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Bakanlar heyeti 
toplandı 

Bakanlar heyeti dün Başbakan is
met İnönü'nün reisliği altında toplana· 
rak muhtelif işler üzerinde görüşme

lerde bulunmuş ve bu işlere aid karar• 
lar vermiştir. 

Gündelik 

VİYANADAN SONRA 

Kont Cianonun Berlin seyaha· 
· tinden ve Mösyö Musolininin Mi
l:mo nutkundan sonra, Viyanada
ki üçler toplantısına müstesna bir 
ehemiyet vermemek doğru değil
di. Masa başında neler konuşul
muş olduğunu tahmin edeme -

. yiz. Fakat dün birkaç kaynaktan 
aldığımız telgraflar, vaziyeti bu
gün icin azçok aydmlatmağa ka
fi geliyor. 
Budapeşteden bildirildiğine gö

re, Viyana'da Macaristan'ın top
rak davalarından hiç bahsedilme· 
miş olması, macarları umusaya 
uğratmıştır. Macarlar, yeniden si
lahlanmalarına muvafakat olun
maktan daha başka bir şey 
beklemekte idiler. Bazı fıkra
lar, Avusturya istiklali mese
lesinden dolayı, İtalyanın Al
manyaya karsı çekine;en dav
ranmakta olduaunu da sezdir
mektedirler. Toplantıda Habs
burgların tacı meselesine de doku
nulmanuştır. İspanya davasına ge
lirtce, bu hususta zabıtnameye 
Franko rejiminin ileride muayyen 
olmayan tarihte tanınması pren
sipi konmakla kanaat edilmiştir. 
Şu satırlar dikkate alınrnağa de
ğer: "Müzakere zabtında komü
nist propagandasına işaret edil
mekte ise de, bunda Savyetler· a
leyhtarı bir cephe kurulması hak
kındaki alman teklifi bir tarafa 
bırakılarak, kommünizmle müca
dele tavsiyesi ile iktifa olunmuş
tur.,, 

Toplantİdan sonra Mösyö 
Şuşnig demiştir ki: 

- Biz hiç bir zaman bir blok 
liurmak maksadım gütmedik. 

Budapeşteden gelen başka bir 
haber, Kont Cianonun Macaris
tan merkezine gitmiş olmasının, 
ancak bir nezaket ziyareti olduğu
nu tasrih ediyor. Ayn bir telgraf 
protokolda milletler cemiyeti hak
kında bir anlaşma esası bulundu
ğunu bildirmektedir: Milletler ce
miyetini cihanşümul hale koy
mak, doğrudan doğruya diploma
siye aid işleri Cenevreden almak 
ve paktı barış muahedelerinden 
ayırmak! 

· Ancak yanresmi Avusturya 
gazetesi de şu satrrlarr yazıyor: 
uBizim için çok tehlikeli olan 
'1922 senesinde Milletler cemiyeti
nin bize yapmış olduğu yardım 
hakkmdaki şükran borcumuzu hiç 
bir zaman unutmıyacağız!'' 

Bunlar dünkü yazımızdaki plan
laşma ·teşebbüsü hakkında aldığı
mız en yeni havadislerdir. Karsı 
cepheye aid başka bir telgraf da 
·şudur: "Belçika dış i~leri bakanı, 
MiJietler Cemiyeti Genel Sekre
'terliğine bir nota göndererek Bel
·çikanın nizamname maddelerinin 
ayrı ayrı tadilini kabul edemiye
ceğini, ve Milietler cemiyeti pak
tınm yeni bir tefsiri şeklinde mü-

, essir ıslahatta bulunulmasına ta
raftar olduğunu bildirmiştir. Mil
letler cemiyeti, cihanşümullüğü~ 
'nü muhafaza etmelidir. Belçika, 
nizamnamenin 16 rncr maddesine 
bağlı olan teahhüdlerin katı bir 
şekilde tesbit edilmesini arzu et
mektedir.,, 

Bütün bu haberler ve tefsir
ler, dünkü yazımızda bahsettiği· 
miz iki nizamlaşma mevzuunun 
takibini enteresan bir hale getiri· 
y~. ~· 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

KÜCÜK SANATLAR VE ELİSLERi KONGRESİ 
~ -

• Elionomi bakam" kongre azasına 

bir çay ziyafeti verdi 
sergı 

evinde 

Başbakanımızın küçük sanat 
sahiblerine tesvik edici sözleri 

..:a 

"istiyoruz ki sizin ihtiyaçlarınıza ve sanatınızı arttırmanı
za yardım edecek iyi tedbirler bulalım. Bunlan bulmakta ba§
lıca vazife size düşer. I htiyaçlarınızı iyi anlatmalısınız. -

1. lnönü'' 

Başbakanımız; Ekonomı' Bakanımızın 

İktisad vekili B. Celal Bayar, dün 
sergievinde saat 17 de "Küçük sanatlar 
ve elişleri kongresi" azbt şerefine bir 
çay ziyafeti verdi. Şölende murahhas. 
lardan ve iktisad vekaleti rükünlerin-

Sergievinde dün verdiği çay ziyafetinde 

den başka sıhat, nafıa, maarif, maliye 
vekillerimiz BB. Refik Saydam, Ali Çe
tinkaya, Saffet Arıkan, Fuad Ağralı ve 

· daha bir çok misafirler bulund•ıhr. 
(Sonu 2. inci sayfada) 
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Son . haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

. 
HER YERDE 5 KURUŞ 

SANCAK _·H.AKKINDA 
Fransanın cevabına dair Son Postada 
çıkan haber hakikate uygun değildir 

1stanbu1, 14 (Telefonla} - İsken. ı 
derun ve Antakya için Fransa hüküme
tine vermiş olduğumuz notaya Fransa· 
nm cevabi notası hakkında bugünkü 
Sonposta gazetesi Matin gazetesinden 
alarak bir haber neşretmişti. Öğrendi· 
ğime göre yarın (bugün) çıkacak olan 
Sonpostada bu mevzua dair aşağıdaki 

fıkra vardır: 

''Ankara, 15 (Hususi muhabirimu

den) - Bazı gazetelerde Antakya ve 
İskenderun mese]esi hakkında fransız 

hükümetinin cevabi notasının geldiği 

haberini okudum. Bunu katiyetle tekzib 

edebilirsiniz. Fransız hUkümetinin ce. 

vahi notası bazı gazetelerde yazıldığı 

gibi Ankara fransız elçisi tarafmd:uı 

değil, Paris sefaretimize verilmiş, sefa

retimiz tarafından da posta ile Ankara

ya yollanmıştır. Paris sefaretimiz no· 

tayı postaya tevdi etmekle beraber, 

muhteviyatı hakk111.de1 da tıükUmetimize 

hulasa olarak malUınat vermiştir. Gaze· 

telerde çıkan haberlerin yanlışlığı da 

bu noktadan ileri gelmiştir. Fransız 

notasının muhteviyatına gelince dün 

Matin gazetesinden aldığınız malfunat 

buraya hulasa olarak gelen malfunata 

muvafık değildir ve anlaşılan Matin bu 
haberin de daha ziyade kendi şahsi gö
rüşünü tebarüz ettirmiştir ve yahud Lir 
telkinde bulunmak istemiştir. 

Matin'in sandığı gibi müzakere, Su-

riye intihabatınxn sonuna kalacak değil, 
bilakis süratle ilerletilecektir . ., 

Son Posta nüshalan 
toplattırıldı 

Son Posta gazetesinin 14 ikinciteş .. 
rin 936 cumartesi tarihli nüshasında 

İskenderun • Antakya ve havalisine 
dair Fransa ile teati edilen notalar 
hakkında ecncbl bir gazeteden telefon• 
la alarak verdiği malfunat hakikate uy• 
madığından içerde ve dışarda kötü te

·ıakki ve tefsire müsaid olan bu nüsha
lar Dahiliye Vekaletince toplattırıl

mıştır. 

· Hatav 
• • 

secıın~ 
. ;;:. 

l{arar1 

türklerinin 
girmemek 

umumidir 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Bura ga

zeteleri Hatay hakkında şu haberleri 
almışlardır: ''Hatay türk1erinin, yapıl
makta olan Suriye seçimlerine iş.tirak 

etmemek kararı, köylere varıncaya ka· 
dar, her tarafta iyice benimsenmiştir. 

Türk kütlesinin bu şuurlu hareketi, 
istiklal aşkının ne derece yüksek oldu. 
ğunu sarih suretu izah etmektedir. 

Mendub ''delege,, Doriot'nun yap
makta olduğu tazyikler, Sancak türkle• 
rinin bahsettiğimiz kararını ancak tak• 
viyeye yaramaktadır. 

Madrid civafında şiddetli hafbler oluyor 
Suriye hıristiyanlarını korumak mak· 

sadiyle faaliyete geçen vatantlerin aler. 
hinde çalışmakta olan be y:ız gömlekli
ler cemiyeti Elcezirede bir şube a9-
maya teşebbliı etmişlerdir. 

ıiıul{ahil taarruzları Hüliümetçilerin 
düşen tayyarelerin 

ha~ladı . - ilci taraf 
Hasiçde ermeni Turna, Vomis gara-

( Sonu 2. inci sayfada) da 
kendilerinin olmadığım bildiriyorlar 

Doktor Saht 

Ademi müdahale 
meselesinde İtalya ve 
Fransanın vaziyeti 

Roma, 14 (A.A.) - Müdahale et
memek komitesinde italyan büyük el
çisi B. Grandi tarafndan söylenen nut
kun, bilhassa Moskova tarafından ya· 
pılaıı meydan okuyuşa karşı, İtalyanın 
ne suretle mukabele edeceğine dair o
lan kısımlarında, bazıları İtalyanın bu 
komiteden çekilmek fikrinde olduğuna 
dair bir ima görmek istemişlerdir. Ya
rı resmi mahfiller her şeyden evei İ
talya tarafından ileri sürülmüş olan 
iddialara Sovyet Rusya tarafından ve
rilecek cevabı ve hatta belki de Rusya· 
nın bu komiteden bütün bütün çekil-

( Sonu 5. inci sayfada) 

ooıoros o ~ oaanıncıw 

Bugün 
İç Sayfalarımızda 

iKiNCi SAYFADA: 
Gene beyaz altın (T. Coşkan) -
İç haberler, - Dil Köşesi, - Ge. 
lişi Güzel. 

OÇONCO SAYFADA: 
Dış haberler, - Son dakika. 

DORDONCO SAYFADA: 
Küçük sanatlar kongresi (Said 
Aydoslu) - Yabancı gazetelerde 
okuduklarımız - Cengel kitabı 
tefrikamız. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Her şeyden biraz - Bilinmi. 

yen insan tefrikamız. 

- j' ALTINCI SAYFADA: 
Mabadlar ve resimler. • . 

tCllilJOfOS o 04 CillOJO!IO!OOJJJtililN'W 1 

Hüküm1etçi 
li.aynaklara göre 
Madrid, 14 (A. A.) Havas ajansı· 

nın muhabiri bildiriyor: 
Hükümet kuvvetlerinin büyük taar

ruzu dün başlamıştır. Genel kurmay ta
rafından yapılmış olan plana göre cu· 
muriyetçi kuvvetler yavaş fakat muka-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

ihtilalci l~aynaklara 
•• gore 

Salamanka, 14 (A.A.) - Bu sabah 
neşredilen resmi bir nasyonalist tebliği. 
nin haber verdiğine göre, hükümet kuv. 
vetlerinin Madrid cephesi şimalinde yap
tıkları hücumlar püskürtülmüştür. Hü
kümet kuvvetlerinin verdikleri 3000 ölü 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

' 
İstaııhula geldi 
B. Şaht pazartesi günü 

şehrimize geliyor. 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Alınan e· 

konoıni' bakanı ve Rayişbank direktörü 
Dr. Şaht bugün tayyare ile İstanbula 
geldi ve Yeşilköyde karşılandı. 

B. Şaht pazartesi günü saat sekizde 
tayyare ile Ankaraya hareket edecektir. 

Hava kuvvetlerimize35 tayyare daha katılıyoı 
Yeni tayyaı·elerimize bugün törenle ad konacaktır 

. ·~ ( .... 
,, 

·l 
·~· 

t. 1 .. ' ' · -~"". ~ 1 ~ -: ; : . ' .' -> ~ ~ ,/ ~,~~ 
J • 

Bugün adlan Jrıonulmak üzere dü.R An kar.aya ~elen ilç tsyyaremiz Ankara üzerinde dolaşırlarken. 
(Yazısı ikinci ve diğer, ı-esimlerimiz altıncı sayfadadır). 



SAYFA 2 

Beyaz .4.ltın ~an : Pamu!' 
Bundan önce pamuk meselesi 

hakkında yazmış olduğum yazı
larda, pamuk işinin, devletlerin 
ekonomi bünyeleri üzerinde oy
nadığı rolleri kısaca anlatmağa 
çalı§mıştım. 

Sayın Başbakan ismet lnönü
nün, Cenub ve Eğe bölgelerinde 
yapmı§ oldukları son gezinin baş
lıca amacı, bizde de pamuk istih
salini benzeri ülkelerde eriştiği 
seviyeye çıkarmaktadır. l ş ala
nında, sevgili Başbakanrmız gibi 
geniş ölçütle memleketi ta köyle
rine kadar gezip, her köylünün 
derdini birer birer kendilerine so-

' rarak, köylü durumunu görmek 
ve olduğu gibi anlamak isteyen, 
bir hükmet reisine, tarihte çok az 
tesadüf edilir. 

Cumhuriyet Gazetesnide Bay 
Yunus Nadinin bu mevzua dair 
yazmış olduğu kıymetli bir baş 
yazıda da dedikleri gibi. Sayın 
Başbakanın pamuk işj üzerine e
lini koyması bile memeleket he
sabına bizatihi büyük bir kıy
mettir. 
Başbakan Cenub ve Eğe böl

felerine gitmeden de, devlet ku
rumları vasıtasiyle malumat is
ter ve alabilirdi. O bunu yapmadı, 
yapmak istemedi. 

Milli gelire kaynak olan köy· 
leri yerinde olduğu gibi görmek, 
dertleri ve dilekleri orada, köylü
nün ağızından işitmek istedi. 1 şte 
bu bakımdan, Sayın Başbakanın 
son yurd gezisi memeleket hesa
bına paha biçilmiyecek kadar bü
yük ve kıymetlidir. 

Pamuk işi bizde, bilhassa dev
letin büyük dokuma sanayi kur
mağa karar verdiği günden itiba
ren başka bir ehemmiyet almış
tır. O tarhihe kadar yetiştirilen 
pamukların yalnız bam madde 
halinde, harice satılması düşünü
lürken, şimdi dokuma fabrikaları
mızın çeşitli isteklerine cevap 
vermek_ mecburiyetindeyiz. işte 
bu zaruret ve mecburiyetler, hü
kumeti artık pamuk gibi milli 
gelirin en büyüklerinden birini 
teşkil eyleyecek olan bir ürüne 
lrarşr elbette i1gisiz bırakamazd1. 

Memleketimizin çiftçi emc~iyle 
~lde edilen büyük ihracat ürün
leri vardır~ Bunların başında sı
rasiyle, tütün, üzüm. incir, fındık 
gibi madeler gelir. Bunların ara
sında lilvaki pamuk ta gözükmek
te ise de, pamuklu dokumaların 
memlekete girişi de gözönüne alı
nacak olursa, bu rakamlar karşı· 
srnda titrememek mümkün değil
'dir. Binaenaleyh pamuğu ilk 
madde halinde yetiştirip dışarıya 
göndererek, mamul bir halde tek
rar getirmektense, onu memle 
kette işleyip pamuklu madde
leri sokmamak elbete daha lay
'dalıdır. 

işte hükümet bu ikinci şıkkı 
tercih eylediği ~in Kayseri, E
reğli, Nazilli gibi üç muhtelif 
mmtakada büyük dokuma fabri
kalarını açmıştır. 

Son bir kaç yılın pamuklu ih
racatı arasında yalnız bir sene 
içinde, ]aponya'dan 70 bin balya 
dokumanın geldiğini ve yine bir 
yılda yirmi milyon liranrn bu 
maksatla harice çıktığını ve on 
7ıllık ithalatımızın yüzde otuzu
nu pamuklu mensucat teşkil eyle
~iğini hayretle görmelcteyiz. 
Bazı tahminlere göre halen 

memleketimizin dokuma sanayi
inin bir yılda muhtaç bulunduğu 
çeşitli pamuk miktarının 170-200 
bin balya olduğu sanılmaktadır. 
'Son yıllann pamuk istihsalatı bu 
rakamın pelcte üstüne çıkmadığı
m eselle görmekteyiz. Binaena
leyh evvelS yerli fabrikalarımı
zın tam ve Umil ilıtiyaçlannı te
ıııin eylemekle hraber, ihracat 

Bugün 
El:Qıe • Se • • • 
~ n rgısının 

son günüdür 

için de pamuk yetiştirme zarırreti 
karşısrnda kaldığımızı bir da a 
görmüş oluyoruz. Binaenaleyh 
memeleket hesabına pamuk mese
lesini temelinden lıalledebilmek 
icin şaşmaz bir pamuk siyasetine 
lü?.um ve zaruret vardır. 

işte hükDmet pamuk isini bu 
noktadan halletmek için esaslı 
tedbir ve çareleri alacaktır. Bu 
husrrsdaki görüş ve düşünüşlc
rimi ayrıca yazacağım. 

Kastamoun Meb'usu 
T.COŞKAN 

Ga7ıete basmuharrir-
' leri~ parti g ne] 

se1ireterinin r i~li

ğinde toplandılar 
Basın kurulu kurulması hakkında 

miizakerede b•ılunmak üzere Ankaraya 
gelmiş olan gazete başmuharrileri dün 
de dahiliye vekili ve parti genel sekrete
ri Şükrü Kayanın reisJiği altında top
lanmıcılardır. Bu i~timada kurumun ge. 
lecek kongreye kadar tamamen tesek':ül 
etmiş bir halde bulunmasr için laımn ge. 
len tedbirler müzakere edilmiş ve gaze
teciler ecnebi matbuat muharrirlerine 
bir çok kolaylıklar gösterilmesi karar
laşmıştır. 

Oll. K ÜSF:~l: 

Pek fazla alkışlcınmrş olan krsaca 
hulasa ettiğimiz bu konferans esnasın
da değerli misafirimiz muhtelif M~car 
ve Çeremis köy musiki parçalarını pi
yano ve plakla çalarak misaller vermiş 
ve bir macar bir de tiirk halk türküsü
nün benzerliğini her ikisini de piyano
da çalmak suretiyle kıyaslamıştır. -

ULUS, 7. 11. 1936. 

Bu cümledeki yanlışları birer birer 
göstermeğe kalkış~cak olursam ne ben· 
de yazmağa takat 1.alır, ne de sizde 
okumağa. Bir ikisini gösteteyim: 

''Pek fazla alkışlanmış olan .. , mu
harririn sandığı gibi, bir medih deği1, 
zemdir. "Layık oldu - undan taşkın dere· 
cede alkışlanmıt., demektir. ''Misaller 
vermlş'' hiç de yerinde değil, "örnek
ler" demek ister. ''Benzerliğini .. kıyas
lamıştır'' ne demek? "Aralarındaki 
benzerliği gösterdi'' demek mi ister. 
"Çalarak" yerine ''çalmak suretile" de· 
mek daha edibane oluror, değil mi? 

*** 
Yukardaki tenkid yazısını, Tan ga. 

zetesinde, ''Ahlcf' imzalı "nasıl yazı

yoruz" sütunundan aldık. 
Bizi bu satırları yazmaya sevlceden, 

tenk.idlere gazetemizin muhatab olm ı 

keyfiyeti değil, ileri sürülen mütalaa
lan varid göcmeyi!jimizdir. 

l - ''Pek fazla alkışlanmıı olan" iba· 
resinin bir medih değil zem olduğunu 

söyleyen Ahfeş yanılıyor. Çünkü ''faz. 
la" ve "pek fazla" kelimeleri türkçede 
daha ziyade (zarf) olduğu zaman fran. 
sızcamn "'trop" s8züyle ifade edilen 
manayr alır: ''Bu da pek fazla" misa
linde görüldüğü gibi. Sıfat vazifesini 
görürken ise, hemen daima "çokluk", 
"•iyadelilc" manası ilade eder. Kelime
nin etimolojik te§ekkülBnü değil, dili· 
mlzde bugünkil kul/anılıı şeklini itiba
l'a almak mecburiyetindeyiz. 

Z - Mevzuubabs yazıda .. misaller 
vermi(' denilmesi batalı değildir. Çün. 
ktJ baldkaten konferanacı Bela Bartok, 

'aldığı perpılarla, ileri sürdüğü fikirle
re misaller vermiştir • 

3 - "Benzerliğini .. kıyaslamak" da 
doğrudur. .. Aynilik" denilmemiştir. 

"BenurliJı:H denilmiıtir. Benzerlik de
rece derece olabilir. Ve bu itibarla da 
pek tif hyaslambilir. 

4 - "'Çalmak suretiyle" tabirini da· 
ba edibau yazmak hevesine atfeden 
Alıleı, ciimlede bir satır önce "çaldı" 
MhDalJa mevcud olduğunu, bu itibarla, 
hllmeala üincl bir defa tekerrüriin • 
dea bçıaıllilak ar:ııusiyle o Jelılin ter. 

clb edlldiiiai aaal farketmiyorl 
Ele aldığı ciJml~eki yanlışları bl· 

rer birer saymaya tahtı yetmiyeceğini 

söyliyea muharririn ileri .sürdiiğil ten
lıidlerin eler tutar tarafı kalmadığına 

göre, diğer yanlıJları da göstermek su· 
retiyle, kô!jemize bir mevzu daha ver
mesini temenni ed4.(im. 
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ABERLER~ 
1-Iava kuvvetlerimize 35 tayyare daha katı]ıyd 

Yeni tayyarelerim ize bıı.gün törenle ad konacaktı 
Bugün memleketimizin muhtelif ye

rinde Hava Kurumu tarafından satın 

alınan yeni tayyarelere ad konma töre
ni yapılacaktır. 
Bazı vilayet ve kaza halkının ve muh· 

telif teşekküllerin mensublarmın adla
rını taşıyarak bava kuvvetlerimize i<a· 
tdacak olan bu yeni tayyarelerin sayı· 
sı 35 dir ve şunlardır: 

Ankara 1, bankalar 1, demiryolları 

1, Bursa 1, Turgutlu ı. Manisa 1, Ada· 
pazarı 1, Uzunköprü 1, Adana 3, Cey
han 1, Mersin 1, Tarsus 1, Samsun 1, 

Bafra 1, İzmir ifçileri 1, İzmir balıkçı· 
ları 1, İzmir memurları 1, İzmir kadın· 
ları 1, İzmir bahçevanları 1, İzmir ma
nifaturacıları 1, İzmir Buca nahiyesi 
1, İzmir Balcova ve Narlıdere köyleri 
1, Aydın 1, Ödemiş 1, İstanbul balıkçı· 
lan 1, Beyoğlu 1, Fatih 1, Eminönü 1, 
İstanbul kasabları 1, İatanbul esnafları 
1, Haliç 1, Eyüb 1. 

Bu son tayyareleriyle Manisa, A· 
dana. Samsun bava kuvvetlerimize be· 
şinci, Bursa dördüncü, Ankara ve Baf
ra üçüncü, Turgutlu, Adapazarı, Uzun· 

köprü, Ceyhan, Mersin, Tarsus, lsta 
bul, Fatih, Eminönü, latanbul balık 
tarı ve Beyoğlu ikinci tayyareleri 
hediye etmif bulunuyorlar. 1 

• 
Hatay 

• 
seçııne 

karan 

türklerinin 
girmeme~ 
umumidir 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 

l{ÜCÜK SANATLAR VE ELİŞLERİ KONGRESİ .... 

jında bir büro tesis etmiştir. Hırla 

yan etraftan birçoktan, büroya müıı 
caat ederek Elcezireye muhtariyet v• 
ri!mesini iatemi§lerdir." 

hakanı~ kongre azasına sergi Ekonomi 
evinde 

Kilis, 14 (A.A) - İki gün son• 

Suriye mebus intihabatı ba~ıyacakt 

Sancak tilrklerini Suriye intihabatın 

iştirak ettirmek için yapılmakta olal 

tazyik büsbütün artırılmıştır. Bilhass 

türk köylüsünü intihaba İftirak etti 

mek hususunda kullanılan vasıtalar ga) 

rl insanidir. Hattı bu iti temin içiı 

süngü ve dipçik bile kullanılmaktadn 

Fakat her ne bahasına olursa olsun, S 

riye intihabatına ittirak etmemeye v 

bu suretle Suriye ile alakaları olmad 

ğıru isbat etmeye çalıfAD Sancak tür 

teri iki gün sonra başhyacak olan Suri• 

ye intihabatı devam ettiği müddetçe ev 

terinden dıpn çıkmamaya karar vef' 

mişlerdir. Bu karara Sancak dahilindt 

bulunan arab köylüleri de iftirak ede 
cektir. 

bir çay ziyafeti verdi 

Başbakanımızın küçük sanat 
sahiblerine tesvik edici- sözleri -» 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 
Muhtelıf viliiyetler<len kongr~ye mu· 

rahhaa olarak ııtirak eden küçük .anat 
aahiblerı bu toplantıda dileklerini a3yle. 

diler. 
Saat tam 18 de bafbakanmıı% İsmet 

İnönü de ıole;ıe ~ercf verdiler. Salouda 
h y cau ve sevinç arttı. Murahhaslar 
ls et İnvnu'ntın c rafuu sevgi ve saygı 
ile sardılar. Alkış ve yaşa sesleri <lakı· 
kalarca kesılmedi. 

Başbakanımız : 
"- Nsılsmz, iyim.isiniz, memnun mu. 

sunuz?'' diyerek sanatkarların hatırları
m sordu ve kendisine kongre etrafında 
izahat veren iktisad vekilinin sözlerine 
.pu cümleleri ilave etti: 

"- Küçük sanatların değen çok bü. 
yüktür. Çünkü yapıcısı az, yapılşı güç 
ve akısı çoktur. Arkadaşım çok güzel 
anlattı. Siz kendi ihtiyaçlarınızı daha iyi 
bilin;iniz ve tatbik olunacak tedbirleri 
siz bizzat daha iyi bulabilirsiniz. Küçük 
sanat sahiblerine yardım etmek hususun
da niyetimiz ciddidir. Ve siz memnun O· 

lursanız, sizin için faydalı şeyler yabilir. 
sek çok bahtiyar oluruz." 

Murahhaslardan eskişehirli B. LUt. 
fi Oğuz açık ve samimi bir ifade ile ar
kadaşlarnun hissiyatına tercüman oldu ve 
Atatürk'e olan bağlılığı, cumuriyet hü
kümetine onun değerli başvekiline ve ik
tisad vekiline saygı ve sevgilerini söyle
di. 

Baıvekilimiz şu değerli sözlerle CU

muriyet hükümetinin küçük sanatlar 
hakkmdaki dtitiincelerini ifade ettiler: 

Arkadaşlar 1 
Ankara'da toplanmış olmanızı gör

mek bizim için çok büyük sevinçtir. 
Sergiyi memnuniyetle seyrettik. Çok 
güzel itler gösterdiniz. Elişleri ve kü
çük sanatlar hususunda memlekete fay. 
dalar ve yenilikler gelebileceğine Ü· 

mitlerimizi artırdınız. 
Arkadafım Celil Bayar size fayda

h olmak için çok çalışmaktadır. Bu 
aergıyı yapmasından ve sizi. kongre 
halinde toplamasından keooisine kartı 
bıakiki tetekkür ve minnet hissim var· 
dır. 

İstiyoruz ki sizin ihtiyaçlarınıza ve 
sanatınızı arttırmanıza yardım edecek 
iyi tedbirlu bulalım. Bunları bulmak· 
ta bqhca vazife size düter. lhtiyaçla
muzı iyi anlatmalıamu;. H ükümete tat
biki mümkün ve kolay olan tedbirleri 
teklif edin. Bu hususta en iyi ve en 
doğru yolu siz göatet"ebilirıiniz. 

ltlerinizi ümit verici ve çok iyi 
bulduk. Tarihte büyük ,c>breti malOm 
olan türk itçiainden bugilıı daha iyi 
i9ler iatetiz. Omitlerimizin kuvvetli 
olmaaı sizin elinizde bu itlerin az za. 
manda yeniden bütün dünyanın nazarı 
dikkatini celbedecek kadar güzelletc· 
cegine inandıgımızdandır. 

İlk kongrenin birçok faydalı neti• 

celere ve amell tedbirlere varacağını kuv
vetle umuyoruz. Fakat bu toplantıları
nızın vereceği semereler bunların de
vamında ve tekerrüründedir. Hükümet
le yakından temas ederek karşılıklı ta
nışma ile edineceğiniz yeni tecrübeler, 
gelecek seneler çok daha kuvvetli 
tedbirler bulmanızın esası olacaktır. 

Küçük sanat aahibleri dediğimiz 

vatandaşlarımız bu memleketin her za· 
man en iyi vatandaşlarıdır. İçtimai se· 
viyede halkınızı ileri götü.ren rehberle· 
ridir. Tarihte mevkiiniz bu idi; ilerde 
de bu olacaktır. Bu sözlerimiz vatan 
bünyesinde size ne kadar kıymet ve e· 
hemmiyet verdiğimizin bir delilidir. 

Ankarada geçirdiğiniz zamanların 

sizde iyi hatıralar bırakacağını uma
rını. Kongrede ihtiyaçlarınızı çekin· 
meden açtlc ve düşüncelerinizi olduğu 
gibi söylemenizi isteriz. 

Alacağımız iyi neticeler sizin, bi
zim, hepimizin müşterek muvaffakıye· 
ti ol"caktır. 

Yqlı bir sanatkar İnönüne hitaben 
titrek fakat kuvvetlı bir üade ile: 

•·- Bildiklerimizi oğretmeğe ve bil. 
medikl-.rimizi de öğrenmeğe yemin celi. 

yoruz, dedi." 

~vekilimiz tölende yirmi dakika 
kadar kaldılar ve geldikleri sıratla oldu
ğu gibi alkış ve yaşa sealeri arasında 
aergievinden ayrıldılar. 

Sözün gelişi: 

Diğer taraftan Sancak belediyeleri"ı 
de aza olan bütün türkler intihabata İti 
tirak etmemek için belediye azibkla• 

rından istifa etmişlerdir. 

Cumhuriyet bayramını kutlama töre 
nine lttirak ettiği için kapatılan tür 
lisesinin maruz kaldığı bu haksız 

hareketi protesto için yapılan grev 
bütün köy mekteblerine varınca 

ya kadar sirayet etmi9 ve greve iftirali 
eden talebenin sayısı iki bini geçmiştir 
Salahiyettar membadan alınan habere 
göre Sancak türklerinin ileri gelenleri 
için 150 kişilik bir kara liste hazırlan• 
maktadır. Bu listeye dahil olan türkler 
birer bahane ile Sancak hududları hari
cine gönderilecektir. Ne olursa olsun 
ve yapılan tazyikler ne dereceyi bulur. 
sa bulsun Sancak türkleri katiyen inti
haba i!Jtirak etmiyecek ve bu suretle 
Suriyeden ayrı bir türk kütlesi olduğu· 
nu bütün dünyaya iapat edecektir. 

ÇOK GVZEL BiR Ki T AB 
Günlerce "Ulus" say

falarında tefrika edilen 
bir eser. ikı üç gün ev • 
vel bir kitap kılığına bil· 
rünüp basıldı. Bu kitab, 
'Tarihteki garib vakalar" 
adındadır; müellifi Max 
Kemerih, çeviren S. Ali· 
dir. 

Bu satırları yazan da 
dahil olduğu halde, bu 
tercüme eseri. muhak. 
kak ki, daha tefrika edi
lirken birçok oltuyucula· 
rımız okumuştur. Yalnız 

şu var ki bu merak ve ala
ka, onun uydurma ve şi· 
•irmelerle dolu oi:ııasın. 
dan, içinde tarih vakala· 
rının romanse eciilmeaın
den ileri ~e lmedi. Bili·• 
kis, bu kitaba de~er ve. 
ren karakteristik, onun 
bir takım hakikatlerin 
ti kendisini ihtiva etme· 
aidir. 

O.zerinde tarih başlı
ğını ta•ıyan cildlerle ki· 
tab. dünya kütüphanele· 
rini doldurur. Bunlar, 
g;eçmiş zamanların nakli, 
hikayesidir, inkar edil • 
mez. Fakat, şahsi kaygı. 
lar, korkular, menfaat· 
ler, ve bunların en başın· 

da dini taassublar, dal • 
kavukluklar . yüzünden 
bir çok hakikatluin de 
bu cildlerin dışında kal· 
dığını tasavvur edemez. 
misiniz? 

Bir kıral, afza alın. 
maz ahlaksızlıklar, cina
yetler ve fecaatler i,le -
miştir. Fakat, onun mil· 
verrihi, çok zaman, bun-
ları yalnız örtbas etmek. 
le kalmamıış. o çirkin 
sahneleri birer fazilet te
zahürü haline bile 1tetir
miştir. 

Kiliselerdeki taa tas• 
virlerini hatırlarsınız. 
Bunları yapan ressam • 
lar, hıristiyanlık pey. 
Ramberini inanılır un • 
dıkları kitablarda okuya
rak tasvir ederken belki 
de hokkabazlık etmemiır 
lerdi: onlar mazur idiler. 
Fakat J11;avretli papaslar, 
İsa ile muasır Jozeflla'· 
ün yazdığı kitabın bütiln 
nüshalarını dolaşarak 
onun simasını tasvir e. 
den satırları silmişler ve 
yerine başka tasvirler 
koymuşlardı da onun 
için İsa bu çehrevi ta· 
kınmıştı. 

Hakikatin ti kendisinı 
ifade eder yollu bir şöh
ret kazanan müverrihin 
elinde kalem, birçok za
manlar. hakikati örten 
bir örtil, hakikati öldü
ren bir kılıç olmuştur. 

t,te çıktıfmı haber 
verdij?imiz kitabın bütün 
hususiyeti. her türlü ta. 
assublardan, sabit fikir • 
terden sıyrılarak mazi 
karanhj?ına 1tömillmiMJ 
bir takını vakaları bugü
nün lfı2ına arzetmeaidir. 

Bu kitabta cinayetle
ri ve ahllksızlıklarr bir 
tarih okuyucusunun 1tö • 
:ııünden salıyabilmett 
için ne saray drvan, ne 
kilise kapısı, ne kıral ta. 
cı. ne de papaz cübbesi 
bir mani teıkil edeme· 
mi,tir. 

Güntl ~çmi,, devri 
bitmit mesleklerle rejim. 
teri tarih dili ile bu ka • 
dar kötüleyen bir eser 
nadirdir. 

Bu kitabı okumak, 
dünü olduğu kadar, dün
den uzaklaşan bugünü 
de sezip anlamak için bir 
fırsat olacaktır. 

Nurettin ART AM 



iSPANYA İHTİLALİ 

Hükümetçi 
lara aöre 

~ 
(Başı 1. inci sayfada) 

ediiemiyecek ?ir surette ilerle • 
mektediıler. 

Perşembe günü nasyonalist asker
lerin yaptıkları tazyik bilhassa şiddet
li olmuştur. Fakat cuma sabahı muka
bil taarruza geçen hükümetçiler Estra
madur yolu cephesinde 4 kilometre iter. 
lemişlerdir. Birçok top zaptetmişlerdir. 

Nasyonalist kuvvetler hücum tank
larının himayesi altında son derece şid
detli bir taarruz yaparak Eskobar ta
rafından kumanda edilmekte olan hil· 
lriimet kuvvetlerine saldırmışlarsa da 
· Asturi maden amelesi el humbaralariy
)e ve dinamitlerle Franko askerlerini 
geri çekilmeye mecbur etmişlerdir. Bu 
cephed~ daha sonra vukua gelen ikinci 
bir taarruz da piiAıcürtülmüştür. Muka
bil taa!rw:a geçen milis kuvvetleri dü~ 
_mant kendi siperlerine kadar takib et
mişlerdir. 

Büyiik h.aav harbı 
Havas m

0

uhabiri, dün sabah 10 nas
yonalist ve 15 hükümet avcı tayyaresi 
arasında yapılan büyük bir hava muha. 
rebesinin şahidi olmuştur • 

Franko kuvvetlerine mensup 10 tay
yare saat 8 de Madrid üzerinde görün
müşlerdir. Bu tayyareler Madrid'deki 
hava ateşlerinin tesirinden uzak dur
mak için çok yükseklerde dolaşmakta 

idiler. Şehir halkı bunları görünce yer · 
altında yapılmış olan sığınaklara ka • 
panmıştır. Hükümete mensup 15 avcı 

tayyaresi derhal yükselmiş ve düşman 
ile barba tutuşmakta gecikmemiştir. 
Dil§D'tan' ve hükilınet tayyarecileri fen. 
ni bütün meharetlerini ve cambazlık • 
,1arını bu dört yüz ile iki bin metre ara
sında cereyan eden şiddetli muharebe
de ayrı ayrı göstermişlerdir. Sığınak • 
lara kaçmamış olan binlerce halJ< bazan 
bir tarafa, hazan diğer tarafa müsaid o· 
lan bu hava muharebesini heyecan için
de takib etmişlerdir. Bird~nbire tay • 
yarelerden birinin kanadı ve dümeni 
kırılmış ve tayyare yıldırım gibi bir 
ıüratle yere yuvarlanırken pilotu pa -
raşütü ile kendini yere atmıştır. Bu 
pilotun akibetinden haber alınamamış· 
tır. Az sonra aynı şartlar içinde bir 
ikinci tayyarenin de düşürüldüğü gö. 
rülmüştür. 

ikinci çarp1~malar 
Qğled'!n sonra saat 15,30 da gene çoJC 

müthiş bir hava muharebesi olmuştur. 

Tamamiyle açık olan semada birdenbi

re üç büyük bombardıman tayyaresi gö

rülmüş ve Madrid bataryaları tarafın

dan şiddetli bir ateş açılmıştır. Bir çey

rek saat sonra ayrıca 10 tane düşman 

avcı tayyaresinin de Madrid üzerine 

geldiği görülmüştür. Halk cumuriyet. 

çi tayyarelerin de meydana çıkmaları

nı beklemekte iken gene on kadar hü • 

kümet tayyaresinin de düşmana karşı 

gittiğini ve korkunç bir azim ile mit -

ralyöz ateşi altına aldığını görmüştür. 
Bir saat kadar Madrid ahalisi müthiş 

bir hava harbına şahit olmuş ve ikinci 

bir cumuriyet zaferine kavuşmuştur. 

Filhakika bu savaş neticesinde düş~an 

tayyarelerinden ikisi düşürülmüş ve 

diğerleri firara mecbur edilmiştir. 

Ahali cumuriyet kuHctlerinin bu 

ıuretle üstünlüğünü görmüş olduğun

dan dolayı büyük bir heyecan ve sevinç 

hissetmiştir. 

llükümet<,:iler hedeflerine 
vardılar 

Madrid, 14 (A.A.) - Resmi bir teb

liğde, hükümet kıtalarının dün büyük 

taarruza başladıklarını bildirmektedir. 

, 

Hükümet kıtaları Madrid cephesin

de asilere hücum ederek sağ cenahta 

bütün hedeflerine varmışlardır. Düş

man, hükümet kuvevtlerinin ilerleme· 

sini durdurmaya verimsiz olarak teşeb

büs etmiştir. 

Dün Madrid üzerinde birkaç hava 

muharebesi de vuku bulmuştur. Bu mu

harebelerin neticesi şudur: 

Dört asi tayyaresi düşürülmüş, bir

kaç diğer tayyareye isabet vaki olmuş

tur. Düşman filoları kaçmaya mecbur 

kalmışlardır. 

•• gore 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

arasında da bir çok yabancı da bulun

maktadır. Nasyonalist kuvvetler temiz

leme ameliyesine ve ileri hareketine de

vam etmişlerdir. Sorial ve Guadalajara 

mıntakalannda da nasyonalistler ilerle. 

miş ve Siuretta köyünü işgal etmişler

dir. Cephenin diğer kısımlarında vazi

yet değişmiş değildir: 

Madrid mmtakasında hava kuvvetle. 

ri büyük bir faaliyet göstermektedirler. 

Hükümet kuvvetleri filosuna mensub on 

iki avcı tayyaresi ve bir bombardıman 

tayyaresi nasyonalistler tarafından düşü

rUlmüştür. 

Nasyooolisıler, hava harbı za/a
rinin kendilerinde olduğunu · 

bildiriyorlar 
Sevil, 14 (A.A.) - Gene'ral Kueipo 

dö Lano'nun aşağıd~i tebliği bu sabah 

radyo ile neşredilmiştir. 

B. Largo Kabellero'nun şimdi Mad

rid'in teslimini kabul etmeye hazır oldu

ğunu söylenmektedir. Fakat ~imdi artık 

çok geç olmuştur. Anarşistler ve komü

nistler aşın mücadeleye devam etmek ni. 

yetindedirler. Fakat yakında her hangi 

bir mukavemet tamamiyle imkansız ola. 

caktır. Dün hükümet inilisleri bütün 

Madrid cephesinde hatlanmrza karşı ge

niş bir taarruz hareketinde bulunmuş fa

kat çok büyük bir zayiatla püskürtül

müşlerdir. 

Dün sabah 14 hüküınet tayyaresiyle 

.,,. 14 nasyonalist tayyare arasında ve Mad
rid üzerinde bir hava muharebesi vuku 
bulmuştur. Bu muharebede tayyareleri
miz düşmanın beş tayyaresini düşünnüı
tür. 

Jladrid, susuz ve erzaksız 
bırakılacak 

Öğleden sonra da hava filolarımız 

ile 20 cumuriyetçi tayyare arasında yeni 
bir çarpı_ş_ma olmuş ve düşmanın 4 avcı 

ve bir bombardıman tayyaresi düşürül
müştür. 

Garibtir ki, Madrid, radyo ile neşre
dilen tebliğlerinde düşürülen ve kendi. 
sine aid olan bu tayyareleri nasyonalist 

olarak göstermiştir. 
Madrid'i müdafaa eden kuvvetler da-. 

ha şimdiden erzaktan mahrumdur. Bu 
kuvvetler bir kaç güne kadar tamamiyle 
susuz kalacaklardır. Biz harbı insanileş
tirmek istiyoruz. Fakat düşmanın muka
vemeti bizi istisnai tedbirler almak zo
runda bırakıyor. Yakında Madrid'c gi
den su borularını keseceğiz. Erzaks~. 

susuz ve cephanesiz kalacak olan Mad. 
rid nasıl mukavemet edebilecektir? Bu 
mukavemetin kuvvetli olduğu nisbette 
taarruzumuz da daha şiddetli olacaktır. 

Karşılıklı taarruzlar 
Madrid cephesi, 14 (A.A.) - Ha

vas Ajansının hususi muhabiri bildiri

yor: 
Hükümet kuvvetleri, albay dö Tel

la'mn topçu kuvvetlerinin de yardımı 
ile yaptığı taarruza şiddetle mukabele 
etmişlerdir. Yedi tank Toledo köprü
sünü geçmiş fakat nasyonalist batar
yaların şiddetli ateşi karşISJnda geriye 
dönmek zorunda kalmıştır. 

Albay dö Tella'nm önünde bir obüs 
patlıyarak onu hafifçe yaralamıştır. 
Lejion askerlerine kumanda eden yüz. 
başı Manzenera, Kolleanto önünde bir

kaç evi işgal etmiştir. 
Madrid"in birçok mahallesinde baş

lıyan yangınlar devam etmektedir. 
De Las Del isyas garı, tütün ima

lathanesi ile baytar mektebinin yan
makta olduğu sanılmaktadır. 

Harbın şiddetli devresi 
Talevera, 14 (A.A.) - Madrid mu

harebesi şimdi en çetin devresinde bu
lunmaktadır. Şimal ve cenuba doğru 

10 kilometre bir genişliği olan cephe 
üzerindeki nasyonalist bataryalar son 
günlerde yardımcı kuvvetlerden isti
fade ederek Manzanares'deki hükümet 
mevzilerini bombardıman etmektedir
ler. Madrid'in şarkında bulunan ve 
Eskoryala doğru giden yol ve tren 
hattında gelip gitme durmuştur. 
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iNGİLTERE- İTALYA B. DELBOS'UN BİR NUTKU 

B. Grandinin dostça 
bir anlaşma tel<.lif 
ettiği bildiriliyor 

Lokarno, 
Ademi müdahale, 

Fransız dostluğu 
Londra, 14 (A.A.) - Deyli Heral

dın yazdığına göre B. Eden dün İtalya 
büyük elçisi 'Grandi ile uzun uzun gö. 
rüşmü~tür. Her iki devlet arasındaki 

münasebetlerni daha müsaid bir safha
ya girmeı:ıinin bu mülakatta 

0

mevzuubahs 
olduğu söylenmektedir. 

B. Grandinin bir nevi dostça anlaş
ma teklif ettiği söylenmektedir. Diplo." 
matik mahfiller, bu müzakerelerden 
ıionra Kont Cianonuİı· Londraya davet 

. edileceğini tahmin etmektedir. 

BB. Eden - Grandi konuşma~ı 
Londra, 14 (A.A.) _ B. Eden dün 

akşam B. Grandiyi kabul ederek ken. 
disiyle uzun müddet ingiliz - İtalyan 

münasebatı meselesini görüş!11üştür. 
Havas ajansının muhabirinin haber 

aldığına göre, İngiliz hükümeti, Duçe· 
nin bir dostça anlaşma akdi hakkındaki 
teklifini kabule hazır bulunmakta ve bu 
hususta bir an evci müzakere başlama
sını arzu etmektedir. 

SON DAKiKA: 

.t-arıs, ti tA.A.) - Hariciye nazırı 
B. Delbos, senato hariciye encümenin
de umumi politika vaziyetini tamamiyle 
izah edecek mahiyette bir nutuk söyle. 
miştir. Nazır, Lokamo. muahedesi ite 
doğrudan doğruya al~kalı bet hükümet 
arasında yapılma!tta olan fikir .teatileri-

nin, aralarında elye~ bazı anlaşmazlık
ların vü~udu.nu. gösterdiğini ve bu arilaı
mazlıklarm bilhaı;ga Lokarno oaktmm 
geniıletilmesi meselesinde kendini. gös-

' terdiğini ıöyleiniştir. Fransa hükümeti 
almış olduğ .ı vaziyete sadık kaım.:\k ka-

rarındadır. 1 
Nazır bunôan sonra ademi .nüdaha-

le komiteainin silah ve harb maddeleri 
verilmesine mani olacak surette bir çok 

tedbirleri almak üzere olduğunu söyle
miş ve Fransanın ad·nıi müd'\hale siya
setinden katiyen aynlmadığıru ilılve et. 
miştir. 

B. Delbos bundan srmra. merkni Av. 

Ma~eşal F. Çakmak Bükreşten ayrılıyor 
Bükreş, 14 (A.A.) - Anado1u A

jansının hususi muhabiri bildiri yor: 
Genel Kurmay Reisi Mareşal Fev.ı:i 

Çakmak ve maiyeti yarın Köstence yo
lu ile İstanbula hareket edeceklerdir. 

Bükreş, 14 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyo•: 

Kırat, Bükreş'i ziyaretleri vesil~· 

sile, hatıra olmak üzere Türkiye Bil· 
yük Erkanıharbiye Reisi Mareşal Fev
zi Çakmak'a Romanya'nın en yüksek 
askeri nişanı olan Servici Kredinci 
Marekuşe nişanını ve maiyetine de rüt
be ve memuriyetlerine göre askeri ve 
sivil nişanlar vermiştir. 

Boğazlar meselesi örnek gösterilerek 
edilmektedir alman kararı tenkid 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter ajansı
nın diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Versay muahedesinin nehir seyrüse. 
feri hakkındaki hükümlerinin Alman
ya tarafından tek taraflı olarak ihlali, 

ingiliz mahfillerinde büyük bir ihtiyat 
kayıdla karşılanmıştır. 

• Bilha:ısa şu cihet kaydedilmektedir: 

eğer Almanya bu hükümleri kendi ha
kimiyeti ile telif edilmez gördü ise 

türk hükümetinin boğazlar meselesinde 

tutmuş olduğu yoldan giderek istediği 
tadilleri görüşme yolu ile yaptırabilir· 
di. Bununla beraber Almanyanın bu ha· 

reketi haksız görülmektedir. 
• İyi haber alan mahfiller, alman 

mahfilerinin iddialarının aksine ola· 
rak, bu husustaki tadillerin müzakere 
yolu ile yapılması için Almanya tara
fından hiç bir teşebbüs yapılmamış ol
duğunu hatırlatmaktadırlar. 

*** 
Cenevre, 14 (A.A.) - Versay mua

hedesinin nehir seyriseferlerine aid 
hükümJerinin Almanya tarafından tek
taraflı olarak bozulması, bu hareketi 
çoktanberi bekliyen Cenevre mahfilin
de hiç bir heyecan uyandırmamıştır, 

ltalya-Macar görüşmeleri başladı 
Budapeşte, 14 (A.A.) - İtalya dış 

bakanı kont Ciano ile macar hüküıneti a. 
rasındaki resml görüşmelere bugün baş
bakanlıkta oldukça uzun süren bir görüş
me ile başlanmıştır. Görüşmeye BB. Da
ranyi ve dö Kanya iştirak etmişlerdir. 

Kont Ciano öğleye doğru naib Hor
ti tarafından kabul edilmiş ve öğle Y~
me ğine alıkonulmuştur. Yemekte kabi
ne azası da hazır bulunmuştur. 

Akşam üzeri İtalyan elçiliğinde bir 
dine verilmiş ve dineyi bir resepsiyon ta. 
kibetmştir. 

Bugünkü müzakerelerde, iki memle-

keti yakından alakalayan meseleler ve 
ezcümle naib Horti'nin Roma ziyaretiy
le italyan mukabil ziyareti meselesi gö

rü~ülmüştür. 

Keza liretin kıymetten düşürülmesi
nin ilci memleket ticareti üzerindeki 4-
kisleri ve tecim anlaşmasının buna göre 
tadili ve Viyana konferansında prensib 
itibariyle karar verildiği vechile Maca
ristanın Habeşistanda ekonomik faali
yete iştiraki meseleleri de görüşülmüş. 
tür. Bu meselelerin teferrüatı sonradan 
ayrıca müzakere edilecektir. 

İspanyol ihtilalcilerine göre son vaziyet 
Salamanka, 14 (A.A.) - Nasyona

list kuvvetler yüksek kumandanlığı 

bildiriyor: 

Madridin cenub mahallelerinde ye. 
dinci fırka hükümet kuvvetlerinin muh
telif taarruzlarını ağır zayiat verdirerek 
püskürtmüşlerdir Düşmanı takib ettik
leri sırada nasyonalistler 200 den fazla 
ölü milis askerine tesadüf etmişlerdir. 

Bunların arasında birçok ecnebi bulun· 
makta idi Nasyonalistler ilk hat istih. 
kamlarını kuvvetlendirmek için almak
ta oldukları sokakları tahkime devam 
etmişlerdir. 

Tenerif radyosunun haber verdiğine 
göre komünist sendikaları direktuvar 
meclisi de Madridden Valansiyaya ha
reket etmiştir. 

Küçük antant parlamentolarında tezahür 
Bükreş, 14 (A.A.) - Transilvanya

nın Romanyaya iltihakının yıldönümü 
münasebetiyle gelecek ayın birinci, i. 
kinci ve üçüncü günleri Romanya, Çe
koslovakya ve Yugoslavy~ parlamento-

larmda tadilcilik aleyhinde büyük te

zahürler yapılacaktır. Çekoslovakya ve 
Yugoslavya parlamentolarına mensub 
yüz kadar saylav bu münasebetle Bük· 
reşi ziyaret edeceklerdir. 

rupada yapılmakta olan görüşmelere ge
çerek demiştir ki: 

- Fransa gerek Polonya ile ve gerek 
küçük antantla siyasi ve iktisadi'. sd1ıeıda 
gittikçe inkişaf etmekte olan dostça mü
nasebetler beslemektedir. 

B. Delbos, fransız - sovyetler birliği 
paktının devamı mecburiyetine işaret et. 

BaY.. lvon Delbos 

tikten sonra İngiltere ile Fransa arasrn. 
daki iş ve görüş birliğinin teşekküre de
ğer bir sruette devam ettiğini söylemi§ 
ve Fransa hükümetinin Amerika cumur 
reisi B. Ruzvelt'in sulhu muhafaza et• 
meğe matuf olan hareketlerine Fransa
nın büyük bir itimad beslediiHni ilave et
mi~tir. 

Parlamentoaa hadiseler 
Faris, 14 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra mecliste B. Salangro'nun umumi 

harbteki hattı hareekti münaka~a edilir
ken sağ ve sol cenah mebusları arasında 
şiddetli hadiseler vuku bulmuştur. Ha
len iç bakanı olan B. Salangro umumi 
harbte askeri bisikletçi olarak hizmet e
diyordu. 

Bütün bu iş, Pariste çıkan haftalık 
Grenguar gazetesinin haftalardanberi B. 
Salangro aleyhine yaptığı şiddetli mil. 
cadeleden doğmuştur. Bu gazete, B. Sa. 
longro'nun 1915 de harb divanı tarafın
dan düşman önünden firar cürmünden 
ölüm cezasına mahkfun edildiğini ve fa
kat harbten sonra Almanyadan esirlikten 
döndüğü zaman diğer bir mahkeme ta
rafından beraet ettirilmiş olduğunu id· 
dia etmekte idi. 

CENEVRE'DE: 

~lilletler Cemiyeti 
• • 

nızamnamesı ve 
Belcil(.a 

~ 

Cenevre, 14 (A.A.) - Milletler ce· 
mi yeti genel sekreterliği, Belçka 'nın ni. 
zamnamenin islilu hakkında verdiği ce. 
vabı neşretmiştir. Belçika hükümeti 16 
ıncı madde hükümlerinin çok açık bir 
şekilde izah ve tefsir edilmesini tavsiye 
etmektedir. Muhtelif milletler tarafın· 
dan kabul edilen teahhüd ve yardımların 
genişletilmesine karar verilmesi lazım 
geldiğini söylemekte olan Belçika hükil
meti, dünyanın bütün milletlerini Ce
nevre kuruluna girmiıe davet etmekte
dir. 

KAMUTAY ÇAGRILARI 
* 16 - xı - 1936 pazartesi günü He. 

yeti Umumiyeden sonra Milli Müda
faa Encümeni toplanacaktır. 

"' 16 - xı • 1936 pazartesi günü Heye

ti Umumiyeden sonra Dahiliye Encü
meni toplanacaktır. 

* Maarif Encümeni l 7-xı·1936 sah 
' günü grup içtimaından sonra toplanL 

caktır. 

* Kamutay arzuhal encümeni pa • 

zartesi günü saat 10 da içtima edecek

tir. 
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KüÇüK SAN .. 4TLAR KONGRESİ 
Küçük sanat ile milli başarmada pay 

almış yurddaşlar, ekonomi bakanlrğı

nin daveti üzerine kongre halinde tep· 
!andı. Sosyal ve ekonomik bütünlügü
mü.:ı:ün bu pek ehem;yetli kolu, cumuri· 
yetin ve inkılabın çizdiği yolda yürü
mek için genç bir ruh ve dinç bir varlık 
kazanmak üzeredir. 

Kongrenin tetkikine sunulan kanun 
projesi, :konomik kalkınma ve sosyal 
:-nuvazcncmizin en acele bir ihtiyacına 
cevab ve en köklü bir derdine deva ola
bilecek kadilr esaslı ve etraflı tutlmuş
tur. Onda ekonomik nizamımızm as r
larca dayanmış olduğu bir temel sos
yal ve ekonomik dcuerlc, aralıkta edi
nilen tecrübelerin dersini dile gelmiş 
görüyoruz. 

Kanun prc-jesi başlıca şu mülaha
zalar üstünı: bina edilmiştir : 

"l - Az sermaye ve çok bilği ile 
çalışan müstakil bir sanat zümresi ye
tiştirmek, 

2 - Memleketimizin ananevi bir ma
hiyet ve husiyet gösteren sanatlarını 

korumak ve ınkişaf ettirmek, 
3 - Umu:n1 temevvüçlerden müm

kün olduğu kadar az müteessir olan 
kuvvetli bir orta s nıf tabakasın;, mem· 
leketin he= t~rafına yayılmış olarak ya
şatmak ve inkişaf ettirmek, 

4 - Kurulmakta olan büyük sana
yiin tamamlıyıcısı olan hünerli sanat
karları yetiştirmek, 

5 - Sanayı sahasında çal:şanların 
bilgi, istihsal ve çalışma kabiliyet ve 
imkanlar .nı artırarak halkın bayat stan
dardını yükseltmek, 

6 - Memleketimizin umumi bünye
sine ve iktisadi vaziyetine uygun hi
maye ve yetiştirme tetbirleriyle küçük 
sanatlarda çalışan vatandaşların mali, 
iktisadi vaziyetlerini yükseltmek, 

7 - Küçük sanat müntesiuleı ini 
memlekette umumi iktisat ve sanayi 
prenz;ip ve disiplinlerine uygun şekil
de yetiştirmek." 

Görülüyorki kanun proiesi yalnız 
mevcud küçük sanat erbabm: korumak 
değil, belki daha geniş ve kuvvetli bir 
küçük sanat zümresi yaratmak dava
smdadır. Projenin mucib sebebler la
yihasındaki şu cümleleri de hiç bir 
söz karıştırmadan burada kay.t etmek 
isteriz : 

"Memleketimiz için küçük sanat

ların himayesi, yalnız mevcud bir ih· 

tiyacın karşılanması suretinde talakki 

edilmiyeceği, aynı zamanda henüz yeni 

kurulmakta olan iktisadi bünyenin hali 
hazırda ve gelecekde hiç bir muvaze
nesizlı ğe maruz kalmaması ve büyük 
sanayi devletlerinin sanayileşme hare
ketlerinde tesadüf ettikleri müşküller
/e kar~ıleşmaması için alınan bir tedbir 
sayılmaktadır." 

Bu de:-in sosyal ve ekonomik gö
rüş ve kavrayış karşısında, büyük bir 

fikir inkılab.nın heyecanını duyuyo

ruz 1 Bizden evvel davranmış millet
lereden, hiç hır manas:z taassuba ka
pılmakstzın örnek alırken, asla gözü 
yumulu bir nı:ıkliyeci zihniyeti ile ha
reket etmeyoruz. Onların °Jizden önce 
almış oldukları mesafeyi, bunun için 
sarf ettikleri zamanla ölçen, onların 

vasıl olduklar. merr.aleye adım adım 
onlar:n iz!eri üstünde ·yürüyerek git-
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memiz icab ettiğine ve bunun için de 
onlara yctişmemiZ' kabil olamayaca
ğına inanan yılğrn ve yorğun tanzi· 
matı ve tanzimatçılığı ; yar.m yamalak 
bir anlayışla peşine takıldığı Fransız 

inkılabının hatalı taraflariyle beraber 
varlığımızdan koğan bu anlayış, elbet
teki ancak ctımuriyetimize yaraşır bir 
anlayıştır! 

Kanun projesinin mucibi se'cebler 
layihas nda serdedilen deliller arasın
da, bizim de yıllardan beri gönül ve
rerek yazı ve söz ile üzerinde durdu
ğumuz bir düşünceye rastladığımız 

için kendi payımıza ayrıca seviniyo
ruz : Her çcşid ekonomik buhranlara 
karşı sarsılmaz, emin bir bayat ve sağ
lam bir tasa:ruf için sermaye ve işin 
aynı ellerde birleşmesi fikri. 

Bu fikrin ne suretle ve hangi saha

larda tahakkuk ettirilebileceğini. SOS• 

yal ve ekonomik bünyemiz için bundan 

beklediğimiz faidelcrin neler olduğunu 

vaktiyle i:>azı vesilelerle yazm·ştık. İla
ve edelim, ki biz ne o zaman ne şimdi 
asla hayale kapılmış değiliz. Biliriz, ki 
bu düşünce, bugün devletin kurmak 
teşeı1::büsünde bulunduğu, mesela demir 

sanayii gibi, büyük teşebbüslerde de
ğil, ancak, ilk maddesinin büyük bir 
kısmını mahallinde tedarik edilebilen, 
mamul ~ııddesinin de büyük bir kısmı 
yine mahr>llhde istihlak edilebilen kü
çük ve orta büyüklükteki sanayi için 
tatbik kabiliyeti taşımaktadır. 

İnkılabımı1:ın ana hatlar·nı ; ilim 

ı§ığında reel ve pozitif esas ve usul

lerle gerçekleştiren cumhuriyet ekono
misinin, hergün elini yeni bir sahaya 

atarken oraya mutlaka kuvvet ve kud
ret veren yaratıcılığı önünde heyecan 
duymakta ve takdirle eğilmekteyiz 1 

Sait AYDOSLU 

İhracat işlerinin 
kontrolu 

İktcsad Ve kate tinin "tagşişin meni" 

kanunu hükümlerine göre harici tica

retin kontrolu işlerinde çalış'tıracağı 

yirmi memurdan mürekkeb kurs Anka· 

! 
radaki çalışmasını bitirmiştir. 

Memur namzedleri dünkü trenle 1s

tanbula gitmişlerdir. İstanlıulda on beş 

gün kadar nazari ve ameli dersler gör· 

dükten ve bilhassa yumurta ihracat 

işleri tatbikatında bulunduktan sonra 
Trabzona gideceklerdir. 

Nöbetçi eçzaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pru:ar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneled 

4 - Çarşaınba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

Musolininin nutku ve 
Mançester Gardiyen ~azetesinden: 

Bay Musolininin dış sıyasası esas itibaryile opportünist 
bir sıyasadır. İtalyanın büyük şerefi mevzuun haricinde kalır
sa, onun Bay HitJer gibi saplandığı ve her şeyi ondan sonra 
gördüğü sabit maksadlar yoktur. 

İtalya, Milletler Cemiyetinde azadır; fakat onu daima kötü 
ler Devletlere karşı olan siyasetinde o, her iki tarafı da kollar. 
Şimdi Balkandaki düşmanlariyle bir tek sene içinde dost ol -
ması muhtemel ve mümkündür. Bir opportünist olduğu için 
Bay Musoliniye ne inanılır, ne de güvenilebilir. Ona inanmak 
mümkün olduğunu sanan Bay Laval yanıldı. 

Bundan dolayı, Bay Musolininin söylediği sözleri, mutlaka, 
takib ve tatbik edeceği neticesine varılamaz. onun Alman
ya ile olan dostluğ"una Fransa ile olan dostluğundan fazla gü
venmek için ne sebeb vardır? Neden İtalyanın bolşevikliğe 
karşı gösterdiği gayzın yarın soğuyacağına inanmıyalım? 

İtalyanın hak~ki. sıyasasını anlayabilmek için en güzel ça· 
re, onun herhangı hır harekete girişmekten ne gibi istifadeler 
temin edebileceğini bilmek ve kestirmektir. Ve bu da onun Al. 
manya ile yaptığı bugünkü antantta kolayca anlaşılamamak
tadır. 

İhtimal ki alman sıyasası, İtalyayı İngiltere ile anlaşmağa 
teşvik etmek, bu suretle Fransayı bir dörtler paktına yanaşma
ğa mecbur kılmak, ve Almnayayı böylece şarktaki hareketlerin
lerinde serbest bırakmaktır. Buna mukabil, İtalyanın da Ak. 
deniz işlerinde serbest kalması temin edilecektir. Fakat bu iki 
politika biribirini tutuyor mu ve bundan İtalya bir şey kaza
nacak mıdır? 

Musolini'nin cumartesi günü söylediği nutukta İngiltere 
ile bir dostluk tesisini isteyip istemediği vazıh olarak belli ol
mamıştır. Kaldı ki bugünkü İtalyan siyasetinin merkezi sikle
ti alman dostluğu olduğu halde bu iki memleket arasında bir 
çok rakiblikler de mevcuddur . 

Her halde italyan dış siyasasında esaslı bir değişme oldu
ğuna inanmak için makul bir sebeb yoktur. Br takım peygam· 
berlerin kendi memleektleri içinde yaptıkları bu türlü iddia • 
lar, dışardakileri zor inandırır. 

Hava piyadesi 
Fölkişer Beobahter'den: 

Çarlık ordusunda kazaklara Rusya'nın bir hususiyeti sayıl· 
dığı gibi, paraşütçüler de, bu yıl bilhassa büyük bir ölçüde tu
tulan ve yalnız beyaz Rusyada 1000 tayyare ve 800 tankla 16 
tümenin iştirak etmiş oldu~u Sovyet manevralarında herkesin 
dikkatini üzerlerinde topladılar, 

Bugiinkü durum •• 

150.000 kişilik bir kuvvetle Minsk'de yapılan manevralarda, 
yanlarında 150 mitralyöz ve 18 piyade topu olan 1200 kişilik 
bir kuvvet düşman cephesinin 170 kilometre gerisinde bulunan 
bir tayyare meydanına paraşütle indirilmiştir. 

Moskova askeri mmtakasında diğer bir manevrada da ha· 
aım tarafın tayyare meydanına 2000 kişilik bir paraşüt avcı 

kuvveti inerek, meydanın muhafızlarını esir almışlar, telsiz is
tasyonu ile meydanın diğer tesisatını işgal etmiştir. Bu ameli· 
yeden sonra, dört motörlü yüz tane tayyareye binmiş olan tam 
bir piyade tümeni önceden işgal edilmiş olan bu meydana in -
dirilmiştir. Bundan başka hususi tayyarelerle tanklar da mey
dana getirilmiştir. Bundan sonra bu kuvvetler, düşman gerisin. 
de aldıkları emri tatbika koyulmuşlardır. Bu malQmattan şu 
netice çıkarılabilir ki. 

Hava piyadesi adı da verilebilecek olan, böyle husust bir 
mahiyeti haiz paraşütçü kuvvetlerin yetiştirilmesi, çok dikka
te değer bir ilerilik göstermektedir; kendilernden askeri ha • 
kundan beklenilen şeyleri memnuniyeti mucib bir surette başar
mış olduklarından, hu kuvvetlerin ıslah ve tevsi edilmeleri he-
saba katılabilir. 

Fransız kaynaklarından alınan malfrmata ~öre, Sovyetler· 
de, 1934 de 10,000 paraşütle atlayış talimi yapılmıt, 1935 de ise 
bu rakam 40,000 e çıkmıştır ki, 1936 da 100.000 i çok aşmı, ola. 
caktır. ' 

Rus paraşüt kuvvetlerinin 12 taburdan ibaret olmaları muh· 

İtalyanın • 
sıyasası 

temeldir. Böyle olmakla beraber, bu kuvvetin 60,000 kişiye var• 
mış olduğunu gösteren malumat da eksik değildir. 

"Osso Aviahim" adındaki hava sporu organizasyonunda 
paraşüt organizasyonuna kayıdlı 600 kişi olduğu söyleniyor. 
Ancak, şu da unutulmamalıdır ki, sadece paraşütle atlamak, 
hava piyadesi olmağa kifayet etmez; bu tertib silahın muhare. 
be için yetiştirilmesi uzun zamana muhtaçtır. 

Sovyetler birliğindeki bu yepyeni askeri faaliyet, bütün 
Sovyet idarecilerinin inkişafına var kuvvetle çalıştıkları halk 
sporuna dayanmaktadır; bu spora, evvela, fabrikalarda büyük 
bir çalışkanlık gösteren işçilere mükafat olarak verilen para
şütle atlamak vesikalariyle başlanmakta ve yavaş yavaş bir eğ· 
lence haline sokularak umumi parklardaki paraşüt kulelerin. 
den b3ndo mızıkanın çaldığr havalar arasında atlanmak sureti· 
le inkişaf ettirilmektedir. Bu suretle herhangi bir h:ırb takdi· 
rinde bir baskın taktiği yapmak ihtimali azalmakla beraber, 
kafi derecede büyük ölçüde askeri birlikler yetiştirilmesini ta
cil için, Sovyet devleti halk arasında böyle bir propagandaya 
girişmeğe mecburdu. 

Sovyet Rusya'daki bu tekamül, İngiliz ve amerikan hava 
manevralarında ekseriya gösterilen paraşüt faaliyetlerine üs
tündür. 

Rusyada balısın mevzuu olan, bu husus için toplanmış hava 
silahının askerleri değil, hava piyadesi denilen yepyeni bir 
kuvvettir. Bunun manası şudur: • 

Bu kuvvetlerin esas talim ve terbiyeleri, çete muharebeleri 
ve kendilerine düşecek olan hususi vazifeleri başarmak üzere 
piyade talimi olacaktır. Tayyarecilikteki bilgi ve kabiliyetleri 
ise, sadece hava nakliyatına ve paraşütle atlamağa dayanacak 
bir kudret iktisab edecek mertebeye vardırılacaktır. 

Sadece idman Uizımdır. 

Bu hususta yetiştirilecek olanlar için paraşütle atlamanın 
çokluğu esas rolü oynamaktadır .Mütemadi idman bu sporda 
harikaların yaratılmasına imkan vermektedir. Bu bakımdan 
bir fikir edinebilmek için misal olarak denebilir ki, 

Bundan seksen yıl önce, güzel bir yaz günü binlerce erkelC 
ve kadının, Alp dağlarının baş döndürücü uçurumlarını çevi
ren kayalarına tırmanmak için yola çıktıkları iddia edilmiş ol· 
saydı, bunun bir çılgınlık olduğu söylenir ve kahkaha ile gü
lünürdü. 

Bir kimse tayyareden atlayınca, vücudunun sukut sürati, 
sukutun devamında fazlalaşmıyan azamı bir haddi bulmakta• 
dır. Bu da saniyede, yuvarlak olarak 50 metrelik yahud saatte 
200 kilometrelik bir sukut süratidir. 

Paraşütün açılması üzerine hasıl olan sademenin ~ddetl 
muhteliftir. (300 den 700 kiloya kadar). Bu andan itibaren 
sürat saniyede 50 metreden 5 metreye düşmektedir; sukut 
müddeti, 1000 metreden 3 dakika, 3000 metreden 10 dakika sür
mektedir. 

Tıbbi müşahedelere göre sporcu şartlariyle kavileşmiş bir 
bünye için haav hadiselerinin tehlikesi yoktur. Ancak yere ko
narken rüzgarlı havalarda hazan tehlikeli anlar olabilir. Rüz· 
garsız bir havada yere konuşta, bir buçuk ila üç metreden atla.. 
maya tekabül eden bir sadme olur. Buna mukabil saniyede 7 
metre hızla esen bir rüzgarda yere konuş, 8 metreden yere at
la~an bir kimsenin karşılaştığı sademe kadar şiddetlidir. Bu 
itibarla, paraşütle atlayan bir kimsenin yere konuşundaki ih • 
timalleri göz önünde tutarak zeminin üstündeki rüzgar seyriniı 
hızına çok dikkat etmek lazımdır. 

Bu yeni sporda da azami kabiliyetler gösterilmekle beraber, 
bunlar umuma teşmil edilecek mahiyette değildirler. Bu kabil 
rekorlar içinde bilhassa 8100 metreden atlayan - sukut esna
ıunda kronometre kaydetmiştir - ve paraşütünü tayyareden 
atladıktan 140 saniye sonra yani zemine 250 metre kala açan 
bir rusun yaptığı rekor çok dikkate şayandır. 

Bu spora yabancıların verdikleri değer ••• 

Minsk cinrındaki tayyare meydanının işgalini gören İngi
liz generali Vavel demektedir ki: 

" Gözlerimle görmemiş olaaydun, böyle bir şeyin olacaj!ına 
katiyen inanmazdım." 

Rusların bu spesiyalitesiyle hakikaten bUtUn yabancı mem. 
leketlerin mütehassısları büyük bir alaka ile meşgul olmakta. 
dırlar; hattı fransızlar, cenubi Fransada rus mütehassıslarının 
nezareti altında çalışan bir paraşütçü mektebi açmışlardır. 

YURDDAŞI 
Hava 

Fitre ve zekatını 
Kurumuna ver. 

Türk 

duğuna inanmıştı ve bunu bilen bir insan da 
bu yol üzerinde yürür, giderdi. 

- Daima .. 

CE Ki TABI 

hud da onun ilk adımlan bir tarafa kıvrılıp 
uyumakta olan ayıyı uykusundan uyandırır
dı. O zaman birden, uyku sersemliği ile, ayı 
kendisiyle döğüşe gelen bir düşman geldiği
ni zannederek çarpışmağa hazırlanır, fakat 
Bagat'm sesini duyunca, en iyi dostu oldu
ğunu anlıyarak yumuşar, yatışırdı. 

O, bu dünyada ne büyük, ne de küçük bir 
şey bulunmadığını yakini ile biliyordu. Gün
ler geçtikçe o, her şeyin üzerine girmeğe, 
ruhun geldiği yeri öğrenmeğe uğraşıyordu. 

Böyle düşüne düşüne onun kıvrılmayan 
saçları omuzlannm üzerine düştü; postunun 
yam başında daş levha asasının ucundaki 
piricin dokunmasiyle diş diş oldu ve iki 
ağaç arasına keşkülünü koyduğu yer oyul -
du; düzgün bir delik haline geldi. Bütün hay
vanlar, onun ateşin yanında, nerede oturdu
ğunu, iyice, bellediler. Tarlalar, mevsimler
le birlikte renklerini değiştirdiler. Değirme
nin yanı doldu, boşaldı; tekrar dolup boşal
dı. Kışın langurlar, uzaklaştılar; bahar olun
ca ana maymunlar gözlerinden keder akan 
yavrulariyle beraber geldiler. Köyde pek az 
değişiklik vardı. 

Nihayet, bu tepelerde birçok mevsim. 
!erden beri görülmemiş bir yaz yağmuru baş
ladı. Tam üç ay tepelerin üzerinden bulutlar 
ve vadilerden sisler eksik olmadı; yağmur, 

bora, fırtına ve şimşek birbirini takib ediyordu. 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

. P~ru:ı Bagat, bunların hepsine "kardeş
lerım dıycrdu ve onun yavaş bir sesle: 

- Bhai, Bhai ! diye seslenmesi üzerine 
bu hayvanlar, eğer sesi duyacak kadar yakın 
mesafede iseler, öğle üzeri ormandan koşup 
oraya gelirlerdi. 

Himalayanm çekingen ve işkilli siyah a
yısı olan Sona da bir iki defa onun yanından 
geçmiş ve Bagat korku alameti gösterrnedi
ği için o da öfkeJenmemi~, nihayet yanı ba
şına sokularak ondan biraz okşanma, biraz 
ekmek, biraz yemiş istemiş ve almıştı. 

Bazan safak sökerken Bagat, yükselen 
günün kızıl ışıklarını daha iyi görebilmek 
icin gecidin üzerindeki yüksek tepeye tırma
nır, o zaman sl ... na'yı orada homurdanır ve 
tabanlarım ileriye doğru uzatır ~örür, ya-

• 

Sehirlerden uzakta yaşayan bütün mün
zeviİer, yabani hayvanları yatıştırmak gibi 
bir mucize göstermekle şöhret kazanmışlar
dır. Fakat bu mucizenin sebebi, bu münzevi
lerin daima sakin ve harektsiz daveranma • 
lan ve kendilerini ziyarete gelen hayvanla • 
nn gözlerine gözlerini dikmeleridir. Köylü -
ler, geyiklerin mezarın arkasına doğru süzü
len gölg-elerini seziyor. öteki azgın hayvan -
lann Kali heykelinin önüne biriktiğini lan
gurlann oracıkta fındık kabuklariyle oyna
dığmr görüyorlardı. Bir takım çocuklar da 
sonanın oralardaki kayaklıklar arasında ayı
ca şarkılar söylediğini haber vermişlerdi. 
Bütün bunlar, Punın Ba.e;at'm mucize sahibi 
bir mübarek olduğu hakkındaki kanaati pe
kiştirmi&ti. 

Halbuki mucize göstermek kadar onun 
diişiincesine uzak hiç bir şey yoktu. O, olup 
biten bütün hadiselerin büyük bir mucize ol-

Rahib daha ziyade ihtiyarladı; bir za
manlar, ona yemek getiren çocuklar, artık 
bunu kendi çocuklariyle gönderiyorlardı. 

Köy halkına mübarek adamın mezar ba
şında ne kadar zamandır oturduğunu sordu· 
ğunuz zaman şu cevabı alıyordunuz: 

Kali'nin mezarı bulutların ve sislerin 
üzerinde idi. Tam bir ay, Bagat, bir defa bile 
köyü görememişti. 

Köy, yuvarlanan bulut ve sis yığınları • 
nm altında kalakalmıştı. 

Bütün bu müddet içinde o, gökten inen 
ve ağaçların dallarından damlayan su sesin .. 
den başka bir ses duymamıştı; seller, kuru 
çam yapraklarım sürükleyip çamur haline 
gelmiş vadiye indiriyorlardı. Nihayet güneş 
açtı, ortalık kurumağa, ağaçlar görünmeğe 
ve köylülerin "kar kokusu'' dedikleri güzel 
bir koku ortalığa yayılmağa başladı. 

Kızgın güneş, bir haf ta sürdü; ondan 
sonra toplanan yağmurlar, bardaktan boşa
nırcasına yeniden döküldü ve yerin üzerinde 
hasıl olan kuru kabuğu yeniden çamur hali
ne getirdi. 

(Sonu va.-) 
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._ __________ JB3öU~A:: 
Sarışınlar ve esmerler: 

Esmerler sarışınlarla evlenmeli midı'rler? Amerikad,aki Connecticut 
üniversitesi profesörlerinden Lowell Kelly bu sualin cevabım verebilmek 
ıçin tctkikıere giri§miş bulunuyor. 

Doktor Kelly, bu cevabı, üç yüz çift üzerinde yedi sene tetkikte bulun· 
cıukt:ın sonra vereceğini ummaktadır. 

Bu tetkikin yap;Jabilmesi için şimdiye kadar iki yüz çift isimlerini 
yazdrrtnı{l:ırdır. 

Doktorun e.ra:;tırmalarr müsbet neticE vermiyecek olursa ayrı renkten 
olanlar aıasındaki evlenmelere karşı mücadeleye başlanacaktır. 

Alimler ınsankırı acaba ne sanıyorlar? 

Hakem iz(n 't:rirse •••• 

Lord Ponsonby'nin, "isteyerek ölmek,, hakkında Lordlar kamarasına bir 
k:.nun projesi verdiğini gazeteler yazıyorlar. 

lngılterede kendini öldürmek çok fena ve katil nevinden. bir hareket 
sayıldığı halde Lordun bu projesinin iyi telakki edilmi~ olmasının sebebi 
u,steyerek ölmek,, de, şifa bulmaz bir hastalığın dayamlmaz acılarına Diba. 
yet veımek gibi insanı bir maksad güdülmekte olmasıdır. 

Pro1eye gbre, ıstzrablar içinde kıvranan hastamn iyileşeceğine dair biç 
bır iimid kalmamak, hasta en az 21 yaşında olmak, ölmek talebini iki şahid 
huzurunda yazı ile yapmak ve nihayet bu talebe aid bütün vesikalar, ha
kemler tarafından tetkik olunup karara bağlanmak lazımdır. 

Hemen her asırda münakaşa mev.ıuu olmuş olan bu meselenin, tetkiki, 
anlıyoruz ki, zama111mız lngilteresinde Lordlar kamarasına kadar götü
rülmüştür. 

Terakki ediyoruz. 

Tarihdeliİ gaı·ih 

val{alar 

1808-1936 ------ --
Meşhur ispanyol ressamı Goya'· 

nrn bir tablıosu vardır ki 1808 de ge
neral Marat ordusu Madrid'de iken 
şehir halkının istiklallerini kurtar
mak için nasıl ayaklandık.larzm ve 
bugünlerde resmi tebliğlerde adı ge
çen Puerta del Sol'da nasıl döğüş

tüklerini gösterir. 

Yazan: Max Kemmerich 
Çevirei: S. Ali 

Gazetemizde tefrika edilen ve 
çok beğenilen bu eser kitab halin
de satışa çıkmıştrr. 

Tarihin gizli kalmış birçok nok· 
talarını aydınlatan bu kitab her O• 

kuyan ve düşünenin kütüphanesin
de yer almak lazrmdrr. 

Bütün okurlarımıza tavsiye ede· 
riz. 

...... 

1'ablonun adı: '' lspanyol istikl~li 
için ..... dir. , 

Bugün, Madrid içinde cereyan 
eden çarpışmaları tesbit edecek olan 
bir ressam, tablosuna., acaba nasıl bir 
isim verecek? 

TAKl'iM ....... ' 
15 SON TEŞRİN 1936 PAZAR 

29 Şaban 

2 Son teşrin 

Kasım 

Güneşin doğması 

Güenişn batmasr 

1355 

1352 

6,47 

16,51 

- Türkiye - Arnavudluk muahedesi imzalandı (923) 

- Bir ve beş liralık Cumuriyet evrakı nakdiyesi
nin basılmasına başlandı. (926) 

- Yeni türk harfleriyle basılan posta 
satışa çıkarıldı (929) 

U L U S 

Milli kostümlü balo 

Başb3kan lnönümin yüksek himaye lernide S birinci kanun cumartesi günü 
akşamı Ankarapalas salonlarında Çocuk Esirgeme kurumu menfaatine verilecek 
balonun mükemmel ve çok eğlenceli olması için tertib heyeti çalışmalarına baş
JamıştJr. Resmimiz tertib heyetini göstermektedir. 

MACARtSTANIN SiL AHLANMA KARARI 

İtalyanın, hırvat memleketine karşi 
bir tecavüz niyeti beslemediğini Y u
goslavyaya temin ettiği bildirili.yor 

Viyana, 14 (A.A.) - Budapeşte hü
kümctinin yakm:la serbestçe silfilılan
mak hususundaki kararını resmen bildi_ 
receği tahmin olunmaktadır. Sanıldığına 
göre, bu tebliğı naib Horti'nin Roma zi
yareti arifesinde yapılacak ve İtalya ta
rafından tasvib edilecektir. 

Bazı politika mahifllerinn ehemiyet-
le kaydettiğine göre, Macaristanrn yeni

den silahlanması yeni bir vaziyet doğur
mryacak, fakat haki.katta Macaristanm 
gizli gizli yapmakta olduğu silahlanma

yı kanunt bir şekle sokacaktır. Bu mah. ı 
filler, tebliğin .. İtalya~ Avsuturya ve Ma
caristanrn, Macaristan ve Avusturya i-

çin hak birliği temin edilmesinin tavsiye 
si bakımından tamamiyle bir fikir olduk
larını" tasrih eden kısmında bu üç dev
let arasında askeri işbirliği yapılacağı 

demek olmadığım kaydetmektedirler. 
Diğer taraftan, temin edildiğine gö

re, Macaristan, Belgrad ile Roma ara
sından son yapılan yakınlaşma üzerine, 
muahedelerle Yugoslavyaya verilen top
raklardaki macar azınlı1c!a.-ı hak1.-ın-lliki 

tadilci maksadlanndan vaz gt"~miştir. 

Roma, İtalyanın bundan böyle hırvat 
memleektine karşı hiç bir tecavüz niye· 
ti beslemedi~ni Yt1 gı:ıs1avyaya temin et
miş buluınmaktadır. 

Ademi müdahale meselesinde İtaIJa ve 
Fransamn vaziyeti 

(Başı 1. inci sayfada) 

mesini bekl~mek lazım geldiği kanaa

tindedirler. Bu son hareket gerçekle

şirse, tabii İtalya da hareket serbestli
ğini elde etmiş olacaktır. 

lspanyol limanlarının muhtemel kon~ 

trolu bahsine gelince, İtalya, komite

nin kararını bekliyecek ve bu karara 

uyarak yalnız başına hiç bir teşebbüs
te bulunmıyacaktır. 

lıalya ve ademi müdahale 
komitesi 

Roma, 14 (A.A.) - Londra ademi 
müdahale komitesinin görüşmeJerini 

tahlil eden salahiyetli mahfiller İtal
yanın bu komiteden çekilmek istemedi
ğini söylemektedir. au mahfiller is
pany ~ı limanlarının kontrolu hakkın
daki komite kararın:n İtalya tarafın
dan sayılacağını ilave etmektedir. 

B. Blıım halkçı cephe heyetine 
neler söyledi? 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Balık denizden çıkmayrnca.. (Le ]ournal'den) 

Faris, 14 (A.A.) - B. Leon Blum 
halkçı cephenin bir heyetini kabul et

miştir. Başbakan hükümetin İspanya 
işlerine ademi müdahale sryasasma sa
dık kalmak kararında olduğunu ve ko· 
münist tazyike rağmen bu kararını tat· 

ANKARA 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

Saat 

SAYFA 

12,30 • 12,50 Plak: halk şarkıları 
12,50 - 13,00 Dahili ve harici haberleri 
13,00 • 13,30 Plak: Hafif musiki. 

AKŞAM NEŞRİYA 1 l ~ 
19.00 • 19,30 Türk musikisi ve hallC 

şarkıları (Servet ve ar
kadaşları). 

19,30 • 20,00 Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Suzan ve ar
kadaşları). 

20,00 • 20,20 Salrsafon Solo: Nihat 
Esengin tarafından. 

20,20 • 21,10 Studyo salon orkestrasr. 
1 - Gluck Fantasie Alceste 
2 - Ziebre Valse Danusgen 
3 - Fauchey Arlanza 
4 - L'.llo Serenade 

21,10 • 21,30 Plak: Dans musikisi, 
21,30 - 21,55 Ajans haberleri 
21,55 - 22.00 Yarınki program ve ls. 

tiklal marşı 

İSTANBUI.I 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 
12,30 Plak.la tü.rk musikisi. 
12,50 Havadis. 
13,05 Plakla hafif müzik. 
13,25 • 14,00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 Plakla dans musikisi, 
19,30 Konferans: Suat Devri~ tarafın· 

. dan. 
20,00 Belma ve arkadaşlarşı taraftn• 

dan türk musikisi ve halk şar. 

kıl arı. 

20,30 Münir Nurettin ve arkadaşları 

tarafından tiirk musikisi ve halk 
şarkıları. 

ıı,oo Orkestra. 
1 - Glinka: (Ruslan undlutmila) 

uvertür. 
2 - Lanner: (Die Werber) vals. 
3 - Tchaikowski: (Öjen oneğin) o

perasından Lenski Aryas. 
4 - Offenba:ch: (Güzel elen) ope • 

retinden parçalar. 
S - Meyer Helmund (Tatlı rüya). 
6 - Glinka: (Triyo, Şen romans), 

22.00 Plakla sololar~ 
22,30 Havadis • 
23,00 Son 

İzmir su saati eri 
değiştiriliyor 

Kuruluşundan beri saatlerini değiş· 
tirmeycn İzmir su şirketi hakkında 
abonmanların Nafıa Vekaleti nezdinde 
yaptıkları şikayet dikkate alınarak na
fıa komiseri vasıtasiyle ş.irkete vazi
yet bildirilmiş ve şirket Al.manyaya 
6987 aded yeni su saatleri mmarlamış• 
tır. Saatlerin daimi ayar kontrolwıu 

yapmak için İzmirde şirket tarafından 
aynca bir de ayar istasyonu yapıla· 

caktır. 

bik edeceğini söylemiştir. Heyetin bü· 
tün azası başbakanın bu kararını tas• 
vib etmiştir. Ancak. komünistler fran· 
sız hükümetinin i.spanyol meşru hükü
metiyle ticaret serbestliğini yeniden 
kurması lazım geldiği hakkındaki ka
naatlerinde ısrar etmişlerdir. 

Tefrika: No: 88 

BiLOOfiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHl BAYDAR 

Cumartesi ve pazar günleri oynadıkları golf, 
bütün bir haftunm hareketsizliğini telafi edeme
nıektedir. Bizler, günlük hayata mahsus adali 
cehdi yaşayışımızdan kaldırmakla ahşai cümlele
rimizin iç muhitteki sabitliği idame için durmak
aızm yapmakta oldukları hareketleri de hiç far
kına varmadan kaldırmış bulunuyoruz. Bildiği
nıiz gibi adaleler, şeker ve oksijen sarf eder, ha
raret hasıl eder ve deveran eden kanın içine asid 
laktik bırakırlar. Uzviyet, bu değişikliklere inti
bak edebilmek için kalbi, teneffüs cihazını, ka
raciğeri, pankreası, böbrekleri, ter ifraz eden 
guddeleri, dimağ ve murdar ilik ve büyük sem
patik. cümlelerini tahrik etmek lazımdır. Hulasa, 
yapmakta olduğumuz mütekatı harekei.!erin, 
cedlerimizin yaşayış tarzı icabı olan devamlı 
n.dale faalivetine muadil olduğu muhtemel de
ğildir. ,Şimdiki zamanda fizik cehid bazı zaman
lara ve bazı günlere miinhasırdır. Uzv! cümlele
rin, ter ifraz eden guddelerin ve andokrin gud
delerinin atbii hali istirnhat halidir. 

Bizler, aym zamanda, hazım foknsiyonlarr
nı kullanmağı da tadil ettik. Bayat ekmek, ihti
yar hayvanların eti gibi sert yiyecekler artık gı
da maddesi olarak kullanılmamaktadır. Hekim· 
ler de unutmuşlardır ki çene mukavim şeyleri 
ezmek için, mide ise tabii maddeleri hazmetmek 
için halkedilmişlerdir. Çocuklar, hususiyle yu • 
muşak, süt ve çorba gibi yemeklerle beslen
mektedir. Onlann ne çeneleri, ne dişleri ve ne 
de çehrelerinin adaleleri kafi derecede çalışma
maktadır. Muhakkak ki hazım cihazlarmm gud
de ve adaleleri de aynı muameleye maruz bıra
kılmaktadır. İnsan ırklarının bekasmda büyük 
bir rol oynamış olan gıdasızlığa intibak foknsi -
yonunu, yemeklerdeki tekerrür, intizam ve 
boJluk kullanılmaz hale getirmiştir. ilkel hayat
ta insanlar oruç devrelerine maruzdular. Kıtlık 
onlan buna mecbur etmediği zamanlar dahi ken
dileri isteyerek aç kalırlardı. Bütün dinler oru
cun lüzumunda ısrar etmişlerdir. Yiyeceksiz 
kalmak, ilk önce açlık duygusu, hazan sinir bo
zukluğu ve nihayet yorgunluk hissi verir. Fakat, 
çok daha ehemiyetli olan bir takım gizli hadise
leri tahrik eder. Karaciğerdeki şelcerler deri al
trndaki yağ tabaka arı ve adalelerdd~i. guddder
dek.i, kebed höcrelerindeki proteinler harekete 
geecrler. Bütün uzuvlar kendi maddelerini, iç 
muhitin ve kalbin tamamjyetini muhafaza için. 

feda ederler. Oruç nesiclerimizi temizler ve de
ğiştirir. 

Modern insan ya fazla veya az uyumaktadır: 
fazla uykuya ve uzun zaman devam eden uyku
suzluğa güç intibak etmektedir. Halbuki uyu
mak arzusu hissedilmediği zaman uyanık dur
mak faydalıdır. Uykusuzlukla mücadele, kud -
retleri temrinle inkişaf eden bazı uzvi 
mekanizmalan harekete getirir. Bu mücadele, 
aynı zamanda, irade sarfını da mucibtir. Bu su -
retle gayret sarfını da modern itiyadlar ortadan 
kaldırmıştır. Yaşayışımızdaki heyecana, sporla
rın temin ettiği sahte faaliyetle münakaledeki 
sürate rağmen vücudumuzun ayarlayıcı büyük 
cihazı istirahat halinde kalmaktadır. Velhasıl, 
fen medeniyetinin doğurmuş olduğu yaşayış tar
zı, insanlarda faaliyetleri binlerce yıl inkıtasız 
olarak devam etmiş olan mekanizmaları lüzum
suz bir hale getirmiştir. 

XIII 
lnsar.~ann en iyi şekilde inkişaf etmeleri ıçın 

intibak fonksiyonlarmm faaliyette 
bulunması zaruridir. 

Halbuki, intibak foknsiyonlarınm kullanıl
ması ferdin en iyi tarzda gelişmesi için zaruri 
görünmektedir. Vücudumuz, şartlan mütehav
vil olan fizik bir muhitte bulunmaktadır; iç ha-

lindeki sabitliği inkıtasız bir uzvi faaliyet saye
sinde temin etmektedir. Bu faaliyet yalnız bir 
cümlede temerküz etmiş değildir. Bütün anato
mik cihazlarnnız dış aleme karşı, hayatrmızm 
bekasına en elverişli bir tarzda mukabe1e et
mektedirler. Mümkün müdür ki nesiclerimizin 
bu derece umumi bir vasfı, bizler için zarar tev
lid etmeksizin kuvvede kalsınlar, Bizler, deği
şen ve intizamsız şartlar içinde yaşamak üzere 
yaratılmış değil miyiz} insan en ileri derecede 
inkişafa uykusuz kalıp da uzun zaman uyuduğu. 
gıdası hazan bol ve hazan krt olduğu, sığınağını 
ve yiyeceğini gayret sarfı suretiyle tedarik etti• 
ği takdirde erişir. insanın adalelerini kullanması 
da, yorulması da, dinlenmesi de, mücadele edip 
ıztırab çekmesi de, hazan mesud olması, sevmesi 
ve nefret etmesi de, iradesinin zaman zaman ge• 
rilip gevşemesi de, benzerleriyle veya kendi ken• 
disi ile çarpışması da lazrmdrr. Mide hazmet
mek için yaratılınış olduğu gibi, insan da bu ha
yat şekline göre hareket etmek üzere halkedil .. 
miştir; intıbaki oluşlann en kesafetli surette ha
rekette bulunduğu zamandır ki daha çok erkek 
olur. Çocukluklanndan itibaren makul bir disiP". 
line tabi bulunmuş, bazı mahrumiyetlere kat
lanmış ve muhalif şartlarla uyuşmuş olanlar. 
maddi ve manevi bnkmıdan. ne derece sa~lam 
olduklarını biliriz. (Sonu var), 
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Almanyann ... 
Versay andlaşmasının 
nehirler hakkındaki bir
maddesini de feshettiği 

bildiriliyor 

••• fakat haber Pari~te 
yalanlanıyor 

Berlin 14 (A.A.) - Royter: B. Hit .. 
ler, Versay muahedesinin, nehirlerin 
milletlerarası hale getirilmesi hakkrn· 
daki maddesini feshetmiştir. Bu karar, 
alakalı hükümetlere bildirilmiştir. B. 
Hitler, bu hareket ile, Almanyanın 

şimdi Versay anlaşmasının son engelle. 
rinden kurtulmuş olduğUftu bildirmek• 
tedir. 

Londra, 14 (A.A.) - Royter Ajan• 
sı B. Hitlerin · nehirlerin tnilletlerarası 

bale konulması hakkında Versay hük
münü iptal ettiği hakkındaki telgrafın 
Röyterin Berlindeki muhabirinden de
ğil, bu ajansın diplomati muhabirinden 
gelmif olduğunu tasrih etmektedir. 

Royter, B. Hitlerin bu kararının 

İngiliz hükümetine İngiltere dış ba• 
kanlığma verilen bir nota ile tebliğ 

edilmiş olduğunu ilave ediyor. 
Bu nota aynı zamanda diğer ıs hü .. 

kümete de verilmiştir. 

Haber Pariste yalantanıyor 

Devlet Demityollarr, bankalar ve Ankara şehri tarafından satın alınarak 
Türkkuşu planörleri akrobasi numaralarr yapacaklar ve tayyarelere ad konacaktır. 

orduya armağan edilen üç tayyaremiz dün şehrimize gelmişlerdir. Buglla 

Faris, 14 (A.A.) - Resmi mahfil• 
ler, nehirlerin milletlerarası bale konul~ 
sı hakkındaki Versay hükmünün B. Hit~ 
ler tarafından feshedildiği hakkında 

yabancı memleketlerde çıkan pyiaları 
yatanlamaktadırlar. Bu mahfiller, fran· 
ıız hükümetinin böyle bir karardan 
haberdar edilmeınit olduğunu bildiri· 
yorlar. 

Resimlerimiz üç tayyar~ ile pilotlarımızı bir arada göstermektedir. 

YIYANA TEBLICINE 

MUKABiL: 

Küçük antantın 
tebliği 

Kısa dış haberler 
B. Avenol Londraya gidiyor 
Londra, 14 (A.A.) - Milletler ce

miyeti genel sekreteri B. Avenol gele· 

cek hafta ingiltereye giderek Oxford 

ve Kemlisse üniversitelerinde derseler 
verecektir. B. Avenol'un fırsattan isti
fade ederek B. Eden ve diğer İngiliz 
hükümet adamları ile müzakerelerde 
bulunacağı sanılmaktadır. 

• Roma, - Marept Balbo Bertin bü
yük elçiliğine tayn edilecektir. 

• Moskova, - Holandalı ressam Ram
brand'ın eserleri sergisi açılınııtır. 

Fransı2 
parlamentosu 
Hükümete güvenini 

bildirdi RAMAZAN 
• Tas ajansı, Sovyet rusyada bazı a

damların ve bu arada Sosmovski'nin i
dam edildiğinden malfimatı olmadığım 

bildirmektedir. 

Faris, 14 (A.A.) - Mebuslar mec· 
lisi müzakereleri, aşağıdaki itimad tak
ririnin kabulü ile neticelenmiştir. 

Takrir ıudur: 

Diyanet işleri Reisliğinden: 
İkinci teşrinin 16 ıncı pazartesi gil• 

nü Ramazanı şerifin iptidası olduğu i. 
lan olunur. (1711) 2-S44J 

Belgrat, 14 (A.A.) - Küçük anlaşma 

devletleri Viyana üçler konferansının 

tebliğine mukabele olarak bir tebliğ 

neşretmişlerdir. 

Bu tebliğde, küçük anlaşmanın 1933 

mayısında hak ve silfillsızlanma birliği 

prensipine, bu birliğin serbest müzakere 

yolu ile temin edilmesi ve emniyet za: 
manlariyle birlikte olması şartiyleı ilti

hak etmiş olduktan kaydedilmektedir. 

* Varşova - Danzig vatanda§lann
dan iki polonyalı, spor evindeki sosya
list işaretlerini tahrib etmek suçundan 
dolayı 6 ve 9 aya mahkilm edilmeleri 
Polonya matbuatında tenkid ve tefsirle. 
re yol açmıştır. 

• Faris, - Sömürgeler valileri top
lanmışlardır. 

• Cumur başkanı 1 S inci hava sergi
sini açmıştır. 

*San Fransisko - Denizcler grevinin 
biteceği umuluyor. 

• Cenevre - İtalya ile Amavudtuk 
aralarındaki anlaşmaların birer kopyesi
ni milletler cemiyeti azası sıfatiyle cemL 
yet genel sekreterliğine vermişlerdir. 

"Mebuslar meclisi, hükümet azasın. 
dan birine karşı yapılmakta otan itham
larm tamamiyte boş olduğunu tesbit e
derek zemmükadeh fiillerini menede
cek ve matbuat serbestisini müdafaa 
eyliyecek tarzda bir kanun projesinin 
meclise verilmesi hususunda hükümete 
itimadını bildirir.,. 

ye karşı 374 reyle kabul olunmuştur. 

Radikal sosyalist 
grupunun kararı 

Faris, 14 (A.A.) - Radikal sosya. 
list partisinin parlamento grupu, B. 1-
von Delbosun ezcümle İspanya işlerine 
C1cdemi müdahale bahsindeki dış siyasası 
ile Daladiyenin askeri politikasını tasvib 
etmiştir. 

Bükreş'de bu şekilde bir teğliğ neJ
redilmiştir. 1 

* B. Bek Varşovaya dönmüştür. 1 
* Leh ve yahudi talebeler arasında 

yeniden hadiseler çıkmıştır. 
Bu takririn birinci kısmı 103 reye 

karşı 427 reyle ve ikinci kısmı 201 re-

tkti~at Vekaleti İc Ticraret ., 

Umum ~lüdürlüğüden : 
Türkiyede yangın ve nakliyat sigorta işleriyle çalısmak üzere 

kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde 
bulunan Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi bu kerre müracaatla 
Ankara umumi acneteliğine şirket namına yangın ve nakliyat sigor
ta ışleriyle me~ul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde müddei müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlariyle ha
zır bulunmak üzere merkezi Ankarada bulunan Ticaret Türk Ano. 
nim Şirketini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirket
lerinin teftiş ve mürakabesi hakkındaki 2S haziran 1927 tarihli ka • 
nunun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilin olunur. 2-5514 

Türk Hava Kurumu 

CüyWc Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 

keşide ıı Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır .•• 

DİKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
na kadar. biletini deği!5tirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarıhten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 
ildi: :ı..,.:ı: :ı: :ı: :ı: :ı: a:rıx1x1xk"ei 

• 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
• A!1karada iç ka~ede mektep sokağı 11 numaralı evde oturuı ken 
tımdı nerede oldugu belli olmıyna Rıfata: 

Karınız Hayriye tarafından aleyhinizde açılan boşanma davasr
nın 14 - 10 • 936 çarşamba ~n~ saat 14 de mahkemeye gelmeniz için 
Ankka~ada .. çrkan 2-10-936

1 
gun~u Ulus gazetesiyle ilan edilmiş ve 

mez ur gun ve saatte ge medığiniz gibi musaddak bir vekil dahi 
gönderm:diğ_inizden davacı ~ayriyenin talebyle hakkınızda gryap 
kararı ttıhazıyle muhakemenın 30-11.936 pazartesi saat 14 e talikı
na karar verilmiş olduğun~an mezkur gün ve saatte Ankara Asliye 
Birınci Hukuk mahkemesıne gelmeniz ve yahut musaddak bir vekil 
göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakemeye devam oluna
caeı H. U. M. K. nun 401 nici maddesine tevfikan gıyap kararı ma-
~n~ kaim olmalc ÜT.ete kevtıvet ılAn olunur 11772) ı--540Q 

• 

Tarih, Dil, Coğrafya Fal~ültesi 
Direktörlüğüden : 

1 - Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fakültesine müsabaka ile üçil 
kız olmak üzere 21 yirmi bir talebe ahnacaktır. 

2 - Müsabaka 20.11.936 cuma günü Ankarada Evkaf apartıma
nındaki Fakülte binasında yapılacaktır. Müsabakaya saat 9 da baş -
!anacaktır. Gierceklerin saat 8,30 da Fkültede bulunmaları lazımdır. 

3 - Müsabakaya yalnız lise olgunluk imtihanını vermiıa olanlar 
alınacaktır . 

4 -:- Müsabakaya girebilmek için lazım olan evrak şunlardır: 
İstıda, olgunh~k şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, aşı kağıdı, Tam 

sıhat raporu, Ahlak belgesi 6 fotoğraf (baş açık cepheden) 
Bunlar 19. 11. 936 ({Ünü 17 ye kadar Fakülte Direktörlüğüne tam 

olarak tevdi edilmiş olmalıdır. 

5 - Müsabaka Tarih, Cografya ile bir ecnebi dilden yapılacak
tır. 

6 - Muvaffak olanların zümreleri de Dekanlıkça tayin edile • 
cektir. (176S) 2-SS09 

Kapalı zarf usuliyle eks il tme ilanı 

Eskişehir Nafia Müdürlüğüden : 
. 30 - 11 • 93~. ~:i~~~~ ~üsadif pazartesi gün~ saat ıs de Eskişe _ 

hırde Nafıa Mu~urlugu bınasında toplanan eksıltme komisyonunda 
36777.3S lira keşı~ bedelli Çifteler harası Ertuğrul mevkiinde yapı
lacak in7k a~ırı ınşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. Bu ışe aıd evraktan proje, keş.if, eksiltme şartnamesi ve fenni, 
hususi şartname 184 kuruş mukabilinde Nafıa Müdürlüğünden alı_ 
n.abilir. Bayındırlı~ işleri genel şartnamesi Dairede görülebilecek • 
tır. Muvakkat temınat 2758.30 liradır • 

İsteklilerin 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde tanzim ede _ 
c~.kler! teklif mekt~pl~rında bu gibi işlere . iş.tirak . edebileceğini 
gosterır Nafıa Vekaletınden alınmış müteahhıtlık vesıkası ile sene-
si içinde Ticaret odasından alınmış kifayeti ma!jıye vesikasını ekle· 
meleri şarttır. 

Zarfların 30 - 11 - 936 pazartesi saat 14 de kadar makbuz mukabi
linde eksiltme komisyonu riyasetine verilmesi şart olup posta ile 
gönderildiği takdirde vaki olacak teahhürün nazarı itibara alınını. 
yacağı ilan olunur. (2884) 2-5510 

Anl{ara İnhisarlar Bas 
' 

l\Iüdürüğüden ·: 
Keçeç tuzlasında yapılacak iki kulübeye ait inşaat keşif vesika

sı ve şartnamesi veçhile eksiltmeye ko~ulmuştur. 
Eksiltmeye gelecek taliplerin 77 lira 80 kuruş muvakkat teminat 

paralariyle birlikte 2. 11.936 tarihinde saat 16 da Bankalar caddesin
de İnhisarla .. Başmüdürlüğümüz binasında müteşekkil komisyona 
müracaatları ila nolunur. 'J.754..-! 2-5505 

I~ PEK YAKINDA 
1__.MODA ÇILGINLIKLARI 

Nafıa Bakanlığından: 
30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara Nafıa Ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonunda müfredatı aşağıda yazılı iki 
parti kayın travers eksiltmesi ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile yapı· · 
lacaktır. 

1 - Birinci parti: Düzce kazasının Kuzgundere devlet ormanın· 
dan kesilmek şartile 114S93 lira 80 kuruş muhammen bedelli 59502 
adet normal ve 390 adet makaslık kayın ttavers, 

2 - İkinci parti: Düzce kazasının Bıçkıdere devlet ormanın
dan kesilmek şartiyle 130343 lira 7S kuruş muhammen bedelli 79305 
adet normal ve 390 adet makaslık kayın travers 

3 - Birinci parti: için muvakkat teminat 6979 lira 69 kuruş ve 
ikinci parti için de 7767 lira 39 kuruştur. 

4 - Brinci parti eksiltme şartname ve teferruatı S73 kuruş ve 
ikinci parti de 6S2 kur\1$ mukabilinde Nafıa Vekfileti malzeme mil• 
dürlüğünden verilir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını 7-S-936 T. ve 3297 sayılı reı.
mi gazetede çıkmı.ş talimatnameye göre Vekaletten alııunış vesika 
ile birlikte 30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 e kadar Veka
let malzeme eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır • 

6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (173S) 2-SS04 

Kuruluş 

1891 
UYANIŞ 

44 senediı durmadan çıkmakta olan bu haftalık resimli ga· 
zetenin Ankara'da satı' yeri A K B A Kitabevidir. Se-
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kurus 

~~~ ~~~-~- -- -- - ~ M 

IST lNIUL, lleyqjjl• 
TGol meyde11• 12 No. lu. 

Meforemııı tlyerel edlıı lı ••r• 
fil No.hr tarifemizi leteyl11IL 

Flyetlanmııda bO)U teııılllt. 

tLAN 
Kalfam Sıtkı eczanemden 

25·9-936 tarihinden beri çıkını .. 
tır. 

Yeni Eczane sahibi Eaat 
Turgut Koryak .• 

2-S513 

Kiralık Ev 
Yenişehir • Demirtepe Ali· 

bay sokak No: 3---A 
2-5353 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 ı 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
ı - Tümen birlikleri kıtaatının hayvanatı için senelik yulaf 

veyahut arpa ihtiyacı 303 ton olarak münakasaya konulmuş ise de 
talip çıkmadığından bir ay zarfında puadık •uretiyle alınacakt·r. 

2 - Münakasası 24.11.1936 tarihine müsadif salı günü ıaat 10 da 
Çatalca'd.ı birinc.i. tumen satın alma ~om~syon.unda. yapıla~aktı~ •. 

3 - Şartname&~ parasız olarak tatıl gunlerı harıç hergun goril· 
lebilir. 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafın teminatı muvakkatesi 
USS iiradır. Muhammen bedeli 1S4()0 liradır. 

5 - btcklilerin teminatı muvakkte makbuzlariyle birlikte ve 
nktı muayyeninde tümen satın alına komisyonuna müracaatları. 

(1652) 2--S360 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatın.n ihtiyacı için 102000 kilo pi· 

rinç 23 ikinci Te'9 936 tarihino müaadif pazartesi günü saat on beş· 
.tıe kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi eksiletmenin yaptlacap Lv. &mirliği satın al
ma komis yonunda her gün para•ız görülebilir. 

3 - Pirincin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 1530 lira· 
dır. I• 

4 - İstekliler kanunun 2. 3, cü maddelerindeki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir aaat evveli
Jle Jtadar komi•yona vermiı bulunacaklardır. (1628) 

2-535-J 

!LAN 

1 - Niğde mevkii için 150.000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 
uaulü ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lira olup ilk teminatı 1338 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 17/2. Tet-/936 salı gUntl saat 15 de Niğde ko
JDisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanun htllrilmlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komi•yona verilmiı bulu· 
nacaktır. 

5 - ~rtnameu her gi1n komisyonumuzdan parasız alınabilir. 
(1613) 2-5290 

iLAN 
Merzifon garnizonunda bulunan kıtaat liayvanatının senelik 

ihtiyacı olan 467 bin kilo arpa 31.10.1936 tarih.inden itibaren otuz 
gün müddetle kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmu,tur. Tah
min edilen bedeli 16680 liradır. 'Muvakkat teminatı 1401 liradır. İs
teklilerin ,artnameyi her gün Merzifon garnizonunda alım satım 
komisyonunda görebilirler. İhale 30 ikinci te,rin 1936 pazartesi 
gUntl saat 16,30 da yapılacaktır. Artırma eksiltme kanununun 
ikinci maddesinde yazılı vasıfları haiz olan i•teklilenn teminat 
makbuzlarını ve teklif mekttuplarını muayyen zamanda komis-
yona vermeleri illn olunur. (1707) 2-5435 

iLAH 
I - Sıvas garnizonundaki kıtaat ihtiyacı olan 350000 kilo un ah .. 

ııacaktır. Tahmin bedeli 437SO liradır. 
2 - Şartnamesini okumak isteyenler her gi1n komi•yona mlira· 

caat edebilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 27. 11. 1936 cuma gUnU uat 16 

Cta Sivaa'da Tuğ Komutanlığı binasında artırma eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - İlk teminatı 3282 liradır. Teklif mektuptan 27. 11. 1936 cu· 
ına gUnU saat 15 e kadar verilmiı bulunacaktır. (1699) 2-5420 

iLAN 
fatanbul komutanJıfma bağlı kıtaat hayvanatı için 600000 kilo 

yulafa talibinin vermit olduğu fiat makamca pahalı 2örüldüğilnden 
tekrar kapalı zarfla ihalesi 27-11-936 cuma günü saat ıs de yapıla • 
caktır. Muhammen tutarı 37SOO liradır. Isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
lincü maddelerindeki yazılı vesaikle beraber ihaleden en az bir sa
at evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1685) 2-5418 

ILA H 
' I - Etisntmeye 1'onulan it tır. 
Pınarhisar için 600000 kilo yu· 4 - Yulafın muhammen bede· 
laf. li 37,500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi Vi· 5 - İlk teminatı 2813 liradır. 
•ede yapılacaktır. 6 - Şartname her gün Vize 

3 - İhalesi 28. 11. 936 cumar• ııatın alına komisyonunda 2örü-
tesi günü saat 11 de yapılacak· lebilir. (1700) 2-5416 

~ İL AN 
Kırklareli ttbn. birlikleri ihtiyacı için &palı nrna 360000 kilo 

yulaf alınacaktır. Beher kilosunun muhammen fiatr bet kurut olup 
tutarı 18000 liradır. İlk teminatı 1350 liradır. Şartnamesini her giln 
ttım satm alma ko. da ıörillebilir. İhalesi 4. 12. 936 cuma gUna saat 
16 dadır. istekliler bnU)'lun 2 ve 3 ünc\l maddelerindeki vesika ve 
temf nat ~kbuzlannr havi zarflarını belli giln ve saatten bir aaat 
rıveliline kadar TUm satın alma komisyonuna vermeleri. 

(176.9) 2-5501 

iLAN 
I Kırklareli tthn. birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 2317000 kilo 
Odun alınacaktır. Muhammen tutarı 17377 dira 50 lnınqtur. tlk te
minatı 1303 lira 31 kuru,tur. Şartnamesi tüm satın alma komisyo
nunda her glin 1törUlebilir. İhalesi 4.12.936 cuma günü saat 15 tedir. 
lstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat 
lnakbuzlannı havi nrnannı belli gün Ye aatten bir saat evveline 
kadar tüm satın alma komisyonuna vermeleri. (1768) 2-5502 

iLAH 
.fCırklareli tGm IComutanlığı birlikleri için liapalı ~arfla 210000 

mlo sı!ır eti almacaktır. Muhammen fiatı 25 kurut tutarı 52SOO lira-
4br. tik teminatı 3937 lira .SO lnuuttur. Şartnamesini her gün tüm 
atın alma komisyonunda -rlllebilir. 10. 12. 936 perfembe K\inil aa. 
at 15 dedir. İ•~kliler kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki vesika, 
t'Cminat makbuzlannı havi zarflarını belli gün ve saatten bir evveli
ne kadar tUm satın alma komisyonuna nrmeelri. (1767) 2-5503 

iLAH 
idareleri fıtanbul levazım imirliğine bağlı mileıse11eler için bet 

yüz ton yulaf 1. 12. 936 salı glinü saat 15,30 da İstanbulda Tophane 
atın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
otu bir bin iki yil& elli liradır. İlk teminatı iki bin Uç yüz kırk Uç 
lira Y~tmlt be• kuruttur. Nmnuneaf komisyonda g6rillebi1ir. Şart
nameaı 156 kuru, mukabilinde alınır. İ•teklilerin kanunt vesikaları 
ile teklif mektuplanm ihale uatinden bir uat evvel komi•yona ver• 
IDCleri. (1757) 2-5507 

iLAN 
•. İdareleri İstanbul levazım &mirliğine ballı mUeıseseler için dört 

yuz ton arpa 1 12. 936 salı günü ııaat 15 de htanbulda Tophane sa
tın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 
21.200 liradır. İlk teminatı 1590 liradır. Şartname ve nümunesi ko• 
mısvonda 2örülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mek • 
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(UK). 2-5508 

U L "' ' ~ YFA r 
---------------...----------------------------------------------------------

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
3ATIN ALl\ılA KOMISYONU lLANLARJ l IDiyarhekir Nafıa Mü ürlüğün ~en: 

1 - Eksiltmeye konul n iş: 
Diyarbekirde Sur hancinde imar planına göre ayrılmış olan yer

de yapılacak Birinci Umumi Miıfettı ik dairesi, Birinci Umumi 
1 T ı\ N 

1 - 9100 metre mavi renkte kapu ık kumaşa talip çıkmadığın· 
dan yeniden kapa ı zart a c siltmeye konmuş ur. 

2 ..... Tahmin edilen bedeli 26.84S lira olup ilk teminat parası 2013 
lira 38 kuruştur. 

3 - İhale•i 17 - ikinci teşrin • 936 sah günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini !?Örmek istiyenlerin 13S 

kuruı mukabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
Muhabere ile şartname gQnderilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesaik ile birlikte 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından bir saat evve
line kadar M. M. V. atın alma komisyonuna vermeleri. (1588) 

2-5261 

............ Bf LtT 
1 - Hepsine biçilen ederi 10.400 lira olan 100.000 tane büyük 

mat ve 200.000 \aile küçük mat düğme ve 200.oro tane erkekli ditili 
kopça. 100.000 tane büyük madeni düğme, 250.000 tane küçük n{adeni 
düğme 2.300.000 tane kemik düğme ile 2S.OOO tane aakandırak düğme 
kapalı zarfla almacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almakn ve örneklerini görmek iste· 
yenlerin be rgün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 780 liradır. 
4 - ihalesi 10/12/1936 Perşenbe günU saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncU 

maddelerinde ya.zıh vesikaları teminatları ite birlikte teklif mek· 
tuplarmı ihale saatinden en azo bir aaat evvel M. M. V. SA. Ko. na 
vermeleri. (1516) 2-5165 

İLAN •...•.••..•. 
1 - Muhtelif yerlerde yaptırılacak 14 yer altı benzin tankı b· 

palı zarfla eksiltmeye konmu,tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 144.956 lira 76 kuruş olup ilk teminat 

parası 8487 lira 80 kuruştur. 
3 - İhalesi 2·12·936 çarsamba günü saat 15 dedir. 
4 ..... Eksiltmeye itrecekler evveli ehliyet vesikalarını Hava in· 

pat ,ubesine gösterdikten sonra oradan alacakları vesikayı M. M. 
V. satın alnıa komi•yonuna göstererek ,artnamesini 750 kuruş mu• 
kabilinde alabiJirler. Evvelce inşaat 'ubeaiııden vesika alamıyanlar 
ei:siltmeye giremezler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 Uncil mad
delerinde yazılı bilgelerile Bayındırlık Bakanlığından fenni ehli
yetnamelerile birlikte idari şartnamede istenen ve behemehal veril· 
mesi mecbur! olan vesikalarla teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününde en geç bir saat evveline kadar M. M. V. aatın alma komis-
yonuna vermeleri. ( 1390) 2-4997 

BILIT 
Su ve boru tesisatı: Telsiz binasına verilecek su ve boru tesisatı 

pazarlığa konmuttur. Ke,if tutan: (1067) liradır. Keşif, proje ve 
fartnamesi parasına kaflı ınş!lat ;fUbesinden alınacaktır. İhalesi: 
21-xı-936 cumarteai günü saat on birdedir. İlk teminatı: 80 lira 70 
kuruttur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
k~unun 2.3. cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazarlık 
gun ve vaktınde M. M. V. Satın alma komisyonuna gelsinler, 

(1644) 2-5340 

lLA~l 

1 - Hava ihtiyacı için 80 metre mikibı amerikan çamr kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuftur, 

2 - Tahmin edilen bedeli 43.200 lira olup ilk teminat parası 3240 
liradır. · 

3 - İhalesi 4.1-937 paazrtesi gUnil saat ıs dedir. 
4 -- Şartnamesini 216 kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti satın 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile ,artname 
gönderi lem ez. 

S -- Eksiltmeye girecelderin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU mad
delerindeki belgelerile birlikte ihale gün ve saatinden en geç bir 
ııaat evvelin kadar teminat ve teklif moktuplarını M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna vrmeleri. (1748) 2--5506 

. t LAN 
1 - Hava ihtiyacı için 6 adet muhtelif tezgih kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur • 
• 2 - Tahmin edilen bedeli 14.000 lira olup ilk teminat parası lOSO 
lıradır. 

3 - İhalesi 2 • ikinci kanun - 937 cumartesi ~nU saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesinin M. M.V. satın alma komisyonundan bizzat 

alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad

delerinde istenilen bel~eleriyle istenilen teminat ve t;klif mektup
ları~ı i~ale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. 
Vekilett satın alma komisyonuna vermeleri. 11773) 2-S498 

BİLİT BİLİT 
1 - Her bir metresine biçilen. 

ederi 55 kuruş olan 24.000 metre 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf· 
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini almak lsti
yenlerin hergiln öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. Şartnan)e 
parasızdır. 

J - llk tıeminat mHrdan 990 
liradır. 

4 - llıaıe.ı 21·11·936 cumar
t.esi günü saat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU 
maddelerinde yazılı vesikalan 
kanuni ilk teminatları ile birlik
te teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir 9Mt evel Jıl. M. 
V. Sa. AL Ko. Ra. vermeleri. 

(1622) 2--5304 

I - Hepsine biçilen ederi 
4200 lira olan 2400 tanı mahruti 
çadır direği ile ~400 tane tokma
ğı açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al· 
mak ve örneklerini görmek iıti· 
yenlerin bergün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminatı 315 liradır. 
4 - İhalesi 20.11.936 cuma 

günii saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 on 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika ve 
~anuni teminattan ile birlikte i
hale saatında 11. 'M. V. Sa. Al. 
Xo. na gelmeleri (1621) 2-5303 

inhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden • 

Milskirat beyiye teakerelerinin deği9tirilmeüne 20 Teıriniaanl 
936 dan itibaren ba'lanacak ve 30 Teşrinisani 936 akp.mı nihayet 
nrilecektir. Her bayi oturdufu dükkinrn numaraaı ile maha11e ve 
•kalmm yeni ismini doğru olarak öğrenip bir fotoğraf ve ıs ku.. 
rutlulı: pul ile Bapildilriyctimize müracaat etmesi iUn olunur, 

(1744) 2-5468 

İstanbul Kültür 
Direktörliiğiinden: 

1 - Zinclrtlliııyu ilk okulunda açılan pansiyona lkind tabit 
batı olaıı Birincikanundan itibaren de talebe alınacaktır. 

2 - Pansiyonun yıllık ücreti 80, iki aylık ücreti 20 l~adır. Bü· 
yük tadilde okulda kalacaklardan ayda 12,5 lira alınır. 

3 - Yazılmak ve fazla malumat almak isteyenler okut direk-
tödüi\im ~ lhmıdır, (2813) 1-543'5 

. 

• 

Müfettişlik ve Kolordu Kumandanlığı konaklan inşaatıdır. Bu in • 
,acı.tın keşif bedelleri mecmuu (2309Sl) lira"'(26) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak tunltıdır: 
A ..... Eksiltme şartnamesi, 
B -- Mukavele proiesi, 
C - Bayındırlık İşleri Kenel şartnam~si, 
D - Hususi ,artname 
E - Fenni Şartname. 
F- Ke,if 
G - Keşif hulia111, 
H - Projeler. . 
İstekliler bu evrakı (12) lira bedel mq,abilinde Diyarbekir Ha• 

fıa Müdürlüğünden alabilirler. İltanbul v~ Ankara Nafıa Müdür • 
lüklerine gönderilecek olan nüshalardan okayabilirler. Eski tuait 
ve inşaat müddetinde tadilat vardır. 

3 - Eksiltme 25·11-936 çarşamba gilnii ~t 14 de D. Bekir Nafıa 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 ..... Eksiltme kapalı zarf usuliyle yaPılacaktır • 
5 ..... Eksiltmeye girebilmek için: 
A- Arttrrma ve eksiltme kanununad ~inci maddesine uygun 

olarak (12798) liralık muvakkat teminat v ~leri. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup bUiıa aid ve•ikaımu &6• • 

termesi, 
C - Resmt ,.,.zetenin 3297 uyıh nnahaaıttda çıkan talimatname• 

ye tevfikan Nafıa Vekiletinden alınımı müteahhitlik ehliyet ven• 
kasını haiz olması lbımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ilçllncU maddede yazılı aaattea 
bir saat evveline ka~ar Diyaırbekirde Nafıa ~UdürlUğündeki milna
kasa komisyonu reislifine makbuz mukaiiliıade verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet 3 tiıicl maddede yanlı uate 
kadar gelmie olması ve dı, zarfın mühUr mumu ile iyice kapatılDUf 
olması lhnndır. Posta ile olacak 1tecikmel., kabul edilmez. (16751 

,. 2-5405 

1 ANKARA BELEDiYE REISUC1 b..ANLARı 1 
İLAH 

1 - Su idaresine alınacak çelik, köşe bend lamalan ve •ç içhl 
istekli çıkmadığından eksiltmesi on glin uzatılmııtır, 

2 -- Muhammen bedeli (738,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler lıec gün yazı itleri ble. 

mine ve isteklilerin de 20 teırinisani 936 cqıpa günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. (1740')<; 2-5464 

İzmir ili Daiıni Encümeninden: 
15 • birinci teırin - 1 ~36 pertembe KiioA-ihalesl yapılacak iken 

bütçenin yüksek tasdikten 1telmemesinden ~türü daimi encümence 
ekailtmesinin uzatılmasına karar verilen ~67 lira 58 kurut kep( 
bedelli Gülbahçe ·Karaburun yolunun 5 + 000- 16 +000 kilomet. 
releri arasında yaptırılacak toae yeniden ıs gün müddetle kapalı ek• 
•iltmeye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 • birinci ~n • 936 perıembe gtt. 
nü saat 1 ı de lzmh' ili daimt enciimeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1558 lira!ıl: muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmıf ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, ~ ve saatten bil: 
saat e\-veline kadar Daimi Encümen bafkanlıfına vererek makbuz 
alm~a~ I 

İhale gilnilnde biltçe R"Clmediği takdirde ikinci bir..ilinla zarfla• 
rın katiulüne devam olunacaktır. 

Fazla bil~i edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık DirektörlU. 
ğüne baş vurmaaln. (1690 - 1103) 2--5427 

İzmir ili Daiıni Encümeninden: 
15 ·birinci teşrin - 1936 perşembe günü 111alesi yapılacak iken 

bütçenin ı?elmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması .. 
na karar verilen 12897 lira keşif bedelli İztnlt. Manisa yolunun 7 +l 
000 - 11 + 500 kilometreleri arasınd ki ıosenin esaslı onarılması 
yeniden 15 gün müddetle kapalı ekailtm~ konulmuttur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 •birinci ldnun. 936 perşembe gil .. 
nü saat 11 de il daimt encümeninde yaptlacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 968 lirakk muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığrndan almmıo ehliyet vo
sikaları ıle birlikte yukarda tayin olunan tarih, ve saatten biı: 
aaat evveline kadar Daimt Encümen baıkakima vererek makbu 
almaları. 

İhale gilnünde bütçe 1telmediif takdirde ikinci bir ilinla zarfla• 
rın kabulüne devam olunacaktrr. 

Fazla bilgi edinmek im yenlerin İzmir ~aymdırhk Direktörltl• 
ğüne baş vurmaları. (1687. 1100) 2-5430 

Sinop Urayı Başk~ndan: 
7S Beygir kuvvetinde lokomobil ile ~.... ıehrimlz elektrili 

fabrikasına şehri 75 lira ilcretle bir ~ilıtat alınacaktır. İ•teklic 
lC'f 23. 11. 1936 tarihine kadar ellerindeki evrakı mU.biteleriyle 
birlikte Sinop Belediyesine milracaatlarL 

(2816) 2 - ~b 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARı 

SSTOHSODA 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinai 

yazıtı malzeme askeri fabrikalar umum IDüdürlüğii satın alma k0o 
.misyonunca 30.11·936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da kapa.o 
1ı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paruız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (472) lira (50) kurup 
havi teklif mektuplarını mezkfir günde a.a.t 13.30 a kadar komi ... 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
m:ıddelerindcki vesaikle mezkur gün ve sptte komisyona müraca-
•tları. (1732/ 2--5460 



• 

SAYFA· 8 U L U S 15 SONTEŞRIN 1936 PAZAR 

tara~~ı~~~=:~t:~:~:~ Bütün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

İzmir ili f)ilimi Encümeninden: 
19 • birinci teşr in - 1936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin yüksekten tasdikten gelmemesinden ötürü encümence ek
siltmenin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş keşif be. 
delli Ödemiş· Çatal yolunun O + 000 - 3 + 500 kilometreleri ara
sındaki şose ile iki menfez yapısı yeniden 15 gün müddetle kapalı 

• eksiltmeye konulmuştur. 
Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun - 936 perşembe gü

nü saat 11 de İzmir ilLdaimi encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin hazırlıyacakları ı 100 liralık muvakkat teminat ile 

teklifnamelerini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanh~ına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla. 
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlü-
ğüne baş vurmaları. (1691 - 1104) 2-5426 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
. 15 - bırinci teşrin - 1936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatılması
na karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen - Mura
diye yolunun 7 + 544 - 15 + 960 kilometreleri arasında yaptırıla· 
cak şosenin yeniden 15 ,;in müddetle kapalı eksiltmeye konulmuş
tur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 - birinci kanun. 1936 perşembe günü 
saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve Bayındirhk Bakanlığından alınmış ehliyet ve
sikaları ile birlikte yukarda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Daimi Encümen başkanlığına vererek makbuz 
almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla zarfla
rın kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerir. İzmir Bayındırlık Direktörlü-
'ğüne baş vurmalarr. (1688 - 1101) 2-5429 

Ank.ara Erk.el{ Lisesi 
Direl{törlüğü(lcn : 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Alaturkit Kiremit 25000 adet 125 lira 
Yataklık ot 8000 Kilo 80 .. 

Yukarda yazılı iki kalem enkaz 16-11-936 pazartesi günü saat 
15 de açık arttırma ile satılacağından taliplerin bugünde Ankara 
Erkek Lisesinde komisyona müraca:ıtlarr. (1776) 2-5515 

Maliye V el{aletioden : 
Vekaletçe lüzum görülecek büyük vilayetlerde istihdam edilmek 

Üzere 150 ve 200 lira ücretli hesap mütehassısları alınacaktır. 
Aranılan evsaf şunlardır: 
\ - Türk olmak 
! - Yaşı elliden fazla: olmamak 
3 - Yüksek tahsil görmüş olmak 
4 - Maliye müfettişliğinde, Divanı Muhasebat birinci sınıf mti· 

rakipliğinde veya azalığmda veya mali veya ticari müesseselerde 
en aı beş yıl muvaffakiyetlc çalışmış, muhasebe usullerine ve vergi 
ve ticaret kanunlarına vakıf olmak, 

Yukarda sayılan vasıflan haiz olanlar arasında 23.11.1936 ve 
24.11.936 günleri İstanbul ve Ankarada aşağıda yazılı mevzulardan 
tahriri imtihan yapılacaktır • 

1 - Kazanç ve muamele vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
ait kanuni hükümler. 

2 - Ticaret kanunu hükümleri 
3 - Ticaret usulü defteri 
4- Hesap 
Talip olanlar aşağıda yasılı vesaiki arzuhallarına raptedeceklerdir 
1 - 788 numaralı memurin kanununun beşinci maddesinin A, B, 

C, D fıkralarının istilzam ettiği vesaik. 
2 - Yüksek tahsil gördüğünü müsbit şehadetname veya tasdik

name. 
3 - Yukarıki dördüncü fıkrada yazılı memuriyetlerde bulunan· 

ların sicil cüzdanları. 
4 - Mali ve ticari müesseselerde çalışanların hangi müesseseler

de v~ hangi işlerde ne kadar müddet çalışmış olduklarını müsbit 
ve sa ık. 

Bu i:tidalar ve vesikalar 22.11.936 tarihine kadar !stanbulda Def
terdarlrga ve Ankarada Zat İşleri Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

(1725) 2-5475 ------
Muğla V aliliğinde·n : 

Gökova n~hiyesini;ı merkezi olan Ulada yaptırılacak 13348lira 
3~ kuruş keşıf bedellı yatılı ilk okul binası inşaatı pazarlıkla ek
sıltmeye konulmuştur. 

:azarlık 20 ikinci te~rin 936 cuma günü saat on beşte ilbaylık 
mak amıMnda toplanaca~ vilayet daimi encümeni tarafından yapıla
ca tır. . uvakka~ temınatlOOl lira 12 kuruştur. 

İsteklıler eksıltme fenni ve bayınd ı k · 1 • ı 
ı · · b .. ' . . ır ı ış erı gene şartname-
erını ve una muteferrı dığer evrakı Mugyla f. ··d ·· 1 .. v·· d 

görebilirler. na ıa mu ur ugun en 

Pazarlığa ginnek ist" e 1 b ·b· . . 
d . hı · . ıy n er u gı ı ışlerı evvelce yaptıklarına 
aır e ıyet vesıkası göstereceklerdir 
lste~lilerin nafia vek.el t. d 1 • . . 
1 . 1A et e ın en a ınmış ehlıyet vesıkası göster-

me erı azundır. 

lan'.:c:tlif ~~k·t~ıb.la.rı 24~ sayılı kanunun tarifatr dairesinde hazır
mukabili:ede ~ ~ılcı .tlebşrınl ğ936 cum.a gün~ saat 14 de kadar makbuz 

D h f 
ug a ı ay ı ına verılecektır 

a a 1 • • .. aza mu~u~at almak isteyenler Muğla nafia müdürlüyüne 
ttıuracaat etmelerı ıHln olunur. (3898) 2 5496 g 

Yüksele Mühendis Mektebi 
Arbrma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
. l - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan Turbo • Elek

trık grupu ~apalr zarf uaulii ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksıltme 21-2-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüş suyunda 

ınekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Mu_hammen bedeli "19500'' ve ilk teminatı "1463" liradır. 
4 - .İ~tıyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para • 

sız albaılırler. 

1 - Teklif mektuplan 2. inci maddede yazılı saatten bir saat ev
veline .kad":~ ko~isyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ıle gonder~lecek mektupların nihayet 2. inci maddede yazılı 
aaate kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılm.ı~ bulunması prttı:r. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2430) ~ 2 - 5262 

Jandarma Genel l(omutanlıuı 
~ 

Aıık.ara Satınalma 
l(omisyonundan: 

~ 

Bir tanesine yedi yüz elli kuruş değer biçilen yüz yetmiş iki bat· 
tani ye 16-11-936 pazartesi günü saat onda açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek eksiltmeye girmek 
istiyenlerin doksan altı lira yetmiş beş kuru~luk teminat makbuz ve
ya banka mektubu ile belli gün ve !< ı>'ltte komisyona bas vurmaları. 

(1582) 2-5258 

---------------------· • Adliye Vek~aletinden : . 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle vekalet memurlarına resmi 

mesai saatleri haricinde sartnamesi mucibince kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usuliyle kiraya verilecektir. Artırma 20.11.936 cuma günü 
saat 15 tedir. Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur. Mu-
vakkat teminat ise 4 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu işe ait olan şart
nameyi görmek üzere hergün vekalet levazım müdürlüğüne ve ar· 
tırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile bir
likte adliye levazım müdürlüğü odasında müteşekkil komisyona 
mürac.aat etmeleri iliin olunur. (1642) 2-5331 

Mali ye V elcaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında 

ve muhammen bedeli (15180) lira olan (253) adet saç dosya dolabı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 26-11-936 perşembe günü saat on beşte Vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan eksilı.:me komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve İstanbulda Dolma
bahçede Maliye evrakı matbua ambarı memurluğunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgeler ·ıe 1138 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatı ve şart
namedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları 
teklif mektplaı ını havi kapalı zarfları ihale saatından birer saat ev-
vel komisyon reisine vermeleri ( 1672) 2-5403 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Bitlis inhisarlar Bas 
' l\f üdiiı·lüğündPn: 

Baş Müdürlüğümüzle tütün atelyesinden bir sene zarfında muh
telif mahallere sevkolunacak otu:ı: yedi bin beş yüz yirmi lira mu· 
hammen bedeli altı yüz elli bin kilo inhisar maddeleri nakliyatı 
10.11-936 gününden itibaren on beş gün müddetle kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat mikdarı 2814 liradır. t. 
hale 25-11-936 çarşamba günü saat 14 de Bitlis inhisarlar baş mü
dürlüğünde yapılacaktır. Talihlerin teklif zarflarını ihale günü sa-
at on üçe kadar komisyona vermeleri lazımdır. (1745) 2-5469 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam · 

Nafia Balcanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş. Ankara müstakil jandarma taburu 

mutbak, yiyecek anhan ve su yalağı inşaatıdır. Keşif bedeli 29692 
lira 96 kuruştur. 

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

b. ·Mukavelename, 
c. - Su yalağı projesi 
d. - Yiyecek anbarı projesi, 
e. • Mutbak projesi, 
ç .• Sıhhi tesisat projesi. 
g. - Elektrik fenni şartnamesi. 
h. - Sıhhi tesisat fenni şartnamesi, 
1. • İnşaat fenni şartnamesi 
m .• Elektrik keşif hulasas;. 

ı n .• Sıhhi tesisat keşfi. 
v .• İnşaat tesisat keşfi. 
!stiyenler bu evrakı 148 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri 

U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23.11.936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2229 lira 97 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la
zundır. 

İsteklilerin teklif mektuplarının 3 üncü macldede yazılı saatten 
bir !.aat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri muktazidir. Posta ile gönderilecek t ekliflerinin dış zarflarını 
mühüı mumll ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1632) 2-5355 

Kiralık Daire 
Yenişehirde Demirtepede beş 

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

KİRALIK 

iki Dükan 

KiRALll( l(A T 
Bakanlıklar arkasında orta 

Ayrancıda yol üstünde Sümer 
Bank evleri :yanında elektrik ve 
suyu mevcud 3 oda hamam ve 
sair konforu haiz bağlı ev kira. 
lıktır. İsteklilerin aynı adrese 
•ıeya Dahiliye Vekaleti mute
medi Ahmet Haındi Yağcıoğlu-
na miiracaatlarr. 2-5497 

l(ütalıya Cumhurivet 
l\'Iüddei Umumiliğind~ıı: 

B elediyece kabul edilen ikinci derece ekmekten beheri 960 gram 
olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 adet 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 konulmuştur. lstiyenler teminat 
akçelerile gününde münakasa komisyonu riyasetine ve şeraiti ö~ren
mek için sair zamanda ceza evi müdüriyetine müracaatları iliin olu· 
nur. (1692) 2-5425 

P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Kcçiörende yaptırılacak P. T. T. binasının münakasası pazarlığa • 
çevrilmiştir. 

1- Yaptırılacak binanın keşif bedeli 9659 lira 81 kuruş,muvak
' kat teminat 7 35 liradır. 

2- Bu işe ait şartname, proje, keşif cetveli her gün Başmüdür
lük kaleminde görülebilir. 

3- Pazarlık 23-11-936 pazartesi günü saat onbeşte yapılacaktır. 
İsteklilerin daha evvel teminathrını yatırarak mimarlık Mühendi~lik 
veya Nafıa Vekaleti Yapı işleri müdürlüğünden alınacak vesi' ·:ıla-
rile birlikte Başmüdürlük komisyonuna müracaatları 2-5238 

Maliye \ 7 elcaletinden: 
Kumaşı malyeden verilmek ve malzemesi müteahhidine ait ol• 

mak üzere vüz on beş ~akım elbise pazarlıkla diktirilecektir. 
Pazarlığı 23. 11. 936 tarihinde pazartesi Ji!:Ünü saat on beşte leva

zı mmiidürlüğünde mütec;ekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
· T<ıhmin bedeli altı yüz doksan liradır. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminatı, elli bir lira yetmiş beş kuruştur. 
Pazarlığa girmek istiyenler muvakkat teminatı yatırmrş olmala• 

rı ve bu gibi isleri yaptıklarına dair ehliyet veya ticaret odası vesi· 
kası göstermeleri iazımdır. (1653) 2-5361 

Çoculi Esirgeme l(urumu 
Genel l\ılerlcezinden : 

"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 

Acele Dalctilograf Aranıyor 
Büyük bir müessesei maliyede istihdam edilmek üzere Türkçe· 

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

Nafia Vel{aletinden: 
16 - birinci kanun - 936 çarşamba günü saat ıs de Ankarada Na• 

fıa Vekaleti Malzeme eksiltme komisyonu odasında 60000 lira mu· 
hammen bedelli 35 basit ve 1 İngiliz makasının kapalı zarf usulü ile 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı üç lira mukabilinde Ankara
da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Jllafıa Vekaletinden alınmış mil· 

teahhitlik vesikası ile birlikte 16 • birinci kanun - 936 çarşamba gü
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

(1565) 2-5256 

Niğde Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğindem 

1 - Niğde ceza evinin 1.12-936 dan 31-5-937 tarihine kadar altı 
aylık ekmek ihtiyacı 19-11-936 dan 1-12-936 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Sürülen pey haddi layık görüldilğü takdirde o gün ihalesi icra 
edilecektir. 

2 - İhale 1.12-936 tarihine rastlıyan salı gün üsaat 15 de Niğde 
C. M. U. li~i dairesinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltmeye iştirak için ihale günü bedeli muham
men olan 2808 liranın yüzde 7,5 buçuğu nisbetinde 210 lira 60 kuruş
luk teminatı muvakkate makbuzunun komisyona getirilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak için C. M. U. liği , dairesine ve 
şartnameyi görmek için de Niğde ceza evi müdürlü~üne müracaat• 
ları. t1771) 2-5500 

ANKARA PALAS 
BUGÜN 

THE DANSANT 
7 SİNGİNG BABİES İŞTİRAKİYLE Müdafai Hukuk Caddesi Tan 

Oteli bitişiğinde. Talihlerin Tel., 
2547 veya Tan oteline müraca- • •' •• ' • • • ...... ... • • ,,,.' ...... ,. ·.~ ... ·...-11{'? •• •~f· •,. \ 

atları 2-5439 

IGralıkoda 
I 

Yenişehir İnkılap Sok. No. 4 
("Kutlu'' arkasında) 2-5492 

İmtiyaz sahiOi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umuml Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çınhn caddesi civarında 
Ulus Bas~vinde basıln:ıqtJ.r. __________ .. , 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

. AV E M AR i A 
UNUTMA BENİ filminin unutulmaz 
kahramanı BENJAMİNO GİGLİ, her 

raberindc: KATE VON NAGY 

Hisli ve sözlü mevzuu, nefis müzikle· 
rile phanc bir eser 

ııavaten: PARAMUNT JURNAL 

BUGÜN BU GECE 

Pompeinin Son Günleri 
Şimdiye kadar misli görülmemiş mu• 

azzam tarihi şaheser 

Programa ilave olarak: DİNARLI 

MEHMED ile CİM LONDOS'un 

Atinada heyecanlı çarpışmaları 


