahlUk ona "gece gelen üzeri çiz
gili'' adını takmış; kaplan da korkusundan 
bağırarak gerisi geriye kaçıp gitmiş. 

Movgli, çenesi suyun içinde olduğu hal- ' 
de, ağ-ır ağır dişlerini gıcırdattı. 

- Sesi o kadar yüksek çıkmış ki Ta duy
muş ve ona sormuş: 

- Nen var, tasan nedir? 
Kaplanların ilki de şimdi çok eskiyen, 

fakat henüz yepyeni olan gök yüzür_ıe karşı 

başım kaldırarak: 
-Ey Ta, benim gücümü yeniden bana 

ver, demiş, kılsız mahlukun önünden kaça
rak bütün Cengelde rezil oldum. O da bana 
beni yerin dibine geçirecek bir isim taktL 

Ta: 
- Fakat niçin? Diye sormuş ve kaplan

ların ilki: 
- Çünkü üstüm, başım toz toprak içinde 

harab bir haldeydi, demiş. 
Ta demiş ki: 
- Git ırmakta yüz; sonra yaş yaş çayır

ların üzerinde yuvarlan; eğer üzerindeki le
keler çamurdan olmuşsa, çıkar. 

Kaplanların ilki suda yıkanmış, sonra 
başı dönünceye ve bütün Cengel kendisine 
dönüyormuş gibi görününceye• k~dar çayır
ların üzerinde yuvarlanmış, fakat üzerinde
ki çizgilerden bir tanesi bile temizlenip 
silinmemiş. Onun bu halini gören Ta, bak • 
mış, bakmış, gülmüş. Bunun üzerine kaplan
ların ilki demiş ki: 

- Ben ne yaptım da başıma bu iş geldi? 
Ta: 
- Sen ceylanı öldürmek suretiyle Cen

gel'e ölümü getirdin ve onu başıboş bırak
tın. Ölümle beraber korku da geldi. ' Şimdi 
herkes biribirinden korkuyor, sen bile kılsız 
mahlUktan korkuyorsun. 

Kaplanların ilki: 
- Onlar, benden hiç korkmazlar, demiş, 

hen onları başlangıçtan beri tanıyorum. 
Bunun üzerine Ta, 
- Git de bir gör! demiş. 
Kaplanların ilki, Cengel içinde bir aşağı, 

bir yukarı koşarak geyikleri, domuzlan, hind 
geyiklerini, kirpileri çağırmış; fakat onun 
sesini duyan bütün Cengel halkı, bir müddet 
evelki hakimlerinden bucak bucak kaçmış -
lar; çünkü korkuyorlarmış. 

Sonra, kaplanların ilki, içindeki gururu 
tamamiyle kırılmış bir halde gerisi geriye 
dönmüş, kafasını yerlere çalmış ve ayakla • 
riyle topraklan kazarak demiş ki: 

- Hatrrlayımz ki ben bir zaman Cenge • 
lin hakimi idim. Ey Ta, beni unutma. Ço
cukların~ da benim bir zamanlar bir şeyden 
sıkılmadığnnı ve korkmadığımı hatırlasın • 
lar. 

Ta, demiş ki: 
- Sen, benimle beraber bu Cengelin ya-

radılışını görenlerden olduğu~ için ~an.~ xa: 
pabileceğim şu olabilir: Ceylanın oldurul 
mesinden önce olduğu gibi senede bir gece 
senin ve çocuklarının olsun. Eğer o gece dtJ 
o kılsız mahlUka rastlarsan - onun adı in.1 
sandır - sen ondan korkmıyacaksın; o se~· 
den korkacaktır. Sanki hala Cengelin bakı· 
mi ve hayvanların başı imişsin gibi. O gece 
onun korkusuna merhamet et; cünkü sen 
kendin de korkunun ne demek olduğunu, ar
tık, öğrenmiş bll;lunuyorsun. (S~nu var) 
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Elişleri sergisi dolayuiyle: 

Küçük sanayiin milli ekonomideki 
ehemiyeti 

lktıııat Veldletinin teşebbüs ve himme 
tiyle Cumuriyet Bayr~ arifesinde 
Sergi Evinde açılan "El işleri ve küçük 
~atlar sergisi" türk milletinin pek 
eski ve ince kabiliyet ve zevkelerini top
lu bir halde ilk defa olarak mükemmel 
bir şekilde her kesin gözü önüne koy
muş bulunuyor. 

Bu sergi ayni zamanda Devlet eliyle 
memlekette kuvvetli bir sanayi kurdu
ğumuz şu sırada küçük sanayiin zaruri 
olarak ortadan kalkar.ağı gibi zan ve 
endişelerin ne kadar yersiz olduğunu 

isbat etmektedir. Şurasını hemen açık 
olarak söylemeliyiz ki bu gün Devletçe 
büyük sanayie verilen ehemmiyet mu
vazi olarak küçük sanayiin de organize 
bir surette mi1li ekonamideki vazifelerini 
başarabilmesi için himayesine karar ve
rilmiş bulunmaktadır. Bu himaye c&as
lanrun tesbit edilmesi için 12 ikinci teş 
rin 1936 da Ankarada bir küçük sanayi 
kongresi toplanacaktır. 

Küçük sanayiin himayesi ve teşki
latlandınlması için başlangıç olmak ü
%ere mevzuun genişliği hakkında bir fi
kir vermek gayesiyle açılan Sergi Türk 
aanat ve işçiliğinin ne kadar teşvik 

edilmeye layık olduğunu göstermektedir. 
Diğer taraftan, son istatistik? maluma 

ta göre, memleketimizde mevcut sınai 
müesseselerinin %96 smı küçük sanayi 
zümresine girmesi ve sanayide çahşan 
277.000 kişiden 165.000 ni küçük sanayi 
erbabının te§kil etmekte olması bu mese
lenin milli ekonomimizde ne kadar üze
rinde durulacak ve dü§ünülccek bir mev
zu olduğunun delilidir • 

Şurasını da kaydetmeliyiz ki bu yal
nız bizde görülen bir hal değildir. En
düstride çok ileri gitmiş memleketlerde 
dahi büyük fabrikaların yanında küçük 
tan'at şeklinde çalışan müesseseler ve 
bu müesseselerde meşgul olanlarııı ade

di mühlın yek(lnlara baliğ olmaktadır. 
Halen Almanya'da "1.250.000' den 

fazla küçük sanat erbabı bulunmakta ve 
tnecmu kıymeti "55.000.000.000" RM. 
olan Alman istihsalinin "15.000.000.000 

bunların çalışmaları mahsulüdür. 

Büyük bir sanayi memleketi olan 
fransada yalnız çorap, şapka, eldiven, 
dantela, saat, ve saire tahta ve gallalit 
işlerinde 1.000.000 dan fazla işçi çalış
ınaktadır. 

Dr. ORHAN CONKER 

1 - Biz.zat kurulmakta olan büyük 
sanayie lüzumlu olan bilgili ve hünerli 
aanatkarlarm yetiıtirilmesi, ve bu aana
ün kurulması esna.smda muhtelif işlerde 
çalışacak küçük sanatkarların bulunma-
aı; 

2 - Memleketin her tarafına ya
yılmış kuvvetli bir orta sanat tabakası
nın teşekkülü ve böylece harp v. s. gibi 
hallerde müdafaaya gerekli olan ihtiyaç
ların her yerde kolayca tedarik edilme
si; 

3 - Erazisi dağlık olan veya verimli 
olmıyan yerlerde (mesela kışı pek uzun 
süren ve karla beraber aylarca her türlü 
münakalelerin durduğu şark vilayetleri
mizde) oturan vatandaşlara daha geniş 
yaşama imk5.nlanrun verilmesi; 

4 - Ekser yerlerde ekmeğini ve an
cak en lüzumlu ihtiyaçlanru temin ede
bilen çiftçiye boş zamanlarında ve bilhas· 

sa kışın evinde çoluk çocuğuyla bir arada 
yapabileceği bir iş bulunması ve bu su
retle refahına yardım edilmesi; 

5 - Şehirlerde yaşayan fakir aileleri 
el ve ev işlerine alıştırmak suretiyle 
kendilerine daha geniş ve muntazam ha
yat şartlan hazırlanması; 

6 - Bütün bu faydalardan başka kü
çük sanat ve sanatkarm cemiyet içinde 
mühim bir sosyal stabilite unsuru oldu
ğu da göz önünde bulundurulması Devle
tin bunların teşkilatlandınlma ve korun
masına verdiği ehemmiyet daha iyi an
laşılır. 

Küçük sanatlar Sergisinden sonra ik
tisat vekaletince Ankara'da toplantıya 

çağrılan Küçük Sanayi Kongresi işte 

böyle mühim sosyal işlerimizi görü~e

cektir. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki sanayileşme 
plfinımızı büyük bir muvaffakıyetle ba
şarmakta olan devlet, eline aldığı, bi
rincisinden daha az ehemiyetli olmıyan, 
bu işi de memleket ve miIJetin menfaa
tine olarak esaslı surette halledecektir. 

Be Aschmann aramız
da bulunuyor 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ya üzerinden geçtiğini biliyordu. B. 

lsviçrenin dünyaca tanınmış nakı; ve 
dantela, ipek kurdela gibi ev sanayii ve 
kıymetli mensucat, saatçilik, musiki a
letleri gibi işlerde 300.000 den fazla in
la."l. ekmeğini kazanmaktadır. 

1 

Aschmann, Toros ekspresinin bu yeni 
tarafını hararetle övdükten sonra, An
karanın yeni garını görerek ona karşı 
da bir hemşed ilgisi gösterdi. 

Bundan başka Avusturya, Çekoslo
l'akya, ltalya ve Macaristanda ve diğer 
Avrupa devletlerin1e el ve ev işleri :.ı:ı.na
}Ü pek ziyade inkişaf etrı• ·ş bir ha! J,. ge
ni§ halk yığınlarının g~ıir.ıoe vasıt3sını 
teşkil etmekte ve hükü!Tıttlcrin himaye 
l'e kontrolu altında bulunmaktadır. 

Bugün Türkiyede küçük sanayiin Dev 
letçe korunması ve te§kilatlandırılması 
lu bakımlardan faydalıdır: 

Ve eminiz ki, balo yorgunluğunu 

geçip ertesi günü Ankarayı gezdiği 

zaman, şehrin bütün şaşıtncr yenilik
lerinin, gene bir eski ankaralı gözüyle, 
lezzetine varmıştır. 

B. Aschmann'a dost Türkiyeyi ve 
Ankarayı bu güzel günlerde ziyaret et
mek arzusunu izhar etmiş olduğu için 
teşekkür eder Te kendisini gerek Ankara 
ra, gerek türk basını namına ıevgi ile 

selamlarız. 

j Çankaya-Fenerhahçe 

Fenerliler bugün ilk 
maçlarını yapıyor 

Bugün saat 15.30 da fenerbahçeliler 
Çankaya ile ille maçlarnu yapacaklar. 

Biz, yeni futbol mevsimine girildiği 
anada Ankara ve lstanbulun milli kü
meye namzed en ileri talamlan arasında 
yapılacak bu maçı çok enteresan buluyo
ruz. Ankarada sporla meşgul olanlar a
rasında da Fenerbahçenin bu iki maçı 
günün yegane hadisesini teşkil etmekte 
ve maçların neticesi üzednde bir çok 
tahminler ileri sürülmektedir. 

Fenerbahçe bu sene ilk maçını V cfa 
ile yaptı ve neticeyi 8 - O kazandı. V c
faya karşı şöyle bir takım çıkarmıştı: 

Hüsa:nedclin - Faul, Lebib - Re,ad, 
Ayt;ın, Cevad • Niyazi, Naci, Ali Rıza, 
Esad, Fikret. 

Fikret ve Niyazi dün akşam fstan
buldan hareket etmişlcrd'r. Bu sabah 
şehrimizde bulunacaklardır. 

Şu halde :Fenerbahçeyi Ankarada a
şağı yukarı bu takımla göreceğiz. Yal
nız Lebibin yerine Yaşar oynayacaktır. 

Biz ankaralılar Fenerbahçenin bu ye
ni kadrosunun ne şekilde oynadığını he
nüz sahada görmüş değiliz. Yalnız, is
tanbullu arkadaşlarımızın yazdıklarına 
bakılırsa bu yıl Fenerbahçe, lik maçla
rına en iyi şekilde giren talamlardan bi
rine sahihtir. Müdafaası kuvvetlenmiş, 
haf hattı istikrarını bulmuş, sağ açıkları. 
çok seri ve usta, üç ortası şutçu bir ekip 
olmuştur. 

Maçın neticesi ne olursa olsun Fener 
bahçe takımının geçen son bahardaki o
yunlarını unutturacak maçlar çıkaraca
ğını kuvvetle tahmin ediyoruz. 

Çankayamn şöyle çı~cağı söylen
mektedir: 

SıdcLk • Hayrull:ıh, Fuad - Gazi, Ka
mil, Nihad - Mustafa, İbrahim, Feti, Ö
mer, Cevdet. 

Belki haf hattının bir noktası ile sağ 
ve sol agıkların yerinde ufak bir deği
~iklik görülecektir. 

Çankayanın Çanakkale kupası maç
larındaki oyunları bugün için bize tam 
bir itimad veremez. Fakat Eskişehirdeki 
muvaffakiyeti ümid vericidir. Alakadar
ların da kendilerine güvenleri var. Şu 
hale güre, futbolun en büyük a:;li kaide 

------ ----- -

SPORCULAR VE C. H. P. 

Sporcularımız partiye giriş· 
lerini dün törenle kutladılar 

Sporcularrn dünkü toplantısında, B. Tandoğan nutkunu okurken 

Partimize üye olan Türkspor kuru
muna bağlı Ankara kulüpleri. dün bu 
münasebetle, aaat 14 de bir alay tertib 

ederek şehir içinde dolaşmışlar ve Ulus 
meydanına gelerek anıta çelenk k:oy
mu lardır. 

Başta Ankara gücü mızıkası olduğu 
halde muhtelif sppr şubelerine mensub 
iki yüzden çok gencin temiz ve munta
zam kiyafetleri, düzgün ve muntazam 
adımlarla geçişi güzel bir manzara teş
kil ediyordu. 

Kafile, dolaşmalan sırasında Y enişe
hirde Parti ilyönkurulu binası önün,. 
gelmiş ve ''yap I'' diyerek Partiyi ıe
lamlamıştır. 

Dün vali ve Parti başkanı B. Tando

ğan sporcuların Ankara teşekkülleri 

mümessillerine Türkspor kurumu şah
e:yeti hükmiyesinin Partiye aza olarak 
kabul edildiğini bildirmek üzere Parti-

!erinden olan on birin birliğini temin et
mekle maruf bu takımdan ela bugün iyi 
bir maç bekliycbiliriz. Bilhassa ekseriya 
yaptıkları gibi karşılarındaki takımın 

oyununu bozabilirlerse muvaffakiyet ü 
midi de haylı artar. 

ye davet etmiş ve kendilerine bir çay 
ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette Ankara ilyönkurul üyele· 
ri, türk spor kurumu umuınl merkez 
üyeleri, Ankara bölgesi başkan ve üye
leriyle kulüp mümessilleri, gazetecileı 
bulunmuşlardır. 

Sayın Vali ve Parti Başkanı gelen· 
leri selamladıktan sonra şu söylevi ver• 
di: 

-" Arkadaşlar, 

Bugün, Türk spor gençliği için şe· 
refli bir gündür. Türk spor kurumu 
Partimize üye bir teşkilat olarak kabul 
..ılunmuştur. Sporcuların Ankara teşek .. 
küllerine bu tarihi haberi bildirmek ve 
Ankara ilyönkurulunun yeni ve sayın 
üyelerini §ahıslarınızda selamlama]( 
benim için de çok sevinçli ve öğünme· 

ye değer bir vazife oldu. Partimizin 

saflarında hükmi bir şahsiyet olarak fi

len bir teşkilat haline girmekle daha şe· 

refli, daha mesuliyetli bir yer almış ol

dunuz. Sporcu gençliğin bu şerefe laytlc 

olduğuna inanırız. Bu mesuliyetli öde· 

vinizi türk gençliğine yakı§ır bir ve 

karla, vazife a kiyle başaracağınıza e· 
miniz. Partimize kayıll• e>lmak me:nle
ket ve millet işleri.1n~ v~·~ifa &ahihi ·,ı. 

mak ve hizmet almak demektir. Bu ka. 
yı: bir iki saatlik bir kuru merasim de~ 
ğil kendini bütün bir ömür boyunca 
hizmete arzedişitir. 

Türk olmak, Cumuriyet Halk Parti· 
sinden olmak yer yüzünde insanlığın 
ve idealistliğin örneği olmak demektir. 

Fenerbahçe takımının geçen yıl Ankaraya yaptığı 
esnasında alınmış bir resim 

Sporcu gençler, Wcn Parti üyeliği· 

ne kabul edilmenizle saflarımızı bir 

kat daha sıklaştırdınız, bizim öz ve ta. 
tabii ülkümüzü bir defa daha tahakkuk 
ettirmiş oldunuz. Şahıslarınızda türklü
ğün en zinde kuvvetlerinden birinin 
daha Partimize katıldığrnı görmekle da
ha ziyade emniyet ve iftihar duyuyo
ruz. Bugün sıralarında yer aldığınız 
Partinin yarın büyük kurultayında fi -
kirler iniz, reylerinizle çalıftD3larımıza 
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Nesiclerin tamiri 
Vücudun bir mmtakasındaki cüd, adaleler, 

kan damarlan, k~mikler bir çarpışma, bir yanık 
"eya bir mermi ile zarara uğrarsa vaziyet bu 
)eni vaziyete hemen intibak eder, ve nesiclerin 
bu zararlarını telafi için sanki bazıları müstacel, 
diğerleri daha bati bir takım tedbirler alıyormuş 
iİbi hareket eder. Kanın yenileşmesinde en in • 
~İcanısız mekanizmalar nasıl faaliyete geçiyor 
lacler harab olan nesiclerin tamiri için de bir çok 
rekanizmalar. aynı suretle, erişilmesi lazım ge-

leştirmeğe muktedirdir. llkönce, ~alı mrntaka 
hareketsizleşir ve sanki mevaddı gaitenin kama 
akmasına mani olmak istiyormus gibi muvak .. 
kat surette felce uğrar. Sonra, bağırsağın bir 
parçası, yahud bağırsağı ihata eden yağın sathı 
yaranın üzerinde tekarrür eder ve perituvanın 
bir hassası sayesinde oraya yapışır. Dört beş sa
at içinde delik tıkanır. Cerrah iğnesi yaranın iki 
kenarını biribirine yaklaştırdığı zaman da şifa, 

gene bağırsak sathının kendiliğinden yapışması 
sebebiyle tahakkuk eder. 

mesi zaruri birkaç hafta içinde uçsuz bucaksız 

bir takını ~imik, asabi, deverani, bünyevi hadi
seler tevali eder. Ve biribirlerini zincirleme ta
kib ederler. Kaza esnasında damarlardan akan 
kan, kemiğin iliği içindeki ve yırtılan adaleler
deki usare tamire müteallik fiziyolojik oluş1arr 
harekete getirir. Her hadisenin sebebi ondan 
önceki h5.disedir. Nesider arasına yayılmış olan 
mayilerin fizikoşimik halleri ile şimik terkibleri, 
mekni hassaları höcreler içinde faaliyete getire
rek onları birer tamir unsuru şekline ifrağ eder. 
Her nesic, her hangi bir anda, istikbali görmeğe 
ve bütün vücudun menfaatma olarak muhitinin 
yeni fizikoşimik şartlarına uymağa muktedir • 
dir. 

masun bulunuyorlarmış gibi kalır. Yaranm sat· 
hı, biraz kan çıkanlarak, birkaç mikrop girerek: 
veya üzerine alelade gaz]i bez konularak tahri~ 
edilince teneddüb tasrik olunmuş olur ve ydra 
tamamiyle şifa buluncaya kadar da devam eder. 

Cildin, muhati beşere denilen, yassı höcre 
tabakalarından mürekkeb olduğunu bilirız. Bu 
höcre edmenin, yani yumuc;ak, elastik ve bir ta· 

knn ufak kan damarlariyle dolu munzam nes
cin üzerine .intibak etmiftir. Bir deri yarasının 
dibinde adalelerin sathı görülür. Üç dört giın 
sonra, bu satıh, kaygan ve kırmızı bir nesic do· 
ğurur. Sonra, birden bire, büyük bir hızla azal. 
mağa başlar. Bu hadise, yaranın dibini kapla .. 
yan yeni nescin bir nevi tazyikinden ileri gelir. 
Aynı zamanda, cildin höcreleri, krrmnr satıh ij ... 
zerine, beyaz bir şerid halinde yayılm3ğa başlar. 
Nihayet onu kaplar. Kati bir nedbe husule gelir. 
Bu nedbe, yarayı dolduran munzam neside, 
yaranın kenarından gelen muhati beşerenin iş· 
birliği etmeleri suretiyle hasıl olur. Munu.ım ne· 
sic yaranın takabbuzunu, muhati beşere ise onu 
kapayan gışayı husule getirir. Tamir esnas:nci::ı 
sathın muntazam surette azalışı gayet düzgün 
bir miinhani ile ifade olunur. Eğer muhali beşe
re teneddübü veya munzam nesic tenedcliıbi.i 
menedilirse münhanisinin şekli gene deği~mez. 
Değişmez, çünkü yenileşme unsurlarından bıri
nin tevakkufu diğerinin teserrüü ile taviz olunur. 

~n hedefe doğru teveccüh ederler. Bir damar ke
d~~rniştir; bol kan akmaktadır. Şiryan tazyiki 
llşnıektedir. Hasta bayılmıştrr. Şimdi kan daha 
~ akmaktadır; çiinkü yarada bir pıhtı husule 
~elrniştir. Mecranın ağzı fibrinle kapanmıştır. 

an artık büsbütiin dinmiştir. Hadiseyi takib 
~te~ günlerde nesiclerin lökositleri ile höcreleri 
~ tınden tıpanın içine nüfuz ederek şiryanın ci-
k··rı~ı y~vaş yavaş pekiştirirler. Bazan uzviyet. 

Uçuk hır barsak yarası kendi vasıtala. iyle iyi-

Her hangi bir uzuv bir çarpışma neticesinde 
kırıldığı zaman kırılan kemiğin sivri uçlan ada
leleri ve küçük damarları yırtar. Uzvun hu kıs
mı fibrin, kemik ve adale parçalarından mürek
keb bir halita ile çevrilir. O zaman deveran da
ha ziyade faalleşir. Uzuv şişer. Kan, yaralı mın
takaya nesiclerin yenileşmesi için lüzumlu bes
leyici maddeleri getirir. Kmğm gerek merkzin
de ve gerek etrafında bütün hünyevi ve fonksi
yonel oluşlar orayı tamir maksadiyle elbirl;ği 
ederler. Mesela, kınlan kemiğe yakın bir adale 
külçesinin kıkırdak halini aldığı göriıliir. Filva
ki, uçları birleştiren henüz yummıak kütle de ke
miğin mübeşşiri kıkırdaktır. Sonra, l u kıkırdak 
kemik ncsçine tebeddül eder. Daha sonra, ke
miğin irtibatı, kendi maddesi tabiatında bir mad
de vasıtasiyle teessüs eder. Yenileşme için geç-

T eneddübün intibaki mahiyeti, sathi yara • 
larda apaçık müşahede olunabilir. Bu gibi ya • 
ralar gayet doğru olarak ölçülebilir; du Noüy'nin 
formülü ile hesab edilmesi mümkün bir hızla 
kendi kendilerini tamir ederler ve bu suretle de, 
tcneddüblerinin gidişini tahlil etmek imkanını 
bize verirler. Hu gibi yaralar tetkik edildiği za
man görüliir ki teneddüb faydalı ise yara tened· 
diib eder. Eğer mikroblara, havaya ve her türlü 
taharrüş sebeblerine karşı muhafaza edilirse de
rinin kec;ilmesi suretiyle meydana çıkarılmış 
olan n esiderde tamir hadisesi vukua gelmez, 
cünkü bu vaziyette tencddüb faydasızdır. Ve şu 
halde, yara olduğu gibi, yani orada cild mevcu<l 
imiş de, nesider dış alemin müdahalelerinden (Sonu var) 
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filen iştirak edeceksiniz. Partimizin, 
partilisinden ve türk sporcusundan ş\i. 
ınullü tabiriyle, Atatürk çocuğundan 
umduğu, istediği aynı şeydir: 

Dürüst karcıkter, işlek kafa, sağlam 
\'Ücut. 

Her büyUk işimizi ulusun kalkın

ması, yurdun korunması, gençliğin ge
lişmesi için yapıyoruz. Her işimizde 
nizamr, tesanüdü ahlakı göz önünde tu
:tuyoruz. Bunlarsız bir iş yapılacağına 
kani değiliz. Milletin ruh, kafa, vücut 
muvazenesini korumak yolunda en ve
rimli adımlarını beraber atacağız. 

Yeni sosyal, sıyasal vazifelerinizi 
tebrik ederim ... 

Türk sporcuları için bir iftihar ve· 
ailesi olan Partiye azft kaydı haberini 
resmen bildiren B. Tandoğanın nutku 
uzun alkışlarla karşılandı. Bu nutka T. 
S. K. Ankara bölgesi başkanı B. Ziya 
Ateş şu cevabr verdi: 

"- Arkadaşlar, 

Sayın valimizin, çok değerli Parti 
Başkanımızın söylediklerini zevkle din
ledik. Müjdeleri bize bu büyük bayra
mımız için katılmış ikinci bir bayram 
sevinci verdi. Lütfen verdikleri fırsat
tan istifade ederek şunu tekrarlamak 
asterim ki bugünün her yaştaki genci, 
bugünün her yaştaki sporcusu Atatür
ıke gönül bağlamış ve onun nurlu yo• 
!undan ayrılmamağa azmetmiştir. Re
~imlerin en uysal, en vefakar birer ferdi 
ve fedaisiyiz. Bugün içimizde tek bir 
kişi kalmamıştır ki aydınlıkla karanlı· 
gın, hayal ile hakikatin, hürriyet ile e
saretin, ve hulasa efendilikle köleliğin 
ne demek olduğunu anlamamış bulun
sun. İşte bunun içindir ki hepimiz, biz 
AtatUrkün, Atatürk bizim, blz Partinin, 
Parti de bizim diyoruz. Yukarıdan al· 
Öıkları işaret ve sporculara karşı besle
'dikleri muhabbetle bizden yardımlarını 
hiç bir zaman eslrgemiyen sayın vali
tnizden Atatürke ve bütün şeflerimize 
karşı beslediğimiz bağlıhklarımrzı, say
gılarımızı ve şükranlarımızı arzetmele· 
tini şuracıkta temsil ettiğimiz Ankara 
gençliği namına yalvarıyorum.,, 

Söylevlerden sonra B. Tnadoğan 

aporcularla konuşmuş ve kendilerini 
büfeye davet ederek ikramda bulunmuş
tur. 

İstanhulda 

Güreş müsabakalarına 

devam olundu 
İstanbul, 30 (A.A.) - Halkevl ta

'rafından tertib edilen profesyonel ser
best güreş başpehlivanlık müsabakala
rına bugün de devam edildi. 

İlk yapılan milsabakaJar büyük orta 
içindi. 

Birinci güreş: Kaynarcalı Raif, Meh
met pehlivana sekiz dakikada tuşla sa
lip geldi. 

lkinci güreş: Boyabadlı Hasan pehli
•v-an balıkesirli Süleyman 3 dakikada 
tuşla galip geldi. 

Üçüncü güre.ı: Bursalı Hasan pehli
van küçükpazarh Hurtid pehlivana al· 
}ı dakikada tuşla galib geldL 

Dördüncü güreş: Adapazarh Vahid 
pehlivan gölpazarh Kara Veliye iki bu
çuk dakikada galip geldi. 

Be.ıinci güreş: Lüleburgazlı Meh
med, Karamüraallı tbrahim pehlivana 
tuşla galip. 

Altıncı güre§: Pehlivan köylil Muı· 
tafa, manisalı Şükreddin pehlivana do· 
kuz dakikada galip. 

Ba§altı müsabakalarının neticeleri 
tunlardır: 

Birinci gilreı: Akhisarlı ömer peh
livan, adapazarlı Yıldırım pehlivana 
beş dakikada galip: 

ikinci güreş: Sındırgılı Şerif pehli · 
•an 3 dakikada Somalı Abdüsselam 

- pehlivana galip. 

Üçüncü güreı: B::baeakili İbrahim 
pehlivan, Akhisarlı Halil pehlivana ma
yr hesabiyle galip. 

Dördüncü güref: Silivrili Molla Mch· 
ıned pehlivan ı;önenli Hamdi pehlivana 
&ayı hesabiyle galip. 

Sonuncu güreş bat pehlivanlık için 
yapıldr. Bu müsabakayı Mülayim peh
livanla Yarım dünya lakabiyle anılan 
Süleyman pehlivan yaptılar. 

Güreş çok çetin oldu. Neticede Mü
layim pehlivan hakim bir güreşten ıon
ra sayı hesabiyle galip geldi. 

Güreşlere yarın devam edilecektir. 

ULUS 31 ILKTEŞRIN 1936 CUMAR1 ESi 

1 Bayram gecesinden resimler 1
-~ ARLAMENTO 

VE SENATODA: 

rw ~ B. de Kanya dış siya· 
set hakkında l>e.ya-

Evell gece Ankara Palasta verilen balodan tDrlD göranaşıer; soldan sata dotru: A.tatark değerli misafirimizle gö
rüşürken, Başbakanımız ve lç bakanımı z. Başbakanımız Fransız elçisi B. Ponso ile, Bayındırlık bakanımız Ekselans Sto
yadinoviçle; Bn. Stoyadinoviç Başmuha rririmizle görüşürken 

Mlsallr eri•lz gittiler 
(Başı 1. inci sayfada) 

lnönü ile vekil Araı ve Bayar'ın 
huz.urlariyle imza edilen yeni tica
ret anlCJ§masını memnuniyetle kay
dederken iki memleket ekoncınik 
münasebattnın daha ziyade ııkı
la§tığını görmek ar .z;uıunu izhar 
eylemişler ve bu babta, iki mem
leket arastndaki mübadeleleri im
kiin niıbetinde artırmak üzere yu
goılav ve türk ekonomi bakanları 
araıırıda sıkı bir lemaı tesisine ka
rar vermi§lerdir. 

Türkiye ile Yugoslavya arasın
da kültürel münasebetlerin teıiıi 
ve inkitafındaki ehemiyeti müdrik 
olan her iki memleketin devlet a
damları, bu memleketlerin hisleri
ne tamamiyle uygun olan bu mü
naıebetlerin tarzlarını teıbit ve 
tatbikini temin için ııkı ve devam
lı bir temcuta bulunmaya karar 
vermiflerdir. Bu tedbirin ilk tat· 
bikatı olarak, yugoılav ve türk 
üniverıiteleri arcuında derhal ta· 
lebe mübculele•i yapılmaı, iki 
memleket JWOlesörleri tarafından 
kendi üniverıitelerinde konleranı
lar tertibi, bu iki memleket üni
verıitelerin birinde yugoslaCJ ve 
ti.irk dilleri kürsülerinin teıiıi miiı· 
tereken kararlıtınlml§tır. 

Ekselanı B. Stoyculinoviç'in 
ziyareti Türkiye'de, levkaUule 
d oıtane bir tesir hcuıl etmiftir CJe 
doıt ve müttefik iki memleketi i· 
tlare edenler GTcuındalıi bu yeni 
tema neticesinde ba memleketle
ri biribirine baflıyan lıardqlik 
IHığları bir kat daha kuvvetlenmif. 
tir. ,, 

* ! • 
Dost ve müttefik Yugoılavyanın bu

rada yaptırdığı elçilik binasının açılıf 
merasimi dün büyük misafir ekselans 
Stoyadinoviç ve refikalarınm huzuriy
le yapılmıştır. Bu merasimde Yugos!av· 
ya başvekiline refakat etmekte olan baş 
vekalet kabine şeflerinden Protiç ile 
Gaşiç, yugoslav matbuat mümessilleri 
ile orta elçi Lazariç, elçilik erkanı hazır 
buluıunuş ve fstanbuldaki yugoslav ki.-

lisesinin baş rahibi de dini merasimi i
fa etmiştir. 

Hükümet reislerinin Türkiye de~et 
merkezini ziyareti gibi güzel bir veRİI~ 
ile açılışı yapılan yeni Yugoslavya el
çilik binası, biri elçi ve elçilik büroları, 
diğeri de elçilik Heri gelenlerinin ika
metleri ve elçilik arşivine mahsus o\- , 
mak üzere iki büyük ve muhteşem bina
dan mürekkebtir. 

Açılış merasimin<1en sonra Yugoslav

ya hükümeti reisi ve refikası ile maiyeti 

ve bütün elçilik erkanı hariciye vekili. 

miz Tevfik Rüştü Aras'ın köşklerine 

giderek öğle yemeğini orada yemişler

dir. Yemekten sonra da muhterem mi

safirimiz ve refikalan Ankara civarın

da bir gezinti yapmışlar ve bu arada 
Etimesud numune köyünü de gezmişler
dir. 

Saat 17 de Yugoslavya başvekili Sto
yadinoviç ile başvekil İsmet İnönü ve 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras topla
narak görüşmelerine devam etmişler ve 
bu görüşmelerin sonunda aynca bildir
diğimiz resmi tebliğ neşredilmiştir. 

Dün gece Yugoslavya elçisi Lazaro. 

viç tarafından ekaelans Stoyadinovç ve 

refikası şerefine Ankarapalasta büyük 
bir ziyafet verilmit ve bu ziyafeti muh
terem misafirlerimizin hareketi saatina 
kadar devam eden bir aüvare takib et
miştr. 

Ekselans Stoyadinoviç ve refikası ve 
maiyetleri bu sabah saat 2.30 da hususi 
trenle Ankaradan ayrılmışlar ve iataa.
yonda başvekil tamet İnönü ile refikala
n, haneye vekili Tevfik Rüştü Araı, ve
killer, hariciye vekileti erkanı ve Anlca
ra valisi tarafından uğurlanmıtlardır. 

Belgrad gazetelerinin neıriyatı 

Belgrad, 30 (A.A.)- Avala ajansı 

bildiriyor: 
Bütüıt gazeteler, Türkiye milli bay

ramı münasebetiyle dün Ankarada cere
yan eden ve B. Stoyadinoviç'in huzuru 
it& çok hususi bir mina taşımıt olan 
merasim hakkında uzun yazılar neşret• 
mektedirler. Bu gazeteler, her sınıf aa.
keri kuvvetlerle tayyare filolarının, ya
nında B. Stoyadinoviç bulunan Kamal 

Atatürk önünde yaptıkları geçit resmi

ni ve bu geçidin uyandırdığı çok büyük 

tesiri bilhassa kaydetmektedirler. 

Politika gazetesi, resmi geçidin kısa 

bir tevakkufu esnasında Kamlil Ata -

türkle B. Stoyadinoviç arasın<ia uzun 

ve samimi bir hasbihal yapıldığını kay
detmektedir. 

Diğer taraftan bütiin gazeteler, Cu

mur Başkanı Kamal Atatürkün dün ak

şam Ankara Palasta verilen büyük res

mi kabul esnasında yugoslav matbuatı 

mümessillerine yaptığı beyanatı iri 

harflerle neşrediyorlar. Yugoslav gaze

teleri, yeni Türkiyenin büyük şefi ta

rafından söylenen sözlere çok büyük 

bir ehemiyet atfetmekte ve türk - yu

goslav dostluğunun bu büyük günü 

hakkında tafsilatlı malUmat vermekte

dirler. 

Ziraat Enstitüsünün 
üçüncü yılı 

Ziraat enstitülerinde onüçüncü yıl 

dönümü münasebetiyle dün saat 21 de 

enstitüde bir müsamere verilmiıtir. Mil· 

samerede fakülteler profesörleri, ziraat 

vekaleti erkanı, daha bir çok zevat ve 

aileler bulunmuılardır. 

AMERKIA'DA: 

Seçim mücadelesi bütün şidde
tiyle devam ediyor 

Nevyork, 30 (A.A.) - Seçim müca

delesi bütün tiddetiyle devam etmetke
dir. 

Dün alqam, müntehiblerin coıkunlu

ğu son dereceyi bulmuıtur. B. Landon, 

nutkunu Madison Square'de ıöylemiı

tir. 

Cumuriyetçiler, B. Ruzvelt'i niyetle. 

rini ve gayele"rini açıkça tarif ve tayin 

etmeğe ça~ırmışlardır. 

Nevyork halkı, Landon'a karşı Ruz

velt için beıe dokuz bahis tutuşmakta
dırlar. 

natta bulundu 
Budapeşte, 30 (A.A.) - Dış i ·lerı 

bakanı B. Kanya senato ve parlamento 
dış işleri encümenleri huzurunda beya• 
natta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

"- Avrupa siyasetinin şimdiye ka• 
dar hüküm sürmüş olan ittifaklar siste .. 
mi sarsılmıştır. Belçika tarafından son 
defa ittihaz edilen hattı hareket, kol· 
lektif emniyet ve mütekabil yardım 

prensipinden uzaklaşma meyillerinin 
gittikçe daha kuvvetlenmekte olduğunu 
göstermektedir. Aynı fikirde bulunan 
Macaristan, bu yolda yalnız değildir. 

Milletler cemiyeti meselelerine ge• 
lince, Macaristan bundan böyle, kendi-' 
sine tam hukuk müsavatı tanımadıkça 
slahsızlanma hakkında hiç bir konfe .. 
ransa iştirak etmiyecektir. 

Macaristan, hiç bir memlekete ltari:ir 
kin beslememekte ve küçük antant dev• 
letleri ile de uzla mak için on altı se" 
nedenberi uğraşmaktadır. Maamafi11 
Macaristanın komşuları arasında §ura• 
da burada Macaristanın dış sıyasası 

hakkında dostane sözler işitilmektedir 
ki, bu ziyadesiyle memnuniyetimizi 
mucib olmaktadır. Macaristan, umwnf 
havanın yatışmasına yardım etmektedir,• 

B. Kanyadan sonra söz söylyien baş
bakan B. Daranyide Macaristanın ana .. 
ı.evi siyasetine sadık kalacağını tebarü' 
ettirmiştir. 

FRANSA'DA. 

Dö La Rok taraf darlariylCI 
komünistler arasında 

çarpışmalar 

Faris, 30 (A.A.) -Albay dö la Rok' .. 

un fransız sosyal rpartiıi tarafından Pa

risin varoşlarından Choisy Ls Rai'de tell' 

tib edilmiı olan miting esnasında bir ta• 

lam hadiseler olmuJtur. Komünistlell 

mukabil nümayi~ler yapmışlar ve dô 

La Rok'un tarafdarları ile çarpışmışlaı:• 

dır. 

Sosyal partisi mensublarından 306 

kişi bir garaja sığınmışlardır. Komünist• 

Jer bunların ellerinde silah bulunduğunu 

ileri sürerek garajı muhasara etrnişlerdin 

Bunun üzerine polis müdahalede bulurt· 

muştur. Garajdakiler evvela Üzerlerini 

aratmaktan imtina etmi~•erse de sonra. 

dan razı olmuşlardır. 

Polis bir çok sopalar, muhtelf silah· 

lah bulmuştur. 7 kişi tevkif edilmi~tir. 

Şarl Morra tevkif olundu 
Paris, 30 (A.A.) - Kıraliyet tara!• 

tarı Aksiyon fransez gazetesinin direk· 

törü Şarl Morra dün akşam bir lokaıı

tadan çıkarken tevkif olunmuştur. 

Morra, katle teıvik cürmünden dola)" 

hapse mahkfun edilmişti. Dün öğledcıt 

eonra temyiz mahkemesi Morra'nın ınii· 

racaatini reddetmit olduğundan, muhaC• 

rir hemen hapiaaneye götürülmüştür. 

Ticaret filosu kuvvetl~ıuliriJİY''' 
Paria, 30 (A.A.) - Ticaret naıuı. 

Fraruanın ticaret filosunu kuvvetlendiC' 

mek ve bu filoda icab eden ialahatı ~,. 

mak Uzere tanzim edilmit olan pr<>C'" 

ramın icraama baılanmak için 120 aııil; 
yon frank kredinin kabul edilmesi li-

Keldiğini beyan etmiftir. 

Nöbetçi eczaneler 
1.11.936 dan 31.12.936 akpmına ıı:actae 

eczaneler gece nöbet cetveli 

ı - Pazar Merkez ECzaneai 

2 - Puarteai Ankara eczanesi ıl 

3 - Sah Yeni ve Cebeci ecsanelO 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 
1 eczane ter 

7 - Cumartesi İstanbul eczanesi ,. 
~ast 
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Açık Eksiltme ilanı : 
a~iz Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş :Elaziz - Malatya yolunda İsmet 
İnönü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi kulübesi tamiratı. . 

Bu tamiratın keşif bedeli (iki bin dörtyüz altmış dokuz lıra) 
yirmi kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavel projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartnam~si. • A 

D - Tesviyei türabiye, şose ve kargır ınşaata daır fennı şart
name 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli • . 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsız olarak Elazız Na

fia müdürliiöünden alabilirler. 
3 - Ekslltme 5--11-936 t a rihine rastlayan perşembe günü saat 

!5 de EHiziz nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklile~in 1~5 li~a 19 kur?ş 

nım.-akka teminat vermesi, bundan başka aşagıdakı vesıkaları haız 
olup göstermesi lazımdır. _ ~ • . 

A - Ticaret odıısında kayıtılr olduguna cıaır vesıka 
B - Bu inşaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası 

(1484) 2-5114 

Mevaddı müştaile ilanı 

l(aracal)ey Harası 
Müdürlüğünden: 

H ara ihtivacı için 86.800 litre motorin, 5.500 litre vakum, 25.500 
litre gaz, 5,500 litre ben .. in ve 2:1~0 kilo l?r~s ~apal.ı zarf usuliyle 
eksiltmeve konmuştur. H ara teslımı Motorını~ıtresıne 7 kuruş va
kumun litresine 17 kuruş gazın Jitresine 21 kuruş, benzinin litresine 
27 kuruş ve gresin kilosuna 23 kuruş muhammen kıymet takdir edil
ıniştir. 

Bunların hepsi .için 1002 lira muvakkat teminat alınacaktır. Ek
siltme 2 - te~rinisani - 936 pazartesi günü saat 15 de Hara merkez 
binasında yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul, 
Ankara Bursa Bayt ... r Müdürlükleriyle Hara Müdilrlüğüne müra• 
caatları' ve isteklilerin 2490 numaralr arttırma ve eksiltme ve ihalat 
kanununun ahkamına göre teminat ve vesikalariyle birlikte eksilt
ıne günü saat on beşe kadar mektuplarını Hara merkezinde müteşek
kil satın alma komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (2145) 

Nafia 

2-5024 

Açık eksiltme ilan1 

Bakanlığından: 
1 - Ankarada Cebecide Sıyasal Bilgiler Okulunda yapılacalC 

parke kaldırım yağmur suları akıtma tertibatı doğrama camaka~ 
yapılması işi eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen keşif 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 müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 tarihinde çarşamba günü saat 16 da yapr 

işleri eksiltme odasında yaprlacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 430 lira muvakkat teminat ver .. 

ınesi ve ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. 
5 - Istenilen vesikalar yukarıda 3 üncü maddede yazılr saatten 

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

Ani{ ara Valiliğinden: 
Ankara orman müdüriyeti idare depolarında mevcut bulunan 

'(40) metre mikap çam kereste (8870) kilo mahllıt odun (570) kilo 
çam kömürü (46) kanat düğen (10) top kasnak (9) kağnı tekeri 
(70) balta sapı (2600) şimşir tarak on beş gün müddetle açık ar· 
tırmaya konulmuştur. Artırma 5-11-936 günü saat 15 de Ankara 
orman müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin ihale günü %7,50 
teminat akçeleriy le orman müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
rnüracaatları ilan olunur. (1476) 2-5111 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Ankara Cebeci Musiki Muallim Mektebine ilaveten yapıla

.. ak çalışma odaları ve jimnastikhane inşaatı kapalı zarf usuliyle 

......_ünakasaya konmuştur. 
Keşif bedeli 27125 lira 49 kuruştur. • 
2 - Bu işe aid ~::ırtname vt: evıak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık i§leri genel sartnamesi 
D. - .Hususi şartname (fenni şartname) 
E. - Keşif cetveli. 
F. - Proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 136 lCuruş mukabilinde yapı 

işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - E ksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12.11.936 tarihine müsa· 

dif perşembe günü saat 16 da yapı işleri eksiltme komisyonu oda· 
6mda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2034 lira 41 kuruş 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve· 
sikası almış bulunması lazımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazrlı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

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

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1523) 2-5194 

Anlraı"a Valiliğiııden : 
Ankara vilayeti Hipodromunun birinci mevki yeni tribün lokan

t~. salonu tadilatı 16 - Teşrinisani - 936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet binasında toplanan daimi necümence ihalesi 
Y~pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşfi 3862, te· 
ttıınatı muvakkatesi 290 liradır. İsteklilerin banka mektubu ve ya • 
hut hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlarla ve bu işe 
ait olarak vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesi
kasiyle yukarda yazılr gün ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

.. Bu baptaki keşif evrakiyle şartnameleri görmek istiyenlerin her 
~afıa müdürlüğüne müracaatları. (1589) 2-5250 

P. 1'. T. Levazım l\lüdürlüğünden: 
24 K/M kurşunlu kablonun eksiltmesine ait olup 24 - Eylfıl - 6, 

1 ~. T. Evvel 936 tarihlerinde yapılan ilanların görülen liizum Üze-
rıne iptal edildiği ilan olunur. (1590) 1-525' 

l 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 \ 

İLA ' T 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 200000 kilo un kapan zarua 

satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Gireson alay satın alma komisyonundadır. 

3 - Eksiltme 3-11- 936 salı günü saat 16 da alay binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 48 ton linyit kömürü 3-11·936 

salı günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. . . 
2 - Kömürün tutarı 672 lira olup muvakkat temınatı 50 lıra 40 

liuruştur. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate makbuz

ları ile levazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri, 
(1362) 2--4990 

t LAN 
ı _ Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 12000 kilo gürgen odunu 

3-11-936 salt günü saat 11 de .. çık eksiltme ile alınacaktır. 
2 _ Odunun tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 70 

liuruştur. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzları ile Le-

v;ızım amirliği satın alma Ko. na gelmeleri. (1361) 2-4991 

1 LAN 
1 _ Konydaki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan 19300 

kilo sade yağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Şartnamsei Konyada kolordu İstanbu, Ankara Lv. Amirlik· 

terinde satın alma komisyonundadır. 
3 _ !stekJiler bu şartnamleri bukomisyonlarda görebilirler. 
4 _ İşbu 19300 kilo sade ~ağın muhammen tutarı 15324 lira 20 

kuruş olup ilk temnatı 1149 !ıra 32 kuru. tur. 
s _ Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14 de Konyada kol

ordu satın alma Ko. nunda yapılacak olduğundan isteklilerin teklif 
mektuplarını en son 16-11-936 pazartesi günü saat .. 10 na ~adar Kon
ya kolordu satın alma Ko. nuna vermeleri veya go~dermış olmala-
rı lazımdır. (1554) 2-5248 

1 LAN 
1 _ Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 

221000 kilo ekmeklik unu kapalı eksiltmeye konunlmuştur. Tah
mini bedel 30940 liradır. 

2 _ Şartnamesi alay satın alma komisyonundadır. 
3 _ Eksiltme 10/ 11/ 1936 salı günü saat 15 de Amasya'da alay 

idman yurdunda yaprl~caktır. 
4 _ Muvakkat temınat 2320 lira 50 kuruştur. 
5 _ İsteklilerin maliye makbuzu veya banka makbu7.u ile ko-

misyona müracaatları. (1542) 2-5184 

İLAN 
1 _Taburun et müteahhidi Süleyman vekili tlyasın yedine ve

rilmiş olan 1134 kilo et tutarı 272 lira 16 kuruşu havi 31 - mart - 935 
günlemeçli ve 2/ 18 hususi 469018 umumi numaralı ayniyat makb.u
zu zayi ettiği anlaşılmıştır. Başkaları tarafından emvale ibraz edıl
diği takdirde müsadere deilmesi için mahalli mat çevirgenliğine teb· 
liağt yapılmış ve keyfiyet fırka kumandanlığına arz edilmiştir. Fır
ka kumandanlığının 17-4-935 günlemeç ve 121 numaralı tel emirle
rinde zayi mazbatanın hükmü olmıyacağından ve yenisi verilece
ğine dair yevmi gazetelerle ilan edilmesi emir edilmiştir. Bu numa
ralı mazbatanın zayi olduğundan ve yenisi çıkartılacağından hük-
mü olma1ığı ilan olunur. (1451) "-507'1 

İLAN 
1 - Çorlu garnizonu için 30 adet paratöner pazarlıkla yaptırı

lacaktır. 

2 - B ir paartönerin muhammen keşif bedeli 188 lira 85 kuruştur. 
3 - İlk pey akçası 425 liradır. 
4 - Pazarlığı 9-11-936 pazartesi günü saat 16 da Çorlu kor satın 

alma Ko- yapılacaktır. 
s - Bunlara aid keşif ve fenni şartnameler İstanbulda ve Anka· 

rada Lv. amirliği ve Çorluda kor satın alma komisyonlarında her 
gün görülebilir. 

6 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2. 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte belli gün ve saatte 
Çorlu kor satın alma k~misyonuna müıacaatları. (1557) 2-5211 

İLAN 
1 - Malatya merkez kıtaatının sekiz llyltk ihtiyacı için 180000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 27000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2045 liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüm. Sa. Al. Ko. na 

gelebilirler. • . . . • . .. . 
5 - İsteklilerın usulı daıresınde tanzım edeceklerı katı teklıf 

ve teminat mektuplarını 3-11-936 salı günü .ihale saati olan 11 d~n 
bir saat evveline kadar yani saat 10 da komısyonumuza vermelerı. 

(1338) 2-4988 
!LAN .......• 

"""i'.:_ Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan maddelerin aşağıda ya· 
zılr olduğu veçhile kapalı 7.adlarla eksiltmeleri İzmitde tümen ka -
rargahı binasında yapılacaktır. .. . • 

2- Her garnizon ihtiyacı ayrı ayrı muteahhırlere ayrı ayrı ıhale 
edilebilecektir. 

3- Şartnameleri tzmit İstanbul ve Ankara Levazım Amirliği sa
tın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatından bir saat evel ilk teminat ve 
kanunun istediğ i belegelerle birlikte komisyona gelmeleri. (1423) 
Cinsi Mikdarı Tutarı İlk Te. Gün ve saat 

Ekmeklik 536000 643158 4828 3/11/ 36 Sa. 15 de 
Un 
Yulaf 
Pirinç 
Bulgur 
K fasulye 

•629000 
35200 

105000 
63000 

25160 
7392 

13650 
8505 

İLAN 

1887 
555 

1024 
638 

3/11/36 Sa. 16 da 
6/11/36 Sa. ıs de 
5/11/36 Sa. 15 de 
5/11/36 Sa. 16 da 

2-5o4ı 

1 - Niğde mevkii ihtiyacı için 300000 kilo arpa kapalı zarı usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 12000 lira olup ilk teminatı 900 liradır. 
3 - İhalesi 2-11-936 pazartesi günü saat 15 de Niğde' de yapıla

caktır. Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komisyona verilmi~ buluna
caktır. 

4 - Şartnamesi komisyonumuzdan parasız alınabilir. (1471) 
2-5094 

t LAN 
Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 

Kilo Lira Lira Kr, 
Ayva 1asoo 3780 283 so 
Vişne 10500 3780 283 50 
Kayısı 7000 3360 252 00 

1 - Garnizon eratı ile harb okurlarının ihtiyacı için yukarda 
cins ve mikdar ve tutaralrı ile muvakkat teminatları yazılı ii~ kalem 
reçel 4-11-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalar ve 

teminat makbuzları ile beraber teklif mektuplarını belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komis-
yonuna vermeleri, (1337) 2-4987 

' İLAN 
1 - Ankara gar~izonu kıtaatı için 7000 kilo gaz yağı 10-11-936 

tarihine müsadif salı gilnü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesi ekisltmenin yapılacağı Lv. Amirliği · Satın Al • 

ma Komisyonunda her ~ün görülebilir. 
3 - Gazın tutarı 1960 lira olup muvakkat teminatr 147 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te· 

minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
{1517> 2-5177 

' 

4 - Muvakkat teminatı 2250 liradır. 
5 - Zarflar saat 15 de alay satın alma komisyonuna verilmiş 

olacaktır. 
6 - Şartname 150 kuruş mukabilinde satın alma komisvonunda 

görülebilir. (1426) • 2-5044 
İLAN 

1 - Tümen birlikleri kıtaat hayvanlarının senelik yuıat ve arpa 
ihtiyacı 308 tondur. Bunların hangisi daha ucuz ise ondan alınacak· 
tır. 

2 - Münakasası 2-11-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
16 da Çatalcada tüm satın alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatil günleri hariç her gün görü· 
le bilir. 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 1155 
liradır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 

5 - İsteklilerin teklif mektublarını teminatı muvakkate malt• 
buzlan ile birlikte belli olan münakasa saatmdan laakal bir saat ev• 
vel komisyona vermeleri. (1425) 2-5043 

1 LAN 
1 - Ankara gornizonunun sene nihayetine kadar ihtiyaçları olan 

48000 kilo sabun 6 ikinci T. 936 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - Sabunun tutan 21600 lira olup muvakkat teminatı 1620 liradır 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve temina mektublarmı havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (1375) 2-5035 

İI.4N 
1 - Elaziz merkez lCıtaatının sekiz aylık ihtiyacr için 280000 

kilo fabrika unu kapalı zarf usul!. ile eksiltmeye konulmuştur, 
2 - Muhammen bedeli 39200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 2940 liradır. 
~ - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tüm. Sa. Al. Ko. nt 

gelmeleri. , 
5 - İsteklilerin usuli dairesinde tanzim edecekleri kan teklif ve 

teminat mektuplarını 2-11-936 pazartesi günü ihale saati olan 11 
den bir saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza venne• 
leri. (1336) 2-4986 

İLAN 
1 - Erzincan garnizonundaki kıtaatın 450.000 kilo ekmeklik 

unu kpalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 67500 liradır. 
3 - 6.11.936 cuma günü saat 11 de Erzincanda tümen karargahın

daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İlk teminat mikdan 4625 liradır. İstekliler ihale günü ka· 

nunun istediği vesikalarla teklif mektublarını 6 ikinci teşrin 936 
günü saat 10 na kadar komisyona vermeleri. 

5 - Bu unun ihalesinde tekarrür ve teminat mukabilinde avans 
verilmesi şart konmuştur. Şartnamesi 338 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. (1591) 2-5118 

Maliye Vekaletindtw.: 
150x 80 140x 70 120x65 
Portatif Yazihane Yazı ma-
Yazıhane sast 

lfS/100/45 
Kütüpane 

Yekün 

Adet Adet ~det Adet Adet 
14 94 496 102 706 

1 - Yukarda miktarları yazılı 706 par~a :yazıhane ve saire pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bdeli on altı bin dört yüz otuz beş lira yirmi kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun yirminci maddesine ı;?öre pazarlığa işti -
rak edebilmek için verilecek kati teminatı, iki bin dört yüz altmış 
beş lira yirmi sekiz kuruştur. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul Dolmabah· 
çede Maliye Vekaleti evrakı matbua ambarında görülebilir. 

4 - Pazarl ığı 10-11-936 salı günü s..at on beşte levazım müdür
lüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler teminat makbuzu veya banak kefalet mektubiyle 
birlikte o gün ve saatte levazım müdürlüğünaeki komisyona gel • 
meleri. (1527) 2-5168 

Ankara Osmanlı Bankasından: 
"% 5 faizli, 1918 tarihli dahili istikraz tahvilleri hamillerine. 
"l İkinci teşrin 1936 vadeli ve 38 numaralı kupon parasının 

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

P. T. T. Levazım Müdüı,.lüğünden ı 
1 - Satın alınması lazım gelen iki nevide 60000 tane Alümin • 

yon Manşon kapalı zarfla eksiltmeye konalmu~tur. 
2 - Manşonlann muhammen bedeli 6000 muvakkat teminatı da 

450 liradır. 

3 - Eksiltme 13-11-936 tarihinde ve saat,15 de Ankarada P. T, 
T. Umumi Müdürlügü binasında toplanacak olan alım satım komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlnrını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber •tcminnt m ek tubunu ve 
şartnamede yazılı belgelerle t eklif mektu~ nu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühilrlü zarfları mczkfir tarihe müsadif cuma günü ek .. 
siltme saatından bir saat evvel sözü geçen komisyona tevdi e decek· 
lerdir. ·ı 

5 - Taliplerin müteahhitlik yapabileceklerine dair vesika gös-
termeleri meşruttur. ..f 

6 - Şartnameler Ankarada levazım mü~qrtüğünden ve İstanbul 
da levazım ayniyat muavinliğinden par:ısİi olarak verilecektir. 

1 
(994) 2-4532 

ASKERi F ABRIKALAR UM UM: MODORLO~O 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

' 'r 1 ADE T SU TESVİYEJ CİHAZI. 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda mıkdarı ve cınsı 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satıh Alma 
Komisyonunca 11-12-936 tarihinde cuma gijpü saat 14 de açık ek .. 
siltme ile ihale edilecektir, Şartnilme para ız olaral: komisyondan. 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2190 numara
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte kmoisyona müracaatları. (1552) 2- 5208 

.. ~Iüt,Jfuıdeıı. 
Bazı camilerin münhal müezzin ve kayyımlıkları i çin 13-11-936 

cuma günü saat ikide Ankara ~erk~z ~ü!tül~k dairesinde .. m~sa~_:ı..:ı 
ka imtihanı yapılacağından talıplerın ıstıda. ıle Umum Mud urlüge 
müracaatları ve m'üsabaka gününde de melkur müftulüu:e gelmele-
ri ilan olunur. < ı 591) ?.:.....525? 
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"" Anaf artalar cadde 

Kültür Bakanlıgr Bu··t~in melrtep kı·tabları ır.eldi. Halil Naciden alınız. 
tarafın dan bastırılan " ı. (.~ -----•N•o•.•l•l•lmA .. n•k•amrailill-=lt 

P. T. T. Levazım l\lüdürlüğünden: 
1 - 70,000 adet Varnon orta kömürü kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Muhammen bedel 8400 muvakkat teminat 630 liradır. 
3 - Eksiltme 11.11.1936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P.T. 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak komisyoı:ıda yap!lacaktır. 
4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesıne teslım edecek ve 

alacakları makbuz veya kanunen muteber temi~at. mektubunu ve 
prtnarnede yazılı belgelerle teklif mektub mu ıhtıva edecek ~.la~ 
kapah ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çarşamba gunu 
eaat 15 e kadar komisyona teslim edeceklerdir. . 

5 - Talipler, müteal1hitlik ehliyet vesikalarım haız olacaklar-

~ır.:_ Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğiin~en, İ~tanbulda 
Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verılecektır. 

(1031) 2-4528 ----· 
----------~--~~---~ 

P. T. T. Levazım l\iüdü1·lüğünd~n: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 kalemde muhtelif tip ve miktarda ka

fıdlı ve emaye iplikli kurşunlu kablo ile kağıd masura kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. .. . 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83064) seksen uç b~n alt
mı$ dört ve muvakkat teminatı ( 5404) beş bin dört yüz dört lırad r. 

3 - Eksiltme 7-12-936 tarihinde saat (15) de A!lkarada P. T. T. 
Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komısyonunda yapı • 
lacaktır. • · d k 

· 4 - İstektiler teminatlarını idaremiz veznesıne teslım e ere a-
lacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yaı:ılı belgelerle beraber 7-5-936. tarih ve. 3297 
ıay:h resmi gazetede ilan olunan talimatnameye tevfıkan malık ol
tnaları icabeden müteahhitlik vesikasiyle teklıf mektupları!1ı me:
JrQr kanunun tarifatı dairesinde hazırhyarak sözü geçen tarıhe mu
eadif pazartesi günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o 
komisyona tevdi edeceklerdir. 

5 - Şartnameler 4 lira 16 kuru$ mukabilinde Ankarada P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Beyoğluunda Levazım ay • 
f\İyat şubesinden tedarik olunur. (1456) 2-5085 

Açık Eksiltme ilanı · 
Elaziz Nafıa Müdürlüğünd~n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Elbiz emrazı akliye ve asabiye 

hastanesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (2035) lira 36 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak §Unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kirgir inşaata dair fenni şart· 

rıame . , . , , 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
İsteyenler bu şartnameleri ve evraliı bedelsiz olarali Elaziz 

Nafia müdürlüğündeıt alabilirler. 
Eksiltme 5-11-935 tarihine rastlayan perşembe giinil saat 14 de 

Elaziz Nafia müdürUlğünde yapılacaktır. , 
4 - Eksiltmeye girebilmek için iateklinin 152 lira 65 tiuru~ 

nıuvakkat teminat vennesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
B - Bu inşaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası 

(1483) 2-5113 

Adliye ':vekaletin den: 
( 

Vekalet makam otomobili için Çankırı caddesi ve yahut Bent de· 
-.si civarında bir garaj icar edileceğinden bu civarda garajı olanlann 

#.dliye Vekaleti levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1586) 
2-5241 

Anliara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden : 

Hastaneni~ ltulal(, ooğaz, burun şubesine muktazi mikdar, cinsi 
\re tahmini fiatiyle eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşağ·da 
yazılı alatı tıbbiye 26 - T. evvel • 936 tarihinden 9 - T. sani • 936 ta
rihine kadar on beş gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastanesinde ve lstan • 
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 9 • T. saai • 936 pazartesi güniUaat onda Ankarada nü
lllune hastanesinde yapılacaktır. 

Şartnamenin: A, C. D ve E. fıtcralarında :razdı kıymetleri temi· 
nat olarak vermek iatlyenler bunların aynen komisyonca alınması 
yasak olduğu cihetle buaları daha evvel bir malaandığına yatırarak 
IDalrbwıunu ibraza mecburdurlar. (1512) Z-5178 

Lira 
5000 

ll•~kat teminat 
Mikderı Lira Cinai Eksiltme şekli 
313 kalem 375 Kulak, boğaz ve Kapalı barf 

Burun iletleri. 

Ankara İıihisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Aşağ_ıd~ clnsi yazılr eşya ve malzeme şartnamesi mucibince 2/11/ 
!t3~ tarıhınde pazartesi günü saat onbeşte açık artırma ile aatıla • 
eagı!1d.an taliplerin 29 lira 30 kuruş teminatı muvakkate akçeleriy
k bırlıkte _Bankalar caddesinde inhisarlar başmüdürlüğünde topla· 
aacak komısyona gelmeleri ilan olunur. 

T~hta kapı, mağaza tezgahı, abdesthane taşı, buzlu camlı vitrin 
~pagı, c_am, camlı kapı, hurda çerçeve, demir parmaklıklı mağaza 
-bolmelerı, numarataş, kırık masa camı, tahta saplı bakır küre, zil, 
-.telefon santralı, aynalı kapı, ayna, emaya banyo ma duş fayana la-
·~3~ ~ kalörifer radyatörü (1292) 2-5033 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Komutanlığından : 

8/ 10/ 936 perşembe gilnü ikinci defa yapılan (180000) kilo bi
tinci nevi -~~-~:klik unun kapalı zarf eksiltemesine istekli çıkma· 
masından oturu 2490 sayılı kanunnun 43 üncü maddesi mucibince 
pazarlığı 5/ 11/ 936 Perşembe günU Edirne Merkez Muhasebe Mil· 
dürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle birlikte komisyona gelmeleri. (2304) 

Mikdarı Tahmin Fi. Muv. Temi. Tutarı Şekli Pan.rhk 
Cinsi Kilo kurut Lira Lira günü 
Birinci nevi 
ekmeklik un 180000 l4 189f 

1 1 MlLLl MO~AFAA VEKA~~TlWtt 1 
:.~TIN ALMA KOMISYONU 1LANLAR1 
1 - Hepsine biçilen ederi 8580 lira oian 13.200 ç ift yün ve 19.800 

çift pamuk çorap kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün öğleden sonra komi.syona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 643 lıra 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 12-11-936 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanumın ı ve 3 üıır.ü 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk. teminatları ile birlikte tc" •· ı ı c ,. 
tuplarını ihale saatından en az hır saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1513) 2-5176 

BİLİT 
1 - İzMir müstahkem m ev!:iinin göstsreceğ i yerlerde yaptırıla

cak olan 38939 lira 4 kuruş keşif bedelli telefon hatları kapalı zarf
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 11-11-936 çar!?amba günü saat 16 da İzmirde müc;tah
kem mevki satın alma .:o. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2920 lira 46 kuruştur. Keşif, şartname ve plan
ları ancak İzmirde müst. mv. SA. AL. KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında mukayyet olduk
ları şart olduğu gibi ihaleden l~akal bir hafta evvel bu isin ehli ol
duklarına dair nafia fen heyetınden vesika almaları ve bu vesika
ları komisyona ibraz etmeleri l~zımdır 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddeleriyle şartnamesinde yazılı vesikaları kanuni talimatlariy· 
le teklif mektublarını ihale saattinden en az bir saat evvl İzmirde 
rnüst. mv SA. AL. KO. na vermeleri. (1566) 2-5216 

B1LtT 
1 - Bir adet 10 tonluk cer makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedelı 6.000 lira olup ilk teminat parası 450 

lir"dır. 
3 - İhalesi 7.11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. satınalma komisyonundan ala

bilirler. M ul1abere ile şartname gönderilemez. 
5 - E ksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gününde teminat ve teklif 
mektuplarını en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Sa. Alm.ı ko· 
misyonuna vermeleri. (1460) 2-5088 

BİT .. İT 
1 - depsine biçi1"n ederi 10.700 lira olan bin sekiz yüz elli kilo 

muhtelif numarada keten ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen· 
ler her gün komisyona uğrıyabilirler 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 802 lira 50 kuruşluk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını ihale günü olan 2 ikinci te§rin 1936 
pazartesi günü saat 11 den en az bir saat evet M. M. V. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (952) 2-4427 

BİLİT 
1 - Herbir takımına biçilen ederi 110 kuruş olan 6.600 tane fil

dekoz fanile ile 6.600 tane don kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste· 

yenlerin hergün öğledea sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı 544,5 liradır. 
4 - İhalesi 5-1-936 perşembe günü saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminatlarını teklif mektubları 
ile ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA .AL KO. na 
vermeler. (1407) 2-5019 

BİLİ1 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuruı1 olan 4500 çift çizme 

kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-

yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-11-936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine girecskler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 eli mad

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatlarını teklif mektupları ile 
birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1479) 2-5141 

Herbir tanesine biçilen ederi 65 kuruş olan 4400 tane yüz hav• 
lusu açık eksiltme ile alınacaktır. 

Şartnamesini parasız almak ve görmek isteyenlerin hergün 
öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla 214,5 liralık ilk teminat mektublannı ihale günü 
olan 4-11-936 çarşamba günü saat 10 da M. M. V. SA. AL KO. na 
getirmeleri. ( 404) 2-5016 

BİLİT 
1 - Herbir tanesine biçilne ederi 10 kuruş olan 17.000 tane men

dil açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek iıteyenle· 

rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - E;ksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin

de yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat olan 127,5 liralık teminat
larını ihale günü olan 4-11-936 çarşamba günü saat ıs de M. M. 
V. SA. AL KO. na getirmeleri. (1403) 2-5015 

BİLİT 
1 - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş olan 2.200 çift ter

lik açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnctmesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle-

Daire 
Konforlu ve muşambalı beş o

da bahçe içinde. 
Yenişehir maliye tahsil şubesi 

arkası Onovluk sokak: 8 
Behiç Tümer Tel :2612 

Y enişehirde 
Aile yanında temiz, döşeli ve 

konforlu bir oda kiralıktır. 
Tuna cad. Yiğitkoşun S. 15 

Z-5236 

dn hergün öğleden s~mra ko~isyona gelmeleri. .. .. . 
3 - Eksiltmeye gırccekl erın kanunun 2 ve 3 uncu mactdclerı 

de yazılı vesikalarla 264 liralık ilk teminatların ı ihale güniı ol 
4-11 ·936 çarşamba gıinü saat 14 de M . M. V. SA. AL. _ KO. 
tirmeleri. ( 1405) 2-:ıOl 7 

BİLİT 
ı - Beher tane<: ine biçilen eder i 20 lira ol'>n 200 tan '! <ıltlı Ü:. 

lü cift karyola açık eksiltme ile satın alınac~ 1·t ır. . 
2 - Eksiltmesi 3 ikinci teşrin 936 salı günü saat 14 dcdır. 
3 - Şartname parasız olarak Ko. dan alınıı . 

4 - Eksiltmeye girecekler 300 liralık ilk temiııat ve. 2~90 sayılı k 
nunun 2 ve 3 üncii maddel erinde yazılı belgelerle bırlıkte eks ılt.. 

gün ve saatında M . .M. V. satın alma Ko. rfa lw'•ınmaları. 
(13:ı4) 2- 4969 

BİLİT 

l - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kurus olan 2.200 tane c 
dh·c:n acık eksiltme ile alınacaktı r. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örn<ğini görmek isteyeni 
rin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü mad<leleriıı 1. 

yanu vesıkalarla ilk teminatı olan 264 lira ile birlikte ihale giin 
olan 4-11-936 çarşamba günü saat 11 de M. M. V. SA AL. KO. n 
gelmelc!ri. (1406) 2- 5018 

BİLİT 

ı - Her bir kil<-'11.;una biı;ilen ederi 120 kuruş olan 16.500 kil 
pamuk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır. 

ı - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyt:ıt• 
terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - tık teminat mi\c:darı 1485 ·liradır. 
4 - İhalesi ı.~ı l-936 cuma günü saat 15 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 

maddelerinde yazılı vesikaları teminat ve teklif mektupları ile bir• 
tikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M . V. Sa .Al. Ko. n• 
vermeleri. (1499) 2-5142 

l\laliye Vel{aletinden: 
2-11-936 tarihinde pazarlıkla 238 lira 86 kuruş 

Hukuk Müşavirliği kapı ve pencereleri yaptırılacaktır. 
Milli EmJak Müdürlüğüne müracaatları. ( 1.S24) 

l{aracalley Harası 

keşifli Baş 
İsteklilcrııt 
2-5237 

1\1 üdürl üğünd f.'ıı: 
Karacabey harası binicilik okulu ile Ankara binicilk okulunun ~e 

Ankara atlı spor kulübü binicilik mektebini ikmal edenlerin halı: 
hazırda bulundukları yerler mufassal adreslerini Ziraat vekalett 
Karacabey Harası müdürlüğüne yazı ile bildirmeleri kendi menfa• 
atleri iktızasından olduğu ilan olunur. (2572) 2-5242 

imar dahili ve haricinde 

Satılık Ev ve Arsalar 
Gmıel İs Biirosu Tt•I: 14.75 2-5201 

•m11&1••••1111174-~mmmmma"Br1111•a•aBs••••Dmcmcacaz~ 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için beheri 15 elemandan mürekkep iki akk~ 

bataryası ile bu bataryaları şarj için bir konvertisör grubu ve tevz& 
tablosu açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1300 muvakkat temniat 195 liradır. 
3 - Eksiltme 18·12-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 

Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğiinde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. • . . . . e 

4 - Talipler temınatlarını ıdarcmız veznesıne teslım edecek v 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve _şart• 
namede yazılı belgelerle yukarda gösterilen gün ve saatte komısyo• 
na müracaat edeceklerdir. l• 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbu 
da Ayniyat muavinliğinden parasız olarak alınacaktır. (1564) 

2-5249 

Ankara Palas 

PAVIYON 
BU AKSAM 

' 
Büyü~ dine dansan 

7 Singing Babies iştirakiyle 
Yemek fiatı: 2 lira. 

MASALARI EVV LDEN TUTUN UZ 

Cemal 
Ankarapalas salonlarında 2 ikinci t~ı~in pazartesi ~.ünü .'~

bahar ve kı§ modellerini teşhir edeceğını muhterem muşterıler 
ne arz eder. 

Saat 1 - 3 2-5160 

Arsa Aranıyor 
Keçiören yolu civarında ve 

Etlik Keçiören arasında (elli) 
dönüm kadar arsası olup satmak 
istiyenlerin şartlarını posta ku· 
tusu (241) numaraya yazmaları. 

• SİNEMALAR Halil Yeni 

lmtiyu aahii:>l ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı idare 
eden Yazı itleri MUdürU 

0

Nuuht BAYDAR 
Çakın caddeal cl~arılJda 

Ulu• Bamanlııde buılııuJtır. 

BUGÜN BU GECE 
Çarlık Diktatörlüğüne karşı galeyan 

eden Finlandiyalıların ihtilal 
sahneleri arasında büyük bir 
atkın tarihçesi, zengin mizan

sen nefis bir müzik 
KARA GOLLER 

Oynıyanlar: 
Lilian Har•e, - Villi F ritsch -

BUGUN BU GECE 
Harry Baur - Danielle Darieux 

J. P. Aumont 
taraf mdan oynanan 

TAR AS BULB~ 
Emsalsiz bir muvaffakiyetle 

devam ediyor 
Halk matinesinde 

DEMiR KAFES 

25200 paArbk S.11·936 
Z-.-5099 .._ ____________________ _ 
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ON YEDİNCİ YIL. NO: 5484 ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

1 IKtNCiTEŞRIN 1936 PAZAR 

Son habrlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

KAMUTAY BUGUN ATATURKUN NlJTKIYLE AÇILIYOR 

~ A tatürkün tesekkür ve tebriki , 
Riyaseticümhur Umumi Katibliğinden: 

Cümhuriyetin yıl dönümü münasebet ile her taraf dan gelen ve 
ulusun bu en büyük bayramında vat.anda~ların yüksek duygu 
ve heyecanlarına terceman olan yazılardan Atatürk mütehassis 
olmuşlar ve teşekkürlerile tebriklerinin iletilmesine Anadolu 
Ajansını tavzif buyurmuşlardır. 

~ *. 
BAY RfF AT BOREKCİ 

Diyanet itleri Reisi 
ANKARA 

Cümhuriyet Bayramını kutlayan telgralınızdaki aamimi söz· 
ler beni çok mütehaStJis etti. Hiç unutmadığım o günü bana tek· 

· rar ya§atmt§ oldunuz. Derin muhabbetlerimle ben de sizi kut~ 
larrm. 

K. ATATÜRK 

C. H. P. KAMUTAY GRUPU 

Dünkü toplantıda Yugoslavya başba
kanının ve Yugoslavyanın lehine 

samimi gösteril erde bulundu 

Kamutay l)aşkam ve başl"anlıl{ divanı 
namzetleri seçildi 

C. H. P. Kamutay grupu idare heye
li başkanlığından: 

Cumuriyet Halk Partisi grupu, İs. 
ınet lnönü'nün başkanhğl_nda saat 15 de 
loplanmıştır: 

1smet İnönü, yılbaşı münasebetiyle 
'.Atatiirk'ün resmi nutkunda Türkiyenin 
iıahm e harici bütün siyasetinin ifade
sini bulurken, her meselede takib oluna
cak direktifleri de almış olacağımızı, ve 

ondan evvel, umumi bir siyaset müzake· 
resine girişilmesini, arkadaşlanmn ken
disinden beklemiyeceklerini söylemiş ve 

şimdi Yugoslavya başvekilinin henüz 
resmen memleketimizi şereflendirmekte 

bulunduğunu hatırlatmı~tır. Meclis gru
pu, misafir başvekilin ve Yugoslavyanın 
lehine samimi ve çok dostane gösteriler 
yapmı~tır. 

(Sonu S. inci ıayf ada) 

Cumuriyet bayramı dolayısiyle 
Dalıiliye veli.ilimiz zabııta amiı·lerine 

hir ziyafet verdi 
[~Türk polisinin şöhreti daima iyidir ve iyi gide .. 
cektir. İyi bir polise ınalik olmak bir memleketin 
hem kuvveti ve hem iftihar vesilesidir .. » 

- ismet lnönü'nün söylevinden -

Şehir lol-antasrnda zabıta amirlerine verilen ziya fette: (Yukarda: Soldan sağa 
B . Cel!ıl Bayar, Gcrıcral Kazım Özalp, B . Şükı u Kaya B. Tandoğan 

(YazlSl 2. inci sayfada) 

-Reis ve Reislik Divanı seci· 
~ 

mi de yapılacaktır 
Dün, hükümet Kamutaya bir çok 

kanun projeleri sevketti 

Ulu Ôndcr Kamutayın geçer sene açılış gününde 

On iki haziranda yaz tatiline giren 
Kamutay, verdiği karar mucibince bu
gün beşinci devre ikinci içtima senesinin 
ilk toplantısını saat 14 de yapacaktır, 

Cumurreisimiz, açış söylevini vere-

General Eidemann 
Yarın şehrimizden 

ayrılıyor 

Geııcral Eideman 

cek ve Kamutay başkanlığı seçimi yapı
lacaktır. Bugünkü ruznamede reis vekil· 
leri, idare amirleri ve divan katibleri se .. 
~mi de vardır. 

Kamutayın açılışı dolayısiyle hükü
met hazırladığı kanun projelerini Ka. 
mutaya sevke başlamıştır. Gelen kanun 
projeleri arasında şunlar vardır: 

Dahili istihlak vergisi hakkındaki 

1718 numaralı kanunu tadil eden 2414 
numaralı kanun şöyle tadil edilmiştir: 

İthalat umumi tarifesinin 695 inci nu
marasının A fıkrasında yazılı maddeler
den bir buçuk, ithalat umumi tarifesi
nin B fıkrasında yazılı maddelerden dört 
buçuk, ithalat umumi tarifesinin 695 in
ci maddesinin D fıkrasında yazılı mad
delerden 0.55 kuruş dahili istihlak ver. 
gisi alınacaktır. Ham, tasfiye edilmemiş, 
temizlenmemiş, mayi madeni mahrukat 
ve madeni yağlardan ithalleri sırasında 
bu maddeleri tasfiye ve taktir suretiyle 
elde edilecek petrollrdan kilo başına se
kiz ve benzinlerden 9.80, dahili menba
lardan istihsal olunan ham, tasfiye edil
memiı. ve temizlenmemiş mayi madeni 

(Sonu S. inci sayfada) 

Can _. ya· 

. 
Dost Yugoslav 

gazeteleri 
Büyiik bayramımızıı biiyiik bir 
heyecan ve hararetle kutluyorkır. 

Belgrad, 31 (A.A.) - Avala ajanst 
bildiriyor: 

Bu sabahki yugoslav gazeteleri dürt 
Ankarada yapılan şenliklerin ve teza
hüı lerin tafsilatını vermekte ve bu hJ• 
sustaki Makalelednde hararetli ve he .. 
yet •alı bir lisan kullanmaktadırlıır. ~ 

Ezcümle Vreme gazetesi, Ankara 

Palastaki büyük resmi kabule, başbakcltt 

Stoyadinoviç'in Atatürk tarafından ka· 

hulüne, ve ordu evini ziyarete bü ,üli 

bir makale tahsis etmekte, zabitlerin 

yugoslav hükümet reisi şerefine içt.?n 
gelen tezahürleri kaydederek diyor la ~ 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Resim sergisi 
Ankarada her cumuriyet bayramr 

yıldönümünde açılması mutad olan re

sim sergisi, dün, gene Halkevinde açıl

dı. 35 kadar ressamın 67 tablo ile iştirali 

Köylü kızlar (Saip) 

ettiği bu sergi, acele bir tasnifle ikiye 

ayrılmış bir kısmı inkılab resmi add{ 

ile bir salona, bir kısmı da laalettayin 

sanat eseri diye diğer bir salona ayrıl

mıştı. Herkes bayram heyecanının yor
gunluğu içinde olduğu ve bayramın bil· 

yük i~eri arasında pek duyulmasına ve 
lıaber verilmesine imkan bulunamadığı 
içın ~~ılışa gelenler hiç de kalabalılC 

(Sonu 5. inci ıayfada) 

e 
, 

Ankaranın değerli misafiri Sovyet 
Hava Komutanı ve Assaoviakhim Ku
rumu Başkanı General Eidemann, eveti 
gece saat altıda Toros ekspresiyle Kay· 
:>eriye gitmiş, tayyare fabrikası ve 
kombinayı gezıniştir. Dönüşte Kırıkka· 
leye uğnyan general dün, saat 20.10 da 
şehrimize dönmüştür. 

iki takı sıfır sıfıra berabere kaldılar 

(Sonu 5. inci sayfada) 

•• 
uguıı 

İç sayfalarımızda 
lKlNCl SAYFADA: 

H er şeyden biraz, Düşünüşler, 

dahili haberler. 

OÇONCO SAYFADA: 
Dış haberler ve son dakika ha
berleri 

DÖRDONCO SAYFADA: 
Yabancı gazetelerde okudukları
mız: Belçikanın bitaraflığ ı etıa
fında, Hukuk köşesi: Ev reisi· 
nin, çocuğun yaptığı zarardan 
dolayı me:>uliyeti. 
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Fenerbahçe bugün saat 15 de ikinci maçınr 
Ankara Gücü ile yapacak 

r 



SAYFA 2 

HER 
l ŞIEVDIE:N \ 
---------~ö IRA~ 
Futbolumuzda dün ve hugün 

Yirmi bu kadar sene eve/ Galatasaray ve Fenerbahçe ilk oyunTarrnı oy
nadıklan sıralarda, lstanbulda, futbolun vatanından gelme iki iyi muha
cim vardı 

Hayton ve Kamber.Bunların iyiliği de biribirine pas vere vere ilerliye
rek kal~ yakınına gelince şüt çekmeleri idi. 

Yıllar geçti; Fenerbahçe meşhur oldu ve o günlerde iki oyuncu daha zu-

bur etti: Zeki ve AJaeddin. 

Zeki Alaeddine, Alaeddin Zekiye ... 

Futbol meydanlarrnı çınlatan bu nakarat, bu iki arkadaşrn kazanmış ol
dukları anlaşma kabiliyetini izah ederdi. 

Halbuki futbol, en yüksek vasıflara malik iki oyuncunun değil, sadece 
zaruri vasıfları haiz on bir kişinin tek gaye uğrunda anlaşıp iş birliği et
mesi suretinde tarif edilebilecek bir spordur. 

Fakat ... Fenerbahçenin dünjü oyununu seyrettikten sonra: - Zeki ile 
Alaeddin yanyana olsalardı bugün birkaç gol yaparlardı/ demekten ken

dimizi alamadık. 
Şampiyon takımda oynaycıalar, zamanında pas vermeği henüz iyice öğ-

renememişlerdir. 

Futbol ve karikatüristler,. 
verdiği ilhamlar 

Enerji ve melıarcı 

Dünkü futbol maçında, Türkiye 
şampiyonu Ankaranın üçüncüsü ile 
beraber~ kaldı ve bu hadiseyi, birçok 
sporcular, enerjinin mehareti sıfıra 
indirişi şeklinde tefsir ettiler. 

'\ ...... 

-

Bu görüş şayed doğru ise demek 
olur ki Fenerbahçe meharetli fa
kat enerjisiz, Çankaya ise enerjili, 
fakat meharetsiz oynamıştır. 

Futbolda meharet sahibi olmağa 
gelince: bu, futbolun tekniğini ek
siksiz tatbik etmek demektir. 

''Fenerbahçe takımı bu tekniğe 
malik mı', değil mi?., münakaşasına 
girişmeye lüzum görmiyerek ileri 
sürebiliriz ki iyi futbol takımı hem 
enerjili ve hem de meharetli olan
dır. 

Gürühii ile miicad~Je 

Şehirlileri sinirli eden türlii gü
rültüler arasında ve en başta otomo
billerin borularından şikayet edili
yor: otomobiller Jclakson çalmamalı, 
otomobiller korne öttürmemeli. 

Hamburg şehrinin kararı: yalnız 
klak9on çalan otomobiller değil, on
ları belediye nizamına karşı bu ha
rekete sevkeden yayalar da bundan 
böyle cezaya çarpılacaktır. 

1!amburg polisi bu karardan iyi 
netıce almış: halk yollarda sağına, 
soluna bakarak daha temkinli yürü
meye ve şoförler ise daha az gürültü 
etmeğe başlamışlardır. 

Bu kararın ne kadar doğru oldu
ğunu otomobil kullananlar, otomobil 
önünden kacan yayalardan daha iyi 
takdir ederler, 

Paraşüt açılır. 

Bayram günü, atılı§ tecrübelerinde düşüp ölen par"<> .. t " k " . • ... :su çu genç ızın a-
cısı yureklerımızdedir. 

~ün.~und~n bahsedilirken, bir zat, paraşütün açılmamış olduğunu söy-
1~~'· Dı~er bı~ zat da şu hikayeyi anlattı: "Geçen sene Sovyet Rusyada 
b~yl~ hır tec.rubede ölen gencin paraşütünün de açılmamış olduğu iddia e
d~ldı. Mual/ım, bahse mevzu paraşütü hemen sırtına takarak havalandı ve 
'bıraz sonra rahatça yere indi.,, 

lyi kullansmıyanın elinde en tehlikesiz alet dahi tehlikeli olabile. Ken
aimize güvenmiyebiJiriz, fakat pars§UtC asla .• 

....... 
15 Şaban 
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1355 - Saltanatın kaldırılması (922) 

1352 - An.karada ilk medeni nikahın akdi (926) 

--· , 

180 - B. M. M. yeni harf kanununu kabul etti (925) 

6,31 - Millet mektebleri merasimle açıldı (929) 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

B. Stoyadinoviç 
İstanhulda 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Dost Yu
goslavya başbakanı B. Dr. Stoyadinoviç 
bugün 14.40 da İstanbula geldiler. Hay
darpaşada kendilerini İstanbul valisi B. 
Muhiddin Üstündağ, harb akademisi ko
mutanı general Ali Fuad: askeri, mülki 
erkan, polis müdürü karşıladı. Karşıla. 
ma töreninde bir müfreze asker ve ban
do müzik de vardı. Sayın misafirimiz 
Haydarpa:?adan Sakarya motörü ile Top
haneye çıkmışlar ve otomobille Perapa
lasa giderek bir müddet dinlenmişlerdir. 

B. Stoyadinoviç akşam üstü şehri do
laşmağa çıkmışlar, Sultan Ahmed ca
mii, Ayasofya müzesini ve Kapalı çarşı
yı gezmişlerdir. Misafirimiz gece şehir 
operetinin temdlinde bulunmuşlar ve 
halk tarafından içten alkışlarla selamlan

mışlardır. 

Türk tiyatrosunun bu kadar az bir 
zamanda tekamülü misafirimizin tak
dirlerini mucib olmuş ve hayranlıkları
nın şehir tiyatrosuna iblağını bilhassa 
rica etmiştir. Tiyatrodan sonra Ekse
lans refikaları ve maiyetleri ile Park 
otelinde Belgrad elçimiz Haydar Ak
tay tarafından verilen hususi yemekte 
bulunmuşlardır. 

B. Stoyadinoviç yarın rum patrikini 
ziyaret edecek, valinin Adadaki öğle ye
meğine şeref verecek ve pazartesi akşa
mı Semplon ekspresiyle Belgrada hare
ket edecektir. 

Sırt hamallığı yasağı 

hakkında 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Anka

rada tatbika başlanan sırt hamallığı ya
sağının lstanbulda da tatbikine beledi
yece hemen imkan görülmemektedir. 
Çünkü Ankarada sırt hamallarının sa
yısı mahduddur. Buna mukabil İstan
bulda sırf bu işle geçinen 4000 ki'ii var
dır. Bu bakımdan yasağın lstanbulda 
birdenbire degil, tedrlcı olarak tatbıki 
dü.şünülmektedır. 

Balık mm:simi basladı 
~ 

lstanbul, 31 (Telefonla) - Balık 

mevsimi artık tamamen girmiş addo
lunabilir. lstanbuldan muhtelif memle
ketlere ihracat başlamıştır. Bilhassa 
Yunanistan ve Filistin fazla mikdar
da sazan balığı istemektedirler. Balık
çılar bu vaziyetten çok memnundurlar. 

Cumuriyet bayramı dolayısiyle 

Dahiliye 
' 

velillimiz zabıta amirlerine 
bir ziyafet veı·di 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya dün, saat 16 da, 
cumuriyet bayramı münasebetiyle, An
karaya gelen ve Ankarada bulunan za
bıta amirleri şerefine Şehir Lokanta
sında bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette, Adliye, Milli Müdafaa, 
1ktısad, Maarif ve Maliye Vekilleri 
BB. Şükrü Saraçoğlu, General Kazım 

Özalp. Celal Bayar, Saffet Arıkan, 

Meclis Reisi Vekili B. Tevfik Fikret 
Sılay, Parti Genyönkurulu üyeleri, Fır
ka Komutanı General M. Kemal Gök
çe, Jandarma Genel Komutanı general 
Naci Tınaz, Dahiliye :Vekaleti Müste
şarı B. Sabri Çıtak, Emniyet Umum 
Müdürü B. Şükrü Sökmen Süer, Dahi
liye Vekaleti, Jandarma Umum Komu
tanlığı, Emniyet Umum Müdürlüğü 

müdürü umumileri, daire reisleri ve şu
be müdürleri, Ankara Valisi ve Parti 
Başkanı B. Tandoğan, vali muavini, 
mektubcu ve vilayetin diğer şube mü
dürleri, Ankara emniyet müdürü B. 
Sadri, muavini Behçet ve şube reisleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Çok samimi bir hava içinde, zevk 
ve neşe ile devam etmekte olan şölene 
Başvekil İsmet İnönü ve Kamutay Baş
kanı Abdülhalık Rendanm teşrifleri da
ha büyük bir heyecan ve sürur verdi. 

Başvekil İsmet İnönü cumuriyet hü-

kümetinin asayişini ve emniyetıni mu .. 
hafazaya memur zabıta memurlarımıza 
hitaben şu söylevi vermişlerdir: 

İsmet İnönü'nün söylevi 
- Hoş geldiniz arkadaşlar! 
Türk polisini sevgi ve takdirle se

lamlarım. Geçid resminde ve inzibat 
i§lerinde bize ve misafirlerimize ıyı 

şeyler gösterdiniz. Muvaffakıyetli ge
çidinizi ve çalışmalarınızı yabancı dost• 
larımız da takdirle karşıladı. 

Türk polisinin her gün daha ziya
de' tekamule doğru gittiğini memnuni• 
yetle görmekteyiz. Polis kuvvetlerimi• 
zi, maddi ve manevi sahalarda daha zi· 
yade kuvvetlendirmeğe ve daha iyi bir 
halde bulundurmağa çalışıyoruz. 

Cumuriyet zabıtasına emniyet ve 
itimadımız tamdır. Teşkilatınızı eli
mizden geldiği kadar koruyacağız ve 
daha iyi bakacağız. 

Çok iyi bir mesleğiniz var. Bunu 
sevebilir ve severek çalışabilirsiniz ve 
biliyorum ki türk polisi severek ve is• 
tiyerek çalışmaktadır. 

Türk polisinin şöhreti daima iy idir 
ve daima iyi gidecektir. İyi bir polise 
malik olmak medeni bir memleketin 
hem kuvveti hem de iftihar vesilesidir. 

Sizi cidden sevdiğimize itimad edi· 
niz arkadaşlar!" 

Atış miisabakaları 
Ankara atış poligonunda amatörler 

arasında nişancılık ve süratli atış mü
sabakalarına dün de devam edilmiştir. 

Dün müsabakalara iştirak arzusunu gös

terenlerin sayısı pek kabarık olmu5, bu 
yüzden akşama kadar bütün müsabaka
ların arkasını almak kabil olamamıştı r. -

Poligonda müsabakalara bugün de de• 
vam edilecek ve bu akşam, muhtelif si• 
lahlarla atışlarda derece alanların isim• 

!eri belli olacaktır. Atış müsabakaları• 

na halkım1zın gösterdiği yüksek aliika 
her türlü takdire layık bir derecede
dir. 

* İstanbul _ Şark demiryolları mu
rahhasları Ankarada bayındırlık bakanlı

ğı ile başlayan görüşmelerine devam et
mek üzere yarın akşam Ankaraya hare-
ket edecektir. A trş poligonunda dünkü mü saba katardan bir gorıınuş (Birinci 

* İstanbul_ C.H. Partisi Eminönü şu- r planda Başbakanımızın oğ lu B . Ömer görülmektedir.) 

~~t~fı~ınh~ ~~~~kk~ ·~===========================~======= 
tüpanesi ve okuma odası bugün a~ıldı. 

Çubuk barajı 
Çubuk yolu 
ITiltre tesisatı 

Açılış törenleri ayın 
üçün dedir 

Ankara'yı; Türkiyenin suyu bol şe
hirlerinden biri yapan ve ovamızın bir 
kısmını sulayan barajla, bu barajı şeh
rin güzel bir sayfiyesi haline sokan 
asfalt yol ve Çubuk suyunu temizliye
rek şehri iyi ve sıhi suya kavuşturın 

filitre tesisatınm açılış töreni ayın ü

çünde yapılacaktır. 
Ankara halkının yıllardanberi has

retle beklediği bugün için Bayındırlık 

Dilşiiniişler 

El işleri ve küçük sanatlar 
.. ~ 

sergısı 

İktısad Vekaletinin 
çok takdire değer teşcb
büsiyle aylardanberi fa
aliyetle hazırlanmakta o
lan Sergi, mülhem oldu
ğu fikre ve hakkında 
matbuatrmızın göster -
diği büyük aiakaya ıa • 
yık bir eser olarak hal -
kın istifadesine açılmış 
bulunuyor. 

yetlerine yeni bir inki • 
şaf safhası açacak olan 
çalışmalara da girişmek 
borcumuzdu. 

Kücük sanatların, zin
cirleme usulü endüstri -
nin zıddına olarak, işçi
lerin medeni seviyesini 
yükseltmek gibi bir üs
tünlük arzetmesinden 
başka, milletin içtimai 
bünyesi içinde bir mu -
vazene rolü oynadığını 
itibara almamaya imkan 
yoktu. 

de yüks<;kliğine bir kere 
daha inanmış olarak çık• 
tık. 

Sergiyi seyreden her 
yabancı, medeniyet saha• 
sında rüştünü çok eski· 
den isbat etmiş bir mil • 
letin eserleri karşısında 
bulunduğunu kolayca 
takdir edecektir. 

'Geçerken şurasını da 
kaydetmeliyiz ki. bu ser• 
gi bize, el sanatları saha
sında türkün hakiki se • 
viyesi hakkında tam bi r' 
fikir verebilmekten uzalo 
tır. Bizim bu sahadakı 
servetlerimiz her hangi 

19 !lkteş_rin 

Hıdırellcz 

Güneşin doğması 

Güneşin batması 17,07 - Ankara gaz maskesi fabrikasının açılışı (935) 

j 
Bakanlığı, güzel bir program hazırla· 
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El sanatlarında tür • 
kün erişmiş olduğu me • 
deniyet seviyesinin yük
sekliği üzerinde uzun 
boylu durmaya ihtiyacı • 
mız yoktur. Kendi ara -
mızda gördüğümüz ve 
kendi milletimizin mah
sulü oldu~unu bildi j!i -
miz öyle eserler vardır 
ki bunlar bize türkün, 
asırlarca müddet muay • 
ven ve dar bir çerçeve 
içinde kalmış olmakla 
beraber, tarzında hakika
ten erişilemiyecek dere
celere ıcıkmış olan sana
tı hakkında kafi bir fi • 
kir verecek mahiyette • 
dir. 

El işleri ve küçük sa
natlar sergisi, Türkiye
de el sanatlarını milleti
mizin bu husustaki ana· 
nevi kabilyietine layik 
bir seviyeye çıkarmak i
çin alınacak tedbirler sa
hasında ilk adım olarak 
ayrı bir ehemiyet taşı
maktadır. 

bir serginin çerçevesiy le 
ifade edilemiyecek k a • 
dar bol ve mütenevvidir. 
Ancak, gene de. türk iş
çisinin el sanatlarının bi• 
ribirinden çok ayrı yüz· 
terce şubesinde ne hari • 

Profesör Nimbüs'ün maceraları: Profesor borozan neferi (Le ]ournai'den) 

Asırlarca müddet her 
türlü milli kabiliyetleri
mizi kötürümleştirmiş o
lan bir devreden sonra, 
milletçe kalkışımızın bu 
mesut günlerinde büyük 
endüstrimizi kurarken. 
türkün ananevt kabili· 

İki giin önce açılmış 
olan sergi, her bakımdan 
ancak öğütmeye değer 
bir manzara arzetmekte
dir. Bir saatten fazla bir 
müddet, hayran gözleri • 
mizi, her biri diğerinden 
daha ince bir zevkin 
mahsullerini taşıyan vit
rinlerin önünde gezdir • 
dik ve serg i kapısından, 
türkün güzel sanatlar sa
hasındaki seviye sının 
her türlü şüpheden aza• 

kalı eserler vücude ge • 
tirmiş olduğunu bize 
toplu bir halde gösteren 
bu sergi bu vasfiyle 
büyük bir hizmette bu .. 
lunmaktadır. 

Serginin iç tanzimi• 
nin de, küçük sanatlar • 
daki yüksek türk kabili" 
yetine uygun bir sanat 
eseri olduğunu s öyle· 
mekten geçemiyecegiz. 
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Bayramınız ve dost Yugoslav gazeteleri 
(Başı ı. inci sayfada) 

Yugoslav başbakanr heyecanlı bir
kaç cümle ile dost ve müttefik memle· 
ketin kuvvetli ordusunu selamladığı 
zaman heyecan bir misli daha artmış· 

tır. 

Gazete bundan sonra düniln tczahilr· 
leri tafsilatını vermekte ve yeni yugoı.
lav elçiliği binasmın açılışınr, dış işleri 
bakanı Dr. Aras'ın öğle ziyafetini ve 
nihayet Yugoslavyanın Ankara elçisi 
B. Lazaroviç'in büyük ziyafetini kay
deylemektedir. 

Belgrad, Zağreb ve Liubliana ve da
ha diğer şehirler gazeteleri başbakan 

Stoyadinoviç'in Ankara ziyaretinin bir 
ehemiyetini tebarüz ettiren makaleler 
neşretmeye devam ediyorlar. Gazeteler, 
bu münasebetle bütün yugoslav mille
tinin türk milletine ve onun büyük şe
fi Ataürke karşı duymakta olduktan 
~amimi dostluk hisı;iyatını da bilhassa 
te' arüz ettirmektedirler. 

Zagrebde çıkan Yutarli gazetesi, 
dilnkü nüshasında kıral Karol'un Pragı 
ve bac:bakan Stoyadinoviçin Ankarayı 
ziyaretleri etrafında tefsirlerde bulun
maktadır. Bu gazete, Avrupadaki umu
mi vaziyeti hulasa ettikten ve kıral Ka
rol'un Prag'ı ve Stoyadinoviç'in An
karayı ziyaretlerinin büyük manasını 

bilhassa kaydeyledikten ~onra diyor 
kj: 

"Aynı gün ve belki de aynı saatte 
bu iki mühim tezahür vukua gelmiştir. 
Çekoslovakya cumur başkanı bu teza· 
hürler hakkında şunları söylemektedir: 
"Bu iki hadisenin beynelmilel çok bü
yük ehemiyeti vardı. Ve bu hadiseler 
Pragdan Anadolu yaylasına kadar olan 
sahada inkişaf etmekte olan ahenkli bir 
hareketini göstermektedir . ., Bu ziya• 
retle küçük antant ve Balkan antantı 

hareket ve noktai nazar birliklerini gös-

tennektcdir. Bu iki antant bu suretle 
iki eski kıtarun coğrafya ve siyaset ha· 
kımından esaslı tarihi yolları üzerinde 
çok büyük bir ehemiyeti haiz bir kuv· 
vet vücuda getirmektedir. Bu tarihi yol 
asırlarca bir harb yolu idi. Fakat bugün 
bu yol bir sulh yoludur. Bu yol, lüzu· 
mu takdirinde, bu mıntakalarda yaşa
yan milletlerin menfaatlerinin müdafa· 
asının mihverini teşkil edecektir. Bu 
milletler ve bu devletler, yani küçük 
antant ve Balkan antantı, beynelmilel 
siyasetin artık bazicesi lamayı isteme· 
mektedirler. Bunların arzusu, beynel
milel hayatın yeni tecellilerinin teşek
külüne istirak eden unsurlar olmaktır. 

Dr. Stoyadinoviçin Ankarayı ziya· 
ıeti aynı zamanda Yugoslvaya ile Tür
kiye arasındaki tesanüdün pratik su· 
rette takviyesi ve genişletilmesi demek· 
tir. Bu keyfiyet de, yabancı tesirlerden 
münezzeh kalınca elde edilelıilecek ne
ticeleri göstermektedir. 

1Gazete, bundan sonra modern Tür
kiyenin inkişafından ve Balkan antantı 
memleketleri arasındaki işbirliğini ge
nişletecek muhtemel yeni muahedenin 
ehcmyetinden bahsetmekte ve makale
sini şöyl bitirmektedir: 

"Balkan antantı memleketleri Avru
pada sulhun takviyesi unsurlarıdır. Ve 
aynı zamanda kendi menfaatlerini de la
zım geldiği gibi müdafaa etmeyi bile
cektirler. 

Yunan gazett'lt•rinin yazdıkları 
Atina, 31 (A.A.) - Gazeteler B.Sto 

yadinoviç'in ankarayı ziyaretinin yal· 
nız türk • yugoslav münasebetlerinin sa
mimiliğini değil, ayni zamanda, Avru· 
panın geçirmekte olduğu bu endişe 
dakikalarında yakın doğu barışı ıçın 

bir teminat olan balkan antantınm sağ
lamlığını da tebarüz ettirmiş olduğunu 
kaydediyorlar. 

ISP ANY A 1HTILAL1 
Hüliümet azaları ~'.ladritldeıı ayrıldılar 

İhtilalciler şehri bombardımana devam ediyorlar 

Paris, 31 (A.A.) - Radio ·la· Ko· 
ronge'un itimada şayan rivayetlere da
yanarak bıldirdıg ıne göre, Largo Caba
lcrro'dan m ada diğer bütün hiıkümet 
azdları bir daha dönmemek ü zere hıikü· 
illet merkezinden ayrılmışlardır. 

Mculrid iizerine yiiriiyen 
generaller 

Sevil, 31 (A.A.) - Madrid üzerine 
hücüm etmekte olan kuvvetle, üç kıs· 
ltna ayrılmış bulunmaktadır. llleskasda· 
ki sağ cenaha general Valera, Naval• 
karnero'daki merkez kıtalarına general 
Salik ve Sapiniferodaki sağ cenaha ge· 
neral Mola kumanda etmektedir. 

İyi haber alan bir membadan öğr:?· 
ııildiğine göre, Madrid erkanı harbiye· 
,i, hükümet merkezinin çember içine a
lınmasına mani olmak için bütün gay
:retlerini sarfetmekte ise de nasyona • 
listler yalnız milislerin mukabil hil
cumlarını kolaylıkla püskürtmekle kal
hlamakta, fakat aynı zamanda milisleri 
tski vaziyetlerinden daha geriye sür· 
tnektedir. 

Bir topeeker batırıldı 
Paris, 31 (A.A.) - Cerbereden rad

yo ajansma bildirildiğine göre, nasyo
nalist harb gemileri, şimali Katalonya• 
tla Nozas körfezine girmişler ve asker 
~hracına teşebbüs etmişlerdir. Bu hare
kete mani olmak istiyen bir topç~ker 
derhal batırılmıştır. Sahilde başlıyan 
tnuharebe, hata devam etmektedir. Bu 
tnıntakadaki bütün milisler derhal vazi
}'etten haberdar edilmiştir. Yakın sahil 
boyunca bütün köyler ış.ıklarını sön
Üürmüştür. Katalonya ile irtibat kesil
ıniş bir haldedir. Cerbereden kalkan 
ekspres Port-Bu İspanyol garına gire· 
.rnemiştir. 

IJomalrırm ijl<lünliijjii cor.uklar 
Madrid, 31 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Gctafe sokaklarında oynamakta 
olan yetmiş mektebli çocuk asi tayyare
lerin attıkları bombaların tesiriyle öl
tnü ve daha bir çok çocuk da yaralan
ın tır. Tayyarelerin bombalarının he· 
defi bittabii bu çocuklar değil, fakıt 
Getafede milisleri tasımakta olan kam
~onJar idi. 

Madrid cephesindeki Röyter muha
biri bu haberi verdikten sonra şunları 

da ayrıca ilave etmektedir: 
''Sırtı yaralr, ufak çocuğunu omuz

ları üzerinde taşıyan bir baba yüzünün 
alt kısmı kopmuş iki yasında bir kızı 
kollarında götüren bir ana gördüm ve 
bir kamyonun içine doldurulmuş vücud 
parçalan arasında kendi çocuklarrnr a
rayıp bulmaya çalışan analar, babalar 
gördüm. 

Hiihiimet t<ıy)·areferi11irı 

bombcırdımcmı 
Madrid, 31 (A.A.) - Hava işleri na

zırr, hükümet tayyarelerinin dü.,man 
tayyare karargahlarını bombardıman et
miş olduğunu ve bilhassa Salamank ve 
Talaveraya külliyetli bombalar atmı!) 

olduklarını bildirmektedir. Bu iki yer. 
de nasyonalistlerin iki tayyaresi tah
rib edilmi§tir. Bundan başka Naval Kar· 
neradaki bir hava muharebesinde nas. 
yonalistlerin iki tayyaresi daha dtişil

rülmüştür. 

Madridin bombardımanı 
"devam ediyor 

La Korovr, 31 (A.A.) - Cumuri
yetçiler, dün Madridin şimali şarkisin
deki taarruzlarını yenilemi lerse de bü· 
tün bu taarruzlar tardedilmiştir. Ma.i· 
riciin şimali şarkisinde Guadalaja~a 
rn.ntakasında nasyonalistlerin ileri hıı.· 
ıeketi devam etmektedir. Nasyonalis· 
tler, Sierra Dela Abuela'yı işgal etmiş
lerdir. Hükümetçilerin üç tayyaresi ce
nup cephesinde yere düşürülmüştür. 

Nasyonalistler Madrid istasyonu i· 
le Madrid yakınındaki Getafe tayyare 
karargahını ve Eskaryal'ın civarını 

bombardıman etmişlerdir. 

I lıtiUilcilerin tebliği 
Salamanque, 31 (A.A.) - İhtilalci· 

ler tarafından teblig edilmiştir: 
Oviedo etrafındaki temizleme hare· 

katı muvaffakıyetle icra edilmiştir. 

Nasyonalist kuvvetler, Oviedo kasaba
sını işgal ve hükümetçilerin bütlin ta
arruzlarını tardetmişlerdir. Madrid'in 
cenub cephesinde icra edilen harekat 
Cueva Valiente kasabasının i:,;gali ile 
netkelenmi.~ ve düşman, kasabayı ter
ke mecbur olmuştur. Soda mıntakasın
da nasyonalist kuvvetleri, 3 kilometre 
ilerlemiştir. 

uı;us 

FRANSADA 

Komünist partisinin bir 
müracaati 

Paris, 31 (A.A.) - Komünist fırka· 
6J, sosyalist fırkasına bir mektub gönde
rerek her iki fırkanın müştereken B. Le
on Blum'a müracaat ederek İspanya a
leyhindeki ablokanın kaldmlması hak
kında diğer memleketler nezdinde teşeb
büslerde bulunmasını ve halk kütleleri
nin İspanyaya karşı tesanüdlerini daha 
müessir bir şekle sokmak için gayret 
sarfeylemesini ve asilere silah ve mü. 
h~mmat gönderilmesine mani olmasını 
rica etmesi teklifinde bulunmuştur. 

B. Sa1cngro l akkmdaki karaı· 
Faris, 31 (A.

!\..) - B. Saleng
ro'nun askeri dos. 
yasını tetkik et
mek üzere general 
Gamlen'in başkan
lığı altında teşkil e
Jilmiş olan komis-
on tahkikatını bi

tirerek şu netice-
B. Salengro ye varmıştır: 
1. - Salengro yalnız bir defa bir 

divanı harb huzuruna çıkmıştır. 
2. - Hiç bir zaman idama mahkum 

edilmemiştir. 

3. - Almanyada bulunması ve dola. 

yısiyle mahkemede hazır bulunup ken

dini müdafaa edememesine rağmen B. 

Salengro beraat etmiştir. 

Se~inıe şimdiden hazırlık haşladı 
Paris, 31 (A.A.) - Fransız sosyal 

fırkası, önümüzdeki intihabatta namzed 

göstermeğe ve bu suretle ateş haç hare

ketinin tabiyesini terketmeğe karar 

vermiştir. Ateş haç, geçen intihabata iş

ti::ak etmemişti. Bundan böyle fransız 

sosyal bkc.sı intibah mücadelesinde 

halkçılar ctphesinin karşısına, hem de 

genç ve hararetli bir fırka olarak ve ka

nuni çerseve içiıjtle ve yalnız faaliyeti

nin dinam:n n:ne dayanarak, ~ıkacak ve 

onun y_olunu kesecektir. 

YUNANISTAN'DA: 

Beynelmilel tasarruf gunu 
Atina, 31 (A.A.) - Yunanistan ilk 

defa olarak beynelmilel tasarruf şenli. 

ğine iştirak etmiştir. Konkordiya, Kanu

nuesasi, Zappeion meydanlariyle Pire

deki irinci Y orgi meydanı bu münase

betle donatılmıştır. Keza mektebler de 

ı>eynelmilel tasarruf gününü kutlamıır

lardır. 

~ 

SON DAKiKA: 

INGIL TERE'DE: 

Kıralın avam ve lor(llar kamara
sını a(•ış nutku 

Londra, 31 (A. 
A.) - Lord Hails
ham'm gaybubeti 
:snasında lord Şan
söyelik vazifesini 
1önnekte o l a n 
Lord O n s 1 o w, 
lün sabah avam 

"mmarası azasiyle 
ordlann lordlar 
amarasınd'? müş

ereken yapmış ol
' ukları iı;timada 

ıralm açılış nut
kunu okumuştur. 

Kıra} Edvard Kıral, bu mera· 
simd~ hazır değil idi. Muhalifler de 
içtimada bulunmamışlardır. 

Nutukta ezcümle şöyle denmiştir: 
Ecnebi memleketlerle olan münase. 

batım, iyi olmakta berdevamdır. 26 a· 
rustosta Mısır ile bir ittifak akdedilmiş
t:r. B~yi~k ~ritanya, milletler cemiyeti 
prensipJer:ne bağlı olmakta berdevam· 
du V ' yeni bir Lokarno misakı akdi için 
müzakım•lere devam etmektedir. 

Nutukta İspanya vakalarınrn tevlid 
etmiş olduğu üzüntüden bahsedilmekte 
ve İngiliz donanmasının İspanya suların
da ingiliz ananesine riayeta etmiş ve kar
ğaşalıklardan ziyan görmüş insanlara 
yardım eylemiş olduğu beyan olunmak
tadır. 

Nutuk şöyle devam ediyor: 
"Müessif bir cidali mevziileştirmek 

maksadiyle çalışmak hükümetimin en 
büyük ve daimi kaygısıdır. Bu maksad
la Fransa hükümetinin ademi müdaha
le teşebbüsüne zahir olmuş ve ademi mü. 
dahale itiHiflarının müzakere ve tatbi
kine faaliyetle iştirak etmiştir." 

Kırafü:c l\fari ha ta 
Londra, 31 (A.A.) - Kıral sekizin

ci Edvard'ın validesi kıraliçe Mary, so
ğuk alğınJığından rahatsızdır. Kendisi 
yatakta yatmak mecburiyetindedir. 

B. Ribbcntrop itinıutnamesini 
verdi 

Londra, 31 (A.A.) - F. R ibbentrop, 
itimadnamesini kırala takdim etmiştir. 

SOVYET RUSY ADA: 

İngiltere ile deniz anlaşması 
Londra, 31 (A.A.) - Taymis gaze

tesinin bildircligine göre, Sovyetler bir
liği ile İngltere arasında yapılacak olan 
deniz anlaşması hakkındaki müzakerele
re devam etmek üzere Sovyetler birliği 
büyük elçisi dün dış işleri bakanlığına 
gelmiş ve epi müddet kalmıştrr. 

Irak parlament osu feshedildi 
.Bağdad, 31 (A.A.) - Parlamento bir 

kararname ile feshedilmiş ve yeni se· 
çim yapılması bildirilmiştir. 

Kararnamede, kabinenin, ana yasa ka
nunu prensipleri ile tasavvur edilen ıs~ 
lahatın tatbikatı için bugün elzem olan 
teşriki mesainin kendisi ile mebuslar 
meclisi arasında mevcud olmadrğına ka
ni bulunduğu bildirilmektedir. 

Yeni hiikiimetin beyannamesi 
Londra, 31 (A.A.) - Yeni Irak hü

kümeti neşrettiği bir beyannamede es
ki başbakan Yasin Paşa ile eski dış ba
kanı Nuri Assaid ve eski iç bakanı Ra
şid Alinin, genel emniyet adına sürül
düklerini bildirmiştir. 

Bu üç eski bakanın Suriyeye gittik
leri haber alınmıştır. 

İspanyada yeniden 200 hin kişi silah 
altına çağrıldı 

Paris, 31 (A.A.) Barselon'dan 
bildiriliyor: Fransız hududu ile Barse
lon arasındaki Akdeniz kıyısının müda· 
faası için 200 bin kişi resmen silah altı
na çağrılmıştır. Neşredilen bir tebliğ~e 
nasyonalistlcrin pek yakında sahilin bu 
kısmına taarruz ederek Fransa ile Kata
lonya arasındaki münakalatı kesmeye 
tevessül edeceklerinin haber alındığı 
bildirilmektedir. 

Dün öğleden sonra milliyetperverle
rin bir krüvazörü Rosns açıklannc~a ateş 
açarak birçok kimselerin ölümüne ve 
yaralanmasına scbeb olmuştur. 

dan Batum'a gitmPkte olan sovyet Dni

estr vapuru Cebelüttarik boğazından ge

çerken ispanyol asi kruvazörü Almiran· 

te Ceı vera tarafından araştırmaya nıa

ruz kalmı tır. Dniestr vapuru bu kuv

vet istimaline karşı koymıyarak asilerin 

keyfi muamelelerine mümaşat etmiştir. 

Bcılcc,,. adalarıncla plebisist mi 

yaınlacak t' 

Paris, 31 (A.A.) - Madam Taburi 

Ö •r gazetesinde, ıtalyanların Baleare 

adalannın istiklalini ilan etmesi için a-

Bfr sovyet ''enıisindc dalıların bir plebisist yapmalarına zemin 

anıştırnw y<rınlcl: hazırlamak n·ye.inde olduklarını yaz

Moskov.1, 31 (A.A.) - Hamburg'- 1 maktadır. 

SAYFA 3 

BACDAD'DAKl ASKERi 

HVKt.ll\IET DARBESi 

Kabinenin i ·tifası ordunun Bağ .. 
clad iizerine );iriimc.;;ine 

mani oldu 
Bağdad, 31 (A. 

A.) - Röyter A-. 
jansı bi\4iriyor: 

Haşimi kabine. 
sının istifası, l· 
rak kıtalarınm hü 
kümet merkezi Ü• 

7.erine yiırümcle< 

rine mani olabli· 
miştir. Irak ordu· 
su Bağdadın 110 

:ilometre şimali 

şarkisinde Para-
Irak kıralı gan"da senelik 

manevralar için toplanmış bu· 
lunuyordu. Askeri tayyareler, Bagdad 
üzerine hükumete ültimatomu havi be· 
yannameler atmışlardı. Bu beyanname• 
]erde, hükümetin artık ordusunun sabra 
nı tükettiği, kabinenin umumi menfaat· 
leri değıl fakat şahsi menfaatleri dü

şünmekte olduğunu bildirmekte ioi. 
Beyannamelerde eyalet kumandanı ge
neral Bekir Sıtkı'nm imzası vardı. Ge· 
neral Bekir Sıtkı, bu beyannamede, or· 
dunun kıraldan haşimi kabinesine yol 
vermesini ve yerine B. Hikmet Süley• 

manın başkanlığında bir kabinenin ge· 
tirilmesini istedigini bildirmekte idi. 

Beyannamelerin atılmasından birkaç 
saat sonra, Irak askeri tayyareleri ye· 
niden Bağdad üzerine gelmişler ve ih· 
tar mahiyetinde bakanlıklar civarına 

dört bomba atmışlardır. Bombalar pek 
az hasar yapmışlardır. Yalnız bir kişi 
ağrr surette ve 20 kişi de hafif surette 
yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye kal· 
dırılmıştır. 

Tayyarelerin bu ikinci uçuşları ndaıı 

birkaç saat sonra, haşimi kabine -inin 
istifa ettiği ilan olunmuştur. 

Yeni bükümet Irak askeri unsurları• 
na daha az muhalefet edecek ve belki 
de Irakta Dir nevi askeri diktatörli.ık 

teessüs edecektir. 

Yeni hiıkümet, büyük britanya ite 
mevcud dostluk münasebetlerini ıdaıno 
ettirmek arzusunu ızhar etmiştir. 

Yeni lıükiinıetin siyaseti 
Londra, 31 (A.A.) - Bağdaddaıo 

askeri hükümet darbesi h.:lkkında bura· 

da öğrenildiğine göre, hareketin başın· 

da bulunan general Bekir Sıtkı ile ye. 

ni başbakan Hikmet Süleyman katiyen 
ingiliz dostu değildirler ve 1932 de İn· 

giltere ile Irak arasında aktedilmiş o

lan ittifak muahedesine de muhalif tir• 

ler. 

Londrada sanıldığına göre, !rakın 

yeni iki şefi, bütün arabları bir araya 
tophyarak bir arab devleti kurmağı gil• 
den gayretleri teşvik edeceklerdir. 

Londra, 31 (A.A.) - Bağdaddan 

bildirildiğine göre, cuma günti düşü· 

rülmüş olan kabinede harbiye bakanı 

olan Cafer Paşa Elaskeri, bir suikaste 
kurban gitmiştir. Burada söylenildi~i· 
ne göre, Cafer Paşa eski kabinenin en 
kuvvetli adamı ve !rakın ingiliz taraf• 
tarı siyasetinin en mühim desteklerin• 
den biri idi. 

Hiikiimct darbesinin scbehleri 
Londra, 31 (A.A.) - Royter bildi· 

riyor: 
Bağdaddaki hükümet darbesinin esa• 

sını Irak askeri aşiretlerinin askere a• 
lınması meselesi etrafındaki noktai na• 
zar ihtilafı teşkil etmektedir. 

Birkaç zamandan beri, Fratın mer• 
kez mıntakasındaki Şia kabileleri isyan 
halindedir. Bunları tam surette itaat 
altına almak istiyen Sıt!cı bey, ordu
nun takviye edilmesini taleb etmekte 
ve bunun da ancak mecburi askeri lıiz· 
metin ikame edilmesi ite kabil olacagı· 
nr bild: rmekte idi. Diğer taraftan hıi· 
kıimet ise daha mutedil bir hattı hare· 
ket tutmakta idi. 

Sanıldığına göre, yeni hükümetin 
ilk ışi, bütun vatanda, lar için askeri 
hizmet mecburiyeti koymak olaco.ktır. 

Kabileler ise buna muhalif oldu l rm· 

dan yeni bazı isyanlar beklenebilır. 



SAYFA 4 ULU~ ı lKtNClTEŞRIN 1 ":'5 

Ev reisinin, çocu; n yap ~ zarardan 
dolayı m esuliyeti 

I. - Nazariye: 

Türk medeni kanununun 320 inci 
maddesi mucibince ev reisi riyaseti al

tında bulunan küçüğün, mahcurun ya

hud da dimağ hastalrğr veya akrl zayıf

lığı ile malUI olan kimsenin yaptığr za

rardan mutad ve5hile ve ahvalin muk

taz.i bulunduğu dikkatle ana nezaret et

tiğini isbat etmedikçe mesuldür. Ev re

m ev halkından akıl hatalığı veya akıl 

zayıflığı ile malul olanların bizzat ken

dilerini veya başkalarını tehlikeye ve 

.rarara düşürmemeleri hususunda ıa -
zım gelen tedbirleri ittihaz ile mükel

leftir. Lüzumu halinde bu tedbirlerin 

ittihazı için keyfiyeti zabıtaya hab:4 
verir. 

Ev reisinin kanunen mevzu türlü 

mükellefiyetleri vradır. 320 inci mdde 

ev reisinin riyaseti altmda bulunan ço· 

cuklann veya akıl bakrmından mal01 o

lan kimselerin ika ettikleri zararlardan 
dolayı ev reisinin mesuliyeti esasını vaz 
etmektedir. Fakat zarara uğrayan kim· 
senin zararın vücud bulmasında kendi -
sinin bir kusuru olmadığını isbat etme
si lazım geleceği gibi, zararı ika eden 
kfiçüğün veya aklen malUl olanın müd
deialeyh vaziyetinde bulunan kimsenin 
riyaseti altında yaşayan varlıklar oldu
ğu keyfiyetini de kezalik subut merte
besine isal etmesi zaruridir. Müddei 
bu iki vaziyeti lehine olarak tebarüz et
tirebilirse aile reisinin mesuliyetini is
bat ve dolayısiyle de zarar ve ziyan i!Jte. 
ycbilir. Fakat bu talebe mukabil ev reisi 
de riyaseti altında yaşayan mevzuuba
his kimselerin zarar ika etmemeleri için 
kafi derecede ve ezcümle ahval, şerait 
ve örfün İcab ettirdiği şekil ve surette 
dihkat ve itinada bulunduğunu isbat 
ederse mesuliyetten kurtulabilir. 

Binaenaleyh ev reisinin mesuliyetten 
sıyırılabilmesi için zararın hudusüne 
mani, bütün tedbirleri almış olması ve 
ald ,:ını da isbat etmesi lazımdır. 

IJ. Misal: 

Ev reisinin mesuliyeti esasını bu 

suretle tesbit ettikten sonra misallerle 
de vaziyeti tavzih etmek gerektir: ço- , 
cuk taş atarak birisini yaralamış veya 

komşu evinin camını kırmıştır. Bu vazi
yetlerden ötürü ev reisinin yakasına 
yapışmak kabildir. Fakat bu iddialara 
karşılık olarak ev reisi: çocuğuna bu fi
illeri ika ettiği zaman mektebde bulu • 
nuyordu; mualliminin dikkatsizliği yü· 
zünden mektebten kaçmr~ ve o esnada 
bu fiilleri irtikab etmi• der ve bu söz
lerini de isbat ederse bu takdirde me -
~iyetten kurtulur. Zira ev reisi bu su
retle ahvalin, şreaitine ve örfün kendi· 
sinden bekliyebileceği dikkat ve itina
yı göstermiş olduğunu isbat etmi~ do • 
layısiyle de mesuliyetle muhatab ol
ınamak vaziyetindedir. 

III. Tatbikat: 

. İsviçre temyiz mahkemesi 14 mayıs 
193G tarihinde ittihaz etmiş olduğu ka
rarla sözü geçen mesuliyete dair dik-
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kate değer bir içtihat izhar eylemiştir: 
Müddei aleyh "Bosclıung" namındaki 

adamın ''Mertha" isminde 8 yaşında bir 
kızı vardır. Bu kız 17 temmuz 1933 ta -
rihinde bir öğle vaktinden sonra dava
cı ''Rappo'' nun odunluğuna giriyor ve 
onun küçük oğlu "Paul" ün yardımiy
le eline geçirdiği bir tahta parçasını 
kesmeğe başlıyor. Bu esnada Martha 
yanlış bir balta darbesiyle küçük "Pa
ul'' ün parmağının malUI olmasına se -
bebiyet veriyor. ''Paul" ün babası ''Mar
tha'' nın babası aleyhine dava açarak 
tazminat istiyor. Fribug kantonu hukuk 
mahkemesi 5130 isviçre frangı tazmi
nata hüküm veriyor. "Martha" nın ba
bası bu kararı temyiz ediyor. Temyiz 
mahkemesi sözü geçen kararı şu mucib 
sebeleri tesbit ederek bozmuştur: 

Baba çocuğunu mürakabe etmekle mü
kellef tir. Fakat babanın çocuğunu mü
temadiyen veya bila inkita mürakabe 
etmesi istenemez. Çünkü kendisinin de 
meşguliyeti vardır. İşini gücünü hıra -
kıp da sabahtan akşama kadar çocuğu • 
nun peşinden koşamaz. Babanın bu şe
kilde çocuğiyle meşgul olması vecibe • 
si ancak çocuğun kendisiyle bu derece
de meşgul olunmasını icabettirecek bir 

halde - mesela delişmen olması gibi • 
olduğu takdirde telakki olunabilinir. 
"Martha'' nın sıhhi vaziyeti babasının 
kendisiyle mütemadiyen meşgul olmasını 
kendisiyle mütemadiyen meşgul olması 
lüzumlu kılacak mahiyette olmadığın • 
dan bu bakımdan tazminat cezasına 

hükmedilmemek gerektir. 

Hadise ve dava safhaları budur. İs -
viçre temyiz mahkmesi hulasa ettiğim 
sebeblerden ötürü Friburg hukuk mah-

kemesinin tazminat verilmesine dair 
olan kararını bozmuf ve bu suretle de 
"Martha" nın babası da yazımızın ba
şında zikrettiğimiz medent kanunun 
320 inci maddesinin derpiş eylediği ma
li mesuliyetten kurtulmuştur. 

Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLtl 

Nöbet~i eczaneler 
1.11.936 dan 31.12.936 ak_şamma kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege eczanesi 

6 - Cuma Sebat ve Yenişehır 

eczaneleri 
7 - Cumartesi İstanbul eczanesi 

Doktör - Operatör 
Nejat l(ulal{Çl 

ANKARA, CEBECİ HASTA
N ESİ KULAK, BURUN VE 

BOÔAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

Belçikanm bitaraflığı etrafında 
Belçika'~ın. b~taraflığını ilan etmeai umumiyetle /ranaız gazetelerini telaşa dü~iirdü ve /ron· 
sız emmyelının telılikeye girdiğinden balıa edenler rok oldu. Bir fransız politika muharriri ta
raJ.mdan kaleme alınmı§olan aşağıdaki makale bunun tamamiyle zıddı bir gÖrÜ§Ü müdafaa 
edıyor: 

La Tribune des Nations gazetesinde Pierre Dominique 
yazryor: 

Belçikanın bitaraflığa dönüşü daha şimdiden pek çok mü· 
rekkeb harcattı. Bunun, Fransaya karşı bir husumet hareketi 
o~duğu s~ylendi; ve alınan matbuatı hadiseleri Frnasamn aley
hıne te~sır ede_rke.n fransız gazeteleri şikayetlerde bulundu. 
Bu belkı pek cıddı olmıyan bir muhakemedir. Evvela bitaraf
lık halinin Belçik~ya en UYR"tJn tarz olup olmadığını ve bu ha· 
le dönmekle Belçıkanın hakiki ananesini bulup bulmadığı 
araştırılma.lıd.ır._ B~ndan sonra da, bu bitaraflığın hududları -
mızı asgarı bır ıttıfak kadar emniyetle kapayıp kapamadığını 
görmeye çalı~malıdır. 

Belçikanın tarifi. 

Belçika, bir asırdan fazla bir zaman önce suni surette vü 
cude getirilmiş,_ biribirinden oldukça farklı iki ayrı halktan 
mürekkeb, ve bır yandan ingiliz sahillerinin karşısında, öte 
Y.andan da Alma?yanrn Fransaya karşı en kısa istila yolu üze
rın?e bulun~ bır ~enılekettir. Böylece Belçikanın mevcudi
yetı hem İngılterenın, hem de Fransanm emniyet şartlarından 
birid.ir. Bu d~mektir ki Belçikanın toprakları istila edildiği 
takdırde İngıltere ve Fransa tehdid altına gireceklerdir. 

Bir müııahede. Bu münasebetle Almanya ve Fransa'yı karŞ;ı
lıklı olarak aynı vaziyette addetmek bir bata olur: çünkü Bel
çikadan geçen alman istila yolu tersine olarak Fransanın Al • 
manyayı istilasın.da kullanılamaz. Almanlar bu yolu şarktan 
garba katettiklerı zaman doğrudan doğruya Farisi tehdid eder 
ler, Fransızla raynı yolu garbtan şarka katederlerse ı,iç bir şeyi 
tehdid edemezler. Ünlerine en muazzam müdafaa haatı olan 
Ren yatağı çıkar. Belçika Fransayı örter, Almanyayı örtemez. 
Demek ki belçikalılar bir alman istilasından kotkabilirler; bir 
fransız istilasını hatırlarına getiremezler. 

1914 e kadar. 

1914 e kadar, Belçika bitaraftr. Onu bitaraflıktan kim çı • 
kardı? Alman istilası. Almanlar, franaız ordusunu sol yanm
dan sarmak için Belçika topraklarını istila ettiler. Belçikanın 
bitaraflığı alınanların bu hareketi ve sadece askeri sebebler 

yüzünden bozuldu. 
Harbı takib etmiş olan on sekiz sene zarfında, bitaraflığın

dan böylece zorla çıkarılmış olan Belçikanın bu yeni vaziyete 
alışmış olmasında birfevkaladelik yoktur. Fakat bundan niha
yet bıkmış olmasında da fevkaladelik yoktur. İşte vukua ge • 
len de budur. Buna hayret etmek Iazıın mı? Belçika, sadece 
1914 de nönceki vaziyetine, yani normal vaziyetine dönüyor. 

Esasen askeri masraflarını azaltmak ve ordusunu ilga et• 
mek mevzuu bahis değildir. Almanya cihetinden gelecek bir 
istilaya karşı koymak esasına dayanan seferberlik hazırlıkla -
rını değiştirmesi mevzuu bahis değildir. O halde neden şika -
yet ediyoruz? 

Belçika resmen bitaraf olmadrğı müddetçe, topraklarının 
istilası 1914 de olduğu kadar gayri ahlaki bir hadise teşkil e • 
demezdi. Demek oluyor ki kıralın nutku dünyanın manevi 
kuvvetlerini Belçika lehine seferber etmek manasını ifade edi· 
yor. Fransanın bunda kaybedecek bir ~eyi yoktur. 

Franw'nın aakeri vaziyeti • 

Fransa büyük şark komşusuna nazaran askert bakımdan şu 
vaziyette bulunuyor: 

Muhtemel savaş hattının solunda Belçika ve Lüksemburg 

dokuz mliyonluk nüfus, kuvvetli bir müdafaa ordusu, Belçika 
sahillerinin büyük bir Avrupa devletinin eline düşmesini iıte

miyen İngilterenin muhakkak olan müzahereti. 
Muhtemel savaş hattının solunda dört milyon nüfuslu 1a • 

viçre, ve kuvvetli bir müdafaa ordusu. 
Her ikisi de bitaraf olan ve her ikisi de istilacıya karşı koy

may~ hazır bulunan Lüksemburgdan İsviçreye kadar uzanan 
fransrz müdafaa hattı. Bu aleyhte olan bir askeri vaziyet mi -
dir? Fransız ordusunun hiç bir kıymeti olmadığını kabul et• 
medikçe Almanya için mahdud ve iyi müdafaa edilen bir cep-

hede tecavüze geçmek mecburiyeti alman taarruzunu önceden 
akamete mahkfun eder. 

Almanya 1914 deki zihniyetini ele alarak ve en iptidai hür
riyet prensiplerini ayaklan altında çiğneyerek Belçika ve İs· 
viçreyi istila ederse, 1914 kaziyesi gene vukua gelir ve biz oto
matik bir şekilde Belçikayı (veya İsviçreyi veya her ikisini) 
kendi cephemizde buluruz. Bundan başka İngiltere ve dünya 
kamoyu da aynı sebebler dolayısiyle bizimle beraber olacaktır. 

• _!>eı;nek oluyor ki kıratın nutku ve Belçika politikasının ye .. 
nı ınkışafımn fransız menfaatlerine zıd olduğunu söylemek 
yanlrştır. Siyasi, askeri, manevi bakımlardan Belçikanın 1914 
deki vaziyetine dönüşü Fransanın menfaatlerine hizmet eder. 

Durum Cleğiştirme aebebleri. 

Belçikanm durum değiştirme sebebleri Fransız aleyhtarı 
Görünebilir. Fakat bu zevahirden ibarettir. Çünkü bunların 
menş,einde B. Spaak'ın bir nutku, B. Degrelle'in mücadelesi, 
flama~ların umumi politikası vardır. B. Spaak: bir sosyalisttir. 
Ve Belçikada birçok sosyalistler tarafından takib edilen Al • 
manyaya karşı ideoloji düpnanlığına taraftar değildir. B. Deg
relle'e gelnice başvekil Hitler tarafından müdafaa ve tatbik 
edilenlere benzer fikirleri vardır. 

Fakat bu fikirler aynı zamanda İtalya'da, Avusturya'da 
Macaristanda ve milliyetçi İspanyada zafer kazanmaktadır. 

Flamanlarla Reksistler arasındaki hiç olmazsa ideolojik 
birliği tabii telakki etmek kabilse bile B. Spaa.k'la Degrell'in 
siyasetleri arasında büyük bir fark vardır. 

Franaız • Sovyet paktının rolü. 

Buna karşılık, fransız • sovyet paktının bu işte mühim bir 
rol oynamış olduğu muhakkaktır. B. Degrelle ve B. Spaak şüp
hesi~ ki aynr fikirleri taşımazlar, fakat ne o, ne kral, ne de 
b:lçıkalıların büyük bir ekseriyeti, rusların yüzünden çıkacak 
hır barba sürüklenmek istemezler. 

:ıı:ran~~z -. sovyet paktı orijinal şeklinde onların hoşuna git
medı degıldır. Fakat Sovyet Rusyanrn İspanyada müdahaleci-
liğe kalktı~ını gördükleri zaman Fransanın • ideolojik politi
ka sebeblerıyle • Moskova tarafından ortaya çıkarılacak bir 
kavgada Almanya aleyhine harb edeceğinden korktular. 

Belçika bizden uzaklaşmıyorı sadece ihtiyat tedbirleri alı~ 
yor. On.dan şikayet edecek bir şeyimiz yoktur. Ve Belçikam.;.ı 
hareketi Fransanın aleyhine değil, lehine hizmet edebilir. 

INGIL TERE DEVLET HESABINA SiLAH 
END0STR1S1 KURUYOR 

Fölkişer Beobahter gazetesine Londradan bildiriliyor: 
Britanya hükümeti, hava silahına mahsus tayyare motörle

ri imal etmek üzere kendine altı fabrika yaptırıyor. Büyük 
Britanyada bir devlet silah endüstrisi kurulması için yapılan 
teşebbüsler bugüne kadar büyük bir muvaffakiyetle gizli tu
tulabilmiştir; çünkü bahsa mevzu olan altı fabrikanın inşaatı
na çoktanberi devam edHmektedir. 

Hava bakanlığı, bu devlet endüstrisinin inşa ve idaresi işi
ni, İngilterenin çok tanınmış mü~sseseleri olan, Ostin. Bristol, 
Daimler, Rotes, Rover ve Standard adındaki firmalara yükle • 
miştir. 

Resmi beyanata göre, bu fabrikalar havacılığa yalnız ''mun· 
zam" motörler imal edeceklerdir. Bizim, araştw:ıp haber aldı
~ımıza göre vaziyet şu merkczdedirı 

İngiliz hava silahının eaaa ihtiyaçlarını. önceden olduğu 
gibi, hususi firmalar temin deceklerdir. Ancak devletin bu 
altı fabrikası ilk ön~led bugünkü teslihat tedbirlleriain fev
kaladeliği olan ihtiyaçlarını tem.in edecek, ondan sonra, harb 
halinde kısa bir müddet içinde seri imalatına geçecektir. Bu 
fevkalade vazifenin hususi endüstriye yüklenmemiş olması
nın sebebi, bahsi geçen altı fabrikaya yatırılmış sermayenin 
sulh zamanında, faizini bile temin edemiyeceği düşüncesirıden 
doğmuştur. Fabrika mahfillerinde bu yedek fabrikalara ''göl
ge fabrikalar" adı verilmektedir. 

ne senin izinin bastığı yerlerden geçecekler, 
ne de inine uğrıyacaklar. Yalnız korku senin 

öldürdün; demiş, fakat senin söyliyeceğin 
şey şudur: Artık gecen bitmiştir. 

C ~-~.~.~L~ ~v!.!,A 1 

O, öldürdüğü mahIUkun üzerine eğilip 
nou koklarken şimalden dönen fillerin ilki 
Ta'nın sesini duymuş; bu ses şimdi duymak
t:- olduğumuz sesin aynı imi~ .... 

Bu sırada bütün sırtlar üzerinde bi.iyük 
bir gürültü ile gök gürlemeğe, şimşekler 
çakmağa başlamış, fakat yağmur düşmemiş
ti. Ha ti sözüne devam etti: 

arkanı bıarkmıyacak ve senin göremiyece· 
ğin, bir darbe ile işini bitirecek. O, senin aya
ğının altındaki toprağa delikler açacak, sar· 
maşıkları boynuna dolayacak, etrafındaki 
ağaçlar senin Üzerlerine sıçrayamıyacağın 

Gün böylece gelmiş ve maağranm ağzın
dan çıkan bir başka kılsız mah!Uk, yolunun 
üzerinde ölmüş bir adam ve üzerinde kap. 
}anların ilkini görünce sivri bir sopa kapa-
rak .....• 

Yukardan aşağı koşarak gelen t'kki de -
diki: 

Ruclya.cd Kipling ·- Nurettin ARTAM 

Bunun üzerine kaplanların ilki cevab vcr
ıniş 

- Pek ala, ben memnunum. 
Fakat biraz sonra su içip üzerindeki si

yah çizgileri görerek ve kılsız mahlukun 
kendisine taktiği ismi düşünerek fena halde 
hiddetlenmiş. Bir sene sazlıklar içerisinde 
kalmış ve Ta'nın verdiği sözü tutmasını bek· 
lemiş. Bir akşam ay çakalı (akşam yıldızı) 
Cengefin üzerinde parıldarken gecesının 
gelmiş olduğunu hissetmiş ve kılsız mahlU
ku bulabilmek için mağaraya gitmiş. O za. 
man Ta'nın dediği çıkmış ve kılsız mahluk 
yere kapanmış; kaplanların ilki de üzerine 
atılarak srrtını parçalamış. O sanıyormuş ki 
bu mahlUktan bütün Cengel içinde bir tane 
vardır ve onu öldürünce korku ortadan kalk
mıştır. 

- O zaman duyduğu ses bu imiş ve bu 
.ses diyormuş ki: ''Senin merhametin bu mu
dur?" Kaplanların ilki dudaklarrm yalaya. 
rak: 

- Ne var, ne oldu? Ben korkuyu öldür
düm. demiş. Bunun üzerine Ta demiş ki: 

- Hey gidi kör, hey gidi sersem! sen, 
şimdi korkunun ekmeğine yağ sürmüş ol
dun. O, artık, senin, ölünceye kadar, ardını 
brrakmıyacaktır. Sen insana öldürmeyi öğ
rettin! 

Kaplanların ilki öldürdüğü insanın ya. 
nmda katı katı dikilerek: 

- Bunun, demiş, bir ceylandan farkı yok. 
Ortada korku yok. Ben, yeni baştan Cengel
de hakimlik edeceğim. 

Ve Ta <lemis ki: 
- Bundan sonra Cengel halkı, asla. se

nin yanma gelmiyccekler. Ne senin izin '~n 
gidecekler, ne senin yakınında uyuyacaklar. 

kadar uzayacak ve nihayet senin postunu yü
züp üşüyen yavrularını onunla saracak. De
ğil mi ki sen ona merhamet göstermedin; 
kimseler sana merhamet etmiyecek. 

Hala keneli gecesinin bitmediğini bilen 
kaplanların ilki pek küstah davranıyormuş 
ve demiş ki: 

- Ta'nın vadr, Ta'nm vadıdır. O, benim 
bu gecemi elimden alımyacaktır. 

Ta: 
- Söylediğim gibi, bu gece seni~dir; fa. 

kat bunu pek pahalı ödiyeceksin, Sen adama 
öldürmeyi öğrettin ve onun anlayışı kıt de
ğildir. 

- O burada benim ayaklarımın altında
. drr ve arkası da kırılmıştır, demiş kaplanla
rın ilki, bütün Cengel bilsin ki ben korkuyu 
öldürdüm. 

Ta gülmüş ve: 
- Sen birçoklarının içinden bir tanesıni 

- Fakat şimdi üzerimize keskin bir şey 
atıyor onlar .•. 

Gondlar, İkki'nin etini yemez ve ona Ho
igu adını verirlerdi. İkki onların havada par• 
lıyarak attıkları keskin baltaları biliyordu. 

Ha ti, sözüne devamla demiş ki: 
- Bu sopa, onların şimdi, tuzak çukurla· 

nnm altına koydukları sivri ~lu aopalacdan 
birisi imiş ve insan, bunu hızla atarak kap· 
tanların ilkinin böğrüne adamakıllı sapla
mış. Ta'nın dediği çıkmış; kaplanların ilki, 
can acısiyle haykıra haykıra yollara dü::~müş 
ve o sopayı çıkarıncaya kadar onun bu halini 
gören Cengel halk, kılsız mahlUkun uzaktan 
sivri sopa atarak karşısındakini yaralay.ıbil
diğini öğrenince, ondan büsbütün korkmağa 
başladılar. 

(Sonu va•) 
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KAMUTAY BUGUN 
ACILIYOR --

Reis ve Reislik Divanı seçi· . 
mi de yapılacaktır 

(Başı 1. inci sayfada) 

mahrukat ve madeni yağlar petrol, ben
zin ve mümasili mayi madeni mahrukat 
istihsal edenlerden beher kilosu için se
Niz kuruş istihlak vergisi alınacaktır. 

Bakanlar kurulu lcarariyle tayin olu
dacak }'erlerde tatbik olunmak ÜYere 
ceza muhakemeleri kanununa müzeyel 
kanun projesi: 

Bu proje bir çok yeni hükümler ge
tirmektedir. Hazırlık tahkiatında cumu
riyet müddeiumumileri şahidleri celpna
me ile davet edecekler, mevkuflu veya 
mevkuflu olmamakla beraber cumuriyet 
müddeiumumileri acele tellikki ettikleri 
işlerde şahidleri doğrudan doğruya mü. 
zekkere ile celbedebileceklerdir. 

Meşhud cürümlerle tehirinde zarar 
umulan hallerde şahidleri ayniyle dinle
meye, ehli hibre intihabına, ve keşfe a
rama ve zabte müteallik muamelelrin i
fasına cumuriyct müddeiumumileri sa
liihiyettardır. İlk tahkikatın açılmasına 

karar kati olacaktır. İlk tahkikat sıra
aında verilen tevkif karariyle tahliye ta
lebinin reddine dair olan karar aleyhine 
itiraz olunamıyacaktır. 

Kan gütme sebebile işlenen ktai/ler 
bakkrnda kanun projesi: 

Bu kanun projesinin ihtiva ettiğ~ başlı
ca hükümler şunlardır: Adam öldürmek 

cürmünü işlediklerini veya işlemeye k~eb
büs ettiklerini sandıkları kimseleri veya 
bunların kan ve sıhri hısımlarından biri. 

sini mücerred kn gütme sebebiy~e öl
dürdükleri veya öldürmeye teşebbüs et
tikleri, veya başkalarını bu cürmü işle
meye azmettirdikleri veya tahri'.:: ettihleri 

veya kan gütme saikine vakıf olarak bu 
suçları yapanlann idam cezasına mah
kumiyetleri halinde müebbed ve hüriyet 
bağlayıcı bir cezaya mahkumiyetleri ha
linde bu cezaya muadil müddetçe ve her 
halele üç seneden aşağı olmamak şartiy. 
le memleketlerinden en aşağı 500 ki
lometre mesafede bir yere sürgün cdilc
cekl.erdir. 

* - Hudud ihtilaflarının tetkik ve tes
viyesine mtüedair Türkiye cumuriyeti i
le sosyalist sovyet cumuriyetleri ittiha

dı arasında münakid 16 ağustos 928 ta
rihli mukavelenin uzatılmasına dair ka
nun projesini, 

* - Muallimlerin ve talebenin tedavi 
edildikleri maarif vekaletine bağlı mües
seselerin bütün ilk ve orta mekteb tale
besinin de muayene ve tedavilerin yapı
labilmesini temin için ilk tedrisattan alı
narak orta tedrisata bağlanması hakkın
da kanun prı;jesi, 

* - Gümrük ve muhafaza memurla. 
riyle subaylarının oturmaları için ev yap-

tınlması ve bunların resmi binalann 
müsaid olanlarında kira ile oturmaları 

hakkında kanun projesi, 

*-Türkiye ile Romanya arasında ak
tolunan Dobrice'nin türk ahalisinin mu
haceretini tanzim eden mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun projesi Kamu-
1aya gelmiştir. 

Ecnebilerin seyahat ve ikametıeri 
hakkındaki kanunun tadiline dair ka
nun projesi: 

Bu projenin ihtiva ettiği esaslara gö
re memleketimize gelen ecnebilerin ala
cakları ikamet tezkereleri on beş gün
den fazla iki ay veya daha eksik ikamet 

müddetleri için üç ve altı aydan fazla i

kamet müddetleri için altı lira harca 

tabi olacaktır. Ayle sahibi ecnebiler ken

di ikamet tezkereleri için verdikleri 
harçtan başka beraberlerinde bulunan 

karılariyle on sekfa yaşından aşağı olan 

çocuklarından her biri için on beş gün

den fazla iki ve daha eksik ikamet ede

ceklerden yüz kuruş harç zammı alına
caktır. Bir seneden fazla ikamet etmek 
istiyen ecnebilere bir senelik harcın iki 
misli tediye etmeleri şartiyle en çok iki 
sene için ikamet tezkeresi verilecektir. 
Talebeler ve ilmi araştırma ve çalışma

ladra bulunmak üzere Türkiyede ikamet 
edecekler alınacak harcın dörtte birini 
vereceklerdir. Grup halinde seyahat için 
gelenler ikamet tezkeresi almıya mec
bur tutulmıyacai.iardır. İkamet tezkere

leri'li lcaybecl~n fcnebiler yeniden harç 
vermek şartiyle ikamet tezkeresi alabi
lecek'erdir. Bu k;m,ınun neşrinden evvel 
.:~amet tezk\!resi aianlar ikamet tezkere. 
!erini yenileyeceklerdir. 

- tik ve 1Jrta mekteb muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki ka
nunun 16 ıncı maddesinin değiştirilme
sine dair kanun projesi: 

Bu tadiHitla nuıallirnin terfiinde de

vamının da nazarı dikkate alınması mec

lise teklif edilmektedir. Yeni madde şu

dur: "İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfilerinde esas kıdemle beraber vazife

lerindeki muvaffakiyetleri ·ve bu muallim
lik vazifeleriyle kendilerine tevdi olunan 
i_şlere devamlarıdır. Bir derecenin kıdem 

müddetini ikmal etmiş bulunan bir mu
allimin daha yüksek dereceye terfi ede
bilmesi şu belgelerle muvaffakiye
tini isbat emesine mütevakkıftır: 

A - İlk tedrisat muallimleri; müfet
tiş raporları ve maarif müdürlerin.in 
müsbet mütalaaları, 

B - Orta tedris muallimleri; Mü
fettiş ve raporları talim sicilleri, 

.C. H. P. KAMUTAY GRUPU 

D ·iııf~ü toplantıda Yugoslavya başba
kanının ve Yugoslavyanın lehine 

samimi gösteril erde bulundu 
(Başı 1. inci sayfada) 

lsmet İnönü, yugoslav başvekili ile 
mülakatına dair intibalarım hakiki bir 
memnuniyetle anltıyordu. Mebuslar, iki 
memleket arasındaki, yekdiğerine sadı
kane inanmak hislerinden büyük sevinç 
göstermişler ve kendi hislerinin Yu
goslavyaya karşı hakild bir sadakata 
müstenid olduğunu heyecan ile ifade et
mişlerdir. 

Bütün bu tezahlirat, Balkan anlaşma
ıının salabet ve ehemiyetini gösteren 

yeni bir delildir. 
Meclıs grupu, İsmet İnönü'nün be

yanatını müttefikan ve hararetle tak· 
dir ve tasvib etmiştir. Bundan sonra, 
meclisteki intihabat için parti namzed
lerinin tayinine geçileceğini, İsmet ln
önü hatırlatarak, Parti Genbaşkurca 

kamutay Reisliğine tekrar Abdülhahk 
Renda'nın takdim edildigini ve meclis 
reis vekilleri ile parti reis vekillerinin 

yerlerinde bırakılmalarını teklif etme
ye karar verildiğini bildirmiş ve bu 
teklifler ittifakla ve alkışlarla kabul o
lunmuştur. 

Bundan sonra Hasan Saka'nın baş
kanlığında gurub müzakeresine de.,: am 
edilmiş ve parti gurupu idare heyetine 
aşağıda isimleri yazılı üyeler seçilmiş· 
elrdir. 

Partinin Kamutay gurupu asbaş

kanlıklamıa: 

Hasan Saka (Trabzon), Dr. Cemal 
Tunca (Antalya). 

İdare heyeti azalıkları na: 
Ali Kılıç (Gazianteb), Abdülhak 

Frat (Erzincan), Aziz Akyürek (Er
zurum), General Şükrü Gökberk ( ls
tanbul), Hamdi Yalman (Ordu), Ge
neral İhsan Sôkmen (Giresun), Rasih 
Kaplan (Antalya), Rasim Başara (Sı

vas), Damar Arıkoğlu (Seyhan). 
(A. A.) 

tJ L U S 

ADEMi l\ftJDAHALE 

HAKKINDA 

izvestiyamn bir 
yazısı 

Moskava, 31 (A.A.) - Tas ajansı bil
diriyor: 

Ademi müdahale hakkındaki bir ya• 
zısında izvestiya gazetesi diyor ki: 

- Ademi müdahale komitesinin mu
tad içtimaı, bu komitenin çalışma me· 
todlarmın "gülünç oyun" mahiyetini 
bir defa daha ispat etmiştir. Bizzat bu 
komite başkanı, komitenin gülünç bir 
oyun şekline girmesine fazlasiyle yar
dım etmektedir. Bu başkanın vazifesi ko
miteyi kendi tarafından icad edilen u· 
su11ere riayet ettirmekten ibarettir .. Bu 
usul de filen sual ve cevab çerçevesinde 
kalmaktadır. böyle bir usul mantığa kar
şı bir istihzadan başka bir şey değildir. 

Komite şahit çağırmakta, hadise ye
rine mümessil göndermekte ve ittiham
ları tetkik etmek için hiçbir vasıtaya mü 
racaat eylememcktedir. 

Sovyetler birliği böyle bir vaziyette 
hi~bir zaman müsamaha edemez. Komi
te ittihamları tetkik eder ve sadece an
la-:mayı ayak altı~a alanların sözlerine 
inanarak beraat kararlar vermekle ikti
fa etmediği zaman ademi müdahale an· 
laşması hakiki bir kuvvete malik olabi
lecektir. Eğer anlaşmaya iştirak eden
ler onun meriyette kalmasını gerçek
ten istiyorlarsa, biran evvel fili kontro• 
lun tatbikine çalışmaları 15.zımdır. 

Anlaşmaya iştirak eden bütün dev
letler arasnda anlaşmayı idame etmek 
istemiyenlerin de bulunduğu muhak
kaktır. Lonlra komedyasının devamı ko
mitenin inkırazını istihdaf eden bir po
litikadır. Eğer B. Grandi, Lord Playmo
uth ve B. Carbn'in yardımı ile her ne 
bahasına olursa olsun bu neticeye sov
yet rusyanın komiteden çekilmesini is
tiyorlarsa, bu neticeye varmak kolay o
lacaktır. Sovyet'er birliği gerek komite 
ve gerek ademi rr.üdahale anlaşması hak
k nda ne düşündüğünü kati olarak ifa
de etmiştir. Lord Plamouth şu kararı 
vermişti: M;:ıdeml,.i madrid cephesinde
ki harekata iştiı ak ettiği söylenen ecne
bi tank ve tayyareler hak :ında hiçbir 
hususi delil yoktur, demek ki bu tank 
ve tayyareler de mevcud değildir. 

Sovyetler birliği komite başkanı
nın bu 'kararına iştirak edememektedir
ler. Dünkü celse isptıt etmiştirki, komi
te, anlaşmaya muhalif hareketleri ciddi 
bir şekilde tetkik etmek niyetinde 
değil<lir. Eğer komite asilere yardım 
hareketlerini durdurmaya muktedir de
ğilse, veya böyle bir teşebbüse giriş· 
mek istemiyorsa faaliyeti, üzerine aldı
ğı taahhüdleri gizlemekten ibaret kala-

caktır. 

General Eidemann 
yarın şehrimizden 

ayrılıyor 
(Başı 1. incı sayfada) 

Bugün, Türk Hava Kurumu Başka
nı Bay Fuad Bulcayın evinde öğle ye
meğini yiyecek olan general, Kamuta
yın açılışında, kadın tayyarecimiz Ba
yan Sabiha Gökçenin Marmara köşkün
de vereceği çayda ve gece sovyet elçi
liğindeki suvarede bulunacak, yarın sa
bah 7.10 da Toros ekspresiyle Ankara
dan ay11lacktır. Eskişehfrde tayyare 
müe:.sesclerini gezecek olan general 
Eidcmann 13.05 de İstanbula varacak ve 
orada Ankarada olduğu gibi askeri tö
renle karşılancaktır. 

Sayın misafirimiz, ayın dördüncü 
günü memleketine dönmek üzere İstan
buldan ayrılacaktır. 

Kıbrıs'ta türk tütünleri -
nin sürülmesi için 

Kıbrıi'ta Lefkoşa'nın türk tacirle

rinclen Bay Necati Özkan Kıbrısta türk 

tütünlerini işliyecek ve muhitte sürü

münü temin edecek bir cigara fabrikası 

kurmak imkanlarını aramak üzere şeh

rimize gelrui;- ve İnhisarlar Vekaletiyle 

bu hususta temaslara girişmiştir. Bay 

Özkan aym zamanda türk keresteleri

nin Kıbrısa ihracını temin için de mem

leketimizin muhtelif kereste şirketle

riyle müzakerelerde bulunmaktadır. 

Halkevinde açılan sergi dolayısiyle B. Ferid Celal nutuk ~·erirken 

Resim sergisi 
(B'lşı 1. inci sayfada) 

değildi. Halbuki bu seferki sergi, açan 
Ferid Celal Güvenin de tebarüz ettirdi· 
ği gibi, umumiyet itibariyle bir gelişme 
ve kavrama tekamülü gösteriyordu. 
"Sanatkar,, ın artık münzevi olmaktan, 
küskün olmaktan çıktığını, köşesinden 
hayata girdiğini, milli ve içtimai hadi
selerin ortasında yaşamakta olduğunu, 

kendisini millet denen hükmi şahsiye • 
tin gözü ve kulağr .:.:ıvrr.aya başladığını 
meydana koyuyordu: sergide zehirli 
raz tehlikesinden M -:>ntrö zaferine ka
dar her nevi şümullü hadisenin aksini 
görebiliyorduk. Sanat hakkındaki fikir
lerimizi çok iyi tebarüz ettiren açma 
nutkundan zaptedebili.Hğimiz bazı cüm
leleri kaydetmeden geçmiyelim: 

"Sanatın inkılabı içe sindirmekte 
ve yaymaktaki rolü çok büyüktür. Cu
muriyetin sanattan beklediği çok şey
ler vardır. Sanat, ilerleyişin remzi ve 
ıehbcridir. Bu itibarla; sanat, günlük iş 
olmaktan çıkmalı; sanatkarın urhu ese
rine gebe kalmasını bilmelidir. Her ça
lışma safhasında, her hamle ve hareke
tin.-1,., verimli, hızlı ve emsalsiz olan 
Tiirkiye .. anat safhasında da, sanat ha
reketlerinde de böyle olmaya mecbur· 
dur.,, 

Sanatkarın kadrini iylfı eden. sana
tın mürebbi ve mürşit rolünü tebarüz 
ettiren bu söylevden sonra, gelenler da
ha vuzuh bulmus bir tefekkür ve telak
ki ile sergiyi dolaşmaya başladılar. 

Yukarda kaydettiğimiz gibi bu se
ferki serr,ide gerçi cari hayatla yakın 
alaka görülüyordu ve inkıHib sanatının 
pek zannedildiği gibi mahdud bir iki 
mvezua ve tezahiire hamledildiği g-afle
tinin silinmekte olduğu, sanat lehine 
ve bizzat inkıtab lehine bir intibah u
yandığı görülüyordu. Fakat birkaç re
sim sergisinde göze çarpan bir belli in· 
tiba biraz hafiflemi~ olmakla beraber, 
bu defada da gene göze batıyordu: bu 
inkılab eserlerin'n hatır için ve bir ze
naat eseri laübaliliği ile yapılmış hissi. 
ni vermesi... "Mademki bunu da istiyor· 
lar, bu da bulunsun'" diye. Ne kadar 
hüsnüniyetle bakarsanız bakınız, s-na
tm mevzuunu hakkile duyduğu zehabını 
şöyle bir an uyandırabilecek bir olgun, 
rah::ıt ve genis intiba edinmenize imkan 
yoktu. Sanatkarın yaptığı mevzuun vec
diyle sarsıldığım, humması ile tutuştu
ğunu ve ister istemez, kendiliğinden, 

içinden kopma bir hamle ile harekete 

geçtiğini ve yaratmaya giriştiğini iyi 

kötü belirtebilecek levhalar pek mah

duddu. İnkılab eseri addedilmiyerek a
lınmıyan kısımda sanat kıymetini mu-

hafaza ederek milli' ve içtimai hizmeti

ni ifa etmesini pek iyi, zorlamadan, 

kendiliğinden başaran resimler de var

dı. Mesela dinlenen köylü, halı doku

yucular, musiki inkılabı, Saibin bir iki 

köylü kız resmi gibi, Seyfeddin'in ek

mek resmi gibi olanlar dahi türk sanat

karının büyük doğumlarını müjdeliye

cek ilk alametlerden olarak sevinçle 

seyredilmeye değer şeylerdi. Çallının, 

Antakya, mevzie giriş tabloları mevzu 

itibariyle çok güzeldi. Bu, ruhu da sa

natı kadar olgun adamda gündelik a • 

damlardan ayrı bir şey, bir şeyler, bir 

sanat hidayeti var; bu, muhakkak ... 

Şerefin Yeni millet tablosunda renk 

ve ışık, umumi intiba, bir neşe ve ham

leyi ifade edebiliyordu. Saib'in, "Bay

raklaşan Şef .. adını almasını dilediğim 

bir tablosunu, eğer fikir üzerinde faz

la durulsa ve adamak1llı işlenseydi, sa

nat ve inkılap kıymetleri biribirini ta· 

mamlayan ve yükselten bir tablo of 

bilirdi; özlediğimiz resim olmasına r 

mak kalmış bir tablo .. Saib, Ankara at' 

mosferindedir ve muvaffakiyet ona mu 

kadderdir. Bir kadın ressamın, Metaha 

tin, "İzci kız,. tablosu da duyulmuş bit 

eser vasfını haizdi. 

Montröyü gösteren levhalardan ea 

güzeli bence "7" numaralısı idi: bir kö 

tünün bir askerin boynuna sarılışı, tam 

türk sarılışı idi; dikkat ediyor musu

nuz?: elbise, kıyafet, tip bile naza

rı itibara almıyorum, sarılış türk oldu. 

ğu için insana miispet tesir yapan bir 

taLlodur iddiasındayım; "ressam,, ın 

memleket ve inkıtalı resmi yaparh:eo 

bilmesi ve inanması gerektir inanmda

yım; neyse, çok şükür; artık "banka

not'un üstünde öküzü boynuzundan ko• 
.c 

Portre (Saip) 

şan,, ressam kalmamış ... Zaferin minya• 

türü ve köy düğünü fayansı güzel 

şeyler; biz de zannederim ilk defa de· 

neniyor •. Nusretin Atatürk heykeli mu• 

vaffakiyetli bir eser; hareketli olması· 

nı başarmış bir eser. Refik Epikmen~n 

Sıvastan sanata haber getiren yahud sa· 

natın bir yurd köşesinden haber veren 

tabloları da serginin her iki veçhesini 

birden tutabilen tablolar.. Şeref Akdi· 

kin, köylü kadın portresi, Çallının 

"Mehmcd" i, Saib'in "Köylü kız,, ı ve 

Malik Aksel'in "Halt dokuyucular., ı 

gibi örnek portrelerden biri: evlad act• 

sı görmfu;, kurtuluş sevinci tatmış, türli 

köyünün son yıllarım yaşamış bir tip: 

manası var, sanatı var, resmedilmesinde 
hikmet var ..• 
Ressamlarımızı sanatın ve memleket• 

çiliğin, inkılapçılığın ve sanatkarlığın 

hak yoluna çağırmıs olmak için kendi· 
lerinden birer makale yazmalarını, da· 
ha d·'lf rııı.u, 

1 - Türk ressa.-nr nasıl yetişebilir: 

ne gibi şartlar ve hususiyetler lazım • 
dır? 

2 - En muvaffak meslekdaşınız kim· 
dir ve muvaffakiyetlerini nelere hamı~
d:yorsunuz? 

3 - İnkılab ve sanat arasında nasıl 
bir münasebet görüyorsunuz? 
suallerine cevab vermelerini bekliyoruz, 

Bazı edebiyat anketlerinin sapt,ğı 

l§iibalilikten uzak, sanat gururuna ve 
sanat fikrine hürmet edecek bir anket 
silsilesine bu suallerin cevablar:ı baş· 

!angıç olacaktır. 

B. K. Çağlar 

KiRALIK D ·HRE 

Sarıköşkte B. Mecdi ~partm<!
nında mobilycsiz veya molıil} eli 
iki oda, kü~ük hol ve tam · n· 
forlu küçiık müı;takil bir .e 
kir lıktır. Gezmek ıçin içindeıı:i· 
lere müracaat. 
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Çankaya -Fenerbahçe · tiren Çankayada ise. artan bir bilgi gö· 

rülüyordu. 
Çankayalılar topu havadan sevk ve. 

idare ederler. Fenerbahçelilerin oyun 
tarzı ise, topu yerden sürmek ve kısa 
paslarla ilerlemektir. Dünkü ma!jta top 
daha ziyade havada dola~tı ve buna na· 
zaran, Fenerbahçe, rakibinin oyun şek
line uymaga mecbur kalmıştır. 

Cumuriyet bayramımız 
Paris elçiliğinde ne§e i~inde 

kutlandı 

iki takım sıfır sıfıra llerahere kaldılar Paris, 31 (A.A.) - Anadolu ajan
sının husus muhabiri bildiriyor: 

İstanbul Radyosu 
Geçen ilkbaharda Fenerbahçe An

karaya geldiği zaman, Ankara sporcu
ları nefislerine itimadlarmı kaybetme
mekle beraber, Türk.iye şampiyonunun 
neticeyi kolayca kazanacağ"ını zannedi· 

yorlardı. Fakat, Fenerbahçeye 1-3 ye-

İki takım sayısız berabere kaldılar. Türk kolonisi, cumuriyet bayramını 
elçilikte candan kutland,. Bayan ve Bay 
Davaz öğleden sonra fransız ve dost 
devletler mümessilleri ile türk tebaa ve 
talebesinin tebriklerini kabul ettikten 
sonra akşam parlak bir süvare verdiler. 
Milli danslar yapıldı, heyecanlı nutuk
lar verildi. B. Davaz nutkunda cumuri
yetin iktısadi, askeri, siyasi parlak mu· 
vaffakiyetlerini sayarak Atatürk'e, şef
lere baglılık, yurdun sevincine ortak· 
lığımızı söyledi. Atatürkün emanetine 
layık olmağa gençlerin çalışmalarını 

cHledi. Cok alkışlandı. 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
12.30 Plakla türk musikisi. 
12.50 Havadis. 

Bazıları, "enerji ·mehareti elsiz ayaksız 
bıraktı" diyorlar. Halbuki dünkü maç
ta Fenerbahçenin üç hattı arasında tam 
manasiyle bir ahenksizlik vardı. Ferd 
itiLariy le, karşısındakini atlatmasını, 

Şimdi gene çok zaman evel ileri 
sürdügiımüz iddiayı tekrar edebilıriz: 

Ankara takımları artık futbolu kav· 
ramışlardır. Dünkü oyun miı.savi ta
kımlar arasında olmuş ve hatta çanka-

1 yalılar bıraz da şanssızlıkları yüz.ün
den gol yapamamışlardır. 

13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25-14.00 Muhtelif plak neşrıyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30 Tepebaşı garden salonunda11 

nakil. 

Ferıerliler Çankaya kalesi öniincle 

Çankaya - Fenerbahçe maçında göze 
çarpan bir nokta da her iki takımın za
man zaman sertlige kapılışları idi. Yal
nız spor muharririmizin notlarında, ha
kemin v~rdigı ceza vuruşlarının sayısı, 
Fe::ıerbahçe .,ı..tununda daha çoktu. Fut
bolda lüzumsuz serthk ekseriya aczin 
yardımcısıdır. Bu nokta üzerinde fazla 
durmayalım. 

Maç tam 15.30 da beşiktaşlı Nurinin 
idaresinde başladı. İki tarafın takımları 
şöyle idi: 

Fenerbahçe: - Hüsameddin • Ya. 
şar, Fazıl • Cevad, Aytan, Re!jad • Niya
zi, Naci, Ali Rıza, Esad Fikret. 

Çankaya: - Sıddık - Fuad, Nihad -
Ga.ı:i, İbrahim, Kamil - Nihad, Ömer, 
Fethi, Hilmi, Mustafa. 

İkinci devrede, Fenerbahçe sol içi 
Naci çıktı. Fikret sol içe, Orhan sol açı
ğa geçti. 

Talebe cemiyeti başkanı B. Mazhar, 
talebeden B. Esen, heyecanlı cevabla
rında gençliğin cumuriyete, inkılaba 

karşı bağlarını, kendine düşeni yalnız 
miidrik değil, ağır mübarek emaneti 
baş üstünde taşımağa hazır olduklarını 
söylediler. 

Eğlence sabaha kadar devam etti. 

beceriksizliği iki takım forvedinin iyi 
işlememesine sebeb oldu. 

Dün, Fenerbahçenin en muvaffak O· 

yunculan iki bekleri idi. Çankayada Ö
mer, Fuad ve Sıddık iyi idiler. 

20.00 Belma ve arkadaşları tarafın,, 

elan türk musikisi ve halk şar• 
kılan. 

20.30 Cemal Kamil tarafından türk 
musikisi ve halk şarkıları. 

21.00 Plakla sololar. 
21.30 Orkestra. 
1 - Weber: uvertür (Euryanthe). 
2 - Offenbach: (Toledo kuyumcusu1 

Serenat. 
3 - Furlani: (Madrigal) 
4 - Ryslcr: (Die goldne Meisterin). 
5 - Drigo: (Arlekenin milyonu) se• 

renat. 

6 - Gabriel • Marie: (La pirezantaS'-1 
yon). 

7 - Leopoldi: (Hongaria) Macaı 

halk şarkısı. 

22.30 Ajans havadisi. 
23.00 Son. 

UZAK ŞARK.'DA: 

nilen Ankara Gücü maçı seyredenlere 
gücünü göstermiş ve Ankara futbolu
nun ihmal edilmez bir kuvvet olduğu· 
nu isbat etmişti. 

topu uzaklaştırmasını, sürmesini, şüt 

atmasını bilen feneruahçeliler, takım 

halinde, gelişi güzelliğin timsali oldu
lar. Darmadağın olan fener hatlarının 

Çankaya sağ açığa Mustafayı, beke 
Nihadın yerine Gaziyi, hafa büyük Ni
hadı ve sol açığa küçük Mustafayı ge
çirdi. 

Birinci devrenin ilk on beş dakika
sı, iki tarafın birbirini denemesiyle geç
ti. 15 - 25 inci dakikalar arası Fenerbah
çenin daha üstün oynadığı görüldü. Son
ra maç gene beraberlik ile devam etti. 

Bugün Fenerbhçe, şampiyonumuz 

Ankara gücü ile karşılaşacaktır. Dünkü 
maçtan sonra bugünkü oyunun neticesi
ni tahmin etmek o kadar güç değildir. 

Eğer Fenerbahçe, Çankaya karşısında 

olduğu gibi oynarsa mağlübiyetini mu
hakkak sayabiliriz. Çünkü Ankara gücü 
yeni iltihak eden br kaç oyuncusu ile 
cidden kuvvetli bir takım halini almıştır. 

Şansi valisinin bir hareketi 
Pekin, 31 (A.A.) - Şansi valisi, ken• 

disi ile görüşmek için gelen japon şah· 
siyetlerini kabul etmemiş ve pasaport• 
suz olarak ikamet eden bütün japonlan 
ıehirden çıkrnıya davet etmiştir. 

Gençler Birliği de her futQol taraf
tarını imrendiren bir oyun göstermiş
ti. O zaman: "Eğer futbolda yenme 
.. gol - ile ölçülseydi Gençler Birliğini 
galib sayabilirdik •.• " demiştik. 

Dün maça çıkmazdan evel, Vefayı 

0-8 gibi takdir edilecek bir gol farkı ile 
yenen ve takımında birçok oyuncuları
nın yerlerini değiştirmek suretiyle in
sana ümid verici bir değişiklik yapan 
Fenerbahçeden iyi ve sonu galibiyet o· 
lan bir oyun bekliyorduk. Fakat, bizim· 
le beraber alana gelen herkes maçı, 

baştan sona kadar hiç zevk duymadan 
seyrettiler, 

bu çözülüşünde Çankayalıların on biri
nin bir tek kuvvet oluşunun tesirini 

inkar etmek elden gelmez. Çünkü eğer 

dünkü maçta Fenerbahçe muvaffak o· 
lamadıysa bu muvaffakıyetsizliği te· 

min eden Çankaya olmuştur. Daha dog
rusu, diin, çankayalılar muvaffak olan 
bir oyun çıkarmışlardır. 

İkinci devrede vaziyet değişti. Çok 
zamanlar top Fenerbahçe yarı sahasın
dan ayrılmadı. Çankaya forvedleri bir 
çok fırsatlar kaçırdılar, 

Gençler Birliği Konya 
muhtelitini yendi 

ÇEKOSLOV J\KYADAı -----
Romanya - Çekoı;ılovakya 

görii~me1cri 

.Futbolda teknik kadar gayret ıa. 

zımdır. Türkiye şampiyonunda belki 
teknik ve taktik vardı. Fakat biz onla-

Bütün oyun esnasında fenerliler da
ha ziyade soldan, çankayalılar sağdan a
kın yapmağa çalışıyorlardı. İki taraf da 
yekdiğerinin bu hücum şeklini çabuk 
kavradığından akınlar neticesiz kalıyor
du. Bir de gerek Ali Rıza v~ gerekse 
Fethinin diğer maçlarda görmediğimiz 

Konya 31, (1 elefonla) - Jki maç 
yapmak üzere şehrimize gelen Ankara 
Gençlerbirliği, kulüb mem:ublarından 

kurulan ve Halkevi adı verilen Konya 
muhtelitini birinci maçta 1·2 ve ikinci 

maçta O • 7 yendi. 

Prag, 31 (A.A.) - Romanya • Ç~ 
ltoslovakya görüşmeleri neticesinde ncş< 
redilen tebliğde, Avrupanın şimdiki ge• 

nel sıyasa vaziyeti sebebiyle, üç küçü1' 

anlaşma memleketini idare edenler a
rasında sıkı ve samimi temasın müste• 

mir bir surette muhafaza edileceği bil .. 
dirilmektedir. 

rı altı ay önceye nazaran teknik bakı· 
mından da gerilemiş bulduk. Fenerli· 
leri gayreti ile iş yapamaz bir hale ge-

Misafir ~krm bugün otobüsle An· 

karaya hareket etti. 

L • 

1 MlLL! MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARJ 

BtL!T 
Yapı: AnKarada muzika kışlasının ikmali in!':.aati açık eksilt· 

meye konmuştur. Kesif tutarı 5589 liradır. Keşif, proje ve şartname· 
si parasiyle inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 3.XI-936 salı gü· 
nü saat on birdedir. İlk teminatı: 419 lira 18 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekleredn ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncü maddelerinden istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
v~tmda M. M. V. sa~m alma komisyonuna gelsinler. 

(1431) 2--5048 

İLAN 
Sıhhiye arabası: 30 tane sıhhiye arabası kapalı zarf usulü ile sa· 

tın alınacaktır. Bir tanesinin tutarı (250) liradır. Evsaf ve şartna .. 
mesi nakliye şubesinden alınacaktır. (Parasızdır). İhalesi: 13-xı-936 
cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 562 lira 50 kuruştur. Ek
siltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde is
tenen belgelerle birlikte (ilgili bulunanlar için) teklif ve teminat 
mektuplarını havi mühürlü zarflarını ihale günü saatrndan bir sa
at evveline kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna versinler. (1569) 

2-5226 

1 LAN 
1 - Pazarlıkla alınmasına karar verilen 150 ton hint yağı pa· 

zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 102.645 lira olup ilk teminat parası 6382 

lira 25 kuruştur. 
3 - İhalesi 12.11.936 perşembe günü saat 14 dedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenlcr 515 kuruş mu

kabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerindeki belgeleriyle pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1537) 2-5174 

İLAN ........... . 

1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 'yer altı benzin tankı ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 144.956 lira 76 kuruş olup ilk teminat 
parası 8487 lira 80 kuruştur. 

3 -- İhalesi 2-12-936 çarsamba günti saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye girecekler evvela ehliyet vesikalarını Hava in

şaat şubesine gösterdikten sonra oradan alacakları vesikayı M. M. 
V. satın alma komisyonuna göstererek şartnamesini 750 kuruş mu
kabilinde alabilirler. Evvelce inşaat şubesinden vesika alamıyanlar 
eksiltmeye giremezler. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 iincü mad
delerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakanlıgından fenni ehli
yetnamelerilc birlikte idari şartnamede istenen ve behemehal veril
mesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününde en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma komis· 
yonuna vermeleri. (1390) 2-4997 

BİLİT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüz bin çift erat 

kunduras ı kapalı zarfla eksiltmeye konulmustur. 
2 - Kunduralar yerli fabrikalar mamfılatı olacaktır. 
3 - İhalesi 9 - ikinci teşrin - 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatı 20950 liradır. 
S - Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 

alınır. 
6 _ Eksiltmeye girceekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 

ASKERi FABRiKALAR UM UM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

YEVMİYE 15 - 25 KİLO SIGIR ETİ 

Tahmin edilen bedeli (1218) lira (75) kuruş olan yukarda mik -
darı ve cinsi yazılı etin Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 17-11-936 tarihinde salı günü saat 14 ele açık ek-" 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplrein muvakkat teminat olan (91) lira (41) kuru~ ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 1592) 2-5255 

1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARJ UMUM 
MODURLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

BOŞ ÇUVAL NAKLİYATINA MÜHİM TENZİLAT 

1 
15.11.1936 tarihinden itibaren Samsun • Çarşamba ve Mudanya 

• Bursa hatları da dahil olmak üzere Devlet Demiryollarında nakle· 
dilecek boş çuval ve hararlardan ton ve kilometre başına 5,25 yeri· 
ne 2 kuruş ücret alınacaktır. (1580) 2-5245 

nun 2 ve ~ üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ıhale saatından e naz bir saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (1459) 2-5106 

BİLİT 
Hepsine biçilen ederi 4320 lira olan dört kalem ilaç açık eksilt-

me ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi. 7 ikinci teşrin 936 cumartesi günü saat 10 dadır. 

3 - İlk temınatı 324 liradrr. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatmda M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları 

(1480) 2--5112 

tr.AN 
1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaşa talip çıkmadığın· 

dan yeniden ~apalr. zarfla eksiltmeye konmuş~ur. . 
2 - Tahmın edılen bedeli 26.845 lira olup ılk temınat parası 2013 

lira 38 kuruştur. 

3 - İhalesi 17 - ikinci teşrin • 936 salr günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 135 

kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
Muhabere ile şartname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin knnunun istediği vesaik ile birlikte 
t~klif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından bir saat evve
lıne kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (1588) 

2-5261 

1 LAN 

l - 154 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara keten ipliğe 
talip çıkmadığından yneiden açık eksiltmeye konmuştur • 

2 - Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ilk teminat pa· 
rası 101 lira 22 kuruştur. 

3 - 1hales 10-11-936 günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve ~atinde M. M. 
V. Satın alma komisyonunda bulunmaları. (1587) 2-526'> 

ANKARA LEVAZIM AMtRLtGt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı -- Ankara harb okurları ihtiyacı için 5000 kilo ayva 7. ikinci teş• 

rin 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün levazım amirliği satın alma komisyo
nunda parasız görülebilir. 

3 - Ayvanın tutarı 500 lira olup muvakkat teminatı 37 lira 50 
kuruş.tur. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3. üncü maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzları ile komi:.yona gelmeleri. 

(1488) 2-5129 

# lLAN 
Balıkesir askeri hastahanesindeki levazım ayniyat tesellüm mak .. 

buzlarından 54656 ve 54429 sıra No. lu iki adet ayniy~t tesellüm maki 
buzunun üçer parçası ciltlerinin arasında bulunamamış olduğundan 
zuhurunda hükmü kalmadığı ilan olunur. (1464) 2-5093 

tT..AN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 52000 kilo nohut 9 ikinci 

teşrin 936 gününe müsadif pazartesi günü saat 15 de kapalı zarflı 
alınacaktır 

2 - Şartnamesi hergUn parasız komisyonda görülebilir. 
3 - Tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği satın alma komisyonu• 
na vermeleri. (1373) 2-5009 

lLA•T 
1 - Garnizon tcıtaatı ihtiyacı için 80000 kilo odun 8250 kilo bul• 

gur 16-11-936 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapılaı:aktrr. 
2 - Taliplerin odun için 90 liralık bulgur için 56 liralık temi

natı muvakkateleri ile garnizon komut.anlığı arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler ilk teşrin nihayetine kadaı 
Ankara Sarıkışla arkasındaki ordugahda bulunan kıtaat satın alm.l 
komisyonuna müracaat ve ikinci teşrin günleri Poltlida garnizon k> 
kaatı satın alma komisyonuna müracaatları. (1585) 2-5259 

t LAN 
Midyat kıtaatrnın senelik ihtiyacı olan 288 ton ~na. eksiltme ~ü· 

nü veıilen fiat pahalı görüldüğünden kanunun 40 ıncı maddesıne 
tevfikan 2. 11. 936 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi yapı• 
lacaktır. Şartlar ve teminat eksiltmesi gibidir. İsteklilerin mezkur 
gün ve saatte satın alma komisyonuna müracaatları. (1594) 2-5266 

Nafia Vel{aletinden: 
16 - birinci kanun - 936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Na• 

fra Vekaleti Malzeme eksiltme komisyonu odasında 60000 lira mu
hammen bedelli 35 basit ve 1 ingiliz makasının kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı üç lira mukabilinde Ankara
da Vekfüet Malzeme Müdürlügünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradır. . 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınmış m~· 

teahhitlik vesikası ile birlikte 16 - birinci kanun • 936 çarşamba gu• 
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlügüne vermeleri Iazımdır. 

(1565) 2-5256 
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Kültür Bakanlığı 
tarafrn dan bastırılan ·· -··n me rtep {İtabları geldi. Halil Naciden alınız. Anaf artalar caddesi 

No. ırı Ankara 

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

nunm kargir ve beto:'larme inşaatıdır. 
Keş.if bedeli: (10392) lira (14) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık ic:leri genel şartnamesi, • A 

D) Tesviyei türabiye ve kargir ir.şaata ve betonarmeye daır fennı 
ıartname, 

C) Hususi şartname 
G) Proje, grafik. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Denizli Nafıa Müdür1Uğünde 

göri.ıp inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 9.11.936 tarihinde P. ertesi günü saat 15 de Deniz

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

minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
ınesi Hizımdır. 

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

inti ar eden talimatnameye göre .ehliyet vesikası almış bulunması 
'le bunu eksilame evrakı arasına koyması. 

6 - Teklif mektupları 3. üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Den;zli Nafıa Müdürlüğünde tec:ekkiil edecek komis-
yon reis1iğine makbuz mukabilinde verilecektir. (1400) 2-5013 

Dalıiliye Vekaletinden: 
Kütahya şehri içme suyu tesisatı inşaat 

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

hilindeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru ferşi
yatmın icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehir 
dahilinde bir depo inşası kapalı zarf usuliyle ckisltmeye konulmuş
tur. 

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

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

3 - Ekı;iltme 23 binrici kanun 936 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplana-
cak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazrlı 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 
lwruşluk muvakkat teminat. 

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

ınani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mulCa

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek
lif mektublarının iadeli talıhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona glemiş bulunması Iazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
.!:!_eyeti Fen Şefligine müracaat etmeleri. (1538) 2-5197 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 

· uaıılı aygır deposu Direktöı·lü
ğ ·· :u ı: «Tekirdağ» 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda depo merkezinde yapılacak 
aygır tavlasıdır. Keşif bedeli 20875 lira 75 kuruş olup muvakkat te
ıninatı 1566 lirad r. 

Z - Bu iıte ait evrak şunlardır. Eksiltme sartnL'mesi mukavele 
ı>rojesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni sar~ame keşif 
cetveli, projeler. · ' 

İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve İnanlı deposunda 
görebilirler. 

.. 3 :- Elcsil!IDe 20-10-936 tarihinden ~-11-936 tarihine kadar yirmi 
'gü~dur. 1:eklı:.f mel~tupl~rı 9.11.936 tarıhinde pazartesi günü Tekir
daJ:! beledıyesındckı eksıltme komisyonuna saat on beşe kadar mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin bu kıymet ve evsaf
t~ inşa~tı başarabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden müteahhit • 
lık ehlıyet vesikası getirmeleri lazımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
lnühcndis veya mimar bulundurmağı teahhüd etmiş olacaktır. (1470) 

2 5110 

Tunce · Naf·a 
Direktörl~Oünden: 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 
l - Eksiltmeye konulan iş (Dördüncü U. Müfettişlik mınta

leası dahılinde takriben 102 Km. uzunluğundaki Elaziz - Plür yo
lunun t.esvi:yei türa?iye, .sınai ima~at ve makadam şosa inşaatıdır. 

Bu ışlerın tahmın edılen bedelı (500.000) liradır. 
2 - Bu ise aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bnyındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname, ' 
F - Silsilei fiat cetveli, 

G - Taş, kum, su grafiği, 
İstiyenlerin bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fenni şartna

~eyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evrakı 12,5 
lıra bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idaresinden 
\re Elazizde Tunceli nafıa dairesinden aalbilirler. 

3 - Vahit fiatlarında zam yapılan inşaatın eksiltmesi 10-11-936 
tarihinde sah gıinii saat 14 de Elazizde Tunceli nafıa müdürlüğü bi
'lasmda yapılacaktır. 

4 - Ek iltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23750 lira muvakkat 

teınınat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
'1ekaletinden istihsal edilmi yol ve teferruatı müteahhitliği ehli -
Yet vseikasını haiz olup göstermesi lfizımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddeed yazılı saate ka· 
ar gelmiş olması ve dış zarfı mühiır mumu ile iyice kapatılmış ol
ası lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1598) 

2-5268 

J{onya Belediye Reisliğinden: 
Konyanın bugünkil 1000 hektarlık vüsatiyle 1/500 1/1000 1/2000 

mikyaslarında haritasının Bayındırlık Bakanlığınca şehir ve kasa
baların halihazır haritalarının alınmasına dair tanzim ettiği şartna
meye tevfikan yapılmak şartiyle 15000 lira muhammin bedelle ve 
kapalı zarf usuliyle olbabtaki kanunu mahsusuna tevfikan 17-10-936 
tarihinden 2-11-936 tarlhine kadar 15 gün müddetle munakasaya ko
nulmuştur. 

Talip olanlar: . 
1 - Muhammen keşif bedelinin % 7,5 nisbetindeki teminatı mu

vakkate akçesini veya aynı mikdarda banka mektubunu ve şehir ha
ritacılığındaki maharetinin, ihtisasının ve bu gibi işler hakkındaki 
liyakatının Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunmuş resmi vesai • 
kini Belediye Riyasetine vermeleri. 

2 - Kapalı zarfların 936 senesi 2. inci teşrininin 2. inci pazarte
si günü saat tam 15 e kadar belediye riyasetine verilmesi. 

3 - Bu hususta fazla malfımat almak istiyenlerin Belediye Mü-
hendisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. (1446) 2-5075 

Kapalı zarf usuliy le eksiltme ilanı : • 

İnanlı İnel\.hanesi Direktörlü
ğünden: «Telrirdağ» 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda yapılacak inek'. ahırlarıdır. 
Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat teminatı 2950 lira 74 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname, kesif 
cetveli projeler. 1stek1iler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve İna·n
lı inekhanesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar 20 
gündür. Teklif mektupları 9-11-936 tarihinde pazartesi günü Tekir
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat 15 şe kadar makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet ve evsaf
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Bakanhğından müteahhit• 
lik ehliyet vesikasr getirmeleri lazımdır. 

S - İstekli yanılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüt etmiş olacaktır. 

(1869) 2-5109 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

Akçe koyunlu tuzlasında metruk 14 gölün keşifnamesi veçhile 
esaslı tamiratı şartnamesiyle münakasaya konulmuşıtur • 

v Eksiltmeye i_ştirak edecekler bedeli muhamminin yüzde yedi bu· 
çugu olan ~1~ lıra 93 kuruş muvakkat teminat parasiyle birlikte 
6-11-936 tarıhınde ve saat 15 de Ankarada bankalar caddesınde inhi
sarlar başmüdürlüğünde toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (14441) 2-5071 

Havza Belediye Riyasetinden: 
Elektrik Eksiltmesi : 

1 - Havza şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletinden musaddalC 
proje ve şartnamesi mucibince 14-10-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usunyle eksiltmeye konulmuştur. 

Z - Eksiltme 27-11-936 cuma günü saat 16 da Havza belediye 
dairesinde müteşekkil belediye encümenince yapılacaktır. 

. 3 - Tah~in ~dilen bedel: mevcut santral binası ve 200 adet ağaç 
dırek bedelı harıç olmak üzere yaptırılacak lokomobil elektrik te
sisatı bedeli keşfi 14635 liradır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, eksiltme şart 
namesi, mukavele projeleri, fenni şartnameler, keşifnameler tefer
ruatı ve saire olup istekliler Havza belediyesinde ve 1stanbul'da 
Galata Selanik Bankası 4 üncü kat 67 numarada elektrik miihendisi 
Hasan Halette görebilecekleri gibi beş lira bedel mukabilinde de 
alabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1098 liradır. 
6 - İşbu arttırma ve eksiltme 2490 sayılı kanuna göre yapılaca

ğından isteklilerin arttırma ~artnamesinde yazılr hususatı tamamen 
ikmal etmeleri ve teklif mektuplarını buna göre hazırlayıp vaktin
de belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. (2311) 2-5103 . 

NASl'Q ilACl 
KANZUK 

{asiyer Aranıyor 
Muhasebe usullerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebile -
cek bir kasiyer alınacaktır. Ta
li~.le~~ (ORMAN ÇİFTL1Gt) 
mudurıyetine müracaatları. 

2-5265 

Arsa Aranıyor 
~eçiören yolu civarında ve 

Etlık Keçiören arasında (elli) 
~ö~üm kadar arsası olup satmak 
ıstıyenlerin şartlarını posta ku
tusu (241) numaraya yazmaları. 

Kayıp k(ipck 
.. cu.?1uriyet bayramının ilk gü

nu dort aylık kahve rengi beyaz 
alacalı pointer bir av köpeği kay
bolmuştur. Bulup getiren mem
nun edilecektir. 

s.elanik caddesi 20. Maliye şu
besı karşısı. Yenişehir. Tel. 3219 
___ M_,..a.-raş.!!y~vı Nuri Ural 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direlitörlüğünden : 

1 - Yirmişer gün müddetle iki defada kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konulduğu halde talip çıkmayan Çorum Vilayeti dahilin -
de Sungurlu - Çerikli yolu üzerin:le muhteUf kısımlarında bulunan 
39 köprü ve menfezler arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 40 
ıncr maddesinin son fıkrasına tevfikan 5 - teşrini evvel • 936 tarihin
den itibaren toptan bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılan 39 
köprü ve menfezin bedeli keşfi 23426 lira 21 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bdyındırlık 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 gün daimi encümen dairesine müıacaat ~debilirler. 

4 - Teminatı muvakkate 1757 liradır. Talip olacakların ticaret 
odasında kayrdlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaletinin ehlivetnamesini haiz olup irae etmeleri Iazımdır. 

(1398) 2-5011 

Cumur Başkanlığı Flarm onik orkestrası 
Şefliğinden : 

Orkestra üyelerine Yapılacal{ 
Smokin ilam 

Cinsi 
Smokin 

Adet 
65 - 70 

Tahmin bedeli 
55 

1 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler Cebecide Cumhur
başkanlığı Filarmonik Orkestrası şefliğine gelmeleri. 

2 - İhale günü 2/Son tesrin/936 perşembe günü saat 15 de An· 
kara Okullar Sayışmanlığındaki eksiltme komisyonunda 

3 - Açık eksiltme suretiyle 
4 - Muvakkat teminat mikdarı 288 lira 75 kuruştur. 
5 - Taliplerin bu gibi işlerde bulımduklarına dair Ticaret oda· 

sından musaddak ehliyetname lazımdır. (1379) 2-4994 

Adliye Vekfiletindeıı : 
1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılaralC 

154 parça mobilye kapalı zarf nsuliyle 19/10/ 936 tarihinde eksilt• 
menin icrası kararlaşmış iken talibi zuhur etmemesinden dolayı 
tekrar eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme 5/11/ 936 perşembe günü saat 15 de Ankara'da 
Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 
toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin bu hususa ait şartnameyi Ankara Adliye Veka
leti Levazım Müdürlüğünden, İstanbul'da adliye levazım memur
luğundan, İzınir'de C. M. umumiliğinden parasrz alabilirler. 

4 - İşbu yapılacak 154 parça mobilyenin mecmuunnun tah
mini bedeli 10.363 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muham· 
menin % 7 buçuğu olan (777) lira (22) buçuk kuruşun nakten 
veya devletce nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli 
mal sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuz• 
lariyle teklif mektuplarını havi mühürlü zarfların eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri . 

6 - Taşradan teklif mektuı:>ları gönderecek olanlarında ayni 
saat~e me~tuplarının yetişmesini teminen daha evvelden postaya 
tevdı etmış olmaları ve dış zarfları mühür mumu ile avrıca mü-
hürlenmiş olması lazımdır. (1475) 2-5100 

'* 
Terzi Cemal Bürün 

Ankarapalas salonlarında 2 ikinci teşrin pazartesi günü son 
bahar ve kış modellerini teşhir edeceğini muhterem müşterileri. 
ne arzeder. 

Kayseri l\lilli Ü\.tisat Banliası 
Heyeti idare Riyasetiııdeıı: 

14 eyh11 936 pazartesi 23 ilk te,rin 936 cuma günleri saat on dört
te m~karrer olan fevkalade heyeti umumiyede nisabı ekseriyet ol· 
madıgından bu kerre bankamız heyeti umumiyesi üçüncü defa tica
ret kanununun 386 iner maddesine tevfikan 30 son teşrin 936 pazar
tesi gün üsaat on dörtte Kayseri ticaret odası salonunda akdi içtima 
edeceğinden hissedaranın yevmi mezkurda hazır bulunmaları ve 
yahut tayin edecekleri vekilin vekaletnamesini beş gün evvel heyeti 
idare riyasetine göndermeleri ilan olun ur. 

Rıızname 
Ahiren neşrolunan 2999 numaralı kanurt tnucibince devam edip 

edemiyeceği. 2-5263 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİ CİNDEN: 
Askeri Fabrikalar marangoz şubesinde müstahdem iken 1-1-935 

tarihinde ölen Osman ustanın mahkmece terekesine vaziyed edil
miş olduğundan mirascı ve kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da 
dahil olduğu halde bilcümle alacaklı ve borçluların vesaiki resmiye
leriyle beraber bir ay zarfında 3 üncü sulh hukuk mahkemesine mü
racaatları ve alacaklarını vaktiyle kaydettirmiyenlerin mariscıya 
ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takip edemiyecekleri lüzumu 
ilan olunur. 2-5264 

_;-.,..;..~----------------En eski nasırları bile pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

, • ........ ••• , .... , . • • . ..... -'1- •.ı1 , -..-c· . . .~ ' • ,. • . ................... , ..... ~'. :."":·:ı -: ... 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bulu· 

nur, ciddı ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 

İmtiyaz sahihi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlcırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Yeni SİNEMALAR Hallı 
BUGÜN BU GECE 

KARA GÜLLER 

Lilian Harvey - Villi Fritsch 

Ruslarla Finlandiyalılar arasında 
cereyan eden istiltlal mücadelesi

ni musavver baştanbaşa atk his 
heyecan filmi 

BUGÜN GÜNDÜZ 
TARAS BULBA 

HARRY BAUR 

GECE 
LOREL. HARDl HINDISTANDA 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Gayet zevkli ve eğlenceli komedi 

İlaveten: FOKS JURNAL 



•• • • 
FONJKS dö VIYEN-ve-

. 

TÜRKİYE MİLLi 
-

Sigorla Şir1 el erinde Sigortalı Olan ara: 
• . 

Hükümetimizce verilen emre uyarak sigortalarına devam suretile 
zarardan korunmak istiyenlerin MiLLi REASlTR!NS 

tarafından Yeni Postane arkası Türkiye Hanında 12 numarada 
teşkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla 

müracatları ilan olunur: 

Son mlrac at miiddet·= 
Föniks dö Yiyende sigortalı olanlar: 12.8.1937 
Türkiye Millide sigortalı olanlar: 24.10.19 7 

tarihine kadar miiracaat etmelidir:~r: 

·A!VADOLU 

Sermayesi ve ihtiyatı T. L.: 1.000.000 

El\1NiYET 
CtDD ··YET 

SüRAT 

Af/KARA 
Anon·m Türk s ·gorta Şirketi 

• 
• 

iNTiZAl\1 

Sermayesi T. L. : 500.000 

l{OLA YLI K 

İstanbul Yeııi Pas!a:ıe l;arr sı H~:yü*' l{ıııacıyaıı 11'. n. Tel ion : 2 129/. 


