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Güntklik 

KtJÇtJK SANATLAR KONGRESİ 
Kemal ONAL 

Her gün yerli yabancı binler
ce ziyaretçi ile dolan küçük sa
natlar ve el itleri sergisi, her ke
se geçmit zamanlardaki türk kül
türü için genit bir hayranlık hini 
vermekle kalmamaktadır. Sergi 
bize, ağır tartlar içinde bile özü
nü saklıyan, türk sanatının inki
ıaf, istidadını, müjdelemit ve he
pimizde ileri için kuvvetli ümid
ler yaratmıştır. lktisad vekaleti 
de sergiyi tanzim ederken, yüksek 
bir istikbale yarayacak bütün ruh 
ve madde unsurlarının, mazideki 
türk kıymetleri içinde yattığım 
göstermek iıteınişti. Vekaletin 
bunda muvaffak olduğunda hemen 
herkes müttefiktir. Ancak küçük 
aanatlar v·e el itleri mevzuunun 

· yalnız görüt ve anlayıtla hal
. ledilemiyeceii ve belki bunun, bü
yük meıele için iyi bir girit m~ 
todu olacağı tüpheıizdi. Bu ae
beble İktisad Vekaleti de, mevzuu 

· bir kaç yıldanberi kendi bünye
sindeki ayrı bir ihtisas kadrosuna 
tetkik ettirmit, karar safhasına 
geçerken de mevcudu tesbit ma
hiyetinde sergiyi hazırlamııtır .• 

İktiaad Vekili B. Celal Bayar' -
ın dün açtığı küçük sanatlar ve 
el iıleri kongresi, böyle bir hazır-

• lıktan sonra çalıımalarına bafla
mıt bulunuyor. Verimli kararlar 
alacağı ıüphesizdir. 

Kongreyi teıkil eden küçük 
sanat mümesailleri; meslekleri i
çin dileklerini tesbit ebnekle be
raber vekaletin küçük sanatlar i
çin hazırladıiı kanun liyiha11 Ü· 

zerinde de dütünc:lüklerini bildi
receklerdir. lktiaad Vekili ha
zırlanan layihanın ana hatlarını 
açıı nutuklannda aüzelce izah 
etmiılerdir. Türkiyede, küçük sa
natlarda, büyük endüstriye müva
zi olarak iyi bir istikbale doğru 
ilerleyecektir. Yanlıt düşünebilen
lere, büyük ve küçük sanatların 
biribirine zıd değil, biribirini ta
mamlıyan itler olduğunu burada 
ıöylemek yerinde olur. Bu hük
me yalnız mantık kuvvetiyle de
ğil büyük aanayiin inkiıa-f ettiği 
muhitlerdeki tetkik ve müıahede 
ile de varılmııtır. Küçük sanat; 
hemen her yerde, en az ve çok ba
ıit vasıtalarla da kıymet yarattı· 
ima aöre, bu sahadaki ilerleyİf bü
tün yurdu kucaklıyan bir hamle de
mektir. Yeniden 11kı bir disipline 
tabi bıtulmakla beraber öğretme 
ve yetittirme '9'Ultal&nnm genit
letilmesi, memlekette küçük aa
·n&c: alıiblerini kolaylıkla artıra· 
Caktır. Bu; milyonlarca· yurdda
tın Türkiyeyi imara İftirak etme
ai ve refaha kavuıması demektir. 

Küçük sanatlara verilen yeni 
sehrede fU hatları görüyoruz : 

Sanatın sıkı mürakabesi; kıy
( Sonu 2. iaci sayfada) 

Bugün 
İç sayf alarmuzda 

iKiNCi SAYFADA: 
Her weyden biraz - İç haberler 
- Dil k<>feıl - Dütüniifler: U
yanan prk. 

VÇONCO SAYFADA: 
Gene pamuk (Tahsin Coıkan) -
Dıt haberler - Son dakika. 

DORDONCO SAYFADA: 
Yabancı guetelerde okudukları· 
mıs: İtalyanın dlf politika11 -
Tefrika: Cengel kitabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Haberler - Tefrika: Bilinmiyen 
iman. 

:AL TiNCi SAYFADA t 

El itleri aercialnde roportajlar. 

• 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

C. H. P. il kongrelerinde 
Birer mebus müşahid olarak 

bulunacaktır 
Cumhuriyet Halk Partisinin iki senede bir yapılmakta olan il kongrele• 

rine memleketin her tarafında başlanmak üzeredir. Partinin, memleketin 
siyasi ve içtimai hayatında güttüğü yüksek maksadın tahakkukunu kolay-

laştırmak, inkişafını arttırmak ve hızlandırmak ve Parti faaliyetiyle hükü
met idaresi arasında daha sıkı bir yakınlık ve daha ameli bir beraberlik te• 
min edilmek için Parti Genbaşkurunca alınan kararın tahakkuku derecesini 
yakından tetkik ve müıahede etmekle beraber bu kongrelerde Partili vatan. 

datların millet ve memleket iılerinde ileri ıürecekleri fikir ve mütalealara 
yakından temas etmek ve kongrelerin dilek itleri üzerinde serbest münaka• 
paı ve keza tüzük hükümleri içinde yapılacak seçimlerin ıerbestçe cereya
nı maksadiyle bu yıl il kongrelerine Büyük Millet Meclisi üyelerinden mü
fahid sıfatiyle birer mebus iştirak ettirilmeıi Partice karar altına alınmıttL 

Dün · saat on befte Parti merkezinde Dahiliye vekili ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kayanın batkanlığrnda toplanan Gen· 
yönkurulda bu maksatla il kongrelerine mütahid olarak ittirak edecek olan 
mebuslar da hazır bulunmutlar ve bu vazifeleri hakkında kendileriyle gö
rüşmeler yapılmıftır. Bu münasebetle Şükrü Kaya tarafından Parti ve mem
leket itleri üzerinde umum! bir haabihal de yapılnuıtır. - A.A. 

Vilay~t kongrelerinde müşahit olarak 
bulunacak 

• 
Afyonkarahiaarda Numan Aksoy 

(Antalya); Amasyada Ziya Karamur
sal (İstanbul); Ankarada Dr. Hakkı 
Şinasi Erel (İstanbul); An tal yada En
ver Adakan (Balıkesir); Aydında Ki
mil Dursun (İzmir); Bahkesirde Edip 
Ergin (Mardin); Bilecikte Nakie Er. 
gün (Erzurum); Boluda Adnan Men
deres (Aydın); Burdurda Rasim Ferit 

Kamutayın 
Bugünkü toplanb~ı 

Kamutay bugün saat on beşte top
lanacaktu. Ruznamede 932 yılı hazine 
umumi hesab:na ait kanun layihası, is
pirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 932 

yılı son hesabı kanun layihası, Yozgad 
mebusu Emin Draman'ın arzuhal encü· 
meninin 226, 228, 240 ve 253 sayılı ka
rarlarının umumi heyette müzakeresi
ne dair takrirleri ve arzuhal encümeni 
mazbataları, Kamutay mayıs, haziran, 
ağustos, eylUl, ilkteşrin ayları hesabı 

hakkında mürakiplik raporu vardır. 
Birinci müzakeresi yapılacak mad

deler arasında askeri ve mülki tekaüd 
kanununun ikinci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi, mühendislik 
ve mimarlık hakkındaki kanuna ek ka
nun layihaları, subay ,ve askeri memur
ların tekaüdü için rütbe ve sınıflarına 
göre tayin olunan yaşları bildiren 2272 
.ayılı kanunun değiştirilmesine dair 
kanun projesi, Türkiye cümhuriyeti 

(Sonu 2. inci sayfada) 

ViYANA KONUŞMALARI 

HAKKINDAKi TEBLIC: 

vusturya ve Macaris
tan~ siİahlanma hak-
kı teyid olunuyor 

Habeşistamn ekonomik iş
letmesine Avusturya ve Ma
caristan da iştirak edecekler 

ıiıebuslanmız 
Talay (Niğde); Çanakkalede GI. Kazım 
Sevüktekin (Diyarbekir); Çankırıda 

Rifat Araz (Ankara); Çorumda Dr. Mit
·hat Atlrok (Zonguldak): Çoruhta Ali 
Barlas (İstanbul); Denizlide A. Hilmi 
Arğa (Kayseri); Edimede Sadettin 
Uraz (İstanbul); Erzincanda Hikmet 
Işık (Erzincan); Erzurumda Dr. Rıza 
Levent (Mardin); 'Gaziantepte Rifat 
Karadeniz (Trabzon) ; Giresunda Ali 
Dikmen (Kocaeli) ; Gümüşhanede Hay
dar Rüştü Öktem (Denizli); İçelde A. 
Rıza Türel (Konya); Ispartada Behçet 
Günay (Urfa); İstanbulda H. Hayri Tan 
(Kocaeli); İzmirde Haydar Çerçel (Af
yonkarahisar); Karsta Muhittin Dinç
aoy (Urfa): Kayseride Eşref Demirel • 

(Sonu 2. inci sayfada) 

lnwliz - İtalyan anlaşması 

B. Grandi yakında 
Romaya gidiyor 

Romadaki İngiliz elçisinin, 
A.kdeni:s anla§ması hakkın
da 8. Musolini'nin fikrini 
aorduğu hakkındaki haber 
yalanlanıyor. 

Londra, 12 (A. 
A.) - Deyli Meyl 
gazetesinin 
bildirdiği· 
n e göre, İtalya
nın Londra büyük 
elçiai B. Grandi, 
Yakmda Rom•· 
y a gidecek ve 
Akdenizde 
İngiliz • italyan 
münasebet• 
1 e r i n i n tan• B. Grandi 
zirni hakkında bazı konuşmalarda bu
lunacaktır. B. Grandi, Romadan Lon
raya müsbet cevabla dönecektir. İngi
liz hükümetinin azalarının çoğu, zama
nın anla,mazhkları izalelcye hassatan 
elverişli olduğu fikrindedir. Londrada 
B. Musolini tarafından izhar edilen 
dostane hisler memnuniyetle kaydedil-

(Sonu J. üncü sayfada) 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE S KURUŞ 

B. Celal Bayar, küçiik sanatlar ve elifleri kongresinde nutuk verirken 

KÜ<;ük sanatlar · ve · elişleri 
kongresi· dün . açılclı · 

« •• Büyük sanayi hareketinin yam başında, 
aded itibariyle. mühim bir ekseriyet teşkil 
·eden küçük sanatlarda radikal bir milli 

kalkınnıa devre sine girmelidir» 

' 
İktisadi kalkınma siyasetimizi, ek-

siksiz; programa göre, takib eden eko
nomi bakanlığı, sergiden sonra, dün de, 
"birinci küçük sanatlar ve elişleri kong
re''sini toplamak suretiyle bize rasyonel 
çalı~manın yeni ve güzel bir misalini 
verdi. 

Dün, öğleden evvel vekalet konfe. 

iSPANY A 

(Celal Bayar'ıa açış çöylevinden) 

rans salonunda saat onda toplanan kong· 
reye 228 murahhas iştirak etti. Bunlar
dan 146 sı muhtelif vilayetlerden gel
mişti. Aralarında tezgahı, gergefi, önU, 
makinesi başından ayrılarak derdini an
latmağa gelmit erkek ve kadın sanat· 
kirlanmız, küçük sanatlara ve elişleri 

(Sonu S. inci sayfada) 

iHTiLALi 

B. Azana zaferden emin 
General Frankonun kardeşi İtalyan gazete

•• • cilerine İspayanın müstakbel reııını 

• hakkında izahat verdi 
Barselon, 12 

(A.A.) - B. Aza
na. bir kaç gün 
dinlenmek üzere 
bulunmakta oldu
ğu Montserrat'r zi
yarete gelmiş o. 
lan fransız gaze
cilerine şöyle de
mıtir: 

''- Galebe ça
lacağımıza kani· 
im. Madrid'in düş. 
mesi, bizim teslim 
olmamız manasına 

gelemez. Biz, İs
panyanın hüriye
ti için çalışıyoruz, 
Madrid'i kurtar
mak içn değil." 

Napoli, 12 (A. 
A.) - General 
Franko'nun kar• 
deşi binba'ı Ra
mon Franko bu 

Yukardaki harita, Madrid'ln :ıl.btındaa sonra tam·amea 
General Franlconua hükmiJ. altına girecek o1aa 

eraziyi gösterm~kt~dir. 
aabah Vulkanya 
vapuruyle buraya gelmiştir. Binbqı Ramon Franko, gazetecilere 

beyanatında ezcümle demittir ki: 

Viyana, 12 (A.A.) - İtalyan • Avus
turya • macar konferansı dolayısiyle 
neıredilmiş resmi tebliğ, Avusturya ve 
Macaristarun aililılanma hakkım teyid 
etmektedir. Tebliğ, Macaristan ve AvuL 
turyanın İtalyan habet imparatorluğu
nu tanımaya karar verdikleri ve Habe
fİ8tamn ekonomik sahada işletilebilme
sine ittirak hususundaki macar ve Avuı
turya hükümetleri tarafından izhar edi
len arzunun İtalya tarafından nazan i. 
tibare alınacağını ilive etmektedir. 

DOST GAZETECİLER ARASINDA : 3 
.. _ fapanyada lurallığm yeniden IN-

rulmuı muhakkak surette llznn bir fe1 
değilcijr. Çüııkil kırallık daima ıeçimlis
lilder doğunnuttur. 

Gelecek toplantı Budapeftede 
yapılacak . 

Viyana, 12 (A.A..) - ~~ma proto
(Soau 1. ıacı uy/ada) 

SON tNTtBALAR 
" 

Doıt yugoılav gazetecilerinin Ata· 
tUrk, devlet adamlaru:nız, ve kemalist 
Türkiye hakkında ıöyledikleri o kadar 
biribirinin aynıdır ki, yazının devamı
nın tekrar olmasından korkuyorum. 

ıresea-:Atatilrk'ü, LjUbljana'da çı· 

bn Slavence gueteıinin =--,muharriri . 
Dr; lftmbçlA: . 

- İlk bakıfta onda Oıt insanlığın 
bUtün tezahürleri, bilhassa muhitini 
kendisiyle beraber kaldırma iktidarı 

biaaedilir. 
Belgrad'da çıbn politika pzeteal

nln muharriri R. lı(. Yuaimovitch: 
-Atattırk, ne yalms>biiyilk bir ct... 

(Soaıı 4. aaca aqfada). 

Milli bükümet başlangıçta ukerl ma
hiyette olacak ve sonradan, ltalyada ol
duğu ıibi korporatif matem üzerinde 
kati surette kurulacaktır." 

İtalyaya se,ahatinin mabadı hakkın. 
daki suale de binbaıt Ramon Franko !" 
cevabı vermiftir: 

.. _ Bu buiuata bir teY tayliyemlce
.(Soaa J. lacil aylada) 



SAYFA 2 

HER 
1 ŞfEY.(Q)fE:N il 1 
--------~ü~A~ 
Hakikatin snal eklinde ifadesi: 

La Tribune des Nations gazetesinde okuduk: "Türkiye şu esnada ehe· 
miyetli bir rol oynuyor. Bir yandan Balkan anlaşması ve küçük antant 
devletleriyle münasebetlerini sıklaştırıyor; öte yandan şarlun diğer müs
/üman devletleriyle: /raıtj Irak ve Efganistanla bağlarını kuvvetlendiri. 
yor. 

Coğrafi vaziyeti dolayısiyle Türkiye, gitgide, bir cazibe merkezi - ve 
ilave edelim • aksiyonu Pragdan Bağdada ve Belgraddan Kabile kadar 
kendini bisscttıren bir istikrar unsuru haline geliyor. 

Büyük asker, büyük. imparatorluk in~cısı Kemal Atatürk, '!Ynl zaman· 
da, büyük bir diplomat mıdır?,, 

lstiklil mücadelesinin birinci gününden bu ana kadar, Türkiyenin ha

kikatleri arasına girmiş olan bütün hadiseleri müşahede edebildikten son. 

ra, muharririn bu suali sormasına lüzum var mıydı? 

Fakat bazı fikirler, sual şekli altında, sahibinin samimt d~ünceterini 

ifade ederler. 
La Tribüne des Nations muharriri de, belli ki, düşündüğünü söylüyor. 

Pamuktan şoseler: 

Evet, yanlrş okumadınız: pamuktan şoseler. Tıpkı pamuktan, yahud 

pamuklu gömlek, hırka, kostüm gibi ... 
Amerika - böyle yenilikler başka yerlerde görülür mü - §İmdi de pa

muktan yollar yaptırıyor. Çünkü; evvela, Amerikada pamuk fazladır: son

ra da, bu çeşid yolların çok dayandığı yapılan tecrübelerle sabit olmuştur. 

Bu yollarda pamu1ı: bitümle birlikte ve yolun temeli ile üst tabakası a

rasrnda sağlamlaştırıcı madde olarak kullamlmaktadır. 
Amcrikada, yılbaşrndan önce, bu nevi yollardan 400 mil inşa edilmiş 

olacaktır. Devlet yoIJarı komiser muavininin dediğine bakılırsa böyle pa· 

muktan şoseler yakın zamanda unıumilcşecektir. 

Pamuk istihsalimizi fazlalaştrrmağa bakalım: görüyoruz ki pamuk şim· 

diye kadar ham madde olarak bir takım endüstrilerde kullamlırkcn, bugün, 

taş ve toprak gibi, inşa malzemesi haline gelmiştir, 

1bret alalım ve pamuk yetiştirmeğe bakalım. 

Kamere seyahat: 

U L U S 

l\f ersin ve l(arsta 
Birer hayvan borsası 

kuruldu 
İktisad Vekaleti müfettişlerine yap

tırdığı muhtelif tetkiklerde Kars ve 
Mersin vilayetlerinde bilhassa hayvan 
ihraç edildiğini, fakat bu mmtakalar
daki hayvan piyasalarında hiç bir is
tikrar olmadığından fiatlar gelişi güzel 
oynamakta olduğunu görerek piyasaya 
muntazam bir seyir vermek düşüncesiy
le bu vilayetlerde birer hayvan borsa
sı kurulmasına karar vermiş ve dahili 
talimatnamelcrini de hazırlıyarak bu 
hususta hükürnetin tasvibini de almış
tır. Vekiiletin kararlaştrrdığına göre 
Mersin vilayet borsasının hududu Sey· 
han vilayeti ile Alata çayı arasındaki 

ovalık ve dağlık mıntakaya kadar u

zanmaktadır-
Bu hayvan borsalarında her nevi da

var, kümes hayvanatı, deniz kaplumba· 
ğası ve bu hayvan etlerinin topdan alıw, 
satını mukavele ve teahhüd muamelele
ri cereyan edecektir. Borsada alım sa
tımı bu talimatname ile kararlaştırılmış 
hayvanatın borsa haricinde alınıp sa
tılması ve bunlar hakkmda teabhüd ve 
mukavele icrası bundan böyle yasak e
dilmektedir. Borsaya satılmak üzere 
getirilen hayvanların barınması ve yem 
yemeleri için kapalı barakalar yapıla
caktır. hayvanlar sağlık zabıtası kanunu 
na tabi olacaklarından hayvanların mu
ayene ve karantineleri vekaletin yaptıra
cağı fenn~at içinde olacaktır. 

İlk tedrisat müfettişliği 
Açık bulunan şehrimiz ilk tedrisat 

müfettişliklerinden birine Urfa vila
yeti ilk tedrisat müfettişlerinden Gazi 
terbiye enstitüsü mezunlarından B. Ne
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I 

Vilayet '{ongı~eleri nde müşahit olarak 
llulunacak 

(Başı 1. inci sayfada) 
(Ankara); Kırklarelinde Nuri Tuna 
(Muğla); Kocaelide Dr. H. Vasıf Som. 
yürek (Balıkesir); Konyada Şevket Er
doğan (Gümüşane); Kütahyada Ragıp 
Akça (Kocaeli); Malatyada Gl. İhsan 

· Sökmen (Giresun); Manisada Kazım 

Okay (Konya); Maraşta Hazım Börek
çi (Kırşehir); Muğlada H. Mehmet So
mer (Kütahya) ; Niğdede Reşit Özsoy 
(Kayseri); Orduda İsmail Sabuncu 

Kamutayın 
Bugiinkü toplantısı 

(Başı 1. inci sayfada) 

ile Yunanistan arasında 20 haziran 934 
tarihinde yapılan Meriç • Evros ırma
ğının her iki kıyısında yapılacak idro
lik tesisatın tanzimiyle alakalı anlaş

manın tasdikine dair olan 2719 sayılı 

kanuna ek kanun layihası, Giresun me
busu Hakkı Tarık Us ve iki arkadaşı· 
nın, hafta tatili kanununun dördüncü 
ve beşinci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına daiı kanun teklifi, harbın ö
nünü almıya mahsus Cenubi Amerika 
muahedesine cümhuriyet hükümetince 
vukubulan iltihakın tasaikine dair ka
nun projesi ve hükümetçe idare olunan 
inhisarlann 1650 sayılı kanunun meri
yetinden evvelki seneler muamelatına 
ait son hesaplar ve bilinçolarının tet
kikine dair rapor vardır. 

Maliye meslek 
mektebi 

mebuslarımız 
(Giresun); Rizede Hamdi Yalman (Orı 
du); Samsunda Şükrü Koçak (Erza 
rum); Sinopta Vasıf Çinay (Malatya); 
Sıvasta M. Ali Yörüke! (Samsun); Te. 

kirdağda Ragıp Özdemiroğlu (Zongul• 

dak); Tokatta Hilmi Çoruk (Mardin): 

Yozgadda Atıf Tüzün (Çoruh) Zonguı .. 

dakta Halit Onaran (Burdur). 

'Geri kalan vilayetlere gidecek me• 

buslarırruzı ayrıca bildireceğiz. 

Gündelik 

KtJçUK SANATLAR KONGRESi 
(Ba~ı 1. inci sayfada) 

metli sanatkar lan ön safa alacağı 
gibi geridekileri de yetiımeğe 
sevk edecektir. 

Hayatlarım küçük sanatlara 
vakfedenler; biribirlerine teaanüd 
bağıyle sarılacaklardır. Onların 
tesanüdü; ucuz kredi, iyi fiat, bol 
iş yaratacaktır. Devlet bu tesanü· 
dün koruyucu muhitinden ayrıl· 
mak gafletinde bulwıacaklara mü
samaha gösterecek değildir 

Küçük sanatlarımız, devletin 
kültürel yardımını da yanında bu· 
lacaktır. Bütün emeklerini soy. 
auzlaşmq bir sanat eseri üzerinde 
tüketen binlerce sanatkar; türk 
kültürünün yüksekliğini ve İnce-
liğini tafıyan resimlere, nümune
lere kolayca kavuşacaklardır. Bun 
lan devletin yetittirdiği müstesna 
ehliyet ve istidatlar hazırlıyacak· 
br. 

Bu, bir romanrn adı idi. Fakat lngilterede " Y ı 1 d ı z 1 a t a r a ı ı 
cemiyeti,, isminde, merkezi Liverpulda bir cemiyet vardır ki kurula. 

Jı üç sene olmll§tur. Bu ~fer de cemiyetin, Londrada bir şubesi aplmış
tır: maksadı yıidız/ararasr seyahatlere halkı alakalandırmaktır. Reis Pro· 

fesör Low: "Arzumuz aya veya diğer yıldızlara derh8.1 seyahat etmek de

lildir. Bunun için l§zım olduğu düşünülen aletlerin inşası, sanırım ld, yüz

lc:rce yıl sonra tahakkut edecektir.,, demiştir. 

jat tayin edilmiştir. 

ÇAGRILAR 
, Yakında derslere başlıyor 

Küçük sanatlarda ilerilik, bu 
meslektekilerin yarattığı maddi 
ve manevi her kıymette, milli 
menfaati, milli zevki; en yüksek 
derecede tecelli ettirmekle kalma· 
yacaktır. Bu ilerleyiş milyonlarca 
sanatki.rm içtimai kuvvetini artı. 
rarak küçük sanat sahihlerinin de 
büyük milli hamle içinde ileri bi
rer yurddq olmalarım temin ede
cektir. 

Oyle ise şimdiden böyle bir cemiyet te~kiline ne lüzum vardı? 
Ancak, ümid ve iman ... Bu11lar ne büyük iki kuvvet kaynağıdır/ 

lrl<lia ,.c an1n~ılıın: 

Geçenlerde açılan bir sergide 
••Gençlik,, adıadaki eserini teşhir e. 
den bir ressam. kendinden memnun, 
arkadaşiyle ~öyle konuştu: 

- Bundan daha. güzelini hiç bir 
zaman yapamıyacağım! 

ôıeki cevab verdi: 
- Bo1 yere üzülme, cesaretin de 

7irrılmasın/ KimbiliT, belki günün 
birinde..,, 

Elişleri sergisi 
Pazar gününe kadar 

açıktır 

GVNLOK 

Dedikodu nasıl yapılır? 

- Görıiyor musun? Bayan Saadet, 
kimbilir nereye bakan Bayan Hüsniyeye 
baJcaa Bayan Melihaya, bak nasıl bakı· 
yor? 

TAKViM . .. .. . , 
3I !lırteırin 

27 Şaban 

Kuun 

13 SONTE§RİN 1936 CUMA 

1352 

'Güneşin Cloğması 

Güneşin batması 

135S 

6 

~.45 

16,53 

- Çanakk:alenin ~Uf bayramı 

- Ulu Önder Atatürkün 1919 da yurdu Jiurtarma 
tedbirlerini hazırladığı Şişlideki evlerine törenle 
bir kitabe konuldu. 

.............................................................. 

Bugün heyeti umumiyeden sonra 
dahiliye encümeni toplanacaktır. .. "' 

GUmhük ve inhisarlar encümeni 14. 
XI. 936 cumartesi günü saat 10 da top
lanacaktır. 

DlL KÖŞESİ: 

Bir spor yazısından: 
"Daha ilk dakikadan itibaren galip 

bir oyun tarzı aldılar.'' 
l - "Galip bir oyun tarzı" denile. 

mez. Bir oyun tarzı galibiyetin saiki o
labilir ama bizzat "galip" diye vasıf· 

Janclırılamaz. 2 - Bir oyun tarzı "alı. 

namaz". Bu tabir "banyo almak0
, "tak

si almak'' gibi yanlış ve zevksiz bir 
ifade tarzını hatıra getiriyor. Bu cüm
le şöyle doğru olurdu: ''Daha ille daki • 
Iradan itibaren üstün· bir oyun göster
meye b~ladılar.'' 

••• 
0'Kimscde Ks yok.'' 
Maçı seyreden seyirciler hakhnda 

kullanılıyor ve kimseJJİn ses ''karmadı
ğı anlatılmalc isteniyor. .Acaba bu in. 
sanlar ~slerini mi kaybettiler? Hiç 
§Üpbesiz ki sesleri vardır. Fakat susu
yorlar. Tek böJ§ına "ses yok" denilebi
lir ama "kimsede ses yo'll' doğru değil . 

*** 
'' ... Beşiktaş kalesine bir gol soktu." 
"Gol'' neye derler? Topun kaleye 

girmesine. Şu halde "gol'' tabirinde e
sasen "kaleye sokmak,, manası mevcud 
olduğu için bunun bir daha tekrarlan
ması yanlr§tır. Tıpkı bunun gibi dik. 
kat etmeden daima kullandığımız "gol 
atmak'' tabiri de yanlr§tır. Doğrusu 
"gol yapmak .. tır. 

Profesör NimbaS'ün maceraları: Hesapsızlık... (Le /ouraal'der;) 

Maliye Vekaletine bağlı memurla

rın mesleki bilgilerini artırarak isteni
len randımanı alabilmek gayesiyle açı
lan Maliye Meslek mektebinden geçen 
sene on birinci devreden 68 ki~i mu· 
vaffakiyetle mezun olarak diplomaları
nı almışlar ve hepsi de tayin edilmi,~ 

lerdir. 
POLiSTE: 

KemalONAL' 

Bu sene mektebe 60 kişi talebe ola· 
rak alınacaktır .. Şimdiye kadar maliye 
taşra teşkilatından 16, vilayet idarei 
hususiyelerinden S ve merkez teşkila· 
tından da 14 memur ilk sınıfa daimi 
talebe olarak kaydedilmişlerdir. Mek
teb tedrisata başlıyabilmek için gerek
li hazırlıklarını bitirmiştir • 

Araba bir adama çarptı 

Talebe kaydı tamam olur olmaz, bu 
ayın ortasına doğru muntazaman ders
lere başlanacaktır. 

Abdürrahman isminde bir adamın i• 
daresinde bulunan bir çift atlı arabası 
dün Atpazarı çarşrsından geçmekte olan 
Bekir isminde bir vatandaşa çarpmıf 

ve yere düşürerek göğüs ve başından 
yaralanmasma sebcb olmuştur. Araba· 
cı yakalamnıf ve yaralının tedavisi yap 
tırılmıştır. 

UY AN·A'N SARK ., 
Bizim "şark'' muzdan 

bahsediyorum. Trakya
dan sonra şimdi kalkın
ma sırası şark vilayetle. 
rimizindir. Yurdun do
ğu ve batısındaki iki U• 

cu, bugün iki enerjik 
devrim adamının idare. 
si altında, "büyük Tür
kiye" idealine doğru dev 
adımlarla ilerleme yo
lundadır. 

Kazım Dirik'in Trak. 
ya'daki inşa ve organi
zasyon işleri hakkında 

bize antattıklanndan 
duyduğumuz sevinci 
Tahsin Uzer'in. prk vi
liyetlerinde başarılmıı 

ve başarılma yolundaki 
eserleri izah eden beya. 
natı tamamlamıştır. 

Medeniyet, inkılab re
jiminin bayrağı altında, 
medeniyeti doğurmuş O• 

lan toprakları, asırlarca 
süren bir ihmalden son. 
ra, yeniden fethe çık-

mıftır. Cumuriyetin ye• 
tiştirdiği genç ve ener. 
jik fetih ordusunun si
lahları, top veya tüfek 
değil, yol, mekteb ve 
maki nadır. 

Yurdumuzun en güzel, 
tabii servetler bakımın
dan en talili bir köşesi, 
yaratıcı ellerin dokunu. 
şiyle, asırlardır rüyasını 
gördüğü imar ve refaha 
doğru yürümektedir. 

Üzerini kaplayan pas 
tabakası silindiği zaman, 
çelik bütün kudret ve 
salibetiyle meydana çı
kacaktır. 

Tahsin Uzer'in söyle
dikleri arasında şu nok. 
tayı kendi kendinize na
sıl defalarca tekrarla
mazsınız: ''Ağrı vilayeti 
elektriğe kavuşmuştur." 

"Ağrı" denilince ha
yalinizde canlanan man.. 
zaranın ne olduğunu bi· 
tiyorum: Üstünden kuş 
uçmayan, kerven geçme
yen, eşlriyaların hükmet. 
tiği bir korku ve dehşet 
diyarı. 

Şarktan. bundan böyle, 
ardı kesilmeden gelecek 
olan haberlerin bu haya· 
1i zihninizden büsbütün 
silerek yerine bir cennet 
manzarası resmedeceği 
gün uzak değildir. Bu 
kadarını bilmemiz de ka
fidir: dün ortaçağ ka. • 
r.utlığı içinde yüzen, or• 

dunun silah kuvvetine 
müracaat etmek mecbu
riyetinde. kalmış olduğu 
yere bugün elektrik gir. 
miştir. 

Elektrik, yol ve me k· 
tch: medeniyet ışığını 
beraberinde götüren bi. 
rer can damarı halinde 
şark vilayetlerinin sarar
mış yüzüne renk getiri. 
yor. 

Şarkta üniversite kur. 
mak, daha dün rüyada 
bile görülemiyccek ka· 
dar mantıksız bir hayal· 
ken, yarın hJkıkat ola• 
caktır. 

Her geçen gün yalnız 
zaman içinde değil, me· 
kin içinde de yurdun 
bu güzel köşeleriyle a. 
ramızdaki mesafeyi sÜ• 
ratle azaltıyor. Ortaçağ. 
dan yirminci asra geçiş 
yıllarm çerçevesine sığ· 
maktadır. Ve yarın, bir 
tayyare sizi, bir günden 
daha kısa bir zaman için. 
de Kanı•a götürecektir. 

Türk gençliği, ~rk ri• 
liyetleriyle aradaki per
de düşmüştür. Vazifen 
seni orada bekliyor. 

YAŞAR NABİ 



GENE PAMUK 
Ziraat hudab arasında ekonomi 

bünyemizde, milli geliri tütün kadar 
lemin eyleyeceği muhakkak olan pa
muk iti, günün en önemli meselele
rinden biri olmuştur. Bu it hakkında 
gazetelere ne kadar yazı yazılsa yerin
de yazılmıt olur. Alakalılan bu yazı
ya daveti bir ödev bilirim. 

Memleketin pamuk işlerini teme
linden hal etmek için devletçe yapı
lacak, pşmaz bir pamuk siya.seti prog
ramına ihtiyacı olduğunu bundan ön
ce ki, yazılarmıda yazmıştım. Bu hu 
ıuı hakkında ki, dütüncelerimi ııra
aiyle yazacağun. .. 

1) iklim ve topraklan, çeşitli pa
muk yetittirebilen memleketlerin e
aaalı, pamuk programlan çizilebeil
mek için: 

A - O memleketlerde geniş ölçü
lerde pamuklu dokuma aenayiinin 
kurulmuma : 

B - Dıs piyasalara pamuk gön
derilme imkinlannm elde edilmesi-
ne; 

C - Dokuma aenayiinde hariç
ten iplik ithal eden ecnebi memleket
lere her çeşit iplik yollanabilmesinin 
temin edilm~ bulunması gibi üç ö
nemli noktaya ihtiyaç vardır. 

Y ukandaki üç noktadan ilk ikisi e
aaatır. Bu eaaalan göz önüne alım. 
yan memleketlerde genit ve şamil bir 
pamuk programı yapılamaz. Ücüncü 
nokta ilk iki esası daha geniş bir öl
çüde tamamlamak içindir. Pamuk 
ıiyuetini bu üç noktaya dayamıf o
lan devletler cihanda pamuk üstün
lüğünü her zaman yenilmez bir var
bk halinde muhafaza ederler! 

Dünya pamuk rekoltesinin hemen 
yüzde elli.ini yetiştiren Amerika, pa
muklannm yansını memleketlerinin 
dokuma fabrikalarında harcadıkları 
ve gene pamuk memleketlerinden 
olan Hindistan, pamuklarmm yüz
de kırk ikisini f abrilcalarmda doku
ma veya iplik icin sarf eyledikleri ve 
itlenmeyip geri kalmıt miktarının da, 
dünyanın diğer i.tekli yerlerine naz
L olarak aatbklannı görmemiz, yaz. 
mış olduğum duıüncelerin inkin 
güç delillerdir. 

Yukarda izahma çalışttğnn üç 
.. ıoktaya göre pamuk yetiştirme 
programmm tahakkuku için şu e
aular üzerinde yürünmelidir: 

1 ) Memleketin kati surette pa
muk bölgelerinin tayin ve tesbiti: 

2) Pamuk bölegelerinde ziraat 
ekonomisi balmnmdan toprak ihti
yacmm pamuk yetittiriciler lehine 
mutlak surette halli; 

3) Pamuk yetiştirilecek bölge
lerde, qufus itinm ıakin siyasetim~
le ilgilendirilmesi; 

4) Çeşitli iklim ve topraklanmız 
olduğuna göre her büyük bölgede 
mahalli ihtiyaçlara cevab verebile
cek pamuk tohumu istaayonulannm 
HaSh olarak temini. 

5) Bölgelerde hastalık ve böcek
lerle esaslı surette mücadeie edecek 
enstitü ve istasyonlann kurulması. 

6) Pamuk bölgelerinde emniyet
le tam mahsul elde edebilmek için 
sulamanın ana prensip olarak göz 
önüne almıp bunun için ayn prog
ramlar hazırlanması. 

7) Pamuk yetiştiricilere zamanın
da ihtiyaca cevah verebilecek kredi 
temini; 

8) Pamuk ziraatinin iptidai usul
lerden kurtanp makinalastırılması. 

9) Pamuk ziraatinde değiıik 
(münavebe) ve gübreleme usulleri
nin tanıtbnlıp tatbik edilmesi, pa
muk mmtakalannda yetişiricilere 
pratik bilgiler öğretilmesi ve bu hu
sus için kısa devreli mevsimlik ame
li mmtaka mektebleriyle her sene 
pamuk bölgelerinde sergiler açdma-
11; tesvikler yaı>ılmuı;, 

1 O) Pamuklann bir elden kapa
dılmaaı için bölgelerde pamuk borsa 
ve satış verlerinin kurulmaaı; 

11 ) Pamuk meselesi yalnız bir 
vekiletin değil devletin iti olduğuna 
göre muhtelif balmnlar göz önüne 
alınarak bu mühim işin tahakkuku 
için geni• ve .-mil bir pamuk kanu
nunun meclisten çıkarılması; 

Yukarda 11 madde halinde topla
mağa çalıştığım ana hatlar, pamuk
çuluk programının hazırlanmasına 
az ela olsa yardnnı olur, dütünceleri 
ile yazılmıttır. Devletce hiç fÜphesiz 
daha isabetli programlar hazırlana
caktır. 

Hükümetin pamuk siyaseti taay
yün ve tekarrür eyledikten sonra ar
hk memlekette pamuk İşi fertlerin 
basit tedbir ve dü!fünüşlerine değil, 
devletin kuvvetli irade ve kudretli e
line geçmiş olur ki bunun sonucu 
da mutlak. zafer ve muvaffakiyettir. 

Kastamonu mebusu 
T.COŞKAN 

B. Azana zaferden emin 
(Başı 1. inci sayfada) 

ğim. Harb halinde bulunduğumuz için 

direktifleri ve hedefleri tasrih edemem. 

Yalnız İtalyada on beş gün kalacağımı 

bilirim." 

~inbaıı Franko gizli bir memu
riyetle Romaya gidiyor 

Napoli, 12 (A.A.) - Royter muha

birinden: 

General Franko'nun kardep binbap 
Ramon Franko, bugün buraya gelmiıtir. 
Binbafı, gizli bir memuriyetle Roma'ya 
gidecektir. 

lıalyanın ihıilôlcilere yardımı 
hakkında B. Edenin bir mekıub•l 

Londdra, 12 (A.A.) - B. Eden, itçi 

partisine menıub bir mebusun bir sua
line verdiği tahriri cevabta, İspanya bü
yük elçisinin, İngiltere dıt itleri bakan

lığının, esir edilmit olan bir İtalyan aL 
kerinin ifadeleri hakkmda bir rapor ve-

rerek bir İtalyan topçu alayına mensub 
toplarla askerlerin nasyonalistlere yar
dım için İspanyaya gönderilmit olduğu
nu bildirdiğini teyid eylemiştir. 

. B. Ede~ cevabını ıöyle bitirmekte
dir: 

Bu hususta İtalyan hükümeti nezdin
de doğrudan doğruya teşebbüslerde bu. 
lunmak ingiliz hükümetine düşmez. E
ğer bu ittihamm doğruluğu teeyyüd e
derse, mesele ile ademi müdahale komi
tesi meığul olacaktır.'' 

J' alensiyadan Madride takviye 
kıtaları gjjnderiliyor 

Valansiya, 12 (A.A.) - Her gün 

lltRtnCm:? .._.._, aa11J(? O O -.ıra? O ALP 

lspanycıdaki lıarba aid kıfsilôt 

• 
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Madrid'e takviye kıtaları sevkedilmek
tedir. 

Ademi müdahale komiıesiride 
Londra, 12 (A.A.) - Ademi müda

hale tili komitesi, İspanyol sınır ve li
manlannın kontroluna müteallik olan 
planın tanzimini bitirmiştir. Bugünkü u
mumi celseye sevkedilecek olan bu plln 
iki komisyonun kurulmasım göz önünde 
bulundurmaktadır. Bunlardan biri hükil
metçilerle, öteki nasyonalistlerle çalıp
caktır. 

Portekiz limanlannm da kontrol edil
mesine mütelllik olarak SoVJetler tara;. 
fından yapılmıt olan teklifin tali komite 
tarafından kabul edilmemesi ihtimali 
vardır. 

Kontrol ifi ıenede bir mUyon 
liraya malolacak 

Londra, 12 (A.A.) -
Mütehassıslar beynelmilel ademi mil 

dabale komitesince İspanyanın kara, de
niz sınırlannın knotrol edilmesinin sene
de bir milyon ingil lirasına mal olacağı
nı beyan etmektedir. 

Şimdi mevzuubahis olan mesele, a
lakadar muhtelif devletlerin bu masraf
lara iştirakleri nisbetini tesbit etmek
tir • 

FILISTIN'DE: 

Tahkik komisyonu 
Kudüse vard1 

Londra, 12 (A.A.) - Kudüsten bil
dirildiğine göre arablann ve yahudile
rin talebleri ve şikayetleri hakkında tet
kikat yapacak olan komisyon dün Ku. 
düse vasıl olmuştur. 

Tahkik komitesi bugün 15 de ali ko
miserlik dairesinde çalışmalara başla
mıştır. All arab komitesi, komisyon l 
çalışmalarına iştirak etmemesi sebeble 
riAi bildiren bir mulıtua -.ermiştir. 

MÜTAREKENiN YIL 

DÖNtJMtl DOLA YIS1YLE: 

Fransız eski 
mulıarihleri 

Meçhul asker mezarının 
önünde geçid resmi 

yaptılar 

Paris, 12 (A.A.) - Dün müterake

nin yd dönümü dolay·siyle eski muha

riplcnin paria gurupları, meçhul asker 

abidesi önünde bir geçit resmi yap

mışlardır. Zabita bundan sonra balkın 

takı zaferin önünde bir geçit yapması

na müsaade '!tmiştir. 

Saat 17 de yağmur durmuş ve gezin

tiye çıkmış iken yağmur yüzünden bi

rahanelere sığınmış olan halk, Concor

de meydanmda Elual meydanına doğ

ru yola düzülmüş olan nümayişçiler 

kafilesinin yekunu kabarmıştır. Yürü

yüt halinde bulunan kesif halk kütlesi

nin arzetmekte olduğu manzara, haki

katen mehabetli idi. 

Bir takım satıcılar, halka madalya

lar dağıtıyorlardı. Zemini mavi olan bu 

madalyalarla birbirini sıkan iki el gös

teriyordu, bu elin biri beyaz öteki kır

mızı idi. M:ıdalyalarda ölüleri hatırla

tan beyaz baçlar da vardı. 

Harb senelerini yaşamış olan nesle 

mensub bazı ateşli gençlerin çıkarmış 

oldukları bir takım hadiseler vukua gel

miştir. Fakat heyeti umumiyesi itiba

riyle dünkü gün, bütün halk.n, fikir ve 

içtihad farkı olmaksızın, birleşmek ar

zusunda olduğunu göstermiştir. 

Eski muhariplerin kafilesi başında 

komünist B. Vayyan Kutürye kıralcı-

tar cemiyeti ıeisi B. Herikurt sosyalist 

mebus B. Hanri Andreo komünist meb-1 
us Jak Düklo'nun kardeşi Düklo bulu

nuyordu. 

SON DAKiKA: 

ITALYA'DA: 

Kıra] Viktor Emanuel haı;1ta 

Roma, 12 (A. 

A.) - Kırat Vik

tor Emmanuel, ra

hatsızdIT. Bu se

bebten yıldönümü 

dolayısiyle yapıl

mış olan askeri 

geçid resminde 

hazır b u 1 u n a -
m a mı ş t ı r. Viktor Emmanuel lll 

İtalya ve Japonya arasında ko
nuşmalara haşlandı 

Moskova, 12 (A.A.) - Gazetelerin 
Paris'ten alarak neşrettikleri haberlere 
göre, İtalya dıt işleri bakam Kont Ci:. 
ano'nun teşebbüsü üzerine, İtalya ile 
Japonya arasında konuşmalara bqlan
mıştır. Bu konuşmalar, İtalyanın Man
çuko'yu, Japonyanm Habeşistanın ilha. 
kını tanımasını ve Japonyarun Habeşis
tanda, İtalyanın da Mançuryada konso
losluklar ihdas eylemelerini istihdaf ey
lemektedir. 

FRANSA'DA: . 

Halkçı partisi kongresi 
çabşmalannc bitirdi 

Saint Denis, 12 
(A.A.) - Fran
sız halkçı parti
si kongresi, dün 
akşam f r a n s ı z 
milletine hitaben 
bir beyanname 
neşretınek sure
tiyle çalışmaları
nı bitirmiştir. Bu 
beyanname-

d e partinin ya- B. Dorio 

hancı ajanları kovmağa ve komünizme
karı;ı mücadele etmeğe çalışacağı bil
dirilmektedir • 

Beyanname şöyle bitiyor: "-Fran

sızlar arasındaki nizaların vatanın ma
nevi birliğini ihlil etmesine asll mü
ade etmeyeceğiz.,, 

«İngiltere sulhu temine yardım etmeli, 
fakat sulh bozulursa barba hazır olmalı» 

B. Baldvin Avam Kamarasında, kanaatinin 
bu merkezde ol duğunu söyledi 

Londra, 12 (A.A.) - Milli müdafaa 
hakkında Avam Kamaraaında yapılan 

konupnalara devam edilmiştir. Söz aaln 
B. Baldvin ezcUnıle demiştir ki : 

"- İki kanaat beslemekteyim,: 

ı - İngiliz siyaseti Avrupa sulhu· 
nu temine yardım için elinden geldiği 
kadar çalıflDAlıdır. 

2 - Sulh çiğnendiği takdirde İn
giltere harbe hazır bulunmalıdır. 

Bütün memleketin de bu kanaatte 

olduğunu umarım.,, 

B. Baldvin, 1ngiltttenin müdafaa 

ıtevkülcen tertibatını hava taarruzlan
... karfı koruma plinını ifp etmek i8o 
tcmemiftir• 

K.onupnalar eanauıda bir soruya 
cevab veren Sir Con Seymen demittir 

lı.i : 
"Faşist ve komünist tefkilitm. mu

ayyen hallerde bazı yabancı memleket
leri tarafından finanse edildiklerine da
ir bir haber aldım. Bu hususta bundan 
önce verdiğim cevaba ilave edeceğim 
bir şey yoktur. Sözlerim, komünistlere 
olduğu kadar da faşistlere hitab etmek
tedir.,, 

B. Bek Londrad an hareket etti 
Eden - Bek 

bir 
konuşmaları ahkkında resmi 
tebliğ neşrolundu 

Londra, 12 ( A.A.) - B. Bekin Lon
dradan hareketinin arfesinde ingiliz 
dış işitti bakanı bir tebliğ neı,retmiş
tir. Bu tebliğ, Avrupa vaziyetinin hal
li için sarfedilen çalışmaların devamı
nı temenni eden Polonya ve İngiltere
nin tam bir fikir ve arzu beraberliğin
de olduklarını kaydetmektedir. 

B. Bekin Londrada bulunmasından 
istifade edilerek, Polonyanın da alaka
dar olduğu garb paktı projesinin bazı 
noktaları gözden geçirilmiştir. Polon
yanın meşru menfaatlerini nazarı iti
bare alan bir hal çaresi bulunması fik
ri etrafında ittifak hasıl olmuştur • 

Tebliğin bu son kısmı uzun tahlil-

tere meydan vermektedir. Çünkü bura
da mevzuu bahis olan keyfiyet, Polon" 
yanın muhtemel Ren paktına dahil ol
ması veya fransız : Polonya ittifakına 
dair olan hükmün tanınmasıdır. 

Roma ve Berlinin hiç bir zaman vaz
geçmedikleri bir dörtler paktndan ta
haddüs edecek tehlikelerin bertaraf 
edilmesi hususunda mevcud temayül
ler fransız ve ingiliz mahafilini sevin
dirmektedir. 

B. Bek Londradan hareket eıti 
Londra. 12 (A.A.) - Beş günlük 

bir ikametten sonra B. Bek Londradan 
hareket etmiştir. B. Eden istasyona ka
dar S. Ben refak;ıt :tmiştir. 

İngiliz • İtalyan anlaşması 

B. Grandi yakın.da 
Romaya gidiyor 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
mekte ve konuşmaların pek yakında 

kati bir sureti hal ile netic~leneceği 
sanılmaktadır. 

Aynı gazetenin Roma muhabiri ise 
Roma ile Londfa arasında konuşmalara 
şimdiden başlanmış olduğunu bildirmek
tedir. Bu müzakerelerde esas, Akdeniz• 
deki bahriye kuvvetlerinin bugünkü va
ziyetinin idamesidir. 

Dyeli telgraf gazetesi de, pek ya. 
kında gerek ingiltere gerek İtalya için 
şayanı memnuniyet bir anlaşmaya verı
lacağı kanaatini izhar eylemektedir. 

Ayni gazetenin Roma'dan bildirdi
ğine göre, Kont Ciano'nun londrayı zi· 
yareti hakkındaki haberler şimdilik 

mevsimsizdir. Roma'da tebarüz ettiril
diğine göre, böyle bir ziyaret için ilk 
teşebbüsü yapmak ingiliz hükümetine 
ait bulunmaktadır. mamafih bu ziyaret 
esasen birinci kanun ayından evvel de 
kabil değildi. 

Sir Drummond'un ıe~ebbüsıe 
bulunduğu yalanlanıyor 

Londra, 12 A.A.) - Bazı gazeteler 
İngiltere büyük elçisi Sir Erik Drum
mond'un italya hükümetinden B. Muso
linin bir akdeniz anlaşması hakkındaki 
arzularının kandisine bildirilmesini ricı 
eylediğini yazmı§lardı. Royter ajansı
nın Roma muhabirinin bildirdiğine görı 
bu haberler resmi makamlar tarafından 
yalanlanmaktadır. Bu ana kadar ingili.z 
hükümeti, italyan bükümetinden böyle 
hi91>ir talpte bulunmam11tır. Mama
fih Roma siyasi mahfilleri böyle bir ta
leb vukuunda B. Musolinin memnuni· 
yetle llzım gelen izahatı vereceği fik· 
rindedirler. 

İspanya hadiseleri ve 
Sovyet gazeteleri 

Moskova, 12 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: İspanya hidiselerini tahlil 
eden bir yazısında Pravda gazetesi di
yor ki: 

"Londra komitesinin bundan evelki 
faaliyeti, komitenin, faşist müdahalesi
ne son vermek hususundaki vazifesini 
ileride ciddi olarak nazarı itibara alc1• 
cağı hakkında itimad verecek mahiy:t• 
te değildir. Son zamanlarda milletler• 
arası matbuat tarafmdan haber verilen 
yeni hldiseler sarih bir şekilde göster
mektedir ki, fııfİSt devletlerin müdaha
lesi durmamakta, bilakis günden güne 
genişlemektedir. İtalyan ve almanların 
doğrudan doğruya müdahale için Kata
lonyada yaptıkları hazırlıklar buna ka
ti bir misaldir. 

Fapat devletlerin &.silerin Madridi 
iıgal edeceklerini ümid ederek beynel• 
milel mahiyette bazı hesaplan ela bu il· 
mide bağladıklarını kaydeden gazete 
bu tahminlerin ta.mamiyle doğru olma• 
dığını yazmaktadır. 

"'Fııfist tarafa dahil olmryan devlet• 
lerin ve ezcümle Fransa ve İngiltere
nin, biler Madridi timdilik işgal etse
ler bile, general Franko hükümetini ta• 
nıyacakları pek de malfim değildir. Bil· 
tün dünyaca lşikirdır ki, en serbest ve 
en demokratik usul içinde seçilmiş olan 
halk cephesi hükümeti İspanyanın tek 
meıru hükümetidir. Fransız ve ingilis 
hükümetleri faşist dnletlerin tehdidi 
karşısında boyun eğerek general Fran
ko hükümetini meşru tanısalar bile, bu 
hareket, bu iki memleket hakkında he
men bir infial uyandıracak ve çok teh
likeli neticelere varabilecektir.,, 

Madrid cephuindeki vaziyeti tah
lil eden Pravda şehir civarında cereyan 
eden devamlı çarpışmaların müdafaa 
tertibatının gitgide kuvvetlenmekte ol
duğunu gösterdiğini yazmaktadır. Şim

dilik Valensiya şehrine nakletmekle, 
meşru İspanyol hükümeti, bütün İspan
yanın antifaşist kuvvetlerini buradan 
daha iyi idare etmek ve faşist askeri is
yanını kati olarak bastırmak için daha 
elverişli bir zemin bulmuş olmaktadır. 
Sovyetler birliği milletleri İspanyol mil· 
letlnin milletlerarası faşizmin ajanları 

olan asi generalleri yakında yeneceği
ne emin bulunmaktadırlar. 
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SON iNT iBALAR 
(Başı 1. inci sayfada) 

Jet şefi, ne de yalnız bir reformatü ve. 
ya bir idealisttir, Atatürk, büyük bir 
devlet şefi, büyük bir reformatör, bü
yük bir idealist ve mevcudiyeti nevine 
şeref veren büyük bir insandır, 

Avala Ajansının direktörü Dr. Sv. 
Petrovitch; 

- Muasrr tarihin en büyük devlet 
adamına, milli şeflerin en büyüğüne, 
en büyük türke itaat etmekle türk mil
leti bahtiyardır, 

Matbuat merkez bürosu mümessili 
Stoyan Lukaçeviç de; 

- Kemal Atatürk, nevinin o kadar 
harikuladesidir ki tlirk milletinin yeni
den varoluşu; yeni milli devleti yeni 
şartları içinde (ki bunlar; mukaddes 
türk vatanperverliği, türk milletinin 
kendine itimadr, ananeleri atlatıp yeni 
milli devleti kurma karart. İlh" İlh di
ye hulba edilebilir). Kurma cehdi en 
doğru olarak ancak onun şahsi liyakat. 
teriyle izah edilebilir. En çetin en muğ
lak meseleleri halleden harikulade bir 
zeka, haddi gayesine varmış bir vatan 
ve bir insanlık sevgisi ... Sesinin yalnız 
tahrik edici değil, inandırıcı bir kudre
ti vardı, teshir ediyordu. A tatürk'ün 
bir milleti kendine ebediyen minnettar 
etmeğe kafi gelen askeri zaferlerden 
sonra, lbir türk milletinin ruhunu fethe
dişi vardır ki; bu fetih devrine şeref 

veren eserleriyle bugünkü ve yarınki 
mesud ve müreffeh Türkiyenin başlan· 
gıcı olmuştur. 

Diye anlattılar. 

İsmet İnönü•nün, berrak zekası, a. 
çıklığr, samimiyeti bilhassa şahsında 
temsil ettiği ş.ef ve memleket sevgisi 
arkadaşlarını teshir etmiştir. 

İvanahçin; 

- Siyasi hayatında İsmet İnönü 
tarzında büyük bir devlet adamına rast· 
lamadrğrnr, 

Yassimovitch de: 

- Yugoslavyaya Türkiyeden en kıy· 
metli batıra olarak İsmet İnönü'nün di· 
~ektiflerini götüreceğini, 

Söyledi ve eğer dedi; 

- Daha fazlası mümkün olsaydı, 
İsmet İnönü, benim tlirk • yugoslav 
dostl:.ığuna verdiğim yüksek kıymeti 

artırabilirdi, onun teshir eden bir sami. 
miyet kudreti vardır. 

Tevfik Rüştü Aras, arkadaşlarrm 

yalnız beğenmek değil bizimle payla~
mak onun şahsi meziyetlerini ve siyasi 
muvaffakıyetlerini biraz da kendileri
ne maletmek dikkatini gösterdiler. 

- Yugoslav gazetecileri kendi me
aai arkadaşları saydıkları doktoru ara· 
larında siyasi muvaffakıyetlerin. türk. 
yugoslav dostluğunun bir sembolü te· 
lakki ederler. 

Dediler. 

**• 
Kendilerine iki büyük ıehrimizde 

Ankara ve İsatnbulda geceli gündlizlü 

Fitre 
Tefrika: No: 16 

1K1NC' . 

refakat etmekle bahtiyar olduğum ar· 
kadaşlarmırn Kemalist Türkiye hakkın
daki intibaları cidden parlaktır. Arka· 
daşlarım Kemalist Türkiyenin yalnız 

inşasını değil, fakat inşa zaruretini an. 
lamışlardır (1). Harb sonrası devrinin 
bilhassa fikir bakımından en enteresan 
ve en muazzam eseri diye anlattıkla

rı (2) Ankaraya bakarak; kim bilir di· 
yorlardı; 

- Atatürk'ten önceki Türkiye bel

ki Beyoğlu, belki de bir İstanbul ke· 

nar mahallesi gibi idi. 

Yollar, demiryollar, fabrikalar, ban. 

katar, üniversite, binalar, yeni ordu ve 

hepisinin, hepsinin üstünde, yepyeni 

bir millet, yepyeni bir millet anlayışı, 

siyasi, ideolojik temayülleriyle yepyc=• 
ni bir milli devlet yapısı ... 

- Türkiye dünyanın hu köşesinde 

yalnız terakkinin bir piş.tarı olarak de

ğil; Bütün şartlariyle aynı zamanda 
beynelmilel bir sulhun müessisi olarak 
temayüz ediyor (3); 

- Ordunuz silahlanmış bir milleti 
ifade ediyor (1) 

Diyorlardı. 

••• 
Arkadaşlarım, Türkiyeden bizi dost

luk teminatlarının minneti altında mü
tehassis bırakarak ayrıldılar. 

N. H. ATAY 

(1) Bu iki cümle Lukaçeviç'indir. 

(2) Bu cümle Ahçin'indir. 

( 3) Bu cümle Yossimovitch'indir. 

lNGlL TERE'DE: 

İngiliz - İtalyan ticari 
m ünasehctleri 

Londra. 12 (A.A.) - İngiltere ile İ

talya arasında akdedilmiş olan ticaret 

anlaşmasının başlıca kontenjanım İngil

tereden !talyaya her sene idhal edilmek. 

te olan 483.330 ingiliz lirası kıymetin

deki ingiliz kömürü teşkil etmektedir. 

İtalyadan İngiltereye yapmakta olduğu 

ihracat, ingiliz - italyan kliring ofisine 

tediye edilmekte devam olunacaktır. 

Atlantik denizinde büyük 
fırtınalar 

Londra, 12 (A.A.) - Şimal denizi

nin şimal kısmı ile kanalda dün gece bü

yük bir fırtına hüküm sürmüştür. Fırtı

na sabası Atlantik denizinde bin kilo

metreden geniş bulunuyor ve rüzgarın 

süratı saatte 130 kilometreye yaklaşı

yordu. 
0

Bu· fırtma yüzünden ringa balığı 

avlamakta olan gemilerin hemen hepsi 

İnglterenin cenububu şarki limanlarına 
sığınmaya mecbur kalmı~lardır. 

ITALYANIN DIŞ POLiTiKASI 
B. 1Uusolini'11in son nuılm italyan dış politikasımn inkişaf ve temayülleri hakkında yenideıt 
pcl~ çok miirckkeb lwrcanmcısına fırsat vermiştir. La Tribune des Naıion gazetesinde PierN 
Dominiquc'iıı bu mevzu ii.zerindel;i makalesini a§ağıda tercüme ediyoruz: 

Aımsturyaya kurşı clurumu 

Avusturyaya karşı B. Musolini eski durumunu muhafaza 
etmektedir. Yeni Avusturya. Almanya uzlaşmasının Almanya 
için bir zafer teşkil ettiği ileri sürüldü. B. Musolini bunu in· 
kar ediyor. ''Uzlaşmayı intişarından önce biliyordum" diyor. 

Ne de olsa en önde olan B. Musolini'dir. Günün birinde 
Anşlus vukua gelirse bundan en fazla müteessir olacak odur. 
Bizim ondan fazla endişeli olmamız için sebeb yoktur. !talya 
ordusuna itina ediyor. Almanya bilir ki, Avusturyada bir 
kuvvet darbesine teşebbüs ettiği takdirde italyan ordusu mü. 
dahale edecektir. Belki Musolini, partiyi kaybetmiyeceğinden 
emin bulunmaktadır. Herhalde, İtalya devleti şefinin bize 
verdiği teminattan memnun olabiliriz: Avusturya kısmen ken· 
disi istediği için, kısmen de Roma istediği için, müstakil ka· 
lacaktır. Her şey yolundadır. 

Macaristana karşı durumu 

B. Musolini Avusturya ve Macaristana Roma protokoltariy
le merbuttur. Tabii Avusturyayı Almanyaya. Macaristanı da 
küçük anlaşmaya kars.ı himaye eder. Coğrafya ve tarih bura
da rol oynamaktadır. Fakat himayeden himayeye fark vardır. 
Eskiden B. Gömböş isteklerinde kati idi. Halefi çok az kati· 
dir. B. Musolini bu sayede daha serbest kalıyor. Esasen bili. 
yoruz ki İtalyanın Avusturya siyaseti Macaristan hakkındaki 
siyasetini daima nötralize edecektir. B. Musolini Viyanada 
"muahedeler bozulamaz" diyor, Budapeştede ise revizyondan 
bahsediyor. Şu neticeyi çıkaralım ki: Roma, herkesi kollamak-
tadır, fakat gereken ihtiyatla. · 

Kiiçiik anla:ımaya karşı durumıı 

Küçük anlaşmaya karşı B. Musolini - Macaristan hakkın· 
da söylediklerine rağmen bir yakınlaşma jesti yapıyor görün
mektedir. Hakikatte İtalya ve küçük anlaşma ancak Yugoslav. 
ya dolayısiyle karşılaşmaktadırlar. Roma ile Prag, Roma ile 
Bükreş arasında bir şey yoktur. Fakat Belgradla Roma uzla
samıyorlardı. Şimdi. B. Musolini Belgrad ve Romanın görüş· 
lerini yakınlaştırdıklarını ve aynı derecede bir sulh arzusu 
gösterdiklerini görmekle memnuniyetini bildirmektedir. 

Bu tezahürün arkasında ne vardır? B. Musolini Fransanın 
biraz fazla açıkça terkettiği bir mevkii almak mı istemektedir? 
Küçük anlaşmanın Paris'e karş.ı muhabbetsizliğinden istifade· 
ye mi çalışıyor? Daha fazlasını mı düşünüyor? 

Alman • Çekoslovak yakınlaşmasını tebarüz ettiren yugos· 
lav gazeteleri İtalya • Yugoslavya yakınlaşmasını da tebarüz 
ettiriyorlar ve Roma • Viyana • Budapeşte • Küçük anlaşma 
arasında bir iktısadi anlaşma eserine girişilmesi ihtimalinden 
bahsediyorlar. Bütün mesele, Praga yakınlaşan ve Avusturya 
ile iktısadi bir anlaşma imzalamış olan Almanyanın bu işe da· 
bil olup olmıyacağını bilmektir. 

lngiltereye kar~ı durumu 

Musolini'nin nutkunun en büyük kısmı İngiltereye karşı 
İtalyanın durumu hakkındadır. 

B. Musolini burada şöyle hulasa edilebilecek olan bir tez 
müdafaa etmiştir: 

İtalya, Akdenizde kapanmış bir yarım adadır. Burada ablo. 
ka edilmesini kabul edemez: kapıların kendisine açık kalma· 
sını istemektedir. Bu kapılar İngilterenin elindedir, ve geçen 
kış kendisine Süveyş Kanalını kapamak ve bu suretle onu fet· 
hetmek istediği imparatorluktan ayırmak mevzuu bahsolmuştu. 

Diğer taraftan Akdeniz Hindistan yoludur ve denilebilir 
ki bu tek yoldur. ingiltere, geçen kış esnasında, bu yolun İtal. 
ya tarafından kesilebileceğini anlamıştır. 

Demek ki, Akdeniz İtalya için, içinden çıkması lazım.gelen 
bir göl, İngiltere için de bir yoldur. İtalya, yolu serbest bırak
mayı teklif etmekle boğulmaktan kurtulmak istemektedir. Bu 
makul teklif kabul edilmediği takdirde, İtalyanın, hak ve va· 

zifelerini müdafaa için ayaklandığı görüleceğini söyliyecek.. 
tir. 

Netice 
• 

Bu harbçı bir durum mudur? Hayır. Italya, dünyayı teh· 
likelerle dolu bir bakir orman addederek, kuvvetli bir ordu
ya. donanmaya ve hava kuvvetine malik olmak istiyor. Avru.. 
payı kendi keyfine göre tadil etmek de istiyor. Mesela, alınan• 
italyan anlaşmasının Avrupanın etrafında toplanabileceği bir 
mihver telakki edilmesi biraz miibaleğalı bir sözdür. Hususiy· 
le ki alman • italyan anlaşması çok yeni bir hadisedir ve Al
manya ile !talyanın zıtlığı çok aşikardır. 

Fakat B. Musolini belki de garb devletlerine, kendilerinin 
yardımından vaz geçebileceğini anlatmak için bu anlaşmayı 
ileri sürmüştür. Netice itibariyle İtalyanın menfaati Fransa 
ve İngiltereye karşı koymakta değildir. Ancak Fransa ile İn· 
giltere Habeşistanı kıymetlendirmesi için ona yardım edebi· 
lirler. Fransa ve İngiltere İtalyayı tehdid edemezler. İtalya. 
nın endişe edebileceği yegane ciddi tehdid Brenner veya Tri· 
yeste üzerindeki tehlikedir. 

Bütün bunlardan çıkarılacak netice, zamanın geçtiği, ve 
İngiltere ile Fransa için sulh lehinde en iyi manevra italyan 
imparatorluğunun tanınması ve Akdenizi bir nevi sulhun 
siklet merkezi haline getirmek hususunda üç devletin elbirliği 
yapmaları lüzumudur. 

Avrupanm büyük meçhulü alman siyaseti değildir, İtalyan 
siyasetidir. Almanyanın ne istediği malfundur: iflas etmiş, 
aç kalmış olan Almanya, birinci sınıf bir askeri devlet, dünya• 
nın en büyük askeri devleti olmak arzusundadır. Ve bu yol. 
dan iktısadi ve mali sahada kendini toplıyacağını ummakta· 
dır. Herhalde Almanya, Macaristan ve Bulgaristan gibi tat• 
min edilememişlerin arasındadır. Ya İtalya? Dün tatmin edil· 
memiş bir devlet olan İtalya, Habeşistanı fethedeli beri mu• 
hafazakir bir devlet olmuştur. Fakat tamamiyle de olmuş de· 
ğildir, çünkü yeni büyüklüğü henüz tanılmamıştır, çünkü Ha. 
beşistan henüz harita üzerinde bir lekeden başka bir şey değil· 
dir ve beklediği serveti kendisine getirmeye başlamamıştır, 
İatlya iki grup arasında mutavassıt bir mevkidedir. Birine 
dönmekte veya ötekine geçmekte serbest olarak bu iki grup 
arasında mekik dokumaktadır. Musolini'nin nutkundan çıka
rılacak, çıkarılması lazım olan netice budur. 

Fransa'ya karşı durumu 

Evvela Duçe'nin Fransaya karp <!urumunu gözden geçire• 
lirn. Bu değişmemiştir. Musolini demiştir ki: Fransa benim 
için ne olursa, ben de onun için o olacağım. Kendini çe· 
kiyor mu? Ben de çekeceğim. Yaklaşıyor mu? Ben de yakla· 
pcağrm. 

Esasen B . Muaolini'nin durumu çok kuvvetlidir. M. do 
Cbambrun'u çağırmakla bir hata işledik. Evelce hükümranı 
zavahiri hakkındaki niyetleri hususunda İtalyanın fikrini öğ
renmeliydik. M. de Saint • Quentin tayin edilir edilmez Roma 
bize bildirdi: 

- Bildiğiniz gibi İtalya kıralı Habeşistan imapatorudur v& 
şimdiden Almanya onu bu sıfatiyle tanınuştır. Yeni fransız 
elçisinin itibar mektubu "Habeşistan imparatoru" unvanınr• 
taşımalıdır. 

Darbe ağırdı. Yeni birleşik devletler elçisinin ancak İtalya 
kıralından bahsetmiş olmasını ileri sürmeye imkan yoktu: İ· 
talyanın mazereti hazırdır Yeni birlefilı: devletler elçisi İtaly1 
kırahnın imparator ilan edilişinden önce tayin edilmiiti. 

Kısaca, B. Musolini'nin istediği italyan imparatorluğunun 
resmen tanınmasıdır. Bunu elde etmed'l.kç.e Roma'da fransız 
elçisi bulunmıyacaktır. Şu veya bu şekilde, bu arzuyu tatmin 
etmek icab edecektir. Fakat belki siyasi bir sihniyet bu badi· 
sede Fransanrn İtalyaya yaklaşması ve İtalyanın da "tatmiıı 
edilmiş., devletler grupuna doğru bir ad• atması i~in güzel 
bir fırsat görecektir. 

YUBDDAŞ 1 • 
ve zekatını Türk Hava Kurumuna ver. 

CE~~~l~ ~.~,!,181 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Her sabah yiyecekle dolu keşkül. meza
rın dışındaki dörtyol ağzına bırakılıyordu. 
Bunu bazen rahib kendi eliyle getiriyor, ha· 
zen de köyde itibar kazanmak için bu tepe
yi tırmanmayı gözüne alan bir Ladaki taciri. 

Fakat, çok defa. bunu bir gece önce pişir
miş olan kadın getiriyordu. O kadın, yan fı
sıltı halinde diyordu ki: 

Harmanlar, hasadlar, pirinç toplanması 
ve kabuklarının çıkarılması hepsi gözünün 
önünde geçiyordu. Bunlar, önündeki tıoprak
ta yer yer işlenmiş kanaviçeler gibi idi ve o, 
hayret içinde. bunun ne zamana kadar de
vam edebileceğini düşünüyordu. 

Hindistanın kalabalık yerlerinde bile bir 
insan, gözünün ö?ünde olup biten acaip şey
lere bakarak yermde bir kaya gibi hareket
siz oturamazdı. Kaldı ki burada bir takım 
yabani hayvanlar, yerini pek iyi bildikleri 
Kali mez~ına g.elen yolcuyu görmeğe gel
mekte gecikmedıler. Himalaya dağlarının 
kül rengi maymunları olan langurlar ilk zi. 
yaretçilerdi; çünkü bunlar, pek mütecessis 
şeylerdi. Onlar, keşkülü devirip yerlerde yu
varladıktan, asanın pirinç başını dişleriyle 
yokladıktan ve ceylan postuna karşı hırla
dıktan sonra mezarda sessiz, sadasız oturan 
adamdan zarar gelmiyeceğine hülanettiler. 
Akşamları çamlardan atlayarak ellerini açıp 
ondan yiyecek isterler, sonra çevik hareket
lerle oradan uzaklaşırlardı. 

Bazı sabahlar da uyaıunca kürklü bir 
maymunun battaniyenin bir kısmını üzerine 
çekmiş olduğunu görürdü. Gündüzleri de ka
bileden bir maymun, sessiz, sadasız onun ya
nında oturur ve kederli gözlerle karlı dagla· 
ra bakar, dururdu. 

Maymunlardan sonra bizim kırmızı ge
yiklere benzeyen fakat onlardan daha kuv
vet li olan büyük barasing geyiği geldi Boy; 
nuzlarmdaki kadifeleri mezardaki heykele 
sürdü; sonra· orada bir adam bulılnduğunu 
görünce ayaklanın sağlamca yere bastı. Fa
kat Purun Bagat, asla, yerinden kımıldamı
yordu. Nihayet hayvan daha ziyade yakla
şarak omuzuna değdi. O z~ Purun B~
gat, elini yavaşça uzatarak hayvanın ka~ı
feli boynuzunu okşadı. Daha sonra, Barasıng 
yavrularını da oraya getirdi. Bunlar. mukad
des adamın battaniyesi üzerinde oynadılar, 
krvnldılar. Bu hayvan bazen geceleri de, fın
dıktan pay alabilmek için de gelirdi. Niha
yet geyiklerin en küçüğü ve en ut:ı~ga~ı.ol~n 
mis geyiği de kulakları tavşan gıbı dıkılmış 
olduğu halde, oraya geldi. Hatta Muşik
Nabha da mezarda niçin ışık yandığını me
rak ederek oraya geldi ve Purun Bagatın e-

O ~ .Purun Bagat', gezginciliğinin so
-!- erd~gu~ı görüyordu. O, artık kendisine ta
yın edılmış olan sükut ve sonsuzluk noktası
na gelmişti. Ondan sonra artık zaman dur
du; ve mezarın ağzında oturan o ölü müdür 
diri midir ~yliye.mezdi. Kendisi, bacakları: 
nı oynatabılen hır ~dam mr, bir bulut veya 
tepe parçası mı, .~aıma ~er değiştiren yağ
mur v~ Y~lU~ guneş ışıgr mıydı? Yüzlerce 
defa hır ısını kendi kendine tekrarlıyor ve 
her tekrarlayışta kendisinin b~deninden bir
az daha uzaklaştığını, yeni keşfedilen alem
lerin kapılarına doğru gittiğini hissediyor
du. Fakat bu kapı açılınca oradan geri çeki
liyor ve o zaman, hala, Purun Bagaf ın etle
ri ve kemikleri içinde kilidli olduğunu, esef
le, duyuyordu. 

- Bagat, benim için ... falan kimsenin ka
rısı olan ben için allaha yalvar ... 

Bazen de keşkülü oraya bırakmasiyle yo
kuş aşağı koşması bir olan atılgan bir çocuk 
bunu getiriyor ; fakat Purun Bagat, asla, kö
ye inmiyordu. 

Bu köy, onun için, ayağının ucuna asılmış 
bir harita gibi idi. Akşamlan, köyün biricik 
yüksek yerinde duran değirmen taşlarının 
etrafında yapılan toplantıları görüyordu. 
Pirinç başaklarının harikulade yeşilliğini, 
hind buğdaylarının mor rengini, parça par
ça tarlalarda büyüyen yabani ekinleri, ve 
mevsimi gelince taneleri ziyafetlerde hindu· 
lar tarafından yenen amarantın kırmızı çi~ 
çeklerini görüyordu. 

Mevsim değişince bütün damlar altın 
renginde parlamağa başladı. Çünkü sararan 
başaklar orada kurumağa bırakılmıştı. 

Ateşten de hoşlanıyorlardı; onun için ak
şamları ocağın etrafına toplanırlar, Purun 
Bagat, daha fazla odun atabilmek için onlan 
bir tarafa çekinceye kadar orada otururlardı. teğine bumunu sürdü. (Sonu var) 



13 SONTE~RIN 1936 CUMA 

İstanbul Radyosu 
OOLE NEŞRiYATI: 

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 Spor musahabeleri: Eşref Şefik 

tarafından. 

20.00 Türk musiki heyeti. 
20.30 Vedia Rıza ve arkadaşları tara

fından türk musikisi ve halk şar
kıları. 

21.(\0 Orkestra 
22.00 Plakla soloJar. 
22.30 Ajans ve borsa haberleri. 
23.00 SON. 

Ankara Radyosu 
OOLE NEŞRIYA Ti: 

12.30-12.50 Plak: Halk şarkıları. 
12.50-13.0Q Dahili ve harici haberler. 
13.00-13.30 Plak: Hafif musiki. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

19.00-20.00 Türk musikis ve halk şar
kıları. 

20.00-20.20 Konferans: İngilizce ders 
(Azime İpek) 

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.. 
lal marşr. 

Haftanın Maçları 
;fnkara Futbol Ajanlığından: 

14-11-936 cumartesi günü Ankara Gücü 
sahasında yapılacak lik maçları 

Çankaya - Demir Spor B. T. saat 18.45 
hakem Vasfi. 

Kırıkkale· Güvenç S. B. T. saat ıs ha
kem Vasfi. 

Muhafız Gücü sa1ıasinda 

Altmordu • Ankara Gücü B. T. saat 
13 45 hakem: Fethi. 
Gençler B. - Muhafız Gücü B. T. saat 
ıs hakem Fethi. 

15-11-936 pazar günü Ankara Gücü 

sahasında yapılacak maçlar 
Çankaya - Demir Spor A. T. Saat 13 
hakem Refik. 

Kırıkkale - Güvenç Spor A. T. saat 14:45 
hakem Refik. 

Muhafız Gücü sahasında 

Altınordu - Ankara Gücü saat 13 hakem 

Hakkı. 

Gençler B. - Muhafız Gücü A. T. Sa
at 14.45 hakem: Hakkı. 
Viktor Emanrıel 

B. Grandi Fr 

Tefrika: No~ 86 

Küçük sanatlar ve elişleri 

a~ıldı kongresi 
(Başı 1. inci sayfada) 

meselelerini milli bir dava olarak takib 
eden iktisadcılamnız, halk için faydalı 
her şeye en yakın alakayı gösteren me. 
buslanıruz, iktisad vekaleti müsteşarları 
ve vekaletin kongre ile alakadar servis
lerinin müdür ve şefleri, milli bankala
rnmzın direktörleri, diğer vekaletlerin 
mümessilleri bulunan kongre, tam bir 
samimiyet havası içinde iki buçuk saat 
devam etti. 

Kongre B. Celfil Bayann ş_u nutkuy
la açıldı: 

"- Eli§leri ve küçük saııatlar kon
gresi saym üyeleri; 

1ktısat Vekaletinin bünyesinde ta-
dilat yapmak istediğimiz zaman küçük 
sanatlarla iştigal etmek üzere sureti 
mahsusada bir büronun tesisini ihmal 
etmedik. Bu büro elişleri ve küçük sa
natların tekamülü ve ilerilemesi için 
memleketimizin dahilinde ve haricinde 
tetkiklerde bulunmuştur. Vaziyeti mad-
di bir şekilde canlandırmak ve bir ker~ 
re daha toplu bir halde tetkika imkan 
vermek istedik, memleketimizde ilk de
fa olarak bir elişleri ve küçük sanatlar 
sergisi açtık. Sergimizin halk tarafın· 
dan beğeniUiğini görmekle sevinmek

teyiz. 

Sergi bize türkün ince zevkini, ka
bili yetini, ve milli ekonomi bakımından 
mevzuun ehemiyetini bir kere daha te
yid etti. Bu müşahedeyi sizin burada. 
ki doğru ve salim mütalealarımzla kuv
vetlendirmek ve yapılması lazım şeyle
ri planlaştırmak istedik, bu maksatla 
Küçük sanatlar kongresini iç.timaa da
vet ettik. 

Emeklerin kıymetlendirilmesi 
Küçük sanatların memleketimizde 

muntazam bir istatistiği yapılmamıştır. 
Milli iş hacmindeki payını hakiki ola· 
rak bilmiyoruz. Bilinen bir şey kemi.. 
yet itı"ba:riyle elişleri ve küçük sanat
larla iştigal eden vatandaşl.a.rımrzın a
dedinin çokluğudur. Bu vatandaşları
mız yüksek bir zevkle, meslek aşlriyle 
çalışmakta. ayakta durmak iç.in çırpın
maktadırlar. Mesailerinin mükafatını, 

arzu ettiğimiz şekilde göremiyorlar. E
melimiz emeklerini, iç piyasada ve müm.. 
kün olanlarını dış piyasada kıymetlen
dirmektir. 

dün 
Memleektiınizde, büyüli endüstri 

politikası bugünün büyük milll davası 
halinde takib edilirken elişleri ve kü
çük sanatları ihmal etmek çok hatalı 
bir hareket olurdu. Hükümet asla bu 
hataya düşmemiştir. Bu noktayı nazar
larınızda eheıniyetle tebarüz ettirmek 
isterim. 

Politikamızın karakteristiği 
Biz kendi öz prensiplerimiz bakımın· 

dan devletçiyiz. Fakat mülkiyeti, ferdi 
mesaiyi, emek değerini temel diye alan 
devletciyiz. Bizim politikamızın karak
teristiği yapıcı ve yaptmcı olmastdır. 

Büyük sanayi işlerinde bunlardan bi. 
rincisi, küçük sanayide ikincisi ha.kim· 
dir. Devletin bütün teşkilatı ve imkAn
larr, gerek birincisinde, gerek ikinci· 
sinde, nıilli menfaatin gösterdiği isti
kamette, fertlerin daima emrinde ve 
hizmetindedir. 

Küçük sanayi etrafındaki 
düşünceler 

Küçük sanayi etrafındaki dilfilnce. 
lerimiz bir rapor halinde okunacaktır. 
Size esaslarından bir ikisini huüsa ede· 
bilirim: 

Elişleriınizi ve küçük sanatlarımızı 
teşvik ve himaye edebilmek için, mev
zuu maddi ve manevi bir ~ek.ilde ele al
mak istiyoruz. 

Mazinin mesuliyeti 
Bu sanayiin bugünkü vaziyeti kar1ı· 

sında ınazinin ve tarihin büyük mesu
liyetleri vardır. Kapitıilasyonladan, 

eski devrin ihmal ve şuursuzluğundan 
doğan zaafların mesuliyeti değil, bun
ları en az zamanda, tamir ve ıslah etmek 
şeref ve vazifesi, cumhuriyet nesline 
düşüyor. Burada bu şerefli istikamette 
planlı bir savaş tertibi için toplanmrş 
bulunuyoruz. Bu gün zevkler değişmiş
tir, teknik değişmiştir. El işlerimizi ve 
küçük sanatlarımızı Cumhuriyet bir u
çurumun ağzında yakalaını, bulunuyor. 
Ona layık olduğu vecheyi vermek, iç ve 
dış piyasada, onu milli gelirimiz için, 
milli' refahımız için, değerli, . yaygın 

bir kaynak haline getirmek istiyor, yap· ı 
Dıak istediklerimizin fikir ve jdeal ce,.. 
hesi budur. 

Pratik olarak işi ele aJdığmuz zaman 
ilk ağızda. bu kollarda ç.wşan vatan-

·-..-_ :::,.._ .. --·:~---~-----:-.:::::: 

SAYFA 5 

R'üçük sanatlar ve elişleri kon gresine umum! bir bak1~ 

daşlarm sennaye noksanım gôrtiyoru:ı:. 
Bu vatandaşlara sermaye vadetmek doğ
ru bir hareket olamaz. 

Fakat hiç olmazsa muhtaç oldukları 
krediyi kolay, ucuz ve bol olarak temin 
~lerini ihzara mecburuz ve ihzar e· 
deceğiz. 

Sermaye noksam 
Bazı sanatkarlarmuz büyük mahru

miyet içinde çalışmaktadırlar. Sanatla
nm icra edebilmek için, nıuhtaç oldu!c
ları iptidai maddeleri lulc, tedar~kten 
acizdirler. Mesailerinde başkaları hesa
bına ayımı.ağa mecbur oldukları pay, 
kendi paylarından büyüktr. Biz alacağı
mız tedbirlerle sanatkarlarımızı teşki

Iatlanclırmak, muhtaç oldukları iptidai 
maddeleri kendi teşkilatları vasıtasiyle 
temin etmek istiyoruz. İstihsale ait 
tedbirleri ittihaz ettikten sonra yapaca
ğmırz teşkilata, satışlarda rehberlik va
zifesini vereceğiz. Elişleri ve küçük sa
natlar mamulatmm, satış kıymeti bu -
lunması, bu i,tere kendini vermiş vatan
daş için kazanç vurtası olması, ve ihraç 
kabiliyeti olanlarm milli bir ihracat ko
lu halinde muntazaman inkişaf etmele
ri lazımdır. 

Vekalet bünyesinde teşkilat 
Sanatkarlarımıza bu bakımdan muh

taç olacakları rehberliği, yardımı yap
mak için vekalet bünyesinde bir teşki
lat vücude getireceğim. Ressamlardan 
ve teknisyenlerden mür~kkep olacak o
lan bu teşkilat, sanat, ticaret, piyasa, 
orijinalite, mim renk estetik ve hakiki 

kıymet bakımından en eyi modellerı 

tesbit edecek ve en ekonomik imal tek· 
niği ile alakadarlara yayacaktır. Bütün 
sanatkarlarmnz zevk, ve sanat hususun. 
da bu bürodan. kendi öz teşkilatları gi· 
bi, maddi hi~ bir külfet mukabili ol
maksızın istifade edebileceklerdir. Ni· 
hayet mevkut sergilerle, bu sahada türlt 
zevkinin, türk kabiliyetinin en güzel 
modellerini muntazaman teşhir edip, 
muvaffak olanları mükafatlandıracağız, 

Küçük sanatlarda kalkınma 
İktısad vekaletinin her kongrede a

nane halinde tekrarladığı bir sözü var• 
dır: Sözlerimi bitirmeden, bu sözü de 
burada tekrar vazifemdir: müzakerele· 
riniz, ve kararlarınız kemali dikkatle 
takib edilecek, nazarı itibara alınacak· 
tır. Bunlardan kanun şekline konmast 
icab edenler, proje halinde milli haki· 
miyeti temsil eden Büyük Millet Mec· 
lisine arzolunarak kanuni şekil almala· 
rma delalet edilecektir. (Alkışlar). Kon• 
gre devam ettiği müddetçe mesainize 
yardım etmek üzere vekaletimin bütün 
şubeleri ve memurları emriniez ama· 
dedir. Büyük sanayi hareketinin yanx
başmda, adet "itibariyle mühim bir ek• 
seriyet teşkil eden küçük sanatlarda ra· 
dikal bir milll kalkınma devresine gir· 
melidir. Bundan, en evet bahtiyarlı][ 

duyacaklardan biri olarak kongreyi açı· 
yorum ve hepinize muvaffakiyet1er di· 
liyorum. 

Bir çok yerleri yaşa ve alkış sesleriy
le kesilen ve vekaletin küçük sanatlar, 

- -~-vf:ayı ~evir iniz -

Elişlerı' ve küçük sanatlar kongresinde, Sanayi Umum Müdürü 
B. Reşad Ben er Jconuşurken 

BiLOOiiYEN iNSAN 
Muvazeneli bir cümlede herhangi bir amil 

fm muvazeneyi bozınağa teşebbüs edecek olur
sa bir aksülamel husule gelerek bu amile kar~ı 
koyar. Suda şeker eritildiği zaman hararet 
azalır ve soğukluk şekerin erime hassasını azal
tir. Bu Le Chatelier prensipidir. Herhangi bir 
adali temrin, kalbe gelen şiryan kanını çoğalttı
ğı zaman - daha önce işaret etmiş olduğumuz 
üzere - asabi merkezler sağ kulak.çığın sinirleri 
vasrtasiyle bundan haberdar olurlar. Ve o za
man, kalb vuruşlarının hızlanmasına sebebiyet 
verirler. Bu suretle de şiryan kanının fazlalığı 
kalmaz. Le Chatelier prensipi ile bu fiziyolojik 
intibak arasında sathi bir benzerlik vardır. ilk 
'\'azİyette bir muvazene fizik vasıtalarla kendini 
muhafazaya çalışmaktadır. İkinci vaziyette bir 
muvazene değil, istikrarlı bir hal, fiziyolojik o
luşlar sayesinde tutunmaktadır. Eğer halini teb
dil eden kan değil de bir nesic ise huna benzer 
bir hadise vukua gelir. Deriden bir parçanın ko
panlması kompleks bir aksülameli tahrik eder ve 
bu aksülamel de, mütekarib mekanizmalarla, 
kaybedilen maddeyi tamir eder. Bu iki misalde, 
fazla şiryan kam ve yara uzviyetin halini tadil 
eden unsurlardrr. Bu iki unsura bir vaziyette 
kalb vuruşlarının hızlanmasını ve diğer vaziyet
te de tenecldübü intaç eden - fiziyolojik oluşlar 
silsilesi karşı koyar. 

Bir adale ne kadar fazla çalışırsa o derece in
ki§a.f eder. say, onu yorup eskitecek yerele kuv
vetlendirir. Fiziyolojik ve zihni faaliyetlerin, 
kullanma yoliyle geli.§tiği mü~hedenin ilk mu
talanndan biridir. Bundan başka, ferdin en iyi 
tarzda inkişafı için cehdin elzem olduğu da höy
ledir. Zeka ve ahlak duygusu, tıpkı adalder gi
bi, temrin ve talim noksanı dolayısiyle dumura 
uğrarlar. Cchid kanunu, uzvi hallerdeki sabitlik 
kanunundan çok daha ehemiyetlidir. İç muhi
tin sabitliği, hiç §üphcsiz, vücudun bekası için 
7.arUıidir. Fakat her birimizin fiziyolojik ve zih
ni terakkimiz, fonksiyonel faaliyetlerimize ve 
sarfettiğimiz cehic:llere tabidir. insan, ahşai cüm
lelerinin kullanılmamasına an<:ak tereddi et
mekle alışabilir. 

füs, hazım, adale, asab cümleleri de harekete 
geçerler. Hulasa, dış muhitin değişikliklerine 
vücud, faaliyetlerinden çoğunu tahrik suretiyle 
cevab verir. Vücud ve şuurun inkişafı için inti
baki fonksiyonlann hareketten kalmamam, ad.aı 
lelere fizik cehidin lüzumu derecesinde ileri bir 
zarurettir. Hava deği§ik.liklerine, uykusuzluğa., 
yorgunluğa. açlığa alışmak bütün uzvi oluşlan 
tenbih eder. 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

XI 
lntibaki fonksiyonların vasıflan~ - Le Chatelier 

nin prensipi ve vücudun iç istikrarı. -
Cehid kanunu 

Nesiderle iç ınayiler ne kadar yeni vaziyet
lerle lcarşıJaşırlarsa intibak fonksiyonu da o ka
dar ayrı çehreler takınır. Bu fonksiyon, hiç hir 
uzvi sistemin hususi ifadesi değildir. O ancak 
bdi maksadiyle tarif oluna.bilir. Vasıta
lan türlü türlüdür. Fakat gayesi daima aynı
dır. V c bu gaye ferdin hayatının idamesidir. 
intibak, bütün tezahürleriyle tetkik olunduğu 
bıkdirde onun bir istikrar, uzvi yeniJenme, un-
8Uru, uzuvlann kullanılma suretiyle tekamül 
etme sebebi, nesicleri ve iç mayileri dış alemm 
dcği,ikJiği içinde dayanıklı bir' kül haline geti
l'cn bağ olduğu meydana çıkar. Onu bir vahdet 
olarak göz önüne almak münasibtir. Ve bu su
retle de onun vasıflarım tarif etmek kolaylaş
maktadır. Hakikatte, intibak fonksiyonu, bütün 
fiz.iyolojik oluşların ve bun1ardaki fiziko şimik 
llnsurlann bir görünüşüdür. 

intibak, gayesine erişmek için, sayısız oluş
lardan istifade eder. Hiç bir vakit bir mmtakada 
veya bir uzuvda temerküz etmez.. Bütün vücu
du harekete getirir. Mesela hiddet, bütün uzvi 
cümlelerde değişiklikleri intaç eder. Adaleler 
gerilir. Büyük sempatik asablan ile kilyeüstü 
guddeleri işe kanşU'. Bunlann faaliyeti şiryan 
tazyikinin yük.selmesine, kalb vuruşlannm hız-
1anmasma, adalelerce yakacak olarak kullanıla· 
cak glükozun ciğer vasrtasiyle serbest bıratnı
masına seheb olur. Bunun gibi, uzviyet cildin 
üşümesiyle mücadele ederken deveran, tenef-

lntibaki hacliseler bir maksada hizmet eder
ler; fakat her zaman mabadlanna erişemezler. 
Çünkü vazıh değillerdir. Ancak bazı hududlar 
içinde faaliyette bulunurlaT. Her fcrd yalnız bir 
mikdar bakteriye ve bu bakterilerin muayyen 
bir tesirine hrşı tahammül edebilir. Bu mikda· 
nn ve bu muayyen tesirin ilerisinde intiba.ki 
fonksiyonlar kafi derecede faaliyette buluna• 
mazlar. Hastalık zuhur eder. Yorgunluğa, sıca
ğa, soğuğa mukavemet de böyledir. intibak'. 
kudretinin de diğer fiziyolojik faaliyetler gibi 
egzersisle çoğaldığına ~üphe edilemez. İntibak 
kudreti de fiziyolojik faaliyetler gibi terakki et· 
me kabiliyetini haizdir. F erdleri yalnız hastalık 
amillerine karşı korumak suretiyle hastahklann 
önüne geçecek yerde, intibaki fonksiyonlarmm 
tesirliliğini suni surette çoğaltarak herkesi ken• 
di kendini koruyacak hale getirmek lazımdır. 

{Sonu var 



SAYFA6 -
ViYANA KONUŞMALARI 

HAKKINDAKi TEBLl(;: 

Avusturya ve Macaris
tanm ilahlanma hak
kı teyid olunuyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

koluna mensub üç hükümet delegeleri, 
gelecek toplantılarını Budapeştede yap
mayı kararlaştırmışlardır. Bu toplantı
ların tarihi bilahare tesbit edlecektir. 

Viyana konuşmaları ve 
in~iliz gazeteleri 

Londra, 12 (A.A.) - Gazeteler, Ro
ma protokolunu imzalayan devletlerin 
Viyana'da yapmakta oldukları konuı

maları dikkatle takib eylemektedir. 
Halen Viyana'da bulunan VardPrays, 

Deyli Meyl gazetesine yazdığı bir ma. 
kalede Habsburglarm tekrar tahta çıka
nlamsının, konferans adlan için hiç bir 
menfaati haiz olmadığını tekrar ettikten 
sonra, Macaristandan bahseylemekte ve 
Viyana konferansının .Macaristan için 
adalet talebeden bir beyanname neşrey
liyeceğini bildirmektedir. 

Deyli Telegraf gazetesinin Viyana• 
muhabiri de, Macaristanın, silah müsa
vatı meselesinin konuşulmasını muhte. 
mel görmekte, yalnız bu hususta her 
hangi bir beyannamenin bugün değil. fa
kat kıra) naibi Horti'nin Romayı ziya
reti esnasında neşredileceğini sanmak
tadır. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 12 (A.A.) - Lö Jur gazetesi 

diyor ki: "Bcklenilmiyen bir hadise çık
'ması hali müstesna olmak üzere Viyana 
konferansının başlıca neticesi, dünkü ak
ıam ziyafetinden sonra italyan impara
torluğunun B. Şuşnig ile B. dö Kanya 
tarafından tanınmış olması olacaktır." 

gazetelerin çoğu, ayni fikirdedir. 
Lö Jurnal: "Viyana tt>plantısının ha. 

kiki ehemiyeti, Roma'nın idare etmek is
tediği manevrada ne dereceye kadar ha
kim olduğunu göstermek olacaktır. Fa
kat Roma'nrn bu manevranın ip ucunu 
elinden kaçırması tehlikesi daima mev
cuddur." ~iyor. 

=========================== 
ve elişleri meseleleri üzerindeki düşün. 
celerini çok güzel hulasa eden bu nutuk
tan sonra, büyüklerimize tazim telgraf· 
lan çekilmesi ve kongrede hazır bulu
nan İktisad vekili B. Celal Bayar için a· 
yağa kalkılarak "Yaşa" diye bağırılması 
"kararlaştırıldı. 

Reis vekilliklerine: İzmir mebusu B. 
Rahmi Köken ve Tekirdağ mebusu B. 
Şakir Kesebir, katibliklere: İzmirden B. 
Kazım, Eskişehirden B. Oğuz, lçelden 
B. Ali Galib ve İstanbuldan B. Kazım 
acçildiler. 

Azadan Konya mebusu B. Cemal "gı
da'' mevzuu üzerinde çalışacak encüme. 
nin, aşçılığı müstakillen tetkik etmesini 
istedi. İstanbul murahhaslanndan Bn. 
Zehra Müfid de bebekçiliğin oyuncak
cılıktan ayn ve müstakil bir sanat şube
si olduğunu izah etti. Ve buna göre bir 
brar verilmesini talebetti. 

Her iki meselenin encümenlerde ko
nuıulması kararlaştıktan sonra, azanın 
ihtisaslarına göre çalışacakları encüme
ni tayin ederek umumi kitibliğe bildir
meleri kabul edildi. 

Sıra vekaletin kongreye verilmek il. 
zere hazırladığı rapora ge

0

lmitti• Sanayi 
umum müdürü B. Reşad Bener kürsüye 
geldi ve bu raporu okudu. 

Uzun ve yorucu bir çalışmanın mah
•ulü olduğu belli olan rapor, küçük sa
natlar ve elişlerinin Türkiye ve yabancı 
memleketlerdeki tarihi, iktisadi, içtimai 
ve kanuni vaziyetlerini hülasa ediyor ve 
alınacak tedbirler hakkında mukayeseli 
hükümler gösteriyordu. 

Bundan sonra, Çanakkale murahhası 
B. Halil Dilmaç, kongreden beklenen 
faydalı neticeler üzerinde konuştu ve 
kongre cumartesi günü saat 9.30 da top· 
lanmak üzere içtimaa nihayet verdi. 

Encümenler, öğleden sonra 14 den iti
baren, vektilet binasında kendilerine tah
sis edilen odalarda toplanarak çalışmış. 
tardır. 

Enciimenler yedi ziimrede toplan-
maktadır. Bunlar sırasiyle şunlardır: 

l) Kanun, kredi ve tedrisat. 
2) Toprak, taş ve blastik eşya, 
3) Mensucat ve elbise, 
41 Deri ve kimya 
5) Matbaacılık ve kağıdcılık 
6) Maden işleme 
7) Gıda. 

U L U S 

1 Elişleri sergisinden röportajlar: 7 

Sergide teşhir edilen eşyanın ne kadan 
satıldı, bilivor musunuz ? 

"' 

On beş günde 32 hin kişinin gezdiği sergide satış necıen az? 
- En ziyade hangi eşyalar satıh yor? - Alışveriş lıaleti ruhiyesi. 
- Zengnilcrimiz son günü mü bekliyorlar? 

Sergide alaka ve satışı artırmak için ne lazım? 
İki kişi konuşuyorlardı. Kulak misa

firi oldum: 

- Merak buya.. Aklıma esti, dün 
sergide bugüne kadar nekadar eşya sa
tılmış olduğunu anlamak istedim ve bu 
maksadla sergi vitrinlerinin önlerinden 
geçerek üzerleri "satılmıştır" yazılı eti. 
ketleri saydım. Sergide teşhir edilen eş
ya sayısı, on kuruşa satılan "kılavuz"da
ki son sıra numarasına göre 3770 dir. 

Sergide örgü ve dantela işleri 

Bunun ilk 207 sayısı satılmıyan tarihi e
serler olduğuna göre geriye 3563 parça 
kalıyor. Satılmamak üzere gönderilenler
le fiatsız olanları bol bol 563 parça tah
min edersek yuvarlak hesab satıla

cak 3000 parça eşya var demektir. Bu 
3000 parça eşyanın on beş gün içinde 
kaçı satılmıştır zan edersin? 

- Yarısı değilse bile beşte biri ... 

- Hayır, bilemediniz daha az .. 

- Onda biri .. 
- Gene değil.. Ondan da daha az_ 
- Onbeşte .. Yirmide.. Yirmi beşte 

biri ... 

- Değil dostum değil .. Üşenmedim, 
birer birer saydım. 3000 parçadan yalnız 
64 tanesinin üzerinde "satılmıştır,, yazısı 
gördüm. Yani satılanların nisbeti öyle 
zannettiğin gbi onda, yrmide bir değil, 
tam ellide bir nisbetinde ... 

-Yok canım .• 

- Yok canımı filan yok. Haleb or-
da ise arım hurda.. Uıenmezsen sen de 
say ... 

- Çok u doğrusu.. Acaba en çok 
hangi çeşid eşya satılmıştı? 

- Onu da merak ettim. Bak sana 
aöyliyeyim... En çok satılanlar kadın 

blüzleri, çocuk entarileri.... Vitrinler i
çinde satış rekorunu kaneviçe iılemeli 
bir çocuk entarisi vitrini kazanıyor. 

Bu vitrinde on parça eşyanın altısı sa
tılmıt fiatları da en bahalısı 18 ve en ucu. 
zu 10 lira ... Vitrinde geri kalanların ise 
kılavuzdaki kıymetlerine baktım, 40, 50 
lira .. Demek onlar da ucuz olsa idi satı
lacaklardı. Karşısındaki vitrinde 3 tane 
çocuk elbisesi, biraz ötede 2 kadın blü
zu, yanındaki vitrinde keza 4 kadın blü
zü üzerinde ''satılmıştır'' kaydı var. Ter-

zilik kısmında 4 robun satıldığı görülü

yor. 
_ Demek hep kadın eşyaları satıl-

mış .. Şu halde şapka ve iskarpin vitrin
lerinde bir çok (s_atılmıştır) etiketine 

rastlamışsındır· 
_ Aldanıyorsun. Tek bir şapka, çi-

çek, düğme, tuvalet eşyası üzerinde bu 
dediğin kaydı görmedim. İskarpin ve a. 
yakkabı vitrinlerinde de yalnız bir tane 
erkek terliği satılmış, o kadar. 

_ Bu kadar çok çeşidli ve hakikaten 
ince bir sanat zevki ile yapılmış eşyala
rın bu kadar az satılmaları çok garib, 
sergide satılan mahdud eşyalar arasında 
daha neler var? 

_ Mesela 100 kuruşa bir kağıd se
peti, 6 şar kuruştan üç mukavva kutu, 
45 kuruşa bir bakır tas, 2 tencere, 3 sa· 
han, 2 tava, Çanakkale işi bir kaç toprak 
desti, Eskişehir taşından 50 kuruşluk bir 
gül ve bunun gibi buna benzer ufak kıy
metli ve hepsi 64 parça eşya ... Bunlann 
içinde yüksek rakamlı sadece bir kaç 
parça halı var. Üç tane 30 liralık, bir ta
ne 40 bir tane de 95 liralık halı satılmış-

- Bu alakasızlık nerden geliyor der. 
sin .. 

- Alakasızlık diyemiyeceğim. Çünkü 
öğrendiğime göre sergiyi on beş günde 
gezenlerin sayısı 32 bini geçmiş. Bu 32 

• bin kişinin sergiye girmek için verdikte-
• ri para yekunu satış yekununa hemen 

hemen yaklaşmaktadır. Güzel sanat İJ· 
}erini seven ve takdir eden halle elbette 
onları satın almak zevk ve isteğini de 
yakından duymaktadır. 

- O halde ne için az satış olmuş ... 
- Bence bunun bir değil, bir kaç se-

bebi var. 
- Nedir o sebebler? 

- Evvela sergideki işler ekseriyet 
itibariyle üzerinde uzun zaman göz nu. 
ru dökülmü,, el emeği sarfedilmiş ağır 
işler olduğundan tabiatiyle kıymetleri 

yüksek. Böyle yüksek kıymetli nefis e
serler karşısında büdceleri müsaid olını
yanlar sadece içlerini çekiyorlar. 

- Ya zenginler? 

- Evet .. Zenginlerimizin bu zengin 
eşyalar için en uygun müşteri olmaları 
kadar tabii bir şey olamaz. Ve öyledir 
de .• Ancak alış verişte bir haleti ruhiye 
vardır. İnsan gördüğü, beğendiği bir şe. 
ye parasını verip hemen sahih olmak is
ter. Halbuki sergide satın aldığınız eş. 
yaya serginin sonuna kadar bekledikten 
sonra sahib olacaksınız.. İşte zenginle
rimiız her halde bu baleti ruhiye iledir ki 
alış verişi son güne saklamışlardır. Pa
rasını verip beğendiklerini hemen ala
caklar •• 

- İn13llah zannın gibi olur .•• 
- İkinci bir sebeb, sergiyi gezen-

lerin çoğu başlannda sahibi olmıyan ve 
kapalı camekanlarda kilidlenmit eşyala
rın satılık olduğunv bilmiyorlar. 

Vakıa qyalann üzerlerinde mukav. 
valar var .. Var amma bunların satışla a
lakasını bilmiy0$lar. Sergiyi gezenlerin 
arasında (ne güzel şeyler .. Keşke satsa
lar da alsak) diyenleri kulağımla işit
tim. Bir ilçüncü sebeb de herkesin on 
kurut verip de kılavuz alamamalarıdır. 
Daha doğrusu sergiyi gezen halk, satı
lan kılavuzların içinde teşhir edilen eı
yaların fiatlan bulunduğunu bilmiyor, 
bilenler, araınağa üşeniyorlar, üşenmi. 

Serginin çok zengin oyuncak vitrinlerinden biri 

----· .. 
--~---
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Madridde vaziyet hala kati 
bir sekil alamadı ... 

Paris, 12 ( A.A.) - Madrid önünde cereyan etmekte olan barb kati bir 
!jekil almaksızın devam etmektedir. Her iki tarafın tayyare, tank top ve 
mitralyözleri tam bit faaliyettedir. Muharebe bilhassa Manzaneres nehri 
kıyılarında ve Kasa de Kampo ormanında olanca şiddetiyle cereyan etmek· 
tedir. Taarruz ve mukabil taarruzlar muvaffakiyetsizlikle birbirini takib 
etmekte ve vuku bulan çarpı§maların çok kanlı ve çetin olduğu tahmin olun
maktadır. 

Cebhedeki vaziyeti tesbit etmek §İmdilik imkansızdır. Nasyonalistler 
~imal istasyonuna kadar geldiklerini ve Manzanares nehrinin bütün kıyıla• 
ıını İ§gal ettiklerini söylüyorlar. Hü:C.ümet kuvvetleri ise Manzanares köp-. 
rülerine elan sahib olduklarını iddia etmektedirler. Söylendiğine göre, lej• 
yon kıta/arına nıensub birçok faslı asker Kasa del Kampo ormanında öldü· 
rülmü§tür. Hükümet kuvvetleri, Fas askerlerinin mütebaki kısmının tes.'im 
olacağını ümid etmektedirler. 

Nasyonalistler dün bir çok esir aldrklarrnı haber vermektedirler. Hükil· 
met tayyareleri dün A vilaya yaptıkları bir hücum esnasında yirmi kadar, 
nasyonalist tayyare imha etmişlerdir. 

Hükümetçilere •• O'Ore e 
Madrid milli müdafaa 

komitesinin tebliği 
Madrid, 12 (A.A.) - Milli müdafaa 

meclisi aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
"Cumhuriyetcilerin on sekiz tayya

resi Kasa del Kampo önünde asilerin 
mevzilerini bombardıman etmiştir. Öte
ki tayyareler de Naval Kornero, Lega
nes ve Karabançeli bombardıman etmiş
tir. Asiler mühim zayiata uğramışlar
dır. Asilerin Eskalona tayyare meyda
nından gelen yunkers tipi üç motörlü 
tayyare , bomba yüklü olduğu halde 
Henarcsden Alkalaya gelmiştir. Bir 
İspanyol küçük subayı olan pilot bava 
nazırı tarafından teğmenliğe terfi etti• 
rilmiştir. 

1 htilakilerin bir taarruzu 
akim kaldı 

Madrid, ı2 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra nasyonalistler, Madride girme~ 

ümidiyle, şimal istasyonu civarında 

La Karonya yolu üzerindeki köprü ü
zerine hücum etmişlene de hükümet
cilerin müdafaası karşısında geri çe
kilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Hükümetçilere gönderilen yiye
cek, elbise ve ilaç 

Nevyork, 12 (A.A.) - Sil isminde· 
ki ispanyol nakliye gemisi, İspanyol 

hükümet kuvvetleri için muhtelif ku

rumlar tarafından toplanan 3500 tonluk 
erzak, elbise ve ilacı hamilen dün İs
panyaya doğru hareket etmiştir. 

Hükümetçi tayyareler Majorka
da ihtilalcilerin mevzilerini 

bombardıman ettiler 
Barselon, 12 (A.A.) - Hükümetin 

on tayyareden mürekkeb bir hava filo
su, Alikanteden havalanmış ve Palmo 
de Majorkada asilerin mevzilerini bom

bardıman etmiştir. 

Hükümetçi kuvveıler mukabil 
taarruza 6ecmiA/.P,r 

Londra, 12 (A.A.) - Royter Ajan
sının Menuk bir kaynaktan haber al· 
dığına göre Madridi müdafaa eden 
milis kuvvetleri gece vakti fChir kapı
larından şiddetli bir mukabil taarruza 
geçmişlerdir, Asilerin Kasa de Kampo 
ormanının ötesine kadar geri çekildik· 
leri söylenmektedir. 

yenler ise bazen matbaa tertibi hatasiylc 
karlılaşıyorlar. Bu cihetleri halka anlat
mak çok faydalı olur sanının. 

- Hakkın var .. Vakıt dar ve sergi
nin kapanma günü pek yakın olduğun
dan daha kestirme bir çare görüyorum. 
Bu iş yalnız teşhir değil biraz da elişleri 
sanatlarına karşı halkın alaka ve rağbe
tini çekecek propaganda istiyor. Sergi
• içine, vitrinlerdeki eşyaların fiatla. 
nm ezbere bilecek bir kaç memur koy
malı. Bu memurlar, vitrinlerin önünde 
duran ve seyreden halka yaklaşmalılar. 

Şu iş Ktltahya işidir, Bursa i
şidir, şöyle yapılmıştır, şu kıymeti var
dır, bu bakımdan değeri yüksektir. Fiatı 
şu kadardır.. Demek suretiyle eşyanın 
maddi ve manevi değerini halka söyle
melidirler. Faydası şu olur: Sergiyi ge
zenler, bir çok Avrupa sergilerinde ol. 
duğu gibi seyyar i!ıhatçılar sayesinde 
hem malfıma sahibi olurlar ve hem de 
derhal fiatları söyleyeceklerinden satışı 
kolaylaştınrlar. Eğer sergi idaresi bu u
sulü hemen tabik etclerse çok tesirini gö· 

l 
rür. 

- Tatbiki güç bir şey değil amma .. 
tesiri ne kadar olur bilmem. Her halde 
tecrübesi hiç fena olmaz sanırım. 

lhtilfilcilere gore 
1 hıilalcilerin hava faaliyetleri. 

devam ediyor 
Rahat, 12 (A.A.) - Sevil radyosunun 

haber vermiş olduğuna göre, nasyona
list hava kuvvetleri büyük bir faaliyet 
göstermiştir. Nasyonalistler Madrid 
cephesinde iki tayyareyi düşürmüıter
dir. Teyid edildiğine göre, nasyonalist
lerin eline geçen malzeme arasında, i· 
kisi doktor olan bütün memurları ile 
İskoçya seyyar hastanesi de bulunmak
tadır. 

Lizbon, 12 (A.A.) - Radyo kulübün 
bir muhabirine beyanatta bulunan Ge· 
neral Franko, Madrid bombardımanının 
şehrin teslimine kadar devam edeceğini 
söylemiştir. 

1 htilalciler hükümetçilerin iki 
taarruzunu pü3kürtmiişler 
Salamanca, 12 (A.A.) - Nasyona• 

lbtlerin bir tebliğinde ezcümle şöyle 
denilmektedir: 

Madrid'in merkezinde sağ cenahı

mıza taarruz etmiş olan hükümet kuv· 
vetleri püskürtülmüştür. Hükümetçi
ler, muharebe meydanında 52 ölü bırak
mışlardır. Sol cenahımıza karşı yeni 
bir taarruz daha yapılmıştır. Bu taar
ruz da, tanklar ve toplarla takviye edil· 
mesine rağmen, suya düşmüştür. Safla
rımızdan şehrin merkezinde herhalde 
anarşistler tarafından çıkarılmış oldu· 
ğu kuvvetle sanılan bir takım yangın· 
lar görUJmnştür. 

Guadalajara cebhesinde sisten istifa
de eden ve tanklarla toplar kullanan hü
kümt>tçiler, Al Modones'deki mevzile· 
rim1z~ taarruz etmişlerdir, fakat muka
bil taarruza geçerek onları püskürttük 
ve birçok telefat verdirdik." 

I htilalciler hiikümetçilcrin. biitiin 
taarruzlarını püskürtmiişler 

Sevil, 12 (A.A.) - Radyo ile ne~ro
lunan bir tebliğe göre hükümet kuv• 
vetlerinin Madrid etrafındaki bütün ta• 
arruzları püskürtülmüştür. Yague ko
lu "beynelmilel,, denlien müfrezeyi a
ğır zayiata uğratmış bu müfreze de 
Madridin cenubunda bilmukabele na ... 
yonalistlere taarruz etmiştir, Nasyona• 
listler, bir az sonra Manzanares nehri· 
nin sağ kıyısından kati bir taarruz yap
mışlardır. Takviye kıtalarr, şimdi bu 
noktada toplanmaktadır. Anarşistler, 

'ehrin birçok dükkanlarına kundak so
karak şehri dehşet içinde bırakmışlar• 
dır. 

Romanyada, yahudi· 
ler aleyhinde bir .. ' . 

numayış 
Bükreş, 12 (A.A.) - Nazırlardan B. 

Nistor, Lapedatu, İnkuletz ve Valter 
Popp ile liberal partis reisi B. Bratiano, 
Aradea'da yahudiler aleyhinde büyUk 
bir nümayiş tertib etmişlerdir, B. Bri
atiaııo, bu nümayişte bir nutuk söyliye
rek ezcümle demiştir ki: "- Romanya, 
asla bir karış toprak vermiyecektir. Par
çalanmış Romanya, İngiltere ve Fran· 
sa'nın kuvvetli yardımları sayesinde vak· 
tiyle yabancı hakimiyeti altına sokulmuş 
olan üç rruntakasını geri almağa muvaf
fak olmuştur. Bunlardan biri olan Trnn
silvanya. bin senedenberi halas gününü 
bekliyordu. Trianon muahedenamesi, 
muzaffer olacaklarını zannedenlerin zor 
la kabul ettirmiş oldukları Bükreş m ua· 
hedesinden çok daha mutedildir. Sul· 
hun esası, milliyetler prensipleridir. Si· 
!ahlanma siyasetimize devam edeceğiz ." 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 LAN 

ı _ Ankara harb okullarını~ ihtiyacı i~in .~2~000 adet .vumurta 
21 ikinci teş. 936 tarihine müsadıf cumartcsı gunu saat on bırde açık 
eksiltme ile alınacaktır. . • w• 

1 2 _ Şartnamesi eksiltmenin Y.a?.ı~~cağı Lv. Amırlıgı satın a ma 
komisyonunda her gün parasız gorulur. . 

3 _ Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat temınatı 135 

liradır. 1 · d k. ·k --;-
4 - İstekliler kanunun 2, 3 Uncil madde erın e ı ve:~ a ve • 

teminat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona muracaatları. 
(1624) 2-5322 

t LAN 

1 - Müsthakem mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un kapa-
h zarfla alınacaktır. . 

2 - İhalesi 20.11.936 cuma günü saat 16 da İzmırde Kışlada 
ınüstahkem mevki ,;atınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Tahmin edilen mecmu bedeli 26378 lira 5 kuru~ ve muvak-
kat teminatı 1978 lira 41 kuru•t~r. . ..... 

4 - Şartnamesi her gün komısyonda gorulur. 
latiyenlere 130 kuruş mukabilinde prtnamesi verilir. . 
s _ lateklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madd.elerdekı 

prtnamesinde yazılı vesikalarile birlikte teklif mektupları ıhale sa
atınclan en u bir saat evvel komisyona vermit olmaları ilan olunur. 

(1626) 2-5320 

D. D. YOUARI VE LIMANLARI UMUM 1 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli 8728 lira olan 70 takım amele vagoneti madeni 
aksamı 22.12.1936 Salı günil saat 15,30 da kapalı zarf usulU ile An
bra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite Kirmek istiycnlerin 654,60 liralık m~vakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7.5.1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiı olan talimatname dairesinde. alın
mıı vesika ve tekliflerini aynı giln saat . 14,30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden. 
Haydarpap tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1635) 2-5356 

iLAN 
Muhammen bedelleri muvakkat teminatları ve eksiltme saatleri 

aşağıda yazılı lokomotif 
1

ve vagon bandajlarr 24-12-936 perşembe gil• 
nü kapalı zarf usulU ile Ankarada idare binasında satın alı~cakt!r. 

Bu ite ~rmek istiyenlerin qağıda yazılı muvakkat temınat ıle 
kanunun tayin ettiii vesikalan, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
lu nüshasında intitar etmi, olan talimatname dairesinde alınmış ve• 
sib ve tekliflerini aynı KÜJı saat 14,30 ve 14,45 e kadar komisyon re
ialiğine vermeleri lhrmdır. 

Şartnameler paruu olaralıc Anbrada malzeme dairesinden, Hay· 
darpqada tesellüm •e sevk tefliğinden dağıtılmaktadır. 

ismi 
I - Loko bandajı 
2 - Vagon ,. 

(1670) 

Muhammen Muvakkat 
Bedeli teminatı 

22233 Lira 1667,47 Lira 
43146 # 3235,95 H 

2-5393 

Saatı 
15,30 
15,45 

MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 
3ATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARJ 

tLA N 
1 - Muhtelif clnı ve ebaddalıci çeli•ler b~ zarfla eksiltmeye 

Jıtonulmuftur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 38.640 lira olup ilk teminat parası 

2898 liradır. 
3 - İhalesi 16 • ikinci te~in - 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 194 kuru' mukabilinde M. M. V. Satın alma 

~omisyonundan alınabilir. Şartname almak için ya bizzat veya bir 
vekil göndererek aldırılmalıdır. Muhabere ile tartname gönderi· 
lemez. ........... . 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektupla· 
nm ihale uatmdan bir saat evvel M. M. V. Komisyonuna verme· 
leri. (1076) 2-4626 

iLAN -. ••. 
1 - Hava ihtiyacı için 30 ton vesaiti nakliyede kullanılınll Uze

re nkum yağı ve buna mllmasil diğer bir yai kapalı .zarfla ebilt• 
meye komnuttur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 675 
liradır. 

3 - ihalesi 30-11-936 pa.zarteıl gilnlt saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini M M. V. satın alma komiıyonundan bl.nat 

alabilirler. Muhabere ile prtname göncleri~z. 
5 - Eksiltmeye gireceklnin 2490 sayılı kanunun emrettiği bet

aegelerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale gilnilrıde en 
~bir .. t eneline bdar M. M. VeWeti atın alma komisyonuna 
ftrmeleri. (1746) 2-5470 

, 

PEK YAKINDA 
ŞARLO ANKARADA 

ANRA 
KJ]lJJJ(' -.f o 1u19. 

{Alraal:, xs.Nıc ... ;;J 

1 

U L U S 

Gümrük ve İnhisarlar 'r el{filetinden: 
Vekalet şubelerinde 17 5 lira aylıklı 2 memurluk açıktır. Memu

rin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şartları haiz orta okul ve. 
ya lise mezunu olanlar ve askerliğini yapmış bulunanlar ve otuz ya• 
şmı geçmiş olmıyanlar müsabaka ile alınacaktır. Kazananlardan ya• 
hancı dili bilenler tercih edilecektir. İş durumu, yüksek tahsile de
vama müsait olmadığından kazananlardan her hangi birinin buna ait 
dileği kabul edilmiyecektir. Müsabaka 20.11.936 da saat 14 de yapı
lacaktır. İstekliler 18.11.936 akşamına kadar dilekçeyle ve lüzumlu 
bel2eleriyle Vekalet zat işleri müdürlüğüne baş vurmalıdırlar. 

(1686) 2~5419 

Adliye V el{aletinden: 
Elektrik, Telefon, Asansör işlerinde istihdam edilmek üzere ay

lık 70 lira ücretle bir memur al.nacaktır. 
Bu işe talip olanların Nafıa vekaleti veya nafıa vekaletinin gös· 

tereceği selahiyetli müesseseler tarafından imtihan ettirilecektir. 
Taliplerin memurin kanununun 5 inci maddesindeki evsafı haiz 

olmaları şarttıı. Kend ' ·nde buişleri görebilecek ehliyeti görenler 
veyahut ellerinde selalıiyetli makamların ehliyetname veya şaha
detnamelerini haiz olanların 25.11.936 tarihine kadar Adliye Veka-
leti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (1666) 

2-5373 

iktisat V ekiletinden: 
••ış KANUNU" nun dokuzuncu "Tetkillt'' faslındaki hüküm

lere göre kurulan ••tş DAİRESİ" nin teşrinsani 1936 başından 
itibaren faaliyete başladığı 145 inci madde mucibince ilan olunur. 

(1661) 2-5370 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 

2 İkinci Teşrin 1936 Pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacak 
olan 47174 lira 5 kuruş kesif bedelli Bergama Ceza evi münakasası 
ihale komüsyonunca görülen lüzum üzerine yeniden 20 gün müd· 
detle ve kapalı eksiltme usuliylc münakasaya konulmuftur. 
Kapalı eksiltme 23. İkin7i teş.rin. 1936 Paza~esi ~.nü aa~t 
16 da İzmir Bayındırlık Dırektörlüğünde yapıl•p ıhalesı ıcr• edı· 
Jecektir. Mmuakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazır!ayacakları temiııatlarile t~klifnamel~ri~i ve. Ba
yındırlık Bakanlıgından alınan ehliyet vesıkalarını bırlıkte ıhale 
gününün tayin olunan saatten bir saat eveline kadar komisyon re
isliğine vererek makbuz almaları. 

İsteklilerin 239 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer nüs
hasını İzmir - İstanbul • Ankara Baymdırlrk Direktörlüğünden 
alabilirler. 

Daha fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir Bayındırlık Direktör• 
lüğüne bat vurmaları. (1052) 2-5374 

Muğla V afiliğinden: 
Marmaris merkezinde yaptırılacak 13348 lira 33 lWruş keşif be· 

delli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf ~.suliyle eksittrn.eye ko
nulmuştur. Eksiltme 19-11-936 perşembe giinu saat 15 de ıl&ylık 
makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapıla· 
caktır. 

Muvakkat teminatı 1001 lira 12 kuruştur. 
İstekliler, eksiltme fenni ve bayındırlık işleri genel şartnamele· 

rini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
&örebilirler. 

Eksiltmeye ~rmek lstiyenler bu gibi lglerl evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyenler ihaleden 
en az sekiz gün evvel ·resmen müracaatla ehliyet vesikası alacaklar
dır. Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dl\iresinde ha • 
sırlanacak ve 19-11-936 perşembe günü saat on dörde kadar makbm 
mukabilinde Muğla ilbaybğına verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (2739) 2-5398 

Muğla vilayetinden : 
Muğla'da Cumhuriyet meydanında yaptırılacak Atatürk anıt &

idesinin 1055 lira 47 kuruş keşif bedelli temel ve Moloz inşaatı ve 
3191 lira 94 ku1'Uf keşif bedelti ince yonma tat çıkarılması ki ceman 
4247 lira 41 lı:urq keşif bedelli inşaat açık eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14 de ilbaylık makamın
da toplanacak vilayet daim! encümeni tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruştur. 
istekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık itleri genel ıartnamele

rini ve buna mütcferri di&er evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

Ekllltmeye ~rmek ild.yenler bu gibi itleri nveJce yaptılarına 
dair ehliyet •eaı"b.sı göstcıeceklerdir. Viliyet Nafıa llOdflrlilgün • 
den vesika almak lstiyenler ihaleden en az 1elds &iln evvel resmen 
aıüracaatl~ ehliyet veıikaa atacaklardır. 

Daha fazla fnlıat almak iateyenleriıı llaf!a Nafia MUdilrltığUne 
mllrcaat etmeleri ilan olunur. (2629) 2-5314 

ANKARA tKlNct İCRA MEMURLUOUNDAN: 

Bir borcun temini için baczedileıı 40 yarım buğday 16.11-936 pa· 
zartesi günü saat 12 de istasyondaki Borsada ve bir tek öküz aynı 
gün saat 8 de Akköprü hayvan pazarında atılacaktır. Bedeli mü.za· 
yede takdiri kıymetin % 75 ini bulmazsa aynı mahal ve saatlerde 
19.11.936 perşembe günü kati ihalesi yaprlacaimdan taliplerin ora· 
da hazır bulunacak: memura müracaatları ilin olunur. 2-5458 

Muğla vilayetinden : 
Köyceğiz • merlıCednde yaptınlacak 13348 lira 33 &rut keşif be

delli yatılı ilk okul binası: illf&&tl kapalı sarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 16-11-936 pa.zartesi günil aaat 16 da ilbaylm malwnm • 
da toplanacak Vilayet Daimi enciimeni tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminatr 1001 Ura lZ kunıttur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık itleri gmel prtnameJe-

rinl •e buna mlltcferri diğer e Matta aafıa mlidiirlilğünden 
görebilirler. 

Ebiltmeye girmek lıteyenler bu cibi itleri evvelce yaptıklarma 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

1 

Viliyet Nafıa lılüdürlilğünden •esi& almalı: lstiyen]er lhlleden 
en u 1ekiz Pıı evevl resmen münCaatla ehliyet ftliblı alacaklar· 
dır. m 

Teklif meırtuplan Z490 sayılı anunan tarifatr c1alreslııcle hanr • 
!anacak ft 16-11·936 pa.zarteıl gUntl saat on bete kadar maJdnu mu
kabilinde Muğla ftbllybğma verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenleria lluila Nafıa lliidOrlüğtlne 
müracaat etmeleri iliD olunur, (2630). 2-5313 

SAYFA 7 

Jandarma Genel Kamutanlığı 
Ankara Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bir tanesine elli kuruş kıymet biçilen iki bin iki yüz otuz türete 

kayışı 14-11-936 cumartesi günü saat onda açık eksiltme ile satın 
alınac~tır. e 

Şartnamesi komisyondan parasız verilecek olan bu eksiltmeye 
girecekl~rin 8363. kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektup
lariyle belli gün ve saatte komsiyona batv&irmalan. (4532) 

2-5219 

Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Sarıkış.la ile Akçakışla yolunun 15 inci kilometresinde ve Boz• 

kurt mevkiinde Kızılırmak üstünde yapılacak olan 15990 lira 41 ku• 
ruş keşif bedelli ahşap köprü kapalı zar( usuliyle 25-11-936 çarşam
ba günü saat 15 de Sivas Nafıa Müdürlügü odasında ihale edilmt1' 
üzere eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 1199 lira 28 ku • 
ruştur. İsteklilerin ihale günil saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri lazımdır. İstekliledrı Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları ve bu ifi yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraz eyleme
leri şarttır. Keşif proje ve sair evrakı her zaman Sivas Nafıa Mü. 
dürlüğünde görülebilir. (2783) ı--;54H 

Kütahya Cumhuriyet 
M .. dd • u ·ı ·""'· d u eı mumı ıgın en: 

Belediyece kabul edilen ikinci derece ~ekten beheri 960 gram 
olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 ad'it olmak üzere 1-12..936 ta• 
rihinden itibaren 937 mayısı nihayetine kadar Kütahya ceza evinin 
altı aylık ekmeği 1.11.936 dan 21.11.936 günü ihalesi yapılacağı 21 
gün müddetle aleni müzayedeye konul~tur. tstiyenler teminat 
akçelerile gününde münakasa komisyonu riyasetine ve şeraiti öğren· 
mek için sair zamanda ceza evi müdüriyetine müracaatları ilin olu• 
nur. (1692) 2-5425 

Bursa Kaplıcaları Türk 
Anonim Sirketinden: 

' Şirketimize ait olup Bursa Çekirge c~desinde her türlil kon• 
for ve fenni tesisatı haiz (ÇELİK PALAS HOTEL - BANYO). 
su bütün mobilya ve takunlariyle birlikte• uzun müddetle icara ve
rilecektir. İsteklilerin gerek işletme tarlı \'e gerekse bedeli icar 
hakkında yapacakları teklifleri 15 Kinunüt\'Vel 936 tarihine bdac 
tirketin Bursadaki merkezine bildirmeleri. 2-5295 

İstanbul Kültür 
Direktörlüğünden: 1 

1 - Zincirli~uyu ilk okulunda açılaiı pansiyona ikind taksit 
batı olan Birincikinundan itibaren de talebe almacakta. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aybk ücreti 20 liradır. Bl5-
yük tadilde okulda kalacaklardan ayda 12'5 lira alınır. 

3 - Yazılmalıc ve futa malOmat ~ wteyenler okul direJi. 
törlUğüne bqvurmaları limndır. (2813) 2-5436 

Ankara icra dairesi gayn meakôl sab§ memur
luğundan: 

ı - lpotek olup satılmasm• karar Vfrilen tapunun 14/5/931 ta
rih ve cild 70, aıra 68 numarasında kayı'1.\ı n Ankaranm Cebeci 
mevkiinde kain bir ev aşağıdaki prtlar d,alreainde açık arttırmaya 
konmuştur. 

2 -Evsaf ve miiftemilatı: Ev, kargir altında bir bodrum vardite 
Ust katta iki oda, bir mutbak, bir hail, guaulhane vardır. Önünde 
tq divarla çevrilmi§ bir bihçe mevcuddur. Hepsine ııso lira kiymet 
konmuttur. 

3 -Sabf pefİn para ile olmak il.zere a.3/12/936 tarihine miiBıl
dif çarpmba günüsaat 14 • 16 ya kadar icra daireai pyri me~ 
aatıf memurluğunda yaprlacaktır. 

4 - Talihler takdir edilmit olan yukardald anıhammea ~ 
tin yüzde 7 ,S ğu niabetinde pey akçesi •eya milli bir bıtnJranın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak.Jsabul edilen huine tabr 
villeri getireceklerdir. 

5 -Satıı glinü arttırma bedeli takdir edilen kıymetia ytizdfl 
75 tini bulduktan ve liç defa nida ettirildikten IOJll'a mezkar gilnlill 
16 mcı saatinde en çak artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - hbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel amh••••ııen ~ 
metin yüzde 75 tini bulmadığı takdirde B/1/937 tarihine mU..dil 
cuma günü saat 14 - 16 ya kadar yap~:Jkjad aımmada (lı:e.z11 
muhammen kıymetin yibde 75 tini bulrmk prtiyle en~ artmlll 
talibine ihale olunacak v' bu niabetl hinWMıfı taWinle ise 228G 
bumaralı kamuı ahkimına tevfikan borç ~ -- mGdclıetle tıecillt 
tabi tıatul"Caktll'. ) . 
. 1 ~~- w ~ci artıflDllda ihale bedeli ihaleyi mBteakdi 
ftrilmediği takdirde ti.zerine ihale edilenin talebi üzerine i.baJe ta. 
rihinden itibaren kendisine bedeli ibaleyj. teslimi Teme eylemetıl 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. lfbü' müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozülacak ve bu tarihten evci 
en yüksek teklifte bulanan talibe tekliff'~ile almafa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi wçhile almaia razı ise ihale 
farkı birinci talihten tahsil edilmek lsertJ.u talibe ilaaJe edilece~ 
Teklif veçhile almağa razı olmazsa gayn pıenldU yeniden on bet 

günlük ikinci artırmaya çıkanlacak en ÇP.f ptıran talibine ihale 
edilecektir. 

8- Her iki artırmada da gayrı menkftl Wibine ihale ediltikte 
tapa barcile dellaliye resmi mütteriye Ye llıale tarihine kadar olall 

müterakim ftl'gi ft reaim i• borçluya afd&r. 
t -. Borçlu •e alacaklılarla diğer allladarlarm bu pyrı menktl 

iberindeki haklan Ye hususiyle fab ve cnarafa dair olan iddiala
rım ena1a mUabiteleriyJe 20 cBn içinde dairemize bildirmeleri 11-
zrmdır. Aksi takdirde hakları tapu aicilllyfe sabit olmadı• labf 
bedelinin payla§tmlmasmdan hariç tutulacaklardır. 

ıo - Artırmaya lttirak edecekler 5/12/936 tarihinde 933 • ıı• 
numara ile dairemirieki ,erinde berke• 8Pk bulundurulan ~ 
nmıemi.zi okuya bilirler. 2--5471 

ÇANKIRI SULH CEZA HAKIMLICINDEN: 
Ankaranın Tuz Koçhisar lruaamm Abdilaziz mah:tllesinden azi• 

oğlu Muharremi bıçakla yantaımktan suçlu Çan1armın imaret ma
hallesinden Cebe oğullarından Olman oğlu Salim bakkmdaki du
rupnada davacı •uharremln ikametgihmm meçhul bulumnawna 
binaen remıl p.zete ile ilanen tebliğat ifaama karar wrilerek ha 
babdalri durupanm zo.Il-936 gibıline rutlıyan cuma günü -t 16 
ya talik kılDlDUf oldulundan davacı Muharremin meskOr gün ft 
saatte bizzat veya kendisini temsil için bir müdafii göndennemği 
•ureue gıyabında mubakemeye devam olıınKağı teblii malrwnma 
bim olmak there ilin olunur. (1731) 2-5459 
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Erzincan Cumhuriyet 
l\iüddei Umumiliğinden: 

936 yılı ihale gününün ferdasmdan itibaren Erzincan Ceza evi· 
nin kışlık ihtiyacma muktezi aşağı 20000 yukarı 25000 kilo Palut 
odunu 24-10-935 gününden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltme. 
ye konulmuştur. 

, İsteklilerin sartnameyi okumak için Erzincan C. Müddei Umu-
mili ğine müracaatları ve eksiltmeye iştirak için kanuni şartların 
gününden evvel ifa edilmesi lazım geldiği ilan olunur. (1734) 

2-5461 

. Harita Genel Direlitörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel 340 lira harta genel direktörlüğü Topoğ

raf şubesi için 200 adet Alaminyom mapm eksiltmesinde talip çık
madığından işbu mablarm eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. 

. 2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye 
gireceklerin de 25 lira 50 kuruş teminat makbuzlarile 20-11-936 cu. 
ma günü saat 10 da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma 

· komisyonuna gelmeleri. (1723) 2-5457 

inhisarlar Anluıra 
B aşmüdürlüğünd1en : 

· .Müskirat beyiye tezkCı-elerinin değiştirilmesine 20 Teşrinisani 
936 dan itibaren başlanacak ve 30 Teşrinisani 936 akşamı nihayet 
verilecektir. Her bayi oturduğu dükkanın numarası ile mahalle ve 
sokağmm yeni ismini doğru olarak öğrenip bir fotoğraf ve 25 ku • 

. ruşluk pul ile Başmüdüriyetimize müracaat etmesi ilan olunur. 
(1744) 2-5468 

. 

Çocul'- Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 

,.Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi neşriyat şubesine 
yüksek mektebten diplomalı bir müdür tayin edilecektir. İngilizce, 
almanca veya fransızcayı iyi bilmesi şarttır. Yüksek tahsil bitirmiş 
ve askerliğni yapmış olanlar çalıştıkları yerden gördükleri iş ile 
hüsnü hallerini gösteren bir sertifika (bon servis) ile kurum genel 
merkezine müracaat ederler." 2-5473 

Tuğla, Taş, l(uın; Kireç 
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

Türk Hava Kurumu için 50 • 60 bin birinci nevi tuğla, 100 • 150 
metre mikabı duvar taşı ve kum, bir vagon sönmemiş kireç ayrı ayrı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnameleri her gün satınalma komisyonunda görülebilir. 
İhale 14·11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin kurum 

merkezinde satrnalma komisyonuna müracaat etmeleri. 2-5463 

Denizli Vilayeti 
Güney kasabasr Belediye Reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli VilSyetinin Güney kasaba-
it hali hazır harita ve müstakbel plan tanzimi. 

Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hali hazır vaziyetin alınması için yapılacak haritaya aid 

fenni şartname ve müstakbel vaziyet için müteahhitlerin nazarı iti. 
hare alacakları ve yapacakları işleri bildiren talimatname. 

İstiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Denizli Vilayeti Nafıa Mü· 
diirlüğünde inceliyebilirler. 

3 - Eksiltme 4-12-936 tarihinde cuma günü saat 14 de Güney 
kasabası Belediye dairesinde belediye encümeni huzurunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yaprlalaktır. 
. 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 67.5 liralık muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 
, A - Ticaret odası vesikası 

B - H~li ~azır haritayı ve ~üstakbel imar planını yapmak için 
Nafıa Vekaletınden alınmış ehlıyet vesikası 

. Türkiye dahilinde çalışmak için Nafıa Vekaletince tescil edil. 
mış bulunmak şarttır. 

6 - T~klif mektuplan yukarda 3 cü maddede yazdı saatten bir 
saat evv~lı.1:~ kadar Güney Belediye dairesindeki eksiltme komis
yonu reıslıgıne makbuz mukabilinde verecektir. (1718) 2-5456 

• 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bitlis . inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

_Baş Müdürlüğümüde\tütün atelyesinden bir sene zarfında muh
telıf mahallere sevkolunacak otuz yedi bin beş yüz yirmi lira mu
hammen be.~e:.i altı y~z. elli bin kilo inhisar maddeleri nakliyatı 
1?-11-936 gununden ıtıbaren on beş gün müddetle kapalı zarfla ek· 
sıltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat mikdarı 2814 liradır. !
hale .:~:11·936 çarşamba günü saat 14 de Bitlis inhisarlar baş mü
dilrlü~::ınde yapılacaktrr. Talihlerin teklif zarflarını ihale günü sa· 
at on uçe kadar komisyona vermeleri lazımdır. (1745) 2-5469 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

35 TON SODA 

1 ANKARA BELEDiYE REISUGJ il.ANLARI 

İLAN 
1 

1 - Su idaresine alınacak çelik, koşe bencı ıamaıarı ve sa!C için 
istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (738,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her giin yazr işleri kale. 

mine ve isteklilerin de 20 teşrinisani 936 cuma günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. (1740) 2-5464 

İLA~ ~······ 
Mezbaha için 20 bin kilo odun ıle 1500 kilo ~ömür 11 kanunuev-

vel 936 tarihine kadar bir ay zarfmda pazarlıkla alınacağından şart
namesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de salı ve cuma günleri Belediye Encümenine müracaatları. 

(1741) 2-5465 
İLAN 

Yenişehirde 1048 inci adada 15 parselde 780 metre murabbaı ar
sa 11 kanunuevvel 936 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla sa. 
tılacağından şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ka
lemine ve isteklilerin de salı ve cuma günleri saat on buçukta Bele-
diye Encümenine müracaatları. ( 1742) 2-5466 

İLAN 
Yeniı;ı.ebirde 1152 inci adada (700) metre murabbaı arsa bir···~~·· 

zarfında pazarlıkla satılacağından 11 kanunuevvel 936 da cuma gü
nüne kadar talip olanların şartnamesini görmek üzere her gün yazı 
işleri kalemine ve pazarlık icin de salı ve cuma günleri saat on bu-
çukta Belediye Encümenine müracaatları. (1743) 2-5467 

• es ,,., 
Acele Dalitilograf Aranıyor 
Büyük bir müessesei maliyede istihdam edilmek üzere Türkçe

ye bihakkın vakıf ve çok seri daktilografi yazan bir bayana ihtiyaç 
vardır. Lisan bilenler tercih edili r. İsteklilerin "Daktilograf" rem. 
zile fotograf ve hal tercümelerini 505 numaralı posta kutusuna gön· 
dermeleri. 2-5472 

P. T. T .. Levazım 
Müdürlü2·ünden:. 

c. 7 

1 - İdare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve mikdard• 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf usulile münakasaya konma"tur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli on beş bin üç yüz alt
mış bir (15361) ve muvakkat teminatı bin yüz elli U.ç (1153) liradır. 

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

4 - 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 
tarifatr 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 
İstanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat şubesinden parasız ola-
rak verilir. (1462) 2-5125 
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Kiralık Daire 
Yenişehirde Demirtepede beş 

oda; banyo V. S. 2286 No. ya te• 
lefon edilmesi 2-5462 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli krr bağla· 

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 

bağı ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde 
kendisine müracaat, 2-5328 

KİRALIK 

iki Dükan 
Müdafai Hukuk Caddesi Tan 

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

Mevva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. İnki

bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatan
lıklan önlM. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

~ . 

: "" .... . . ~ 

,.f,~\" 
!J',.,, ',.;'' . ..fü '& 

Günlük kasa mevcudunuz kıymetli eşya ve evrakınız için 

EMNiYET 
Her boyda kiralık kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - Mahrem daireler. 

öl{sürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

ÇILGIN GENÇLİK 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi lmtiyas aahii>l ve Bapu· 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm alma ko· harriri Falih Rıfkı ATAY 

36 - 37 sezonunun en nefis 
muzikal filmi William Powell • Jean Harlow 

Eğlenceli mevzu, muhteşem dekorlariyle 
emsalsiz: bir aşk v-e ihtiras filmi. rnisyon~nc~ 30-11-9~6 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da kapa· Umumt Ne,riyatı İdare 

h z~~f ıle ı~ale .edılecektir. Şartname parasız olarak komisyondan eden Yazı ı,ıeri MildürU 
verılır. Talıplenn muvakkat teminat olan (472) lira (50) kuruşu Nasuhi BAYDAR 
havi teklif mektuplarını mezkO.r günde saat 13.30 a kadar komis• ı 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Çankırı cadd~sJ civs.raıd~ 
maddelerindeki vcsaikle ıuezk\lr gün ve aıatte komisyona mliraca- Ulu• Basım.evind~ basıllIDJtıt. 
atları. (1732) '"'~460 · _ _________ _. 

AveMaria 
Benjamino Gigli • Kate Fon Nagy 
Aıki, hissi, muzikal harukulade 

bir eser 

ilave olarak ı Paramuııt Jumal 

Programa ilaveten Dinarlı Meli• 
med ile Cim Londosun heyecanlı 

çarpışmalan 
Halk Matinesinde. Düıkün Kadxn 

( Greta Garbo) 


