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Bu~betke 

ŞEHADETLER 

Falih Rılkı AT AY 

Fransızca İllustration mecmu
asının Suriye'de seyahat eden bir 
muharriri, Sancak hakkındaki gö
rüşlerini de yazmıştır. Bu yazının 
gazetelerimizde çıkan tercümesin
de dikkatdeğer bazı fıkralar var. 
Bu fıkralardan biri şudur: "Suriye 
milliyetperverler partisi, Sancak
ta huıuıi idarenin aleyhindedir . .'' 

Milliyetperverler, buna sebeb 
olarak, hususi idarenin ora türk
lerine dil ve kültürlerini muhaf a
za imkanı vermekte olduğunu söy
lemektedirler. Demek ki Sancak 
türklerinin dil ve kültürlerinden 
uzaklaştırarak, temsil edilmek is
tenildikleri hakkında işittikleri
miz, bir fransız muharriri tarafın
dan teyid olunmaktadır. Hakika
ten bazı resmi muamele usulleri 
öyle konmuştur ki dilleri türkçe 
olanlar ya hükümetle münasebet
ten vaz geçmeğe, haklarını mü
dafaa etmek imkanlarından mah
nım kalmağa, yahud, milliyetle ·· 
rinden ayrdmağa mahkfun olmak 
gibi bir vaziyettedirler. Sancak 
türkleri için bize karşı bir teahhü
de girmiş olan Fransa'nın, bu 
anormal hali hem gördüğüne, 
hem de bu halin devamından 
kendisi için hiç bir menfaat bek
lemediğine şüphe yoktur. 

Aynı yazının dikkate çarpan 
ikinci fıkrasında, bazı Suriye nas
yonalistlerinin iddiasına zıd ola
rak türk Sancağın Suriyeye naza
ran nasıl farklı ve ayrı bir mmta· 
ka teşkil ettiği hususunda izahlar 
vardır: ''Sancakta Antakya'ya 
kadar yapılan bir gezinti eski 
Türkiyenin ~airane bir kısmını 
gösteriyor. Damlar ıararmıf kır
mızı renkli kiremidlerle örtülü
dür. Minareler yontulmuş kur§un 
kalemleri gibi ıivridir. Kıyafet 
büsbütün başkadır. Kırlar bile 
burada manzarasını değiştirir. 
vadiler göze daha hoş görünür.,, 

Bütün bu hakikatleri görmek 
ve anlamak için bir fransız mec
muası muharririnin Sancak !t~ya
hatini yapmasını beklemeğe lüzum 
yoktu. Fransızlar bizimle anlaş -
malarma, bunları bilip tasdik et
tikleri icin razı olmuslardır. Fakat 
şu sırad~ bitaraf bir fransız şahid
liğine yeniden kıymet verdiren se
beblerin ne olduğunu biliyoruz. 
Bilhassa Sancak türklüğünün tem
sili hakkındaki nasyonalist karar, 
Türkiye gazetelerindeki titiz mü
nakaşaların ne kadar haklı bir en
di~eden doğmakta olduğunu gös
teriyor. 

Yeni istiklal memleketleri, 
nıilli hürriyetlere riayet etmenin 

· aynı zamanda kendileri için bir 
mevcudiyet dava~n olduğunu unu
tamazlar. Türkiyenin bütün inkı
lab politikası hiç bir millet için bu 
esastan ayrılmamıştır. Yeni istik-

. lal memleketleri, herhangi bir ta
raftan kendilerine tevcih edilmesi
ni istemedikleri ve bunu hayati 
mesele saydıkları emperyalist te
mayülleri, başkaları hakkında re
va görmek gibi bir şuursuzluğa 
düşemezler. Suriyenin kendi hesa
bına hakları ve menfaatleri ne idi 
ise, Sancağm dahi kendi hesabı
na hakları ve menfaatleri odu,-. 

· Bütün bunların süratle ve tam öl
çüsü ile tasfiye edilmesinle fran
sız vazifesinin ne kadar esaslı ol
duğu söz götürmez. 

Balianlar heyetinin 
toıllantısı 

Bakanlar heyeti dün Başvekil ts
hlet İnönü'nün reisliği altında toplana
rak muhtelif işler üzerinde görü§Jlle
lerde bulunmuş ve bu işlere aid ka
l"arlar vermiştir. 

Sovyet bayramı 

dolayısiyle 
Başbakannnızla B. Mo
lotof arasında telgraflar 

İlkteşrin ihtilalinin 19 uncu yıldönil
mü münasebetyle İsmet İnönü ile Molo
tof arasmda aşağıdaki telgraflar teati o. 
lunmuştur. 

İlkteşrin ihtilalinin 19 uncu yıldönil
mü münasebetiyle, gerek şahsen benim 
ve gerek cumuriyet hükümetinin hara
retli tebriklerimizi arzetmekle bilhassa 
bahtiyarım. Dost birlik milletlerinin saa
det ve refahı için beslemekte olduğumuz 
samimi temennileri kabul etmenizi rica 
ederim. İsmet İnönü 

İlkteşrin ihtilalinin 19 uncu yıldönii
mü münasebetiyle yollamış bulunduğu
nuz samimi tebrik telgrafınızdan dola-
yı benim ve birlik hükümetimin teşek
kürlerini, ve dost büyük türk milletinin 

1 
mütemadi muvaffakiyetleri için besledi
ğim en iyi temennilerin kabulünü rica 
ederim. V. Molotof 

Küçük Sanatlar ve 
elişleri kongresi 
Bugün Ekonomi bakanlığında 

B. Celal Bayar tarafından 
açılacak 

İktisad vekaletinin Ankarada açtığı 
küçük sanatlar ve elişleri sergisi, ehemi
yetli bir memleket işinin terakki yoluna 
sokulması, himaye edilmesi yolunda a. 
tılmış bir adım teşkil etmiştir. 

Bu hususta yalnız bu serginin açıl
ması ile iktifa edilmiyerek bir de kongre 
toplanacağı yazılmıştı. 

Bu kongrede bulunacak murahhaslar 
şehrimize geilmişlerdir. Kongre bugün 
saat onda iktisad vekili B. Celal Baya
nn bir nutku ile vekalet konferans sa
lonunda açılacaktır. Tam saat 10 da veri 
lecek olan bu tnühim nutku Ankara 
radyosu yayacaktır. 

Bu hususta alakalılann hazırladığı 
raporlar da gelmiştir; bunlann içinde 
çok mühim dilekler vardır. Kongre mil
zakereleri neticesinde alınacak tedbirler 
ve kararlarla küçük sanatlarla elişlerinin 

(Sonu 2. inci sayfada) 

B. Köseivanofun beyanatı 
Bulgar - Yugoslav dil ve kan kardeş
liğine işaret eden bulgar başbakanı, 
memleketinin Tü.r kiyeye bir dostlıı/k 
paktı ile bağlı bul1:tnduğunu söyledi 

Belgrad, 11 (A.A.) - Avala Ajan
sı, Sofya muhabirine bulgar başbakanı 
B. Köseivanof tarafından verilen beya• 
natı neşretmektedir. 

Başbakan, bugün Bulgaristanda, dil 
ve kan itibariyle biribirine bu kadar 
yakın olan iki kardeş millet arasında 

yaklaşma politiksına taraftar olmıyan 
bir tek bulgar mevcud olmadığını, ar
tık bu arzuya müsbet bir şekil vermek· 
ten başka bir şey mevzuu bahis olamaya
cağını söyledikten sonra Türkiye, Bul
garistan ve Yuoslavya arasında bir ıiç
ler paktı hakkındaki haberlerin hiç bir 
esasa dayanmadığını bildirmiş ve de
miştir ki : 

"-Yugoslavya için mevcud vaziye
tin tersine olarak, Bulgaristan halle
dilmemiş meseleler karşısında değil

dir. Bulgaristan, Türkiyeye bir dost
luk paktı ile bağlrdrr. Yunanistan ve 
Romanya ile ise halledilecek bir kaç 
mesele mevcuddur. 

B. Köseivanof 

Bulgaristanın iç vaziyetine gelince, 
bulgar milleti devletin idaresine işti· 
rak arzusundadır. Fakat partiler vası

tasiyle değil. B ulgaristanda, yeni dev
rin ruh ve icablarına uymak mecuriyc· 
tindeyiz.,, 

DEVLİ MEYL'İN BİR HABERİ 

Akdeniz anlaşması için ingilizBir 
italyan müzakere leri başlıyor mıı? 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Herald 
gazetesi, ingiliz resmi mahfillerinin B. 
Cianoyu Londraya davet etmeleri im· 
kanını derpiş etmekte olduklarmı ya. 
zıyor. Bu tedbir, İngiliz - italyan ger
ginliğinin izalesine matuf ilk adım ola
caktır. 

Deyli Meyl gazetesi, Akdenizde bir 
anlaşmaya varmak maksadiyle tngilte. 

Hava l{ıırumu 

}liyangosundan 
Kazanan Numaralar 
İstanbul, (Telefonla) - Bugünkü 

keşidede beşyüz liraya kadar yüksek 
ikramiye alan numaralar şunlardır : 

15.000 lira 944 numaraya, 12.000 li
ra 9260 numaraya, 3150 ve 34838 numa
ralar ikişer bin lira. 20023 ve 33932 nu
ınaralar da biner lira kazandılar. 

Sonları 44 le biten numaralar 2 şer 

lira amoı ti alacaklar. 

re ile İtalya arasında müzakerelere baş

lanmış olduğunu bildiriyor. İngiliz hü

kümetinin bu hususta teklifler dahi 

yaptığı, ve bunların şimdi Akdenizde 

mevcud kuvvetlerin mikdarını muhafa

zaya ve iki memleket menfaat bölgele. 

rinin yazılı zamanlar altına alınmasına 
matuf bulunuyor. 
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yen insan. 
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DiL ARAST IRMALARI 
' 

Latin kelimesi üzerinde 
·bir tetkik 

Bu (Latin) kelimesinin delaletini 
bütün dünya bilir. İtalyada bir kavim, 
kültüı"ü ve bilhassa dili ile Avrupaya 
yayılmış. Bu kelime bir kavim ve kabi
leye delalet edince ve onda da bir esa
let, bir zeka, bir kültür ve bir kültür 
dili tanınınca o kavmin Ortaasyadan 
çıkmış olduğuna şüphe etmeyiz. 

Fakat bunu biz söylemeyelim de 
henuz Türkün ve Türkçenin gafili bulu
nan adamlar elinde sözleri daha çok 
makul olması lazrmgelen bir avrupalı
ya söyletelim. 

Bu avrupalı "Michel Honnorat'' dır. 
1933 de yazdığı (Demonstartion de la 
parentc des langues indo • europeennes 
et semitiques) adlı kitabında (Latin) 
sözünün menşeini izah ederken bunun 

(Lituani - Lituanie) nin aynı olduğunu 
söylemektedir. Bu yakınlık bize şunu 

gösteriyor ki o da som Türk bildiğimiz 
Lituaniyenlerin Avrupanın ortasından 
Alp dağlarını geçerek İtalyaya gelmi§ 
olan Lituanlar olduğudur. 

(Latin) kelimesi hakkında fransızca 
Petit Larousse illustrc adlı lugat kitabı 
§U izahatı veriyor: 

(Latin ''e") lat: Latinus Per· 
sonne originaire du Latium. Catholi
que d'Occident. "adj" Qui appartient 
au Latium, ou a ses habitants. 

Eglise chretienne d'Occident, par 
opposition a l'eglise grecque. 

Not. - Kelimeye Larousse'ta verilen 
manayı gördük. Buna sadece gülünç ve 
çocukça mana verme derler. Kelimeyi 
bu yolda izah etmekten daha büyük 
gaflet olamaz. Hakikatte bu (!atin • li
tuani) kelimeleri Türkçedir. Bir Türk 
camiasının adıdır. Bunu evvela Güneş 

• Dil teorisi ile anlayan gözler önüne 
koyalım; ondan snora türlü Türk keli
meleri ile karşılaştırıp teyid edelim. 

Latin: ağ+ al+ at+ inğ 

Receb PEKER 
ağ: Anaköktür. Manası varlık, ego· 

dur. 
al: Çok geniş bir saha ifade eder, 

İşte bu geniş sahada varlığın, egonun 
mevcudiyetini gösterir. 

at: Kendinden evvelki manayı ya
pan, bunun yapılmış olduğunu gösteren 
bir Türk ekidir. 

in ''inğ'': Kelimenin manasını ta. 
mamlandırıp onu isimlendirir. 

Bu izahtan çıkan mana şudur: bir 
varlığın çok geniş sahada oluşu ... Buna 
bir kavim, bir camia diyebiliriz, birbir· 
terine bağlanmış insanlar, egolar diye· 
biliriz. 

Hiç tereddüd etmemek lazımdır kl 
kelimenin manası budur. Bu kelime bf• 
kavim ve kabile ifade eder. 

İstorik yolla anlıyoruz ki Latinler 
Ortaasyadan Karadeniz ~malinden gar· 
ha göçen Türk mühacirleridir. Bir kıs. 
mr şimdi bulundukları Lituvanyada 
kalmışlar, bir kısmı da İtalyaya git
mişlerdir. 

Not. - Bizim burada üzerinde dur• 
duğumuz Latin, lituan kelimelerine 
verdiğimiz manalar görüldü. Bu keli· 
melerin ne kadar Türkçe olduklarını 

kavrayabilmek için bu söz ailesinden 
daha bir kaç türk kelimesini hatırla. 

talım. 

İlitmek =Tecemmu• etmek 
İliştirmek = İlhak etmek, leffetmek, 

raptetmek 
İlkitmek = İddihar etmek, topla

mak, 
İlkmem = Cem'etmek, iddihat'. o,tıo 

mek, teraklim etmek, 
İlmek = Vasletmek, ukde 
İlmik = Rıpka 
1lti = Asude yer (yani ilin konabi· 

leceği yer) 
Bu sözler dilimizde yaşamaktadır. 

(İl) hem kavim demektir, hem de onun 
yerleştiği yer demektir. 

Harh, Madrid önlerinde 
siddetle devam ediyor 

ilci taraftan gelen haberler 
tin ken~e.rinde olduğunu 

mu~af fakı ye· 
bildiriyorlar 

(Yazrsı S. inci sayfada) 

Kömür yolq, ·ilk kömiirii 
ayın on sekizinde getiriyor 

Çatalağzından kömür getiren 
ilk tren için tören yapılacak 

Zonguldakta 330 metrelik 15 numaralı tünelin ağzı 
(Yazısı 6. rncı sayfada) 
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SAYFA 2 

ER 
l ŞlEYID~N 

..... --~-~ü~A~ 
Fazıl Ahmed Aykaç üstıı.dımıza: 

Birkaç arkadaşın birleşik kalemleriyle yazılan "Her şeyden biraz,, sütu· 
numuzda yer bulmuş bir fıkram dolayısiyle dıinkü Ulus'da çıkan iltifatla. 
rrnız, bir yazmanın gazetecilik hayatında seyrek göreceği teveccühlerden

di. 
Ben de "katip,, sembolünün içine, kendilerinden pek haklı olarak şika

yet ettiğiniz arkadaşları sıkıştırmak istıyordum; kıyışamadım. Madem ki 
sımdi "hakikat bir üstad kalemiyle ortaya atılmıştır, ben de meydana 
~ .. 
VUJ :ıbilirim. 

Hatta "katib,, dedikten sonra aklıma: 
Kalem olsun eli ol katibi bed tahririn 
Ki sevadı rakamı surumuzu şur eyler 

beyti gelmişti de, o yüzden, cesaret edip yazamamıştım. v 

Maamafih, böyle kazalara uğramak için, mutlaka, ~anzum. y~zmsga da 
hacet yok. Bir lstanbul gazetesinde son günlerde benım eskı sutun başlı
ğım olan "Gelişi güzel,, mürekkeb sıfatı ''Gili~ı: güze~, di!e ~ık~ış, ''baş. 
iık kelimesi de • bir harf sukutu ile • kuşa degıl ba/Iga donmuştu. 

·~akat gene varolsun, 0 musalıhihler ki, onlara havale edilen bir. ~ğne, 
bana sizin yirmi dokuz satır tutan iltifatınızı kazandırdı. - Toplu ıgne. 

~ürk kelimesinin tarifi: 

tstanbulda Beyoğlunda Mis sokağında Martin hanmda oturan E. Gue· 
ron, Londrada çıkan Observer gazetesine gönderdiği bir ınektubda şunları 
yazıyor: . 

"Ben, daima herkese Oksford ceb lıigatini tavsiye ede~ım. Son z~man~ 
J d b b · kt bde muallimlik eden bir zat, benım bu tavsıyemı ar a ya ancı ır me e ~ 

yedne getirmeden tü.rk talebesine dokunur bir tarafz olup olmadıgını an-
lamak üzere lügat kitabında "türk,, kelimesine karşılık olara~ nel~r yazzl-

d ~ t k · t · .. Kitabda ''türk kelimesi şöyle tarı[ edılmekte-
ıgınr ara§ rrma ıs emı~. ,, .. . . 

dir: "Osmanlı ( ottoman) ırkına mensub bir kimse.,, IJ_unyad~ bıç bır za. 
ınan "osmanlı ırla,, diye bir uk yaşamamıştır. Bu tabır, aşagı yukarı, A· 
yusturya - Macaristan ırkı demekten farksızdır ... ,, . . . . . 

Yeni çıkmış, ilim adamları tarafından vücuda getırılmış bır l(ıgat kıta· 
bında ''türk gibi en şöhretli bir kelimeye verilen bu karşılık hakkında ls. 

" · · · · · ·· ı · · t .. aıe etmek kafi Buna katacak tanbulda yaşayan bır ıng_ılızın soz erını ercu · 
söz bulamıyoruz. 

Güç itiraf 

- Efendim, lütfen sa atı" söyler mi· 
siniz? 

- Onu çeyrek geçiyor. 
- Zaman ne kadar aa çabul geç'i.. 

yor! Salondaki büyük çini kaseyi kıralı 
bir saat oluyor da .. , 

-========================-
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f EN DEGERLİ ESERLERİ f . . 
~OKUMAK lÇtN ~ . . : ı 

i «ULUS» un tercümeler l 
i kütüpanesini tedarik ; 
f etmek lazımdır. ; 
• ı 

:
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CİHAN ŞAMPİYONLARI ı:. 
Paul Morand 

: Nasuhi Baydar i . . i 1NSANLIÖIN HALİ i 
i Andre Malraux : . . . . 
i Nasuhi Baı dar i . . 
~ SAN M!CHELE'NiN KİTABI i 
! Axel Munthe i . . 
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; LEVlS VE İREN i • ı 

i Faul Morand i 
• • f Nasuhi Baydar i . . i KIRMIZI ZANBAK i 
! Anatole Franco i 1 
i Nasuhi Baydar i 

U L U S 

Subay ve askeri 
memurların 

Tcı~aiid için riitbe ve sınıflarm,.. 
göre tayin olunan yaşları bildiren 

kanun değiştiriliyor. 
Subay ve askeri memurların tekaüdü 

için rütbe ve sıruflarma göre tayin olu
nan yaşları bildiren 2272 sayılı kanunun 
değiştirilmesine dair hazırlanmış olan 
kanun projesi Kamutay milli müdafaa 
encümenince aynen kabul edilmi~ ·• 
ruznameye almıştır. 

Projeye göre, bütün subay ve askeri 
memurlardan aşağıdaki maddelerde !?'~ 
terilen yaşları bitirenler hizmete mukte
dir olsalar dahi rızalarına bakılmaksı
zın tekaüd edileceklerdir. Bu suretle te. 
kaüd edilenler 1076 sayılı ihtyat subay 
ve askeri memurlar kanunu hükümlerine 
tabidir. Mezkur kanuna göre hizmete a
lındıkları zaman kendi rütbe ve sınıfla
rındaki muvazzaf subay ve askeri me· 
murlarm almakta oldukları muhassasatı 
alacaklardır. 

Projenin ikinci maddesine göre yaş 
hadleri, yarsubaylar, asteğmen ve teğ
menler için hizmet edecekleri azami yaş 
Kırk bir, yüzbaşı ve önyüzbaşdar için 
Kırk altı, binbaşılar için elli ilci, yarbay
lar için elli beş, albaylar için elli sekiz, 
tuğ general, tütn general, tuğ amiral, 
tüm amiraller için altmış, kor general. 
orgeneral, kor amiral ve oramiraller Çin 
altmış beş, mareşal ve büyük amiraller 
için altmxş sekizdir. 

Bela Bartok rahatsızlandı 
Halkevimizin misafiri bulunan bü

yük macar musiki üstadı Bela Bartok'un 

hafif bir rahatsızlık geçirmekte oldu. 

ğunu esefle haber aldık. Ünlü konpo

zitör, Çorum havalisinde halk türküle

rimiz üzerinde tetkiklerde bulunmak 

Uzere yapacağı seyahatı tehir etmek 

mecburiyetinde kalmıştır. Kendisine 

acil sıhatler dileriz. 

Tokat kültür direktörlüğü 
İstanbul kültür yar direktörlüğüne 

tayininden dolayı vazifesi başına giden 
Tokat kültür direktörü B. Rüştünün 
yerine 40 lira maaşla Gazi terbiye 
enstitüsü mezunu ve Eskişehir lisesi 
türkçe öğretıneni Alişan tayin olun· 
muştur. 

DlL KÖŞESİ: 

Nöhet~i eczaneler 
1-11·936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 
ı - Pazar Merkez Eczanesi 

kEMBERLEYNİN HATlRALARif 

: Osten Chemberleyn i \ 
i Hikmet Tuna i . . . . 
: ANKARA i 

" ... Bunun haricinde başmu kaşıma. 
ya ve mütemadiyen harcadığım kültür 
seviyemi yenilemeye bile vakit bula
mayorunı." 

''Kültür seviyesi" ne barcanabı'lir, 
ne de yenilenebilir. ''Seviye" büyüklük, 
küçüklük veya yükseklik, alçaklık de
recesini ifade eden bir tabirdir. Şu hal
de derecenin harcanamryacağı ortada. 
dır. 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Sah Yeni ve Cebeci eczaneled 
~ - Çarşamlia Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6. - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
' - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

GVNLt;K 
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Kasım 

GtlneıiJı CJoğması 

GUneşin batması 

1352 

1355 

5 

6,44 

16,SS 

- Traliyayı tesesllüm eden mülkiye memurları bil
fiil işe başladılar. (922) 

- İnebolu vapuru İzmir açıklarmda battı. (935) 

- Zonguldak - Filyos demir ve kömür yolu törenle 
açıldr. (935), 

* * * 
"Bir ölüm ve kan pıhtısr halinde 

uzanıp giden ..... 
''U zarımak" boylu boyuna yatmak 

manasını ifade eder. "Uzamak!' ise 
"imtidad" etmek demektir. Burada 
kastedilen mana bu ikincisi olduğuna 
göre "uzayan •. .'' denilmek icab ederdi. 

* * * 
Geçenlerde köşemizde "suçun kaba-

hat sayılması ... " şeklindeki bir cümleyi 
tenkid etmiştik. Bir kariimiz bize yaz. 
dığı mektupıa "suç" ve ''kabahat', keli. 
melerinin ayr ıayrı manalarda birer hu
kuki tabir olduğunu söylüyor. Hakkı 
var, bu defa da, bir dalgınlığımıza ge· 
lip, kendimizin yanılmış olduğumuzu 
itiraf etmeliyiz. 

Profesör Nimbus'ün maceralarn Ôğretmen de talebesı' gibi olunca ..• (Le /ournal'den/ 

12 SONTEŞR1N 1936 PERŞEMBE 
~ 

Sıı bayların ve memurların 
Tekaüde istihkak müddeti hangi 

tarihlerden başl.ıyacak? 
Askeri ve II'lülki tekaüd kanununun 

ikinci maddesinin birinci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında, kanun projesi Ka
mutay milli müdafaa encümeninin, tet
kikinden geçmiş "'e heyetin tasvibine su 
o•ılınuştur. 

Bu proje 1956 ve 2710 sayılı kanun
larm hüküml.-t"W 'caldırmakta ve 1683 
numaralı \r~!'1.U\lJ9 ~t.inci maddesinin bi
rir o nkrasma, ~ fıkrayı eklemektedir: 

Tekaüde istihkak müddeti, aşağıdaki 
Wrr.alarda gösterilen tarihten başlar: 

1 - Kara ve deniz harbiye mekteb
terinden çıkanlar için bu mekteblere du
hul tarihinden, 

Harb senelerinde harbiye mektebine 
'9ıüfül dahil olmayarak ıçılan talimgah
•~rdan yetişen subaylar talimgahlara gir. 
me tarihlerinden, 

"Harita alıız tersim" mektebinden 

yetişenler yarsuhaylığa nasıbları tari 
hinden, 

2 - Askeri tıbbiye mektebi tahsilini 
bitiren tabiblerin subay nasbından dört 
sene evvelki tarihten, 

3 - Asked eczacılar, kimyager, diş 

tabibleri ve baytarların subay nasbından 
üç sene evvelki tarihten, 

4 - Kıtadan yahud mülga sanayi mekte

binden yetişmiş olan subayların (1455 
numaral kaınunla askerl memur unvanı 
almış olan askeri mensub ve memurlar 
dahil değildir.) Duhul tarihlerinden, 

Küçük sanatlar ve 
elişleri kongresi 

(Başı 1. inci sayfada) 

himayesi yolunda yeni adımlar atılacak
tır. 

Umumi katibliğin daveti 
Küçük Sanatlar ve Elişleri 

Kongresi Umumi Katipliğinden: 
1 - Küçük sanatlar ve elişleri kong

resi 12 ikinci teşrin 936 perşembe günü 
saat onda Y enişehirde iktisad vekaleti 
binası konferans salonunda toplanacak. 
tır. 

2 - Arzu eden sayın mebuslarla ala
kalı zatların bu ilanı davet sayarak teş
riflerini vekalet rica eder. 

3 - Vilayetler ve müesseseler mu
rahhaslarının ayni saatte iktisad vekale
tinde bulunması rica olunur. 

4 - Kongreye aid ruzname ve vesi
kalar kongre umunıl katibliğinden iste
nebilir. Bunlar azaya ve dinleyici sıfa
tiyle teşrif edecek zatlara da aynca veri
lecektir. 

Düşünüşler. 

·Milli musiki 

S - Evvelce mevcud, ikinci snuf ih .. 
tiyat subaylariyle sonradan yetiştirilen 

ihtiyat subaylarnun (askerlik haricinde 
geçirdikleri zaman sayılmamak üzere), 
askerlik hizmetine ilk girdikleri tarili• 
ten, 

6 - Evvelce harbiye mektebi mua

dili olan deniz talebesi unvaniyle çık· 
mış bulunanlar için deniz talebeliğine 

terfi eyledikleri tarihten, 

7 - Evvelce çarkçı ameliyat mekte .. 
binden çıkmış olanlar bu mektebin bi

rinci "şakirdan'' sımfına geçtikleri ta• 
rihten, 

8 - Mülki ve askeri memurların ma· 
aşa geçtikleri tarihten, 

Subaylarru gerek kendi hesabına ve 
gerek hükümet namına olarak ecnebi 
memleketlerde staj veya tahsilde geçir
dikleri müddet bilfiil hizmetten sayıla .. 
caktrı. Mülki memurların yalnız ~taj 
müddeti fili hizmet hesabına katılır. Kr• 
tadan ve yahud mülga sanayi mektebin
den yetişmiş olan zabitlerle askeri me .. 

murlann yirmi yaşına varmadan evvel 
geçen hizmetleri tekaüd müddetine malı• 
sub edilmiyecektir. 

9 - Mülga "menşei kitabı bahri., .. 

den çıkanlar için (Birik katibi • mülazım 
sani as teğmen nasbedildikleri tarihten.). 

Proje, 1956 ve 2710 sayılı kanunla• 
rı kaldırmaktadır. 

Üç • yem tayyare 
Önümüzdeki pazar günii 

bunlara şehrimizde 
törenle ad konulacak 
Önümüzdeki pazar günü, devlet de• 

miryolları, bankalar ve Ankara şehri ta• 
rafından alınmış üç tayyaremize eski at 
koşusu meydanında törenle ad konul~ 
caktrr. 

Türk milletinin türk ordusuna bedi• 
ye ettiği bu yeni üç tayyareye ad ko" 
nulma töreninde Türkkuşu planörleri 
meydan üzerinde uçacak ve para§.ütçü• 
ler atlamalar yapacaklardır. 

Bandırma vapuru 
karaya oturdu 

İstanbul, 11 - İstanbuldan Ayva.o 

lığa giden Bandırma vapuru bu sauali 

sisten Mannara adası önünde karaya o• 
turmuş, fakat bir kaza olmadan kurtul• 
muştur. 

çalışmaları 
Büyük macar musiki 

üstadı Bela Bartok'un 
Halkevimizde verdiği 
konferanslar, modern 
türk musikisinin hangi 
yolda yürümesi icab et • 
tiği hususunda öteden
beri beslediğimiz kana • 
atleri kuvvetlendirmiş • 
tir. Hususiyle ki bu kon. 
feransların sahibi bu hu
susta en salahiyetle söz 
söyliyecek mevkide bu
lunan bir mütehassıstır. 

meyle ba~amrş olan ve -
ni Türkiye için en tipık 
bir örnek teşkil etmekte
dir. 

ti köylere kadar yayılan 
kıymetsiz ve zevksiz sar· 
kıları, sadece anonim ol• 
malan dolayısiyle folk .. 
lore dahil addedemiye • 
ceğimiz aşikardır. Fakat 
köy ve şehir mahsulleri 
bir dereceye kadar biri· 
birine karışmış halde bu• 
lunduğu için, toplanan 
eserlerin sıkı bir tetkik .. 
ten geçirilerek tasnife 
tabi tutulması ve "köy 
musikisi" kısmına dahil 
olabileceklerin katiyetle 
tayin edilmsei yarınki ça• 
lışmalarımızı çok kolay .. 
}aştıracak bir iş olur~ 

Hiç şüphesiz ki bu iş, bir 
yandan da derleme çalış .. 
malan devam ederken 
yapılmak lazımdır. Bün .. 
kil bu sahadaki çalışma• 
larımızm henüz başlan .. 
gıç safhasında bulundu .. 
~u ve daha çok gayretle• 
re muhtaç bulundu~ ma• 
lilın bir keyfiyettir. 

Folklor sahasındaki 
çalışmalar istisna edilin
ce bugünkü macar musi 
kisini tasarlanuya bile 
imkan olmadığını söyle
mekle kıymetli misafiri· 
miz, milli sanatım yeni 
baştan yaratmak mecbu
riyetinde olan bir mem • 
leketin takib edeceği yol 
için en sarih formülü 
vermiş olmaktadır. Mil• 
letlerarası sahada ehe • 
miyetli bir mevki sahibi 
olan macar musiki sana
tını, bu memlekette folk
lorun musiki kolunda ya-

l 
pılmış olan metodik der• 
lemelerin ve bunlar üz~
rindeki çalışmaların ha• 
zırlamış olmaşı, bu çalış· 
malara epice bir gecik• 

Klasik musiki anane
leri mevcud olan büyük 
garb memleketleri için, 
folklor çalışmaları, hiç 
şüphesiz ki, asırlarca 

müddet yabancr tesirler 
altında hakiki "milli ru • 
hunu musiki sahasında 
aksettirmemis olan yeni 
memleketler kadar ehe
miyetli ve acil bir ihti· 
yaç teşkil etmez. Onun 
içindir ki biz, bailanaca
ğnmz metodlar ve ideo
loji hususunda ancak bu 
sonuncuları misal ola -
rak alabiliriz. 

Bela Bartok, folklor 
çalışmalarında yanlış 
kullanılan bir terimi tas
hih etmiştir: toplanacak 
ve esas ittihaz edilecek 
eserler ''halk musikisi" 
değil, "köy musikisi'' O• 

lacaktır. Pratik sahada, 
bizde de tatbik edilen. 
ancak köy türkü ve dans
larının derlenmesi ol
makla beraber bu tefrik 
üzerinde durulması doğ
rudur. Hakikaten, büyük 
şehirlerimizde doğan ve 

Musiki inkılabımızın 
temeli hizmetini görecek 
olan bu yoldaki faaliye· 
tin gerektiği derecede 
~cnişlemesini temenni e
delim. 

YASAR NAB1 
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B. Litvinof, temeli barış olan 
sovyet politikasını izah etti 

Dış işleri komiserine Lenin nişanı verildi BALKAN ANTANTI KURMAY REiSi.ERİ TOPLANTISINDA 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyetler 
Birli ği Merkezi İcra Komitesi bürosu
nun dünkü umumi heyet toplantısında, 
dış işleri komiseri B. Litvinofa Lenin 

nişanı verilmiştir. 

B. Litvinof, bu tören münasebetiyle 
söylediği nutukta demiştir ki 

"- Sovyet diplomasisi barış için 
mücadele demektir. Bütün insanlığın 

barışa ihtiyacı vardır. Sovyet birliği 

dış sıyasasının prensipleri değişmez 
şeyleı dir. 1919 da dış memleketlere Sov· 
yet diplomasisinin memuru sıfatiyle 

} ;ıpt·ğım ilk seyahatte, o zaman tıpkı 
bııgiin İspanyayı boğan bazı müdahale
ler gibi Sovyet Birliğinin iç işlerine 
müdahale etmek için Sovyet cumhuri. 
yetine hücum eden devletlere barış tek
lif etmek vazifesiyle mükellef bulunu
yordum. Bu teklif, bir zaf alameti ola· 
rak tefsir edildi. Halbuki biz bugün 
böyle bir faraziyenin ortaya atılması 
mümkün olmadığı ve bütün dünya dev. 
}etimizin yenilmez kuvvetine ve tüken
mez müdafaa kabiliyetine kani bulun
duğu şu sırada dahi barış teklifinden 
hali kalmıyoruz. Genel silahsızlanmayı, 
iştirak ettiğimiz ilk beynelmilel kon
feransta teklif ettik. Ve bu teklifi, silahlı 
kcvvetlerimizin ve harb sanayiimizin 
herhangi bir hasma ve hatta muhtemel 
hasımlar kombinezonuna karşı bizim 
lehimize olmasına rağmen, her fırsat 
çıktıkça tekrar ediyoruz. 

Diinya için barış 

Barışı yalnız kendimiz için değil, 
bütün uluslar için arzu ediyoruz. Kom. 
fular arasında ademi tecavüz paktları, 
ınütearrıza karşı kollektif mücadele i
çin paktlar, taarruzun milletlerarası ta-

rifi hakkında pakt, milletler cemiyeti 
esasına dayanan milletlc.rarası tesanüt 

için pakt .. İşte daima barış için biricik 
ve en miihim zaman olarak telakki etti
ğimiz umumt. silahsızlanmcı hakkındaki 
teklifimizin reddedilmesi üzerine tel. 
kin ettiğimiz sistem budur. Bazıları, ba
rışın bu teşkil sisteminin iflasını ilan 
etmektedirler. Bu kabil iddialar katiyen 
Yanlış ve barış aleyhinde propaganda 

vasıtalarından biridir. 

l/Uisından balısedilcn sistem 

Henüz başarılmamış ve kabulü için 
hala mücadele edilmekte olan bir sis

temin iflasından bahsedilebilir mi? Ta
arruzun tarifi hakkındaki fikrimiz Sov. 

yetler birliğinin komşuları tarafından 
kabul edildi ve fakat milletlerarası bir 
surette tanınmadı. Son defa, milletler -

'\ 

cemiyetinin bir azası diğer bir azaya ta
arruz ederek mliletler cemiyeti bir ta
arruz mevcud olup olmadığım tetkika 
mecbur kaldığı zaman. bu münakaşa 
mütearnza karşı müşterek hareketleri 
felce uğratmıştır. Avrupa uluslarıııın 

ekseriyeti tarafından sözle kabul edil
miş gibi görünen bölge paktları nere. 
de? Ya milletler cemiyetinin tarsini ? .. 
Bu mesele de muhtelif bahanelerle ay· 
dan aya, seneden seneye talik edilme· 
miş midir? Mutlaka iflastan bahsedil
mek isteniyorsa, ancak Sovyet teklifle. 
rini sözle kabul ettikleri halde filiyatta 
bütün bu fikirleri baltalayan devletler 
sıyasasının iflasından bcıhsedilebilir. 

Beynelmilel anlaşmaları bozan hükü· 
metler, istekleri hasıl olduktan sonra, 
"artık suç işlemiyeceğiz., diyorlar. Hal
buki tarih bize, her muvaffakiyetin mü
tearrız tarafından müstakbel bir teca. 
vüz için istismar edildiğini öğretmek
tedir. Mütearrız hakkındaki zaf ve ta. 
viz sıyasasr, mütearrızların cesaretini 
artırmaktan başka bir şeye yaramaz. 
Kollektif emniyetin teşkilatlandırılma
sından, bölge paktları akdinden ve hat· 
ta müsalemetsever memleketlerin müş· 
terek bir surette diplomatik müdahale. 
!erinden, mütearrızın bunları bir blok 
te~kili mahiyetinde tefsir etmesi endi
şesiyle içtinap edilmiştir. Halbuki mü
tcarrızlar bununla alay etmişler ve biz
zat kendileri blok teşkil etmişlerdir. 

Hat"ta bitaraf memleketler bile kendi. 
lerini tehlikede addederek acele silah
lanrnağa mecbur kaldılar. Şimdi hangi 

sıyasanın iflas ettiği sarih değildir. 

Serilecek iki yol 

Birçok memleketlerde bu iflastan 

ders alınmağa başlandığı anlaşılmakta

dır. Fakat bu hususta çeşitli yollar mev
cud değildir. 

Seçilecek iki yol vardır: 

1. - Kollektif emniyet sistemi, 

2. - Mütearrızlarla anlaşmaktan i. 

baret olan ve mütearrızlarla bunların 

bütün memleketlerdeki ajanları tara

fından gösterilen yol. 

Biz, kendi müdafaa vasıtalarımıza 

dayanarak, sakin bir surette bekliyece
ğiz ve Avrupanın hangi şıkkı seçeceği
ni bekliyeceğiz.,, 

B. Li tvinof sözlerini şu suretle bitir. 
miştir: 

"- Bana gelince, bugün bana bah
şedilen ~erefe gelecekte de kendimi ıa. 
yık gösterebilmek için gene eskisi gibi 
barış için mücadleye devam edeceğim.,, 

'lstanbul foto muhabirimizin g6nderdiği yukardaki rseimler, liseli genç kızlarımı. 
&ın erkek arkadaşlarile beraber askerlik talimi yaptıklarrnı göstermektedir, 

Memnuniyet verici neticeler 
elde edildiği hildiriliy~>r 

Londra, 11 (A.A.) - Royter Ajan
sına Ilükre§ten bilciiriliyor : 

Balkan genel kurm:ıy reisleri kon· 
feran~ı. dört devletin işbirliğini istih-

daf eden mühim kararlar almrştır. Harlı 

vukuunda balkan ordularının bir tel: 

kumanda altında bulunması meselesi
nin de hallcdı!diği, diğer taraftan, ge-

nel kurmay reislerinin, dört devletin 

birine icabmda yardım edilmesini ko

laylaştırmak maksadiyle aynı çap ve 

modelde silah ve mühimmat kabulü hak

kında da mutabık kaldıkları ve balkan 

ordularının işbirliğini hazırlamak için 

zabit ve hatta asker mübadele edecek
leri bil<lirilınektedir. 

SON DAKiKA: 

Ilükreş, 11 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor : 

Balkan an!antr ır.emleketıerinin ge
nel kurmay rei.,lcri konferansı çalış

masuu Lugiin bitirmesi muhtemeldir. 
Salahiyl:tli mahfiller, bu konferans hak· 
kncla büyük bir ketumluk muhafaza et

mekte iseler tle, haber alındığına g;Jre, 
dört dev~ct dış bakanı arasmdal:i gö· 
rüşme esnrsında \esbit edilmiş olan ka
rarlar çerçivcsi içinde askeri işbiıligi 

için memnuniyeti mucib neticeler e.ue 
edilmiş bulunmaktadır. 

Anadoiu Ajansının ııotu : 

Rador Ajansı tarafından verilme
miş olar, bu telgrafı ihtiyati kayıdla 
neşrerliyo;uz. 

1\f areşal Çal{mal{, 

şehitliğine llir 
Bül{resteld türk 

::t 

çelenk koydu 
Bükreş, 11 (A.A.) - Anadolu ajan-

6ınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu sabah mareşal Fevzi Çakmak, ya

nında refikası, Türkiye elçisi, mihman

dar general Mihail ve refakatinde bulu

nan genel kurmayımız erkanı, elçilik i. 

lerigelcnkri olduğu halde, türk şehidli

ğine gidt'rt.k mutad merasimle bir çe· 
lenk koymuştur. Mareşal şehidliğin bir 
kaç senedenberi derece derece tekamülü 

hakkında kendisine verilen izahatı din
lemiştir. 

Öğle ilzeri hariciye nazın B. Ante
nesko, mareşalimiz ile yunan ve yugos
lav genel kurmay başkanları şerefine bir 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette milli mü. 
dafaa nazırı ve Romanya kurmay reisi 
ile Türkiye, yunan ve yugoslav elçileri, 
hariciye nezareti erkanı ve türk. yunan, 
yugoslav genel kurmay heyetleri azası 
hazır bulunmu,Ştur. 

Madridin bombardımanı devam ediyor 
Madrid, 11 (A.A.) - Madridin bombardımanı, bu~ün eittikçe artan bir şir. 

detle yeniden başlamıştır. 

İngiliz · Sovyet miinasel)etlerinın esası 
Londra, 11 (A.A.) - Avam Kama

rasında B. Edene bir mebus şu suali 
sormuştur: 

"- Moskovayı ziyaretiniz münase
betiyle 31. 3. 935 tarihinde mütekabil 
olarak neşredilmiş olan tebliğde mev. 
zuu bahis siyaset, İngiliz hükümetinin 
siyaseti olmakta devam ediyor mu?" 

B. Eden. şu cevabı vermiştir: 

"- Evet bu bütün milletlerle siya

setimizi göstermektedir." 

MalUm olduğu üzere bu tebliğ, sul

hun ve emniyetin kollektif surette teş· 

kilatlandırılması hususunda İngiltere 

ile Sovyetler Birliği arasında dostça 

bir işbirliğ i yapılmasını mevzuu bahis 
eylemekte idi. 

B. Beltln yolculuğunun neticeleri 
Londra, 11 (A.A.) - Polonya dış 

işler bakanı B. Bek'in Londrayı ziya. 
reti ile ata.kalı olarak İngiltere dış iş
leri bakanlığı tarafından aşağıdaki teb
liğ neşredilmiştir: 

Son üç gün içinde B. Bek, dış işle
ri bakanı ve İngiliz hükümetinin diğer 
bazı azaları ile, Avrupa umumi vaziye. 
ti ve Polonya ile birleşik kıralhğı doğ
rudan doğruya alakadar eden meseleler 
hakkında birçok mülakatta bulunmuş
tur. 

BB. Bek ve Eden, iki meml~ketin 
müşterek menfaatleri bulunan mesele
lerde kendi görüş birliklerini ve iki 
hükümet arzularının mutabekatını 
memnuniyetle mü~.ahede eylemişler-
dir. BB. Bek ve Eden, Avrupa mesele-

lerinin hallini kolaylaştıracak teşebbüs 

se devam olunmasını çok arzuya değer 

bulmaktadırlar. Bu fırsattan faydala· 

narak, garb ınuahedesi projesinin Po-

lonyayı alakadar eden bazı noktaları 

da tetkik olunmuş ve bu meselede Po· 
lonyanın meşru menfaatlerine hürmet 
edilmesi zımnında çareler bulunması 
lüzumu kabul edilmiştir. 

BB. Bek, Eden, millctlerarası işbir-
liğinin en iyi olarak milletler cemiye· 
ti çerçevesi içinde devam ettirileceği 

hakkında ve Avrupanın sükun bulma
sı ümidleri için hiç bir şeyin Avrupa
nın hakikatte veya göriinüşte iki bloka 
ayrılması kadar fena olmıyacağı husu
sunda birfikirdirler. 

Avusturya ve Macaristan habeş ilhakını tanıyorlar 
Viyana, 11 (A.A.) - Avusturya ha,. 

bakanı Şuşnig tarafından bu akşam Ro-

ma protokollarını imza etmiş olan dev
letler delegeleri şerefine verilen ziya· 

fette, Avusturya ve Macaristan delege
leri, İtalyanın Habeşistan imparator· 
tuğunu tanınması demek olan cümle
ler sarfetmişlerdir. 

Macaristan dış işleri bakanı B. Kan-

ya, Macaristan kırat naibinin Romayı zi. 

yareti esnasında, İtalya kıratına kendisi

nin Habeşistan imparatoru ünvanının 

Macaristan tarafından tanındığını bizzat 

bildireceğini söylemştir. . 

Avusturya başbakanı B. Şuşnig ise 

"İtalya şıralı ve Habeşistan imparatoru,, 

nun sihatine kadehini kaldırmıştır. 

B. Hor ve İııgilter enin silahlanın ası 
Londra, 11 (A.A.) - Avam Kama- ı 

rasında söz alan Sir Samuel Hor, hiç 

· bir hatibin. ne va.zi.yeti?, vahimliğ ini 
ne de İngıltere ıçın sılahlanma lüzu- J 
munu kaydetmemiş olduğunu söylemiş· 

ti~ 1 
"Bütün maksadlar için kuvvet,, di

ye anmak istediği seferi kuvvet mese
lesini mevzuu bahseden Sir Hor de-

miştir ki 

"- Şimdiki vaziyet, ingiliz ve tran
sız erkanı harbiyeler planında kati te
ahhüdlerin mevcud olduğu 1914 deki va· 

zieytin aynı değildir. Şimdi böyle te
ahhüdler mevcud değildir. Ancak her 
hangi bir vaziyet tehaddüs ettikten son
radır ki onun hakkında bir fikir edinebi
lcceğiz." 

B. RUZVEL TlN 

BiR TEDBiRi ____ , ___ _ 
Ordu ve donanma 
tayyareleri yapılı
sından anca){ ı)·r 
!I 

sene sonra satılacak 
Vaşington, 11 (A.A.) - B. Ruzvelt,. 

Amerika ordu ve donanması için inşa 
edilmiş olan tayyarelerin, bunların tes
liminden itibaren tam bir sene geçme• 
dikce dışarıya satılmasını menetmi~tir. 

B. Ruzvelt, keza, ordu ve donanma. 
ya mahsus olan model tayyarelerin de, 
hükümetin ihtiyacı tamamen temin edi· 
linceye kadar: ihracını yasak etmiştir, 

Askeri mahfiller, bu tedbirlerin A
merikaya, Amerikadan tayyare satın a· 
lan memleketlerden iki sene kadar ile. 
ride olmak imkanını vereceği kanaatin
dedir. 

Kıtlık mmtakalarma yardım i~in 
Vaşington, 11 

(A.A.) - Cum
hur başkanı Ruz. 
velt, kuraklıktan 

müteessir 
bölgelere y a • 
pılmakta 

olan yardım s e • 
b e b i y •l e, 
1.425.000.000 mun
zam tahsisata ih· 
tiyaç olduğunu 

bildirmiştir 

Bu tahsisat 
kuraklıktan sı

kıntı çeken bü
tün mıntakalara 

taksim edilecekitr, B. Ruzvelt 

Denizcilerin grevi yatışmadı 
Navyork, 11 (A.A.) - Grev devam 

etmektedir. Limanda kanlı hadiseler 
olmuş ve bir kaç ktşi yaralanmıştır. 

Grev idaresi, şimdiye kadar grevin 
Mekcika körfezi ile atlantik kıyısnda 

247 gemiyi, Kaliforniya, Oregon, İn

giliz Kolombiası ve Havai limanların• 
da da 178 gemiyi hareketsiz bıraktığı• 
nı bildirmektedir. 

Grevcilerin adedi şimdi 18.220 dir, 

B. Bek bir ziyafet verrli 
Londra, 11 (A. 

A.) - Lehistan 
dış bakanı B. 
Bek, dün akşam 
bir ziyafet ver
miştir. Ziyafette 
Sir Austen Çem
berleyn ile B. 
Viston Çorçil ve 
ve dış bakanlığı
nın bazı yüksek 
memurları- B. Bek 
hazır bulunmuşlardır. 

[{ont Ciano Pcşteye 

gidecek: 
Peşte, 11 (A.A.) - Başvekil B. Da

ranyi, Viyana konferansından sonra B. 
Ciano'nun dört gün içn Macaristan'a ge· 
leceğini söylemiştir. İtalyan nazırının 

dönmesinden bir hafta sonra macar hii
kümet naibi amiral Horti ve refikası ve 
B. De Kanya ile B. Daranyi, İtalya kı· 
rahnı ziyaret edeceklerdir. İki devlet re
isi, iki memleketi a15kahyan meseleler 
hakkında görüş teatilerinde bulunacak· 
lardır. 

POLONY A'DA: 

Ridz • SnıigJi F"'ll"f>'l:tl olıl•ı 
Varşova, 11 (A. 

A.) - Cumhur 
reisi B. Mc..sciki, 
büyük bir mera
sim sırasında dün 
öğleden sonra Ge· 
neral Rydz-Snıig. 
tiye leh ınareşal
lrğı rütbesini tev-
cih etmiştir. Mar. Rydz-Sr,ııgli 

Rydz-Smigli, Lehistanrn üçüncü ma• 
reşalıdır. Birinci Mareşal Piisudı;ki, 

ikinci mareşal Foch idi. 
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Yeni cemiyetin velisi: Sanatliara 
Sanstkılrın ne kadar halka yakın, ne 

kadar ilme yakın bir adam olduğunu, 

nasıl yeni cemiyetin velisi olduğunu 

görmek için, ankaralılar ve Ankara 
halkevlileri yeni bir fırsata kavuşmuş 
bulunuyorlar. 

Beynelmilel şöhret sahibi macar 
musikişinası Bela Bartok beş altr 
gündenberi aramızda bulunuyor; 
Ankara Halkevinin misafiridir. Altmı
şa yakın ya.şına rağmen, gözlerinde ha
ıa davasına baş/-ıdrğr JO - JS yıl evveli. 
nin ge."1Ç ve azimli ışığı yanan bu ada
mı dinlemek, bir sanat abidesmi seyret
lllek gibi bir mazhariyet .. Seyrek ve ak 
saçlarrna ve belki biraz bükülmüş beline 
rağmen, hala genç ruhu ve hala dimdik 
iradesi ile, bu maksadrna inanmış adama 
ihtiyar demeye insanm dili varmıyor; 
gönül razı olmryor demek istemiyoruz, 
Onun ihtiyarlığını insanın aklı bile al. 
mıyor ... Bu adam, alelade sanatkarlar -
dan birçoğunun başrnda kavak yeli es
tiği ve heveskarlrk yollarmda zaman ve 
istidad israf ettiği çağlarda, kendisi
ni bir maksada vak/edebildiği, gayesi. 
nin doğruluğuna ve yolunun çıkar ol -
duğuna inandığı için büyük adam, me.ş
hur adam, değerli sanatkar, orijinal sa
natkar olmasrnr bilmiştir. 

Bu adam da her büyük adam gibi 
muhitinin rağmrna fakat muhiti için ça. 
lrşarak, halkrn ruhuna ermeyi ve kendi 
gayesi için halktan kuvvet ve malzeme 
almayı düşündüğü ve bu hususta aldı
ğı tedbirleri bir heves ve bir moda ol
maktan çıkarıp bir iş ve bir adet haline 
koyabildiği için muvaffak olmuştur. 

uKırda akşam" gibi bestelerinde, 
yalnrz hisleri değil renkleri bile sese ve 

BELÇIKA'DA: 

Yabancı ordularda caluıanlara .. .. 
ceza 

Brüksel, 11 (A.A.) - Adliye nazırı, 
B. Boves, radyo ile neşredilen bir tebli· 
ğinde Belçikada oturan bütün şahıslara 
ecnebt ordulara gönüllü kaydedilerek 
Belçika hiikümetinin tasvih etmediği 

bir harekete i~tirak eden kimselerin 15 
sene hapse kadar varan cezalara ~arpı. 
lacağmı ihtar etmiştir. Bu ihtar, İspan
ya harbiyle de alakah bulunmaktadır. 

Parlamento acdrlı .. 
Brüksel, 11 (A.A.) - Parlamento 

dün tekrar açılmıştır. Meclis başkanlı· 
ğrna Anvers belediye reisi sosyalist 
Himans ve senato başkanlığına katolik 
Moyerson seçilmiştir. 

Bunu müteakib iki senato azası ta
rafından Belçikada İspanya ordusu için 
asker toplanması meselesi hakkında bir 
takrir verilmiştir. 

Yeni askeri tedhirler 
Brüksel, 11 (A.A.) - Meclis milli 

müdafaa komisyonu dün askeri ıslahat 
projesinin tetkikine devam etmiştir. 

Milli Flaman partisi mebuslarından 
Staf de Klerko, partisinin milli müda
faayı kuvvetlendirmek için mutabık ol. 

duğunu ve fakat Flaman menfaatini ih

mal eden bir projeyi kabul edemiyecc· 

ğını söylemiştir. 

Milli müdafaa bakanı general De
nis, evvela marksistlerin askerlik hiz
metinin 18 aya çıkarılm~ıru reddeden 
mukabil tekliflerini cerhetıniş ve Fla
man isteklerine c;evab vererek, gelecek. 

Tefrika: No: 15 

iKİNCi 

notaya kalbetmesini bilen bu adamı, 

üçüncü defadır vecd içinde dinliypruz: 

Sanatkarlığındaki kudret ve muvaf. 
fakiyetini istidadından ve ilminden çok 
fazla bir "halk habercisi" oluşuna med
yun olan bıı adam, bize hatiften haber 
veren efsanelerin huşuu ve cezbesi için· 
de ,halktan ve halk sanatından haber 
vermekte; gittikçe katılaşan, gittikçe 
hendese/eşen yeni hayattan bunalmak
ta olan ruhlara her fırsatta ve her adım
da, eğilmek ve beklemek zahmetı'ne 

katlandıkları takdirde, daima şevk ve 
neşe bulmak için U7anabilecekleri bir 
kaynak, bir bahçe, bir ocak göstermek -
tedir: Halk sanatı ... 

Köksüz sanatın köksüz ağaç gibi 
iğreti ve yapma o/acağrnı, kurumaya ve 
yok olmaya mahkfım olduğunır onun 
ağzından bir daha dinlemekle davası 

bir otorite tarafından tasdik ve tavzih 

edilmiş insanlarrn gurur ve itminanını 
duyduk: sanatın kökü, halk sanatrnda
dır. Buna erişmek için ,halkrn karak • 
terini ve ruhi halet/erini kavramak 
ve benimsemek gerektir. 

işte eskilerin alnında nur var diye, 
ermiştir diye aradıkları adam: sanat

kar. 

Siyasetten sanata, kurtuluş savaşla
rından kültiir seferberliklerine kadar 
her sahada büyük bir iş yapabilmek, bir 
yenilik yaratabilmek için bir ilk çare, 
bir baş çare var: 

Halka inmek, halktan olmak, halk -
tan ilham almak, halktan hız almak •• 

Halka hitab edebilmek, halkı işe karrş
tırabilmek .. 

B. K. ÇAGLAR 

INGILTERE'DE: 

İngiliz gençliğinin heden ~iilti.irii 
Londra, 11 (A.A.) - Lordlar kama.. 

rasmda, İngiliz gençliğinin beden kül· 

türünün ıslahı hakkındaki müzakereler 

münasebetiyle muhafazakar partiye 

mensub Lord Mersey, Almanyanın bir

çok sahalarda nümune olarak alınmaya 

layık bulunduğunu, orada köylerin çok 

temiz bulunduğunu, sefalete delalet e

der yerler bulunmadığını ve Almanya. 

da görülen sağlık alametlerinin iyi or

ganize edilmiş bir umumi beden kültü· 
rüne delalet ettiğini bildirmiştir. 

ARNAVUDLUK'DA: 

Yeni kabinenin programı 

Tiran, 11 (A.A.) - Mebuslar mec

lisi, yeni Kotşo Kotta kabinesine bir 

reye karşı 43 rey ile güvenini bildir· 

miştir. Başvekil, bir nutuk irad ederek, 

komşu devletlerle ve bilhassa İtalya i. 

le dostane münasebetlere devam ede· 
ceğini söylemi§tir. Başvekil, gençliğin 

terbiyesine fevkalade gayret edec~ğini 

söylemiŞıtir. 

ordunun birliğini temin edebilmek için 
zabitlerin fransız ve Flaman lisanını 

öğrenmeleri lhım geleceğini ,sonra Fla

man alaylan tesis ve askeri mektebler
de her iki lisan için dersler tertib edile
ceğini bildirmiştir. 

ispanya ha.rbının yeni safhası 
Le Joıırnal gazetesinde Albert Cb. Morice yazıyor: 

Madrid'de yerleşmiş olan yeni rus kurmayı hükümetçilerin 
harb usullerini tamamiyle değiştirmis.tir. Bundan böyle yal • 
nız büyük yollar mücadele sahnesi olmaktan çıkmıştır. Artık, 
ne öğle tatili, ne gece istirahati vardır. Hücum dalgalarının 
arkasına konulan mitralyözlerin ve büyük tankların himayesin
de, bir yandan tayyareler düşman mevzilerini ve şehirlerini ra.. 
hatsız ederken, fasıla verilmeden taarruz yapılmaktadır. 

30 ilkteşrin günü, İllescas mıntakasında bu ikind nevi harb 
başladı. Burgos'da bir yabancı zabitin teknik tavsiyelerine ra~
men, milliyetçi!er, altı italyan tankını, piyade kıtaları tarafın
dan refakat edılmeden tek başına gönderdiler. Bu tarz son 
günlerde pek ınuvaffakiyetli neticeler vermişti. 

Fakat bu defa _hal ar.nı olmadı. Filhakika, miUiyetçilerin 
tankları, dokuz mıtralyoz ve bir topla mücehhez altı büyük 
rus tankıyle karşılaştılar. İtalyan tankları ancak ikişer mit • 
ralyöz ve birer alev makinesine maliktiler. Bu tank · muhare. 
besi milliyetçiler için sarih bir mağlCıbiyetle neticelendi. 
Tanklarından ilki bir obüs yiyerek içindeki iki subayla birlik
te yandı. İknicisi makineleri bozularak durdu esir edildi ve 
tayfaları katledildi. Üçüncüsü için de vaziyet' aynı oldu. 

Dördüncü tank da esir edildi, fakat içindekiler, altı kilo • 
metrelik bir kaçış ve kovalayıştan sonra canlarını kurtarabil
diler. Çünkü hükümetçilerin piyade kuvvetleri tankları takib 
ediyordu. Ve bunlar tanklarla beraber ileri hareketlerine de • 
vam ederek siperleri çiğneyip düşman hatlarına ölüm saçtılar. 
Fakat beyazların kumanda heyeti bir müddet sonra kendini 
topladı. 

Esasen hücu.~un, bütün canlılığına rağmen bazr zayıf ta
rafları vardı. Mılısler alışkın olmadıkları bu sürate katılamxya
rak gitgide yavaşladılar. Az sonra tanklar ihtilalci hatlarında 
yapayalnız kaldılar. Bir milliyetçi müfreze şiddette mukave
met ediyordu. İyi yerlere 75 lik toplar yerleştirilmişti. Ve 
rus tankları hareket noktalarına dönmeye mecbur kaldılar. 

Piyade kıtalan eğer hareketi gerektiği veçhile takih ede. 
bilmiş olsalardr. muhakkak ki o gün vaziyette ehemiyetli bir 
değiş~klik olaca~t~. J?üşünün ki Toledo gibi bir şehir, şarkta 
mevzılerden on ıkı kılometre mesafededir. Esasen Toledo'yu 
besleyen su kaynaklarını hükümetçiler ellerinde tutmaktadır
lar, ve sudan mahrum olan bu şehirde yaşamak çok güç bir da· 
vadır. 

~ükü~etçi tayyareleri tanklarla birlikte harekete iştirak 
etmışlerdı. İllescas, Toledo, Talavera şiddetle bombardıman 
edilmişti. Tayyareler çok aşağıdan uçuyorlar ve büyük bir 
meharetle bombalarını bırakıyorlardı. İllescas'da ilk bomba 
albayın oturduğu evde patladı. Casus şebekesi muhakkak ki 
iyi teşkilathdı~: Ve. o günden'Jeri halkın herhangi bir seheble 
olursa olsun koylermden çıkmaları menedildi. 

İhtilalcilerin yüksek kumanda heyeti bu taarruza cevab ver· 

mekte gecikmedi. Küçük italyan tanklarrnın bu cephede işe 
yaramadıkları anlaşıldığı için, yerlerine dokuz mitralyöz ve 
37 tik bir topa malik olan büyük alman tankları konuldu. Ne
tice elde edilmekte gecikmedi ve daha o akşam iki rus tankı 
milliyetçilerin eline düştü. 

* * * 
Fakat bu ancak bir keşif hareketinden, hükümetçi kıtalara 

taarruz kabiliyetinin yer değiştirmemiş olduğunu göstermeye 
matuf bir muvakkat tedbirden ibaretti. 

Ertesi günü Salamank'da, büyük kurmayda çok ehemiyet
li bir toplantı yapıldı. Birçok yabancı subaylarm da iştirak et· 
tiği bu toplantıya General Franko riyaset ediyordu. Hükü • 
metçiler tarafından kullanılan yeni usullerden doğan vaziyet 
uzun uzadıya tetkik edildi. General Franko taktik değiştirme• 
ye karşr biraz mukavemet gösterdi. Hükümet milislerinin ken
dilerinden istenilen disiplini asla veremiyecekleri düşüncesiy
le bu usullerin bir işe yaramıyacağını ileri sürüyordu. 

Esasen General tamamen haksız da değildi. Birçok defalar 
cephede mevki almış milliyetçi kuvvetlerin ne kadar zayrf ol
duklarını görmekle hayrete düşüyordum. Bazan kilometreler• 
ce mesafede ancak yirmi otuz kişi görülüyordu. 'Geri hatlar 
mevcud değildi, ekseriya insan farkına varmadan ilk hatlara 
varır. Muhakkaktır ki birkaç yüz iyi asker bu cepheyi kolay. 
ca yarabilirdi. Bu hal artık maziye karı~ıştır. 

Hemen söyliyelim ki: General Franko yanındaki yabancı 
kurmayların nasihatlerini dinledi. Onu böyle hareket etmeye 
sevkeden sebeblerden biri de, Madridin etrafmda ordularının 
çemberi sıklaştıkça, müdafaa edilecek daha az kilometre üze • 
rinde daha fazla adama sahih olmasıdır . 

İşte bu suretledir ki tanklan, alev makineleri, gazları ile 
vahşi harba, topyekun harba, yığm harbma karar verildi. Her 
neye mal olursa olsun hükümet merkezine varmak için yapılan 
cebri yürüyüşler terkedilmiştir. Toledonun zabtiyle netice· 
lenen taarruz tekrarlanmryacaktır. Esasen buna lüzum da yok
tur. Madridde Alkazar yoktur. Şehrin kuşatılması devam edi· 
yor, daima daha sıklaşarak devam edecektir. Ve kenar mahal
lelerin büyük krsmı milliyetçilerin eline geçtiği zaman Fran· 
ko şehre girecektir. Ne zaman? Bu onun sırrıdır. Ayın 15 in• 
den evvel olması pek muhtemeldir. Ya sonra? 

Genearl Frankonun düşüncelerini pek iyi bilen bir yaban
cı subay: 

- Sonra, diyor, sonra Katalonya harbı haşhyacaktır. Telt
nik vasıtalar daima daha kuvvetli, dalına daha modern olacaktır. 
Harb çetin, şiddetli, korkunç olacaktır. 

- Fakat, dedim, bir mağlubiyet imkanını tasavvur etmiyor 
musunuz? 

Cevab verdi: 
- Hayır, milliyetçilerin zaferinden şüpheye mahal yoktur. 

Çinde harh 
ha~ladı 

lngiJterede Japonyada faşizme 
hücum 

Pekin, 11 (A.A.) - Royter ajansın

dan: 
Mogolistan ve Mançuri'nin 30.000 

kişiye varan ve tayyare ve tanklarla tak-
viye edilmiş bulunan kıtalarını Suiyuan 
eyaletini zabtetmiş ve cephe ordusuna 
taarruz etmiş oldukları bildirilmektedir. 
Şiddetli muharebeler olmuş ve rivayete 
göre mogollarla mançuri'liler, ağır zayi
ata uğradıktan sonra ricat zorunda kal
mışlardır. 

Meksikada ehemiyetli 
petrol kaynakları 

Meksiko, ıı (A.A.) - Excelsior ga
zetesinin haber verdiğine göre, Meksi
ka yakında petrol istihsal eden memle
ketler meyanında ikinci dereceyi tek
rar ihraz edecektir. Filvaki Meksikanın 
Veras vilayetinde kain Posaria mmta
kasmda çok mühim petrol menbaları 

ke~fedilmiştir. 

Bu gazetenin tahminine göre, hu 
menbalar, bir kaç milyar varilik petro
lü ihtiva etmektedir. 

Siyasi üniforma giyilmesi 
ve askeri teşekküller ku
rulması yasak ediliyor 

Londra, 11 (A.A.) - Umunıl nizam 
hakkındaki kanun projesi hükümlerine 
göre, siyasi üniforma giyilmesi yan as
keri teşekküllerin kurulması, umumi top
lantılarda resmi ge1ıidlerde silah taşın
ması ve kargaşalık tevlid edecek sözle
rin sarfedilmesi yasaktır. 

Yeni kanun. toplantı ve resmi geçid. 
lerde nizamın temini için polise geniş 
salahiyetler vermektedir. Polis, muayyen 
bir devre için geçid resimlerinin yasak 
edilmesini mahalll otoritelerden istiye. 
bilecektir. Kanuna muhalif olarak hare
ket edenler hapis ve para cezalarına çar-
pılacaktrr. · 

RAMAZAN 
Diyanet işleri Reisliğinden: 
İkinci teşrinin 16 mcı pazartesi gU

nü Ramazanı şerifin iptidası olduğu i. 
lan olunur. (1711) 2-5441 

Bu vadiye bakılınca göz, eşyanın cesa· 
metleri hakkında aldanıyordu. 

Tokyo, 11 (A.A.) - Minseıto par· 
tisinintoplantısmda söz alan eıski başba. 
kan baron Kakatsuki faşlıme şiddetle hü.. 
cum e~ ve faşizmin ulusu tazyik et
tiğini ve milli inkişafı felce uğrattığını 
söylemiştir. · 

Kakatsuki. Minseito partisinin fa
şizmle ~iddetli mücadelede bulunacağı
nı iliive eylemiştir. 

Malümdur ki, ordu tarafından neşre
dilen ve başarılması devleti süel makam. 
lan kontrolu altına koyacak olan prog
ramdan sonra bir çok partiler ve ezcüm
le Seyukai partisi faşiz~ takbih eden 
karar sureti kabul etmişlerdir. 

ALMANY A'DA: 

Yalanlanan iki haber 
Berlin. 11 (A.A.) - Salfilıiyetli mah

filler, Rayştag'm kaldırılarak Hitlerin 
tayin edeceği 200 kişilik bir ayan mec
lisi vücuda getirileceğine dair olan şa, 
yialan kati surette tekzib etmektedir. 

Bu mahfiller, "mıntakalar'• reislikle· 
rinin ilga edileceği haberini de yalanla
maktadırlar. 
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karşılaşmıştı. On beşle yirmi bin kadem yük
sekliğinde olan bütün bu dağlar, bir taş atsa 
vuracakmış gibi, kendisine yakın görünmüş
tü. Halbuki bunlar, hiç olmazsa elli, altmıs 
mil uzakta idiler. Bu geçid, kesif ve karanlık 
bir ormanla taclanınıştı. Buradaki ağaçlar 
arasında Himalaya çamı, fındık, yabani ki
raz, yabani zeytin, yabani armut, fakat bil
hassa Himalaya çamı vardı. Ve bu ağaçların 

Purun Bagat, uçurumlar üzerinde uçan 
bir kartalı görmüştü; fakat çok geçmeden 
koca kuş bir nokta kadar küçülüvermişti. Bir 
kaç tane parçalanmış bulut parçası, tepele
rin omuzlarına değerek dolaşıyor, geçidin 
ağzına doluyor ve sonra kayboluyordu. 

- Acaba bizimle beraber oturur mu? Di
ye sordular ve Bagat'a ikram etmek üzere en 
iyi yemeklerini pişirmeğe koyuldular. Tepe
lilerin yiyeceği gayet basittir. Kara buğday, 
Hindistan mısın, kınnızı biber ve biraz da 
pirinç; sonra nehirlerden tutulmuş ufak ba
lrklar, duvar kovuklarındaki peteklerden a· 

Rudyard Kipling Nurettin ART AM 

gölgesi altında - hazan Durga, hazan Sitala 
Eğer bunlar olmasaydı, bütün gün ho- denilen ve hazan çiçek hastalığına karşı ge

mur<lanan ve yahud aşağıdaki vadide kök lebilmek için kendisine ibadet ve dua edi
çıkannağa uğraşan kara ayıdan başka bir şey len - Kali'nin münzevi mezan bulunuyordu. 
göreceği yoktu. Puron Dass, taş döşemesini süpürüp te-

Bu yola ilk koyulduğu zaman, dünyanın mizledi · arrzı acık gülen heykele bakarak 
hayuhuyu, tren geçtikten sonra da gürültüsü . gülüms~di~ me~ann gerisinde çamurdan bir 
içinde çınlamakta devam eden bir tünel gibi ocak yaptı. Kuru çam yapraklarının üzerine 
kulaklarında kalmıştı. Fakat Muttiani geçi- postunu serdi, ve asasını kolunun altına ala
dini bir defa arkasında bıraktıktan sonra bü- rak dinlenmek üzere bağdaş kurdu. 

Ve Purun Bagat, "ben burada huzur ve 
sükunu bulacağım gal~ba" dedi. 

Tepelik yerlerde oturanlar için bir kaç 
yüz kadem yukarısı veya aşağısının ne farkı 
olur? Köylüler, türbenin yanında duman 
tüttüğünü görünce bir konuğun geldiğini 
anladılar ve köyün rahibi, bu yabancıya "hoş 
geldin'' demek için oraya tırmanıyordu. 

lmmış bal, kayısı kurusu, tarçin, bir takım 
hamur işleri. Bunlarla iyi bir kadın. epiyce 
yemekler hazırlayabilirdi. Bu yemeklerle do
lu bir kabı rahib, eline alarak Bagat'a getirdi 
ve onun önünde eğildi. 

- Burada kalacak mısınız? Diye sordu 
rahib. Sizin iç.in dilenecek bir çela (mürid) 
ya ihtiyacınız var mı? Örtünecek battaniye· 
niz var mı? Yemeklerden hoşlandınız mı? 

tün bunlar bitmişti. Aşağıda tepenin ötesinde damlan ker-
Purun Bagat, artık tek başına yuruyor, piçle örtülmüş beyaz taş evleriyle bir köy 

gözlerini yere dikerek düşünüyor, düşünce· gözüne çarpmıştı. Etrafında ince kenarlı, da
leri bulutların i~inde dolaşıyordu. ğın dizlerine vurulmuş yamalar gibi sırala. 

Bir aksam, ömründe gördüğü geçidlerin nan tarlalar görülüyordu. Gezinen inekler 
en yükseğini, iki gün tırmandıktan sonra, ufactk böcekler gibi görünüyor, ve yuvarlak 
g-eçmi~ biitili; Jıfukları saran karlı tepelerle taş değirmenlerinin arasında otluyorlardı. 

Gözleri Purun Bagat'ın gözleriyle karşı· 
taşınca - Bu gözler, binlerce kişiye hükmet
mesini bilen gözlerdi - rahib hürmetle eğil
di ve geri döndüğü zaman, ''nihayet, dedi 
köyümüz ermiş bir zata kavuştu .. Ben şimdi
ye kadar böyle bir adam görmedim. Kendisi 
ovalı galiba, fakat soluk renkli bir yüzü var; 
Brahmenlerin Brahmeni'' 

Evlerdeki kadınlar: 

Purun Bagat yemeği yedi ve verene te· 
şekkür etti. Durmayı aklından geçridiğin.i 
söyledi. Rahib "bu kadarı yetişir" diyordu. 

Elindeki keşkülü mezarın dışındaki iki 
ağacın arasına bırakması kafi idi; ona yiye· 
cek getirirlerdi. Bagat'm yüzüne korkak kor• 
kak bakabilen rahib, böyle bir zatın arala4 

nnda bulunması köy halkı için büyük bir şe· 
ref olacağını söylüyordu 

(Sonu var) 
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Harh, Madrid önlerinde 
siddetle devam ediyOr 

Hiikümetçi 
kaynaklara göre 
Madrid, 11 (A.A.) - Anarşist - sen. 

dikalist müessesesi olan müttehid sen
dikalar federasyonu mümessili B. Gra
cia, gazetecilere şunları söylemiştir: 

- Dünkü salı günü mevzilerimizi 
tahkim ettik. Bu mevzileri muhafaza et
mek lazımdır. Şehri kurtarmalıyız, zira 
binlerce arkadaş, ön saflardaki muharib
ler gibi, cephe gerisinde çalışmaktadır
lar. Madrid, alınamaz, faşistler ricat zo. 
runda kalacaklardır. Faşistler, Madrid'i 
top ve tayyare kuvveti ile almak istiyor
lar. Onlar, Madrid'i almağa değil belki 
tahribe muvaffak olacaklardır. 

Asiler revrildi 
Madrid, 11 (A.A.) - Milli müdafaa 

11Comitcsi, aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Muvaffakiyctle neticelenen askeri bir 

hareketten sonra cumuriyetçi kuvvetler 
Kasa del Kampo'ya girmiş olan asileri 
scvirmişlcrdir. 

Madrid cephesinin diğer bütün nok
talarında düşman, püskürtülmüş ve za
yiata uğramıştır. Düşman silahlan tak
viye edilmiş olan kıtalamnı.z tarafın

dan takibedilmektedir. 

Karabanşel' de hükümetçilerin 
muvaf/akiyeıi 

Madrid, 11 (A.A.) - Resmi ricalden 
biri Havas muhabirine ~u beyanatta bu
lunmuştur: 

Madrid semasının tayyarelerimizin 
çelik kanadları ile örtüldüğünü görecek 
ve bu manzaraya yakında şahid olacak
sınız. Müdafaa komitesi, şehir halkının 
itimadını muhafaza etmek için elinden 
geleni yapmaktadır. Esasen halk, komi. 
tenin emirlerine itiaat ediyor. 

Komite, dün milis kıtalarına mensub 
olmryan ve ellerinde silah bulunan kim
seleri bu silahları polis merkezlerine ver
meğe davet eylemiştir. Askeri kuvvet
ler, şehirde inzibatı muhafaza etmekte
dir. Şehirde kimseye fena muamele yapıl
mıyor. 

Resmi mahfiller, sah günkü muhare
belerin neticelerinden çok memnundur. 
Saat 13.30 da cumuriyetçiler, Karahan. 
'el mıntakasında bir taarruz yapmışlar
dır. Bu taarruz, muvaffakiyetle netice
lenmiştir. Karabansel, hiikümetin batar
yaları tarafından tesirli surette bombar
dnnan edilmiştir. Saat 16 da katalonyalı 
bir kuvvet, Barselon'dan gelmiştir. Bu 
kuvvet asri silahlarla, toplarla cihazlı
dır. 

. 1 hıiliilci tayyareler kat,:tılar 
Madrid, 11 (A.A.) - Asilerin tayya

releri, dün yeniden saat 15 de şehri bom.. 
bardıman etmişlerdir. Ancak hükümet 
tayyareleri, bunları kovalamış ve kaç
ınağa mecbur etmiştir. Saat 17 de asile
:rin ağır topçu kuvvetleri faaliyete geç
miştir. Şehrin tam ortasına bir kaç obüs 
düsmüş ve müdhiş bir gürültü ile patla -
mıştır. Bir obüs de mebuslar meclisi bi
nasına düşmüştür. 

Asilerin Pozole'ye yerleştirilmiş olan 
bataryaları, Resales mevküni bombardı
man etmiş ve bir çok evleri talırib et
miştir. 

ihtilalci 
lrnynali:lara •• gore 
Salamanka, 11 (A.A.) - Aşağıdaki 

resmi tebliğ neşredilmiştir: 
Nasyonalist kuvvetleri, Madrid'in ce

nubunda haylı ilerlemişlerdir. Düşmanın 
sol cenahımıza karşı yapmış olduğu ta
arruzları, tard edilmiştir. Cumuriyetçi
lerden 50 kişi telef olmuştur. 

Asturi'de cumuriyetçilerin taarruzla
rı akamete uğramıştır. Bunların Guada
lajara cephesindeki taarruzlan da yan
da kalmıştır. 

General dö Lanonun söyle'ilikleri 
Sevil, 11 (A.A.) - General Guiol) dö 

Lano, radyo ile neşredilmiş olan bir teb. 
liğinde bilhassa şöyle denilmektedir: 

Madrid'in zabtı, bazılarının zannet· 
tikleri gibi kolay değildir. Düşman, a
çık ovada mağlub edilmi~, püskürtül
müştür. 

Fakat şimdi şehirde sığınmakta ve 
mukavemete hazırlanmaktadır. Diğer ta
raftan bir felakete uğramamak için bü
tün ihtiyat tedbirlerini almak zorunda
yız. Filvaki fethedilmiş arazide teşkilat 
yapmamız icabeder. Asri bir ordunun i
leri hareketi, çok karışık bir şeydir. 

Madrid cephesinde nasyonalistlerin 
sağ cenahı, dün öğleden sonra bir kilo
metre ilerlemiştir. Hükümetçiler, sol ce
nahımıza taarruz etmişler ise de tarde. 
dilmişlerdir. Mukabil taarruza geçerek 
düşmana ağır zayiat verdirdik. 

Nasyonalist tayyarelerin 
bombardımanı 

Lizbon, 11 (A.A.) - Nasyonalistle
rin on altı tayyaresi, Manzanares ne,hri 
civarında hükümet mevzilerini bombar
dıman etmişlerdir. İyi malQmat almakta 
olan bir kaynaktan bildirildiğine göre bu 
hareket, bugün Madrid'e karşı icrası dü
~ünülen taarruzun başlangıcıdır. 

Nasyonalistlerin şimal istasyonu-
nu aldığı bildiriliyor 

Londra, 11 (A.A.) - İspanyol asi
lerinin yanındaki Royter muhabiri, al
bay Kastejon'un kumandası altındaki 

bir asi kolunun Manzanares nehrini ge
çerek Midrid'in şimal istasyonunu işgal 
etroiş olduğunu bildirmektedir. 

Asilern kuvvei külliyesi, henüz neh
ri geçmemiştir. 

Madrid şiddetle bombardıman 
ediliyO'r 

Madrid cephesi, 11 (A.A.) - Havas 
muhabirinden: 

Dünkü gün tayyare faaliyetleriyle 
temayüz etmiştir. Nasyonalistlerin on al
tı tayyaresi, hüküınetçilerin mevzileri
ni yirmi beş dakika bombardıman etmiş
tir. Bundan başka, nasyonalistlerin top. 
çu kuvvetleri, hüküınetçilerin Toledo ve 
Segovia köprülerindeki mevzlerini fası
lasız bombardım.an etmişlerdir. 

Bombardıman, bazı dakikalarda o 
derece şiddet kesbetmiştir ki Madrid ta
mamiyle duman ile örtülmüştür. 

Nasyonalistler Banbilla varo§unu 
aldılar mı? 

Tenerif, 11 (A.A.) - Öğrenildğine 

ULUS 

İstanbul Radyosu 
ÖGLE NEŞRlY ATI: 
12.30 Plakla türk musikisi, 
12.50 Havadis. 
13.05 Plakla hafif müzik. 
13.25 - 14.00 Muhtelif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 
18.30 Plakla dans musikisi. 
19.30 Monolog: Hazım tarafından. 
20.00 Rıfat ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları. 
20.30 Safiye Ye arkadaştan tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıları. 
21.00 Orkestra • 
22.00 Plakla sololar. 
22.30 Ajans ve borsa haberleri. 
23.00 SON. 

Ankara Radyosu 
OCLE NEŞRIY ATI: 
12.30-12.50 Plak: Halk şarkıları. 
12.50-13.00 Dahili ve harici haberler. 
13.00.13.30 Plak: Hafif musiki 
AKŞAM NEŞRlYATJ: 

19.00-20.00 Türk musikisi ve halk şar
kıları. 

20.00-20.20 Konferans: Spor (Niza-
m.eddin Kuşan) 

20.20-21.10 Stüdyo salon orkestrası 
21.10-21.30 Plak: Dans musikisi 
21.30-21.55 Ajans haberleri 
21.55-22.00 Yarınki program ve İstik-

ıaı marşL 

Yeni icra muavin 
hakimliği 

Öğrendiğimize göre bir müddettir 
açık bulunan şehrimiz icra muavin ha
kimliğine 45 lira maaşla Ankara sulh 
hakimi B. Ali Kemal Şarman ve ondan 
açılan Ankara hakimliğine de 35 lira 
maaşla hukuk doktoru B. Salahattin 
tayin edilmişlerdir. 

göre, nasyonalistler, şimal istasyonuna 
yakın mevzileri ve Madrid'in Bombilla 
varoşunu zebtetmişlerdir. Diğer taraf
tan anarşistler kıral sarayını yakmağa 

kalkışmış oldukları öğrenilmiştir. 

Robeldo de Savela, 11 (A.A.) - Es
korial cephesinde yavaş bir surette iler

lemelerine devam eden nasyonalistler, 
Madrid önündeki kuvvetlerin vaziyetin
den haoerdar bulunınıyorlar. 

Firarilerden alınan haberlere göre, 

başlıca sanat eserleri bilhassa Titiano ve 
Greko'nun eserleri bir metod dahilinde 
kaldırılmıştır. 

Kırallann mezarları salim bulunmak. 
tadır. 

Nasyonalistler batı parkını 
aldılar 

Salamanka, 11 (A.A.) - Tenerit 
radyosu bildiriy_or: 

Nasyonalist k'talar batı parfanı iş
gal etmişlerdir. Toledo köprüsünün ba
şı da işgal edilmiştir. Toledo kapısında, 
hükümetçilerin mühim mevzileri zabte
dildiği gibi diğer bir kol da Manzanares 
nehrini Frensesa köprüsünden geçerek 
Atoç meydanına kadar ilerlemiştir. Bu 
maydana sabra topları yerleştirilmekte· 
dir. Tayyareler nasyonalist kıtaatın hü
eumuna yardım etmektedirler. 

SAYFA 5 
- ™-

.. . 
Elişleri sergisinden bir köşe: (x) işaretli goblen işi çantanın değeri 500 liradır 

Elişleri sergisinden röportajlar: 6 

200 liralık bir atelye 200. bin liralık bir 

fabrika ile rekabet edemez! 
Makine sahibi olmak ve küçük işlerini büyültmek 

istiyen sanatkarlar var. Fakat ... 

Makine fabrikalarının sahş için gösterdikleri ticari kolaylık· 
lar yanında küçük sanatkarlara gümrük kapılarında gösterilecek 
kolaylıklar, onların ka1kınma1ar ma çok yardım edecektir. 

Serginin alt salonunda dolaşıyordum 
Yanıma kısa boylu, mahcup ve nazik bir 
genç yaklaştı. 

- Siz, dedi, jüri heyetinden misiniz? 
- Hayır, dedim, neden sordunuz? 
- Afedersiniz. Elinizde kağıd ka-

lem, vitrinlerin önünde not aldığmızı 

gördüm de öyle sanmıştım. 

- Öyle olsaydı ne olacaktı? 

- Bu akşam İstanbula gidiyorum 
da .. Sergiye getirdiğim işlerim hakkın
da izahat verecektim. 

Bu sözler alakamı çekmeğe kafiydi. 
Kendi ayağiyle izahat vermeğe gelen 
bir sanatkar ... Fırsatı kaçmnadrm. 

- Siz, dedim ne iş üzerine çalışırsı
nız? 

- Adım Kadri Aytaçtır. Sanatım da 
Şimigraf. 

Hiç bir şey anlamadım. Böyle bir 
ismi ilk defa işitiyordum. Bütün bilgi
lerimi'bir §.n için kafamın içinde sefer
ber ettim. Şimi'nin kimya ve grafos'un 
da yazı olduğunu düşünerek sordum: 

-Bir takım eczalı ve kimyevi mad
delerle yazı mr yazarsınız? 

Delikanlr, çok terbiyeli bir tebes
sümle cevab verdi: 

- Evet efendim. Kimya ile yazı ya. 
zarım. Resim yaparım. Fakat bu yaz • 
dığım yazı ve yaptığını resim kağıd Ü• 

zerine değil, maden üzerinedir. Daha · 
doğrusu maden üzerine yazı ve resim 
grave ederim. 

• Meseleyi kavramıştım. 

- Yani, madeni etiketler değil mi? 
Kadri Aytaç, büyük bir mahviyetle: 

- Evet, dedi, madent etiketler. Ha-
ni örneklerini elektrik, ha\ra gazi saat
leri üzerindeki numara ve etiketlerde 
gördüğünüz, Frigidaire dolabları üze. 
rinde rastladığınız maden üzerine ok· 
sidaj işi etiketler yok mu .. İşte ondan.. 
Tabii pek çok görmüşsünüzdür, Üzer -
leri çeşid çeşid işlemeli, renkli iğneler, 
kol düğmeleri, broşlar vardır. Bunlara 
(mine işi) derler .. Bunlar da şimigraf 
işidir, yani benim sanatımdır. Milli, iç-

timai teşekküllerin, spor kulüblerinin 
yakaya takılan rozetleri vardır. Maden 
üzerine grave edilmiş minyatür işler de 
şimigraf işidir. Gene maden üzerine 
oksidaj ile işlenmiş markalar, sergile -
rin madalyaları hep meşgul olduğum 

sanat sabası kadrosu içindeir. 
Bu genç sanatkarın yüzüne hayret. 

le karışık bir takdirle baktım. 

- Bu dedikleriniz üzerinde çalışı • 
yorsunuz demek L 

Bakışımdaki hayretin ve sualimde· 
ki şüphenin manasını kavrayan zeki sa• 
natkar: 

- Buyurun, dedi, şöyle şu tarafa 
doğru zahmet edecek olursanız güç hal 
ile bir yer bulabildiğim sergide teşhir 
ettiğim işlerimin örneklerini göre.bilir· 
siniz. 

Beraber yürüdük .• Alt salonun sol 
koridorunun solunda ve tesbihçi Halil 
ustanın yanında yol kenarının meyli 
üzerine altlı üstlü sıralanmış camlı bir. 
kaç çerçeve karşısına geldik. 

Kadri Aytaç: 

- İşte eserlerim.. 

Dedi. O, bu sözleri farkında olmadtl' 
ğı halde o kadar büyük bir sanat beye-
canı ve anlaşılmak ihtiyacı içinde söy• 
lemişti ki ... Gözümün 15 cliyopteri mi• 
yop olması yüzünden ve sırf bu genç 
sanatkarın bu anda hissettiği heyecanı 
batın için eğildim. Önümde serili şi .. 
migraf eserlerini tetkike başladım. Af .. 
tın, gümüş, çelik üzerine çok ustacası· 
na ve el ile yapılmıı grave yazılar, nu• 
maralar, mine işi markalar, madalyalar, 
rozetler gözümün önünde serilmiş du .. 
ruyordu. 

- Demek bun!arı hep siz yapıyor. 
SUI1UZ. 

B. Kadri Aytaç, içini çekerek ee• 
vah verdi: 

- Evet. 

- Neden meyusane evet, dediniz? 

- Çünkü artık yapamryacağım da 
ondan. On beş senedenberi bu sanatta 

- Sayfayı çeviriniz -
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amilleridir. Omid faaliyeti doğurur. Hıristiyan
lığm onu büyük bir fazilet sayması da bu sebe
be istinad etmektedir. 

Ümid, ferdin müsaadesiz bir muhitle uzlaş
masından en kudretli unsurlardan biridir. Ni
hayet, itiyad dolayısiyle muhite uyulur. fakat 
faaliyetsizlik hayatın bütün ıztırablarmı çoğal • 
tır. Fen medeniyetinin insanlara getirdiği en bü
yük felaket aylaklıktır. 

nin lüzumunu bilmeyen muallimlerce yetiştiri· 
len çocuklar da mesul değillerdir. Vakit geçip de 
böyleleri hayatta kayıdsızlığa, maddi ve manevi 
güçlüklere rastladıkları zaman, bunlara - kaç-

vemet ederiz. Fak.at sefalete veya refaha alışa • 
mayrz. Sonsuz fakirlik ferdin ve ırkın zaafnu 
intaç eder. Mesuliyetsiz zenginlik de böyledir. 
Böyle olmakla beraber, asırlarca para ve 
kudret sahibi oldukları halde kuvvetli kalmış ai
leler vardır. Fakat eski zamanlarda kudret ve 
para toprak sahibi olmaktan gelirdi. Bir mÜca• 
deleyi, cehdi ve devamlı bir ça}ı§mayı icab eder .. 
di. Bugün zenginlik, kendisi ile birlikte hiç bir 
mecburiyet getirmemektedir. Daima insanları 

zaafa sürüklemektedir. Servetsiz zevk ve sa
fa da tehlikelidir. Ne sinemalar, ne konserler, ne 
radyolar, ne otomobiller ve ne de spor zekaya 
ve faydalı faaliyete istinad eden sayin yerini tu .. 
tabilmektedir. Bizler ınodem cemiyetin en kor
kunç davası olan işsizlik davasını halletmiş ol
maktan çok uzağız. Ve çok muhtemeldir ki bu 
meseleyi ancak ahlaki ve içtimai bir ihtilal pa • 
0

hasına halledebileceğiz. Şimdiki halde bizler, 
kanserle ve zihin hastalıklariyle mücadelede ol· 
duğu gibi, aylaklıkla nıücadeleye dahi muktedir 
değiliz. 

ikinci intibak şekli vardır: bazıları mücade
leyi bırakır ve mücadelenin hiç lazım olmadığı 
derekelere inerler: fabrika işçisi, proleter olur
lar .Bazıları kendi kendilerine sığınırlar. Aynı 
zamanda, kısme~ muhitleriyle uyuşur ve hatta 
onları, zekalarının yüksekliği sayesinde teshir 
ederler. Fakat mücadele etmezler; yaşayışlarına 
göre içinden çekilmiş bulundukları aleme zahi. 
ren mensupturlar. Diğer bazı kimseler de ancak 
Üurup dinlenmeden çalışmak suretiyle muhiti 
unuturlar. inkıtasız faaliyette bulunmak mec
buriyetinde olanlar bütün hadiselere intibak 
ederler. Çocuğu ölen ve bakacak diğer çocuk.la
n bulunan bir kadının ıztırabını düşünmeğe 
vaktı yoktur. Muhitin aleyhteki şartlarına ta
hammül için. say, alkol ve morfinden daha te· 
ıııirli bir vasıtadır. Bazı insanlar ömürlerini rüya 
içinde, servet, sıhat ve saadet ümidi içinde geçi~ 
rirler. Hulya ve ümid gayet kudretli intibak 

Kendi sosyal muhitlerine intibak edemiyen 
pek çok insanlar vardır. Bunlar arasında ela za
yıf akıllılar bulunmaktadır. Bunların, modern 
cemiyette - kendileri için hazırlanmış olan mü
esseseler müstesna - hiç bir mevkii yoktur. Mü
tereddilerden ve canilerden birçok normal ço-
cuklar dünyaya gelmektedir ve bunların, içinde 
bulundukları muhitte bedenleri ve şuurları te
şekkül etmektedir. Daha sonralan, bunlar, tabii 
hayata intibak edememektedirler. Bu gibiler, 
hapisanelerin ve oradakilerden çok daha kala-
balık olan hırsızlık ve katil aleminin serbest halkı
nı teşkil etmektedirler. Bu insanlar. endüstriyel 
medeniyetin meydana getirdiği ahlak düşkün
lüğünün tabii neticeleridir. Bunlar mesul değil
lerdir. Cehdin, zihin sarfetmenin, ahlaki disipli-

mak, muavenet ve himaye aramak ve hatta ci
nayete veya intihara kalkışmak hariç • intibak 
kudretini gösterememektedirler. Adaleleri kuv· 
vetli, fakat sinir mukavemetinden mahrum bir
çok gençler, hayatta maruz bulundukları müca
dele zarureti karşısında rücat etmektedirler. 
Bunların, buhran devirlerinde, gelip ihtiyar ba
balarından yer ve yiyecek istedikleri görülmek· 
tedir. Bunlar, cinayet veya ileri derecede sefa
let muhitlerinin mahsulü olan kimseler gibi, 
yeni Beldede her hangi bir mevki edinememek
tedirler. 

Hayatımızın bazı şekilleri, ferdleri doğrudan 
doğruya tereddiye götürmektedir. Beyaz insan
lar için, sıcak ve nemli ıklimler kadar şeametli 
sosyal şartlar da mevcuddur. Bizler çalışmak ve 
mücadele etmek suretiyle fakir ve zaruretle, kay
gılarla, kederlerle hoş geçinmeği öğreniriz. Bizler 
tereddi etmeksizin zulme, ihtilale, harba muka- (Sonu var) 



Elişleri sergisinden bir köşe: (x) işaret fi kanaviçe işi bluzun değeri 500 ve (xx) 
işaretli masa örtüsünün değeri de (300) liradır. 

ialışıyorum. Bu işi ilk defa memleket- dilemez. Ancak makine fab~ikalarının 

te ben yaptım. Şimdi benden başka da satış için gösterdikleri ticari kolaylık-
bunun üzerinde çalışan yok. ların yanında ve gümrük kanısında 

- Daha iyi ya .. rakibsiz çalışıyorsu· devletin de göstereceği kolavlıkların 

nuz demek. endiistrileşmeğe doğru yilrüyen ve en-
- Rakibsiz mi çalışıyorum .. Y~ diistrileşmek istiyen Kadri Aytaç gibi 

Avrupa .. Hele son zamanlarda Avt'upa küçük santkarlara büyük faydalan ola-
firmaları yoUarı üzerinde bir engei o- bilir. 
larak gördükleri beni ortadan kaldır • ________ .., _______ _ 

mak için adeta elbirl~ğ: yapmı~hr zrın· 
ne dersiniz 

Size ufak bir örnek söyliyeyim .. 
Şu rozetler var ya .. İşte bunlar on beş 
yirmi senedenberi memleketimizde kul· 
lanılmaktadır. Hayir cemiyetleri, spor 
kulübeleri, hususi teşekküller, azaları, 
mensupları için kendi firmalarını taşı
y.ın böyle rozetler yaptırırlardı. Bunlar 
Avrupaya ısmarlanır, Avrupa fabrika
larında yapılır, ve tanesi 35 ile 50 ku
ruş arasında burada satılırdı. Bunu gö· 
rünce bu işin memlekette yapılmasını, 

dışarıya giden paranın yurdumuzda 
kalmasını düşündüm. İşe koyuldum. 
Tabii fabrika filan kuracak sermayem 
yoktu. El ile, küçük el tezgahları ile 
çalıştım. Avrupadan gelenlerden hiç de 
aşağı olmıyan rozetler yaptım. Bunları 
25 • 30 kuruşa kadar mal ediyor ve 35 -
40 kuruşa satıyordum. Rozetlerin yapı
hşlarr, işlenişleri çok mükemmel ve fi. 
atları da Avrupa fiatları derecesinde, 
hatta daha bile ucuz olduğundan epi 
satış yaptım. Birçok kulübler, müesse
seler, bankalar işlerimden memnun kal
dılar. Takdirnameler, teşvikler aldım. 
Memnund'.lm. Seviniyordum. Fakat ... 

Kadri Aytaç tekrar içini çekti. Bel
li ki bütün derdleri kabarmıtşı. Adeta 
ağlıyacak gibiydi. Devam etti: 

- Avrupa firmaları dün 50 kuruşa 

verdikleri rozetleri bugün 9 kuruştan 

piyasaya ç-kardılar. Evet .• 9 kuruşa ta
nesi rozet siparişi alıyorlar. Halbuki bu 
firmalar, evvelce karşılarında yerli bir 
rakib görmediklerinden aynı rozeti 50 

kuruştan satıyorlardı. Onlar makine ile 
çalışıyorlar. Belki 9 kuruşa satarken 
zarar değil, kar bile ederler. Fakat ben 
el ile çalışıyorum. Rozetlerin tanesi pa
halıya mal oluyor, 9 kuruşa veremiyo
rum. Veremem de. Madam ki 9 kuruş • 
tan satmak kabildi, ne diye Avrupa fil'. 
malan şimdiye kadar 50 kuruştan sattı
lar? Maksad açık .. Ben zarar edeyim, 
Atelyemi kapatayım .. Sonra onlar gene 
fiatı yükseltsinler •• 

- Peki, sen de makine getirt .. Fiatı 
ucuz1at ..• Onlarla bu yolda rekabete gi
riş .. 

Genç sanatkar, bu sefer gözlerinde 
büyük bir azmin ifadesi olduğu halde 
dedi ki: 

- Yaşım genç .. Sanatı severim. Ufak 
tefek arızalardan yılmıyacak kadar az
mim de var. Bu işin elden ziyade maki
ne işi olduğunu kavradığım için Avru. 
pa makine fabrikalarına baş vurdum. 
Kataloglar getirttim. İstediğim makine· 
leri buldum. Pazarlık ettim. Ayda yir
mi otuz lira taksitle ödenecek teklifler 
aldım. Ufak bir fabrika kuracaktım. 

- Neye yapmadın bu i~i? 
- Satın alacağım makinenin bedeli 

3 - 4 bin lira idi. Fabrika bu makineyi 
gümrüğe kadar göndermeği üzerine a
lıyordu. Fakat gümrükte makine bede. 
li kadar gümrük bedelini peşinen ver • 
mek lazım. Bunu verecek vaziyette ol
madığım için makineyi getirtemedim. 
İşimi makineleştiremedim ve Avrupa
nın rekabetinden kurtulamadım. Bugün 
lcüçük atelyemi 200 lira verene devret
meğe hazırım .. 

Sanatkar Kadri Aytacın yaptığı iş 
üzerinde kendisinden başka çalışan yok. 
sa, dedikleri doğru ise ona yardım et • 
mek de doğru bir hareket olur. Elbette
ki 200 liralık bir atelye ile Avrupanın 
200 bin liralık fabrikalarına rekabet e-

Hariciye tayinleri 
Merkezden Cemal Gönen Moskova 

büyük elçiliği konsolosluk şubesi mü
dürlüğüne, Mehmed Nuri Moskova bü. 
yük elçiliği konsolosluk şubesi kançı
larlığına, Galib Mübarek Erdem Lon
dra büyük elçiliği katibliğine, 9 uncu 
derecede meslek memuru Fatin Zorlu 
ihtısasına binaen, yedinci derece ile 
hukuk mu.::avir muavinliğine, Moskova 
büyük elçiliği katiblerinden Ke • 
nan Gökart Tahran büyük el • 
çiliği katipliğine, Moskova büyük 
elçiliği konsolosluk şubesi mü • 
dürü Nuri Sabit Akça Prağ elçiliği 

başkatibliğine, Prağ elçiliği katiblerin
den İrfan Sabit Berlin büyük elçiliği 
k5.tibliğine, Hamburg konsolosluğu 

kançıları İzzet Tahsin Bükreş elçiliği 
katibliğine, B ükreş elçiliği katiblerin
den Ömer Lütfü Hamburg konsoloslu· 
ğu kançılarlığına, Milano konsolosluğu 
kançıları Şadan Erman, Berlin büyük 
elçiliği katiblerinden Kemal Koç, Mos.. 
kova büyük elçiliği konsolosluğu şube
si muavin konsolosluğu Fuad Ertem 
merkeze nakil ve tayin eclilmişlerdir. 

Milli küme meselesi 
Futbol müsabakaları için milli bir 

küme teşkili ve buna İstaııbuldan dört, 
Ankara ve İzmirden ikişer takım ka
bulü hakkında futbol federa~yonunca 

ittihaz olunmuş olan kararın umumi 
merkezde görüşül<lügü vakit iena bir 
tesir biraktığma dair bazı neşriyata 

tesadüf edilmektedir. 
Anadolu Ajansı, federasyonca hal

ledilmiş olan bu meselenin umumi mer
kezde mevzuu bahis bile olmadığım bil-
dirmeye salahiyetlidir. (A.A.) 

İzmirde tütün satısları 
~ 

İzmir, 11 (A.A.) - Tütün satışları 
hararetle devam etmektedir. Şimdiye 

kadar 16.5 milyon kilo tütün satılmıştır. 
Yalnız Milasta bir milyon 340 bin, Ma
nisada bir milyon, Turgudluda yarım 

milyon satılmıştır. l'iyatlar normaldir. 

Kömür yolu, ilk kömürü getiriyor 
\ 

kömür getiren Ç atalağzın.d tın 
ici.n tören 

ilk tren 
• 1/apılacak 

,.,~ Q"'J.~~~::;""r~ 

18 ikinci teşrin, büyük bir memleket 
davasının, cumhuriyetin çelik azimli 
nafıası elinde zaferle neticelendiğini 

müjdeliyecek gündür: 18 ikinci teşrin
de Çatalağzmdan kömür yüklü ilk tren 
Ankaraya gelecektir. 

*** 
Memleketimizde Zonguldak - Ereğli 

mıntakası gibi kıymetli bir kömür ha· 
zinesi bulunduğu halde bir dağ silsilesi 
ile Karadeniz arasına sıkışmış olan bu 
hazine, memleket demiryollarına bağ. 

lanmamış olduğu için ancak deniz nak· 
liyatı sayesinde kömürlerimizden isti
fade kabil olabilmekte idi. Karadenizin 
hırçın ve şiddetli tabiatinin bu nakil 
işine ne derece engel. olduğunu bu işle 
uğraşanlar pek iyi bilirler. Karadeniz. 
de harb hali bulunduğu zamanlarda 
memleketin kömür ihtiyacının deniz 
yoluyle taşınmasının neye mal olduğu. 
1'U kömür havzası sahillerinde, bilhassa 
Zonguldak ve Ereğli kıyılarında büyük 
harbdanberi yatmakta olan birçok ge
mi enkazı hazin bir ifade ile süsleyip 
durmaktadır. 

Cumhuriyet hükümeti, demiryolu si
yasetini tatbika başladığı zaman kömür 
havzaş_ını memleketin iç taraflarına bağ-

lamayı birinci pl5.na almış, bu maksad. 
la Irmak istasyonundan Filyosa doğru 
uzun bir kol uzatmaya başlamıştı. 927 

de başlanan 390 kilometre uzunluğun
daki bu kol birçok emeklerden ve 45 
milyon kadar da para sarfından sonra 
geçen 935 senesi cumhuriyet bayramın
da Irmak • Filyos arasında tamamlan. 

mış ve bu suretle kömür yolumuz Kara· 
deniz sahiline kadar varmıştır. 

Demiryolumuzun Filyosa varmasıy
le kömür meselesi halledilmiş olmuyor. 
du. Hattın Filyostan Zonguldağa doğru 
da uzatılması icab ediyordu. Filyos ile 
Zonguldak arasındaki mesafe 25 kilo
metre kadar bir şey olmakla beraber bu 
taraflarda erazi çok çetin olduğundan 

bu ara kısmın tarnarnlanması için 5 mil
yon liraya ihtiyaç vardı • Irmak • Fil
yos kısmının tamamlanması yaklaşır· 

ken, Bayındırlık bakanlığı, Filyos • 

Zonguldak arası inşaatına da başlamış 
ve arızalı erazide ,uzun tünelleri olan 

bu yolu büyük bir gayretle yapmaya 
başlamı~tır. Bu devamı~ çalışma saye. 
sinde hattın 15 kilometrelik birinci 
kısmı tamamlanmış ve geçen cumhuri· 
yet bayramında ray ferşiyatr Çatalağ
zı istasyonuna vardırılmış bulunmak. 
tadır. 

Çatalağzımn, rayın kömür ocakları· 

na girdiği bir başlangıç olması itibariy
le büyük bir ehemiyeti vardır ve bu is
tasyon icab ettiği zaman bütün memle
ketin kömür ihtiyacını temin edebile· 
cektir. 

Bize ayın on sekizinci günü, Zongul

dak valisinin reisliği altındaki bir he

yet tarafından getirilecek olan kömür 

yolunun böyle bir enerji destanı vardır. 

Ankara istasyonunda sevinçle ve gurur 

duyarak karşılıyacağımız kara elması

mızt, bu tarihten sonra daha ucuz ve da

ha kolay bulacağız demektir. 

Z on2uldak kıyılarında kömür boşaltma işle rl 

Yunan bakanları 

Yugoslav ölÜleri 
l\Iczarlığının açılışında bulun-c 

mak iizere gittiler 
Atina, 11 (A.A.) - Veliahd prens 

Pol, prenses İren, iç bakam Skilakakis, 
Atina valisi Ketzias, hava ve deniz müs
teşarları Averof kruvazörüyle bu sabah 
Brendizi'ye hareket etmişlerdir. Yugos
lav ölüleri mezarlığının açılma törenin. 
de bulunmak üzere elyevm Selanikte hu· 
lunan milli müdafaa bakanlı~ı müsteşa
rı Paramidas da tayyare ile Floransa'ya 
hareket edecektir. 

Gazetelerin haber verdiğine göre, 
yunan bakanları, ölü yunan kıralları ö
lülerine yaptığı saygıdan dolayr italyan 
hükümetine teşekkür edeceklerdir. 

İki yunan torpidosunun refakat etti· 
ği Averof zırhlısı kıra! Kostantin ve kı
raliçc Olga ve Soji'nin naaşlarını ham.i
len bu ayın 15 inde Brendizi'den hare. 
ket edecektir. 

ULUS BiNASI tÇIN 
proje tanzimi 

ULUS gazetesini yeni ve genif 
hacimde basmak üzere Almanya'ya 
büyük bir Rotatif makinesi ve slro
tipi tesisatı ısmarlanmıştır. Bunların 
yerleştirilmesi ve çinkografi atölye
sinin geni~letilmesi için Ulus binasın
da essh değişiklikler, bir kısım ilave
ler ve ayrıca depolar yapılacaktır. 
Buna aid projelerin hazırlanması 
1ç111 mimarlarımızın müracaatml 
bekliyoruz. Tatbik edilen proje sahi· 
bi için mevcud şartname dahilinde 
bazı faydalar temin edilmiştir. Her 
gün 9 dan itibaren müracaat edilir. 

...... o~ 2 SIOSJli(7....,., 
Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modem ve herke~e elzem kitaplan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari malumat ve bankacılık 
İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, zı:aat, banka) 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 
Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 
Yeni hesabı ticari (mufassal 

Krş. 

35 
122,50 
105 
87,5~ 

175 
70 
20 

56 

eser) 200 
Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesapları.) ıot. 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 
İstanbul. 

ı....,..._..._,a~ 
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Fotoğrafçı aranıyor 
Fotograf islerinde çalışacak bir kalfaya ihtiyaç vardır. 

talar caddesinde Halil Naciye müracaat. 2-5434 
Anafac- l 

·•tş KANUNU'' nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındakı hükD.m
lere göre kurulan "İŞ DAİRE~!". nin teşrins":n~ 19~6A başından 
itibaren faaliyete ba~ladığı 145 ıncı madde mucıbınce ılan olunur. 

{1661) 2-5370 

Anliara P. T. T. 
Başmüdürlüğ-ünden: 

Umumi Müdürlüğümüz binasındaki kalörifer kazanlarından bir 
lı'.ısmının tebdil ve sair teferruatının tamiri işi pazarlığa çıkarılmış-
tır. . 

Muhammen bedeli 1889 lira muvakkat teminatı 141 lıra altmış se-
kiz kuruştur • .. .. .. _ .. 

Pazarlık 13-2 inci teşrin 936 cuma günü saat 15 de başmudurlugu
müz binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin o 
gün ve saatte bu işi yapabilec.ekler~ne dai~ Nafıadan a-la:~kları fen
ni heliyet ve ticaret odası vesıkası ıle komısyonumuza muracaatları. 

( 1609) 2-5286 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

u ı. u s 

Kültür Bakanlığından : 
ı. _ Hükümet hesabına okumak üzere bu yıl yabancı illere lise 

olgunluk mezuniarından sınavla seçilerek gönderilecek talebenin 
gidecekleri memleketler ve okuma kollan aşağıda gösterilmiştir. 

Gönderilecek Okuma Gidecek· Hangi Bakanlık veya Ge-
Vekalet şubelerinde 17,5 lira aylıklı 2 memurluk.açıktır. Memu

rin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haız orta okul ve. 
ya lise mezunu olanlar ve askerliğini yapmış bulunanlar ve otuz ya
şım geçmiş olmıyanlar müsabaka ile alınacaktır. Kazananlardan ya
bancı dili bilenler tercih edilecektir. İş durumu, yüksek tahsile de
vama müsait olmadrğından kazananlardan her hangi birinin buna ait 
clileği kabul edilmiyecektir. Müsabaka 20.11.936 da saat 14 de yapr
lacaktır. İstekliler 18.11.936 akşamına kadar dilekçeyle ve lüzumlu 
belgeleriyle Vekalet zat işleri müdürlüğüne baş vurmalıdırlar. 

talebe adedi kolları 1 leri mem~ nel Direktörlük hesabına 

(1686) 2~5419 

Anliara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Gündoğdu mahalesinde Nişantaş sokağmda 

224 metre murabbaı arsa açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 448 liradır. 
İhale 16. 11. 1936 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Daimi Encü

meninde yapılacaktır. 
Artırmaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat itası 

mecburidir. 
İhale günü Daimi Encümene şartnameyi görmek isteyenlerin 

Hususi Muhasebe Müdürlüğüne müracaatlarr ilan olunur. 
(1617) 2-5381 

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

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

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

Ankarada P. T. T. Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubu ve şart
namede yazılı belgelerle yukarda gösterilen gün ve saatte komisyo
na müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbul
'da Ayniyat muavinliğinden parasrz olarak alınacaktır. (1564) 

2-5249 

P. T. T. Levazım l\'.lüdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 kalemde mqhtelif tip ve miktarda ka

ğrdlı ve emaye iplikli kurşunlu kablo ile kağıd masura ~apalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli (83064) seksen üç bin alt
mzş dört ve muvakkat teminatı ( 5404) beş bin dört yüz dört liradır. 

3 - Eksiltme 7-12-936 tarihinde saat (15) de Ankarada P. T. T. 
Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapx -
lacaktrr. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ederek a
lacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılr kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tarih ve 3297 
sayılı resmi gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik ol· 
maları icabeden müteahhitlik vesikasiyle teklif mektuplarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak sözü geçen tarihe ınü
sadif pazartesi günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o 
komisyona tevdi edeceklerdir. 

5 - Şartnameler 4 lira 16 kuruş mukabilinde Ankarada P. T. T. 
Levazım Müdürlüğünden ve !stanbulda Beyoğluunda Levazım ay~ 
niyat şubesinden tedarik olunur. (1456) Z-5085 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Anliara SA. AL. 

Komisyonundan: 
Tutarı 3900 lira tahmin edilen, çeşit ve her çeşidden alınacak 

tnl.ktar parasız komisyondan alınacak şartnamede yazılı bulunan 
yirmi altı çeşit tıbbi ecza 17.11.936 salı günü saat 14 de açık eksilt
me usulü ile satın alınacaktır. Eksiltmesine girmek istiyenlerin 
belli gün ve saatte 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile komisyonumuza başvurmaları. (1581) 2-5271 

Emniyet isleri Genel , 
Direktörlüğünden: 

'.l - 936 senesi için zabıta memurlarına satın alınacak azı (4500) 
çoğu (5419) çift fotin ile azı (4500) çoğu (4960) çift getir yirmi bir 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Fotinin beher çiftine {335) ve getirin beher çiftine (275) 
liuruş muhammen fiat konulmuştur. 

3 - İhale 16-11-936 pazartesi günü saat on beşte Emniyet İşle
ri Umum Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda ya• 
pılacaktı:r. 

4 - Eksiltmeye girecekler (2384) lira 52 kuruşluk muvakkat te• 
nıinat mektup ve makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazıh belgelerle birlikte teklif mektuplarım ihale vaktmdan 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 :-- _Bu iş için fazla izahat almali, nümune ve şartnamesini gör• 
mek ıstıyenlerin her gün sözü geçen komisyona müracaat edebile· 
cekleri. (1558) 2-5221 
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le ketler okuyacakları 
Zirai İdroloii 
Çayır ve ça -
yırcılık 

Almanya Tanın Bakanlığı 
Macaristan ,, ., 

Deniz inşaat Almanya 
Mühendisliği 
Deniz makine 
Mühendisliği 
Fotogrametri ., 

Maliye ve İk· Fransa 
tısat • Almanya ve 

Ekonomi " 

" " 
Hıırita Genel Direktö.rlüğü 
Finans Bakanlığı 

İngiltercye 

2. - Harita Genel Direktörlüaü hesabına fotogrametri tahsiline 
gönderilmek üzere sınavı kazana~ adaylar, tahsil yerlerine gitme -
den evvel altı ay için Ankarada Hcırita Genel Direktörlüğünde staj 
göreceklerdir .Bu staj müddetince kendileri Harita Genel Direktör
lüğü tardından iaşe ve ibate edileceklerdir. Ancak sınavı kazanan 
bu adayların Ankaraya gelme yol paraları kendilerine ait olacaktır, 
Fotogrametri kolundan açılacak sınava liselerin yalnız Fen Şubesi 
olgunluk mezunları almacaklardır. 

3. - Sınavlar, btanbulda Vefa fü:esinde, Ankarada Ankara er -
kek lisesinde 25 ikinci teşrinde yapılacaktır. 

4. - Sınavlara gireceklerin sınav gününden en az iki gün evvel 
tesbit edilen sınav merkı:zinde bulunmaları ve sınavların yapılacağı 
lise direktörlüklerinaen birine başvurarak kendilerini şehadetname, 
nüfus hüviyet cüzdan. ve fotograflariyle sınav adaylığına kay d 
tirmeleri ve sınav lisesinde toplan .. cak sağlık komisyonunda mua -
yeneden geçmeleri lazımdır. 

5. - Sınavlara 1935-1936 ders yılında liselerin olgunluk sınavlarını 
muvaffakiyetle başararak ş.chadetname almış olanlar girebilecek • 
lerdir. (1673) 2-5406 

POMPEİNİN SON GÜNLERİ 

iktisat \'T elialetinden: 
1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı ıçın behre nüs

hası 21 X 29 eb'ad nda tahminen {SO)formadan ib:ırct olmak üzere 
(1200) nüsha (ARSIULUSAL) işaret kitabının bastırılmasr şart
namesi mucibince onbeş gün müddetle yeniden münakasaya konul
muştur. 

. 2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin !stanıbuld'da Deniz Tica
reti ve Ankara'da Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat et
meleri. 

3 - Münakasa 27.11.1936 cuma günü saat onda Ankara'da Ve· 
katet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da icra edilecektir. İsteklilerin 4~00 liradan i:baret olan muhammen 
bedelin % 7,5 hesabiyle tutarı olan {337) buçuk liralık muvakkat 
teminatı yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1702) 2-5451 

Anlcara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid Necati Bey Caddesindeki dükkan vitrin ve 

şapının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3157 lira 32 kuruştur. 
t.hadle 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vilaye~daim1 encü

menın e yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 236 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek 

için hususi muhasebe müdi;r)üğüne müracaatları ilan olunr. 
(1708 ) 2-5450 

Ankara P. T. T. 
Ba~müdürlüğünden: 

Telsiz verici istasyonunda bulunan 130 tane boş dizel yağı va-
rili pazarlıkla satılacakt r. · 

İsteklilerin 16 2 inci teşrin 1936 pazaı·tesi günii saat 15 de B;ış
müdürlük binasında müteşekkil komisyona müracaatları. 

(1715) 2-5445 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Anliara Telsiz verici istasyonunda yapılacak tamirat pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1150 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi
nat 86 lira 32 kuruştur. Buna ait şartname her gün yazı işleri büro
muzda görülebilir. 

İsteklilerin 12-2 inci teşrin 936 perşembe günil saat 15 de Ticaret 1 
odası ve nafıa müdürlüğünden alınacak fenni ehliyet vesikaları ve 
teminat makbuzlariyle birlikte baş,ırıüdürlük binasında müteşekkil 
komisyona müracaatlarL (1610) 2-5287 

SAYFA 7 

Elektrik münakasa ilanr 

Niğde Belediye Riyasetin en: 
1 - Niğde şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elek lrik pro· 

jesi mucibince yapılacak olan elektrik tcsi~atı 1-11-936 tarihinden i
tibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş-
tur. . 

2 - Münakasa 15 - 12 - 936 tarihinde salı günü saat 15 de Niğde 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- Tesisat üç kısma ayrılmıştır. 
A - Santral binası 2 muhavvile binası; yer altı kablosu için tuğ

la, kum ve direk diplerine konulacak taştan ibaret olup heyeti mec
muasının bedeli keşfi (6420) lira olup % 7,5 teminat akçası (481) 
liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli keşfi 1415 lira olup % 7,5 teminat 
akçası 107 liradır. 

C - 150 beygirlik buhar lokomobilli alternator, tablo, santral mu
havvilesi, santralın diğer teferruatı, santral binası ile şebeke arasın
daki kablo çıkış tertibatı, yeraltı kablosu ve iki adet muhavvile mer• 
kezi teçhizatı ve şebekeden ibaret olup mezkur tesisatın Mersin 
gümrüğünden Niğde'de santral, yerine kadar nakliyesi de dahil ol
mak üzere bedeli keşfi {37974) lira olup % 7,5 teminat akçası 2848 
liradır. 

Bu üç kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Her üçü .. 
ne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu işe ait evrak, şunlardır= Proje ve teferruatı, fenni şart .. 
name, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, mukavelename nümunesi 
Talip olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden !stanbulda Taksimd; 
İstiklal Apartımanında elektrik mühendisi Hasan Haletten· ve An. 
karada Şehir emaneti heyeti fenniye müdür muavini ~ühendis 
Aszm'dan alabi1irler. 

5 - Muvakkat teminat% 7,5 olup kanun mucibince bu teminat 
ve teklif mektubu ihale saatmdan bir saat evveJ belediye riyasetine 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6 - Münakasa 2490 No. lu kanuna göre yapılacaktır. Talip olan
ların bu kanun mucibince ve eksiltme şartnamesinde talep edilen bil
umum vesaikle birlikte o gün münakasada hazır bulunmaları ilan 
olunur. (1603) 2-5276 

·inşaat Usta Okulu 
Dirktörlüğünden: 
Muhammen Cinsi ve 

Muhteviyatr Mikdarr Bedeli 

Harici Elbise 
1 (Ceket pantolon 95 

ve yelekten ibaret 
Harici kasket 100 

2 Hama mhavlusu 60 
Yüz havlusu 240 ---- -

3 Gömlek kravat 
Kazak 

100 
60 

19 50 

1 40 

1 50 
80 

1-
2 30 

Tutarı 
L. K. 

1852 50) 

140 ) 

1992 50 

90) 
192) 

282 

100 
138 

238 

Muvaıi
kat teminatı 

149 44 

21 15 

17 85 

1 - Yukarda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muhammen fiatlariyle 
muvakkat teminat akçeleri yazılı üç parti eşya açık eksiltme usuli• 
le taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale 23-ikinci teşrin-1936 pazartesi günü saat 15 de Ankara .. 
da okullar sağışmanlrğında toplanacak okullar arttırma ve eksiltme 
komisyonu tarafından yapılacaktır . 

3 - Her parti ayrı ihale edilecektir. 
4 - İsteklilerin ihale gününden evvel teminat akçelerini okul • 

Iar sağışmanlığı veznesine yatrımalarr lazımdır, 
· 5 - Bu üç partide mevcut altı kalem eşyanın şartnameleriyle nil· 

muneleri okuldadır Şartnameler istiyenlere parasız olarak veriJir~ 
(1643) ' 2-5359 

Ankara V afiliğinden: 
Mahallesi Sokağı Cinsi Umum No. MetrCilie No. Hissesi 

hane 
Vattarin Vattarin yokuşunda 2031 110 Tamamr 

Müştemilatı: Alt katta: 1 bodrum, 2 oda, 1 kiler, 1 mutbah, l he .. 
la, ve taşlık, 1 kuyu. Yukarda: t, oda, ve büyük 1 pastırmalık. 

Yukarda evsafı yazılı evin mülkiyeti mukaddema 3100 lira bedel• 
le talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatını ifa etmemesinden 
23-11-936 pazartesi günü saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden açılt 
arttırmaya koruııuştur. 

.. Be~eli sekiz sene sekiz taksitte ıstıfa olunacak ve ikinci tertip 
mubadıl bono kabul edilecektir. 

.. İseklilerin 232 lira 50 kuruşluli depozito makbuziyle sözü geçen 
gun ve saatte şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere defterdarlıkta 

_kurulan satış komisyonuna müracaatları. (1660) 2-5369 

l\'Ialiye Vekaletinden: 
Pariste Düyunu Umumiye Komiserliği refakatinde (40) lira 

asli maaşlı (gayri safi tutarı 412 liradır.) müteırcim katipliğe ta
lih olanlarm : 

1 - Yüksek mekteıb mezunu ol.mali, 2 - Askerliğini yapmış bu
lunmak, 3 - Fransızca ve Türkçe lisanlarında bihakkın terceme 
yapacak kadar mükemmelen vakıf olmak (ayrıca İngilizce veya Al· 
manca lisanlarından birine bihakkın vakıf olanlarla en az iki sene 
devlet memuriyetinde hizmet etmiş bulunanlar tercih edilir.) 

4 - Memurin kanunundaki memur vasıflarım haiz bulunmak 
şartlariyle, 20 Teşrinisani 1936 cuma sabahr yapılacak müsabak~ 
imtihanından bir gün evveline kadar tam vesaiki ile birlikte ve ar .. 
zuhali ile Ankara'da Maliye Teftiş Heyeti Riyasetine veya İs. 
tanbul'da Defterdarlığa müracaatları. (1700) 2-5440 

Ankara V afiliğinden: 
Hususi idareye aid anbarlarda yaptır

1

ılacak raf ve saire tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. : 

Muhammen bedeli 758 lira 80 kuruştur. 
İhale 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vil~yet daimt encÜ• 

meninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 56 lira 91 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İSteklilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi görmek için 

hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
(1769) 2-5449 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Leyli okuyucular için Mayıs 1937 nilıayetine kadar alınacali 

olan 2100 - 2700 kilo sade yağı eksiltmesi' on gün uzatılmıştır. Tah• 
mini fiat 85 kuruş ve muvakkat teminatı 172 lira 13 kuruştur. İs· 
teklilerin 21.11.1936 cumartesi günü saat il de fakülteye gelmeleri. 

(1713) ~ 2-5443 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 -· Ankara garnizonu kıtaatı ve müessesatı için 35000 kilo çekir

deksi.7 kuru üzüm 19 - 2. Teş .• 936 tarihine müsadif perşembe gü • 
nü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

:. - Şartname eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda parasız her ~n görülebilir. 

3 - Üzümün tutarı 8750 lira olup muvakkat teminatı 656 lira 
15 kuruştur. 

4 ·-İstekliler kanunun 2 3 üncü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi zarfl;rını belli gün ve saatten evveline kadar 
komisyona vermiş olacaklardır. 

(1623) 2-5306 

\ l LAN 
1 - Erzincan garzinonundaki kıtaatın 450000 kilo ekmeklik 

ununa ihale günü teklif edilen fiat gali görüldüğünden yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ikiııci teşrin 1936 Pazartesi günü saat 11 de 
Erzincan'da Tümen Karargahı binası içinde satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmini bedeli altmış yedi bin beş yüz liradır. 
4 - İlk teminatı 4525 liı:adır. 
5 - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtları 

bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Artırma ve eksilbne ve ihale kanununun 32, 33, 34 üncü 

maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin verecekleri teklif 
mektubları ihale günü saat ona kadar komisyona verilmiş buluna
caktır. 

7 - Bu unun ihalesiM tekarrür edecek bedelinin ü1:rte bin nis
betinde ve teminat mukabilinde avans verilmesi şart Konulmuştur. 

8 - Şartnameyi okumak isteyenler bir adedini 338 kuruş muka-
bilinde komisyonumuzdan alabilirler. (1676) 2-5397 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı ihtiyar.ı için 16000 kilo sade yağı 

27 ikinci teşrin 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de kapalı 
zarfla al ·nacaktır. 

2 - Yağın tutarı 14400 lira olub muvakkat teminatı 1080 lirad·r. 
3 - Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 
4 - İstekliler kanunun 2. 3. nci maddelerindeki vesika ve temi

natla teklif mekutblarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna vermiş bu-
lunacaklardır. ( 1722) 2-5454 

lLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatrnın senelik ihtiyacı olup kapalı zarf

la münakasaya konulan 380000 kilo kuru ot 26 İkinci teşrin 1936 
perşenbe günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Talihlerin teminatı muvakkate olan 570 liralık banka mek
tubu veya mal sandrğ .na yatırılmış makbuzları ile yevmi mezkur
da ihale saatinden bir saat evvel garnizon komutanlığı artırma ve 
eksiltme komisyonuna müracaatları. . 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler h<!r gün öğleden sonra ko-
misyona müracaatları. (1721) 2-5453 

İLAN 
Muhammen 

Miktarı bedeli 
Cinsi Kilo Lira 

Patates 4000 400 
Pırasa 2500 375 
Lahana 2500 375 
Ispanak 3000 525 ilk teminatı 
Kereviz 500 125 
Kurı.; soğan 4000 400 lira 

2200 165 
Kırık ale Askeri Sanat Mektebleri ihtiyacı olan altı kalem yaş 

sebze 30.11.1936 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. İsteklilerin yukarıda cins ve miktarlarına muka· 
bil yazılı muhamen bedelleri üzerlerimlen hesab edilen ilk temi
natı olan 165 lirayı Kırıkkale Askeri Fabrikalar Muhasebeciliğine 
yatırarak Mp. Sa. Al. Ko. na belli P.iin ve saatte gelmeleri. 

(1697) 2-5447 

İLAN 
Corum garnizonunda bulunan eratın senelik ihtiyacı için kapalı 

eksiltmeye konulan 60000 kilo sığır etinin belli vaktında talib çık
madığından ayni evsaf ve şartlar içinde 20.11.1936 cuma günü saat 
15 de ihalesi yap:lmak üzere yeniden kapalr zarfla eksiltmeye ko
nulmu tur. İlk teminatı beş yüz altmış iki lira 50 kuruş olub ihalesi 
Çorum'da Ordu evinde yapılacaktLr. İstekliler içinde teminat mak
buz veya 'banka mektubları da olduğu halde zarflarını belli saatten 
bir saat evvel komisyona verilmiş ve hariçter. istekli olacakların da 
bu zamana kadar zarflarını göndermis bulunmaları. 

(1693) 2-5446 

Ankara inhisarlar Baş 
l\lüdürlüğünden: 

Akçakoyunlu tuzlasında metrük 14 gölün esaslı tamiratı hak
kında ilan edilen günde münakasaya iştirak edecek talib zuhur et
memiş olduğundan 2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 43 üncü maddesi mucibince iş bu münakasa on gün müd
detle uzatılmıştır. 

Taliplerin 17.11.1936 tarihinde saat 16 da 116 lira 93 kuruş temi
natı muvakkate akçalariyle birlikte baş müdürlüğümüzdeki komis-
yonu mahsusa müracaatları ilan olunur. (1704) 2- 5448 

P. T. T. Levazım 
l\f üdürlüğünden: 

'1 - İd?re ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve mikdarda 
kablo tevzı kutusu kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 -:-- Bu malzemenin muhammen bedeli on beş bin üç yüz alt
mış hır (153~1) ve muvakkat teminatı bin yüz elli üç (1153) liradır. 

3 - Eksıltme 9·12-936 tarihinde saat (15) de Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

1 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ederek 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi 
gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik olmaları icap 
eden müteahhitlik vesikasile teklif mektuplarını mezkur kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlıyarak sözü geçen tarihe müsadif çarşamba 
günü eksiltme saatından bir saat evveline kadar o komisyona vere
ceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
lstanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat şubesinden parasız ola-
rak verilir. (1462) 2-5125 

Diyarl:>elilı9 Nafıa Müdürlüğiind~~n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyarbekir<le Sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan yer

de yapılacak Birinci Umumi Müfettişlik dairesi. Birinci Umumi 
Müfettişlik ve Kolordu Kumandanlığı konakları in<;;:atıd • r. Bu in -
şaatm keşif bedelleri mecmuu (230951) lira (26) k~ru~tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık İşleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartn,ıme 
E - Fenni Şartname. 
F - Keşif 
G - Keşif hulaassı, 
H - Projeler. 
İstekliler bu evrakı (12) lir<' bedel m11kahili11de Diyarbekir Na

fıa Müdürlüğünden ali'l>:·ider. İstanbul ve An~ara Nafıa Müdür -
lüklerine gönderilecek olan nüshalardan okuyabilirler. Eski şerait 
ve inşaat müddetinde tadilat vardır. 

3 - Eksiltme 25-11-936 çarşamba günü saat 14 de D. Bekir Nafıa 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A- Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci maddesine uygun 

olarak (12798) liralık muvakkat teminat vermeleri. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös • 

terme si, 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname· 

ye tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi • 
kasını haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline ka:iar Diyarbekirde Nafıa Müdürlüi7ündeki müna-

·kasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmı~ 
olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (167 5) 

Kiralıl(. Daire 
Yenişehir Demirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak No. 
4. Fevkalade manzara. Büyük 
bahçe içinde "6" oda ayrıca hiz
metçi odası. Büyük balkon ve 
taraça ve dolaplar her türlü kon-
forlu. Telefon: 2013 2-5345 

ZAYİ 
İstanbu1dan aldığı:r. No. 288 

ikamet teskeresini kaylbettim ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
müyoktur. 

İt<:lyan tebaasından Un
berto Stravolo 2-5442 

SATIL"IK 

·Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla· 

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağı ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde 
kendisine müracaat, 2-5328 

KiRALIK 
İki Dükan 

Müdafai Hukuk Caddesi Tan 
Oteli bitişiğinde. Talihlerin Tel., 
2547 veya Tan oteline müraca. 
atları 2-5439 

ZAYİ 

(Bahçeli evler kooperatifinin 
emrine ve Sümer Bank üzerine 
verdiği 206114 numaralı altı yüz 
liralıK' çeki kaybettim. Hükmü 
yoktur. İsmet Akkoyunlu) 

Daima sabit 

2-5405 

ZAYi 
Reşadiye Müftüsü kocam Mus

tafa Nuriden muhassas maa~ıma 
ait resmi senedi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan bu senedin 
hükümsüz olduğu ilan olunur. 

Tokat: Reşadiye kazasının 
Feslek köyünden Mustafa 
Nuri karısı Parlak 

2-5452 

KORSECİLERE MÜJDE 
Her türlü birinci nevi ku

maş, lastik ve umum korse ve 
kasıkbağı levazımatı, rekabetsiz 
fiatlarla ancak "YILDIRIM,' 
mağa?.asında bulabilininiz. 
PERAKENDE VE TOPTAN 

SATIŞ 
Adres; Beyoğlu, İstiklal cad. 

Eski Terko3 çıtcmazı No. 5 İs-
tanbul. 2-5401 
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ASKERi FABRiKALAR UM UM MUDURLOGU 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

31 / 5/ 937 güniine kadar yevmiye asgari beş azami 10 kilo sığır eti. 
31 / 5/ 937 gününe kadar yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 
Azami miktar üzerinden sığır etinin muhammen bedeli 372 lira 
Azami mikdar ü:rerinden ekmeğin muhammen bedeli 837 lira. 
Muhammen bedelleri ile miktar ve cinsleri yukarda yazılı erzak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de ayrı ayrı açık ek:;iltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin Eığu eti 

için l.7 lira 90 kuru~ ve ekmek için 62 lira 78kuruş muvakkat temi -
nat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü mad<lelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1682) 2-5408 

l•mrz :;~L~ MOD~FAA VEKALETİ 
:.\TIN ALMA KOMıSYONU İLANLAR 

BİLİT 
1 

Yapı tamiri: Ankarada baraka ve ahır tamiri işi pazarlığa kon• 
muştur. Keşif tutarı : 1368 lira 85 kuruştur. 

Keşif ve şartnam~si parasına karşı İnşaat şubesinden verilecek· 
tir. İhalesi : 23.11.1936 Pazartesi günü saat on birdedir. İlk temi· 
natı : 102 lira 67 kuruştur 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
nun 2, 3 cü maddelrinde istenen belgelerle pazarlık 
tında M M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. 

BİLİT 

sayılı! kanu
gün ve vak· 

(1671) 
2-5385 

1 - Umum tutarı 10.700 lira olan 1850 kit(') keten ipliği müna
kasasına istekli çıkmadığından pazarlıkla alınncaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün icomis· 
yona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 802,5 liradır. 
4 - İhalesi 23.11.936 P. ertesi saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikalarla kanuni ilk teminatları ile birlikte iha~e 
gün ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko, na gelmeleri, (1656) 2-5364 

KİRALIK KONFORLU İYİ MANZARALI DAİRE 

Altı oda büyük hol alaturka alafranga klozet banyo Dikmen as
falt caddesi üzerinde 2 numaralı apartıman içindekilere ve 
Telefon: 3949 sorula. 2-5312 

Ankara Ceza Evi 
Direktörlüğünden: 

Ankara Ceza evinin 936 mali yılı ihtiyacı için (56) kalem ilaç 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin % 7 ,5 teminatı muvakkate akçesi olan (84) lira ( 4) 
kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankara Defterdar· 
lığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle birlikte yevmi iha· 
le olan 30.11.936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Cumhuriyet Müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ve mua· 
lecenin cins ve evsafını ve şeraitini anlamak üzere Cebecide Ceza 
evi Direktörlüğüne müracaatları. (1714) 2-5444 

KIRMIZI 

BEYAZ SEK 

BEYAZ OÖMİ SEK 
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Açık satmak isteyenlere hususi şartlarla litresi 22 kuruşta~Jl. 

,_,. 
İngiliz lianzuk eczanesi labo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze. 
rinde tertib edilmiştir. 
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imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıJtır. 

• • • ... .. ' • • • • "'lo ~ • 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Stavisky Skandalı 
GECE 

Ave Maria 
Benjamino Gigli • Kate Fon Nagy 

Tarafından temsil edilmiş emsalsiz 
bir aık ve musiki filmi 

ilave olarak : Paramunt Jurnal 

BUGÜN BU GECE 

ÇILGIN GENÇLİK 
William Powell • Jean Harlow 
B~tan başa zevk, neşe ve eğlence 

fi 1 mi 
Ayrıca: Dinarlı Mehmed ile Cim 

Londos'un Atinada yapılan 
heyecanlı güreşleri 

Halle Matinesinde. Düşkün Kadın 
( Greta Garbo ) 


