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Giirıdelik 

KVÇUK SANATLARIMIZA 
YENi DlREKTlI•'LER 

Kemal Ünal 

Evelki gün, kendi sergileri için
de, Başbakanımızın huzuriyle hayat 
ve meslekleri için çok değerli ve u
nutulmaz birkaç saat geçiren küçük 
sanatlar kongresi murahhasları; se
çim yerlerine döndüklerinde temsil 
ettikleri sanatkar kütlelerine o gü
nün intibalannı gururla nakledecek
ler ve arkadaşlarında sevinç ve ifti
har hisleri uyandıracaklardır. 

İnönü, küçük sanat mümessiUe
rine, kendilerine devletçe verilen e
hemiyeti en vazıh hatlariyle ifade 
etmişler, ağrr ve ciddi mesuliyetleri
ni de hatırlatmıslardır. Murahhasla
nn, Başbakanı dinlerken ve uğurlar
ken gösterdikleri yüksek sev~ ve 
saygı tezahürü; şefin direktifleri
ni ivice kavramrş ve kendilerine bah
tedilen laymetle ,aynı ölçüdeki me
su)iyeti anlamış olduklarım İspat e
diyordu. 

Nutuklarında "Küçük sanatların 
değeri çok büyüktür, çünkü yapıcısı 
az, yapılışı güç ve alıcısı çoktur,, di
yen Başbakan; mevzuun de~er un
surlarını ve bu unsurlar üzerinde 
devlet ve kongre çalışmalarının hu
Clud ve hedefini tayin etmi~lerdir. 
Filhakika cumhuriyet devrinde türk 
sanatkarları büyük bir sayı kalabalı-

. ğı icinde krymeuizle8İD kahruyacak
br. O, yüksek türle kültürünün iste
diği vasıflarda ve mümtaz ehliyette 
belki güc ve az fakat iyi yetişmiş o
lacaktır. Küçük sanat sahihlerinin bir 
ııra imtihanlara tibi olması, kurslar 

·görmesi, eserlerinin teşhir edilmesi 
gibi, küçük sanatlar liyihuma ko -
nulmuı olan kayıdlar, bize az fakat 
değerli sanatkarlar yetiştirecektir. 

Kücük sanabn güçlüğüne gelin
ce, Başbakan ,_,,-arihte büyük ıöhre
ti malum olan türk itÇisinden bugün 
C:laha iyi iş,, istemi~Ier ve bunun 
"yeniden bütün dünyanın nazan 
C:likkatini celbedecek kadar güzelle
feCeğİne., inandıklarını da söylemiş
lerdir. Türk- küçük sanatmm kültür 
kıymeti üzerinde ehemiyetle durul
ması ve onun hakiki değerini • mali
yeti büsbkütün ihmal etmese de" mil
li sanat kıvmetinden alması ve bun
<la asla fedakarlık yapmaması yeni 
çalqmalann, başlıca hedefidir. Bu
nun için hükümet kadrosundaki ih
hsas kadrolan; hiç bir masraf karşı
bğı olmıyarak, modeller, resimler, 
nümuneler hazırlayacak ve bunları 
çabukça ve kolayca yapacak, tatbi
kini de mürakabe edecektir. Böy ece 
eserlerin sanat kıymeti maliyet ka
yıdJarmdan kurtulacak ve buna rağ
men mutlaka İcab edoerse sabş şartı 
ba§ka cephelerden kolaylaıbrılacak
br. 

Cumhuriyet, türle sanatının güç
lükten kaçan ve yalnız menfaat av
layan ellerde soysuzlaşmasma asla 
müsaade etmiyecektir. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Mareşal <.;akmak 
Köstenceden İstanbula , 

hareket etti 
''Hamidiye'' kruvazöriimü
zün Köstence' de bulunuşu, 
samimi dostluk tezahürleri
ne vesile verdi. 

Bükre§, 15 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Büyük Erkanıharbiye Reisi Mare
'31 Fevzi çakmak ve maiyeti erkanı 

bugün Bükreş'ten aynlmışlardır. 
Mareşal istasyonda Romanya Erka

nıharbiyei Umumiye Reisi General 
Samsunoviç ve refikası ile Erkanıhar· 
biyei Umumiye Reis Muavini, ordu u
mum müfettişi, Bükreı garnizonu, kol
ordu kumandanları ve Bükreş merkez 

(Soau J. Dncll sayfada) , 

- ! 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Boş Saylavlıklar 
C. H. P, namzedleri ittifak.la seçildiler 

Boş olan vilayetler saylavlıkları için pazar günü yapılan seçimde 
Cumuriyet Halk Partisi nazmedle ri Fazıl Nazmi Örk'ün Çankırı 
Saylavhğma, Alaattin Tiritoğlu Maraş Saylavlığına, Hüseyin Rah
mi Gürpınar Kütahya Saylavlığına, Celal Arat Yozgat Saylavlığına 
itt ifakla seçilmişlerdir. 

Dün Anliaranın liahraman ordum11za 
armağnı olan üç tayyareye ad lionuldu 

Memleketin birçok yerlerinde hava kuvvetlerimi
. ze 35 tayyare ilave edilmesi de kutlandı 

Dün ad konma töreni yapı lan üç tayyaremiz bir arada 

Dün eski yarış yerinde, ankarahla
rm, bankaların ve devlet demiryotları
nın orduya hediye ettikleri üç yeni 
tayyarenin ad konma merasimi yapıldı. 

riçten gelen ve diğer kısımları Kayse· 
ri tayyare fabrikasında yapılan tayya
relerin adlarının yazılı bulunduğu kı· 

(Sonu 2. inci sayfada) 
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Son haberlerimiz 
•• •• •• sayfada uç uncu 

HER YERDE 5 KURUŞ 

SANCAK HAKKINDA 

İstanbul gazetelerinde hugünk.ü hal)erler 
Sancakta halkın yüzde doksanı seçime iştirak 
etmiyor - Silahlı jandarmalar köylüleri zorla 
sandık başına götürüyorlar - Antakya da çıkan Ye
n~gün gazetesi kapatıldı - Vatansever türklerden 

bazıları memleketten uzaklaştırıldı. 
İstanbul, 15 

(Telefonla) 
İntihabata mü-

T~f"- · *~,,. . 

dahale ve fesat 
karıştırmaya ça
lışan Antakya 
müddeiumumisı 

bir kargaşalık es
nasında ölmüştür. 

·,,. 

Bir kısım er• 
meniler Antak
ya'daki ortodoks 
rumlar ve alevi
lerin çoğu ve u
mumiyet itibariy
le Antakya hal- Güzel Antakya dan bir köşe 

kının yüzde doksanı intihaba iştirak 

etmemektedir. Müsellah jandarmalar 
manga ve bölük halinde kamyonlarla 
köylere sevkedilerek ve intihaba işti

rak etmemekte ısrar eden köylülere 

dayak atmak ve her türlü tazyiki yap

mak suretiyle kolları iple bağlanarak 

intihab sandıkları başına cebren geti

rilmektedirler. Bu suretle zorla sevke

dilenler arasında yolda firar edenler 

silahla öldürülmektedirler. 

(Sonu 2. inci sayf!Jda) 

· Dr. Saht -
Bugün şclırimize 

gelıııiş olacal{ 

Sabah saat dokuzda Türkkuşunun 

Fokey Vulf sistemindeki tayyarelerin- • 
den biri yedeğinde, Rönoperber yek
sek yelken planörü olduğu halde An· 
kara üzerinde uçmağa başladı. 

Onu, Gordon 59 tipinde bir tayyare
nin yedeğinde iki tane G - 9 yelken ak· 
robatik planörü takib ediyordu. 

iSPANYA iHTiLALi 

Madridde vaziyet değişmedi 
Ad konma merasiminin yapılacağı· 

nı önceden haber atan halk akın akın 
sahaya gidiyordu. 

Harlı/ gittiliçe şiddetlenerel{ devam ediyor Dr. Şaht 

Alanda, büyük bir çadır kurulmuş 

. ve tayyarelerin ineceği saha bayraklar
la tahdid edilmişti. 

Binlerce h~lkın arasında mebusla
rımız, Türk Hava Kurumu reisi B. 
Fuad Bulcay ve kurum rükünleri, mil
li bankalar umum müdürleri, vali mua
vini B. Salahattin, belediye reisi mua
vini B. Tahsin ve daha birçok .tanın

mış zatlar bulunuyorlardı. 
Saat onda, "Ankara, bankalar~ de

miryolları'' adını alacak üç avcı tayya
resi sahaya geldi. Yalnız motörleri lıa-

tfraRlTS u JltJ!C "" aTJJiJtlCIJllO'J OiJ?W' 

Faris, 15 (A.A.) - Muhtelif kaynak
lardan gelen haberlere göre, İspanyada 
Madrid için yapılan mücadele, gün geç-
1ikçe daha şiddetli bir hal almaktadır. 
Hükümetçiler, dü.şmanı yandan çevire. 
bilmek için asilerin sağ cenahı üzerine 
kuvvetli baskı yapmakta devam ediyor
lar. Asiler de, Madrid'in müna
kale yollarını kesmek üzere şi
male doğru aynı tarzda hareket et. 
mektedirler. Maamafih her iki ta· 
rafın yaptığı bu hareketlerin hiç lıiri, 
halen hedefine varmış gözükmemekte
dir. Sekiz giindenberi devamlı surette 
yapılan muharebelerin şiddetine rağmen, 
vaziyet, aşağı yukarı değişmemiş gibi. 
dir. Dündenberi hükümetçiler, fashların 
tanklar yardımile yaptıkları iki hücumu 
püskürtmüşlerdir.Ü Asiler de, ayni müd. 
det zarfında, hükümctçilerin sağ cena
hı üzerine ve Karabançel mıntakasına 
yaptıkları hücumları durdurmuşlardır. 
İki tarafın zayiatı da ağırdır. 

DtJNKV SPOR HAREKETLERi 

Ankarada : 
Sonbahar at yarışlarının 

yedinci haf tası 
(Yazısı 4. üncü sayfada) 

Lik maçları : 

Ankara Giicii 4 . Altmorclu 1 
G. Birliği 2 - Muhafız Giicii O 

Çankaya ve Kırıkkale Gücü, 
Demir Spor ve Güvenç Sporu 

hükmen yendiler 
(Yazısı S. inci sayfada) 

istanbulda : 
Eyiip 5 - İstaubulspor 1 
Fenerhahçc 5 - Beykoz O 
Beşiktaş 3 • Anadolu 1 
Galatasaray 2 - Siileymaniye 1 
Güneş 3 - Vefa 1 

(Yazısı 2. inci saylada) 

Madrid, 15 (A.A.) - Bu akşama ka· 
IJOlS a11iJ(U o oısssftlll.._ es CJ7aJiJ!J!lJW 

Bugün 
İç Sayf alar.ımızd.a 

ikinci sayfada: 
İç haberler 

Üçüncü sayfada: 
Haftalık siyasi icmal. - Dış ha
berıer. - Son dakika. 

Dördüncü sayfada: 
Haberler. - Tefrika: Cengel ki· 
tabı. 

Beşinci sayfada: 
Haberler. - Her şeyden biraz. -
Tefrika: Bilinmeyen insan. 

Sekizinci sayfada: 

mize ad konma merasimine ve lik 
· maçlarına aid enstantaneler. 1 

At yarışlarına, yeni tayyareleri· 

11111-.a11,_ .. , .. alllT•a .. a111T111a•a .. T-.all,_•--a111n111c .. a111T-.allTa•T .. alllT•a1111a111r111ı•ı .. n WiOJOl)7S o JROa7a170lJllJ1 s aa1* 

dar askori vaziyette hiç bir değişiklik ol
mamıştır. 

Madrid 10 kadar asi tayyare tarafın
dan bombardıman edilmit ise de bu tay. 
yareleri, hükümetin avcı tayyareleri şeh
rin cenbuna doğru püskürtmüşlerdir. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Alman e
konomi bakanı ve Rayişbank direktörü 
Dr. Şaht bugün şehrimizde müzeleri 
gezmiştir. 

Dr. Şaht yarın tayyare ite şehrimiz. 
den hareket edecek ve öğleden önce An
kardya varmış bulunacaktır. 

Nehirlerin yeni vaziyeti hakkında 

Alınan hükümeti al akalı hükümetlere 
birer nota verdi 

Fransa, Berline kollektif bir protesto gönd~rilm~i 
lazımgeldiği kanaatinde ... 

\ 

••. fakat nihai kararla fransız el çilerinin alakalı lıiikümetlerle 
yapacakları temasla ra bağlı tutuluyor. 

Berlin, 15 (A.A.) - Dün, Almanya 
elçilerinin, Ren, Tuna, Elbe ve Oder ne. 
birleri milletlerarası komisyonlarında 

temsil edilmekte olan memleketler hü.. 
kümetlerine tevdi ettiği nota, halen me
ri usulün kaldırıldığını tebliğ etmekte ve 

şu suretle nihayet bulmaktadır: 
Alman hükümeti, ayni zamanda, ken

disinin tesbit ettiği aşağıdaki usulü de 
bildirir: 

Almanya topraklan üzerindeki ne. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 



SAYFA 2 

SANCAK HAKKINDA j 
İstanbul gazetelerinde bugünkü haberler 
Sancakta halkın yüzde doksanı seçime iştirak 

etmiyor - Silahlı jandarmalar köylüleri zorla 
sandık başına götürüyorlar - Antakyada çıkan Ye
nigün gazetesi kapatıldı - Vatansever türklerdep 

bazıları memleketten uzaklaştırıldı. 
(Başı 1. İnci sayfada) 

Reylıanlyedeki çerkesler bütün taz
Y• klere rağmen intihaba iştirak etme· 
aıişlerdir. Antakyadaki halk gazetesi o
lan Yenigüo mendup (Delege) tara· 
fından kapatılmıştır. Vatanperver türk· 
!erden Samih Azmi; Vedi Münir, Kad· 
ri Mürsel, Haydar Kılıç tebit edilmiş· 
lerdir. Bir kısım -vatanperverler meza
lim karşısında memleketi terke başla· 
mışlardır. Doktor Abdurrahman hudud 
barici edilmiştir. .. " ,. 

Halepten iki jandarma bölüğ1i ile 
bura zabıtası takviye edilmiştir. Halkı 
tazyike başlamışlardır. Heyecan ve te
laş içinde bulunan halk bütün sükU.net 
arzularına rağmen mezalim karşısında 
fevkalade müteessir bir vaziyette olup 
tazyikatın kanlı hadiseler çıkarmasrn

dan korkulmaktadır. .. 
t.J ,, 

Sancak emniyet müdürü, istihbarat 
reisi ve mutasarrıf Reybaniyeye gele
rek çerkesleri intihaba iştirake teşvik 
etmişlerse de türkler intihabata iştirak 
etmedikçe kendilerinin de iştirak et
miyecekleri cevabmı almışlardır. Bu 
heyet bütün sancakta halkı intihabata 
iştirake sevk için dolaşmaktadır. 

" ,, " 
Mahalli hükümet bütün kuvvetle· 

riyle İskenderunu ve Antakya mmta
kasmdaki türk köylerini intihabata iş
tirak ettirmeye çalışıyorlar. Jandar
malar köy köy dolaşarak intihabata iş
tirak etmiyecek olanları tehdid etmek
tedirler. Fakat bütün bu tehdidlere 
rağmen türkler her ne pahasına olursa 

olsun iştirak etmemeye ahdetmişler-.. ,, ,, 
Suriye sabık baş veziri Tacettin ile 

damat Nami kabinesi zamanında mali
ye vezirliğinde bulunmuş olan osman
h erkamharb zabitlerinden Şakir Ni
met Şamdan Lübnan arazisine sürül
müşlerdir. İki ay evvel vatani partisi· 
ne muhalif olarak Cephetülmütteh,it 
partisini teşkil etmiş bulunan Zeki El
hatip de rahat durmadığı takdirde ;ry
ru suretle sürüleceği bildirilmiştir. 

*** 
Kilis. 15 {A.A.) - Suriye intihaba

tı başlar ~lamaz Antakya ve İsken
derundaki dükkanlar tamamen kapan
mıştır. Halk evlerinden dışan çıkmı

yor. 
İntihabata iştirak etmemeğe azmet

miş olan Antakya: İskenderun, Kırık
han ve Reyhaniye belediyelerinin tek
mil türk azaları Suriye meclisine me
bus göndermiyeceklerini ısrarla ifade 
ettiklerinden dolayx mahalli idare ta
rafından tazyik al tına alınmışlar ve 
bunun üzerine hepsi vazifelerinden is· 
tifa etmişlerdir. 

Halkın intihabata iştirak etmemek 
hususundaki azmi ve müttehit cephe
si karşısında asayişi muhafaza bahane· 
sile sancağa fazla mikdarda polis ve 
jandarma sevkedilmiştir. Bu kuvvetler 
köyleri dolaşmakta ve kasabalarda dev
riyeler gezerek halkı tethiş etmektedir. 

Türklerin intihabata iştiraklerini 

tehditle temin için sancak türkleri a· 
rasnda borç meselesi ileri sürülmüş ve 
bu I:iahane ile birçok türkler tevkif e· 
dilmiştir. 

lstanbuldaki · futbol maçları 
Eyüb İstanbulsporu, Fener Beykozu, Beşiktaş Ana

doluyu, G.Saray Süleymaniyeyi, Güneş Vefayı yendi 
İstanbul, 15 (A.A.) - İstanbul fut

bol şampiyonası maçlarına bugün de 
devam edildi. 

Fenerbalıçe staaında: 
Günün ilk maçı lstnabulspor ve E

yüb takımları arasında yapıldı. İstanbul. 
sporlular, 5·1 gibi büyük bir farkla ye
nildiler. 

İkinci maçı Fenerbab'çe ile Beykoz 
oynıyordu. 

Oyuna Beykozlular başladılar, ken· 
dini hissettirir kuvvette esen rüzgara 
karşı oynıyorlardı. 

Fenerliler ilk golü ikinci dakikada 
yaptılar. Oyunun başlaması ile Beykoz 
kalesinin yeniden tehlikeli ziyaretlere 
maruz kalması arasında çok krsa bir 
zaman geçti. Fener muhacimleri, da-

. kikadM dakikaya gol .vaziyetine giri
yorlardı. 

Yedinci dakikada bir köşe vunışunu 
çok iyi atan Fikret Naciye bir gol fır
satı hazırlamış oldu. 

Yedi dakikada iki gol yiyen Bey .. 
kozlular, birdc.nhire canlandılar. Baş
ka takımlar için panikle nihayetlenme
si mümkUn olan bu vaziyetten kurtul
dular ve bilhassa sağdan tehlikeli hli-

. cumlar yapmağa başladılar. On birin
ci dakikada gene böyle sağdan inen 
:top. soliçin ayağına geçti ve bu oyuncu 
birdenbire Fenerin kalecisiyle iki met
rotuk mesafede karşıkarşrya kaldı. 

Fenerbahçe bu tehlikeyi de atlattı. 
Beykozluların parlayış devresi bir

bç dakikalık zamana münhasır kaldı. 
Ondan sonra fenerliler vaziyete gene 
bilim oldular. 

'Şeref ıtadırida: 

23 üncü dakikada Filiretle Esadm 
mlitemadt deplasmanlarla Beykoz kale
ıine indikleri görülüyor. Beykozun sağ 
müdafii ile sağ muavini yer değiıerek L 
o.en bu hücumu tutamadılar ve Esadm 
sxkx bir şutu topu üçüncü defa olarak 
Beykoz ağlarına taktı. 

Oyun gene fenerlilerin tazyiki al
tında ~eçiyor. Fakat bir hafta sonra Be· 
şiktaş gibi kuvvetli bir rakible karşılaş
mak mecburiyetinde olan fenerlilerin, 
tehlikeli vaziyetlerden kaçtıkları ve 
gol olacak fırsatları ihmal ettikleri gö
rülüyor, 

Devre bu şeklide 3-0 fenerlilerin te· 
fevvuku altında bitti. 

1 kinci dev,.e 

İkinci devre Fenerin hücumu il; baş. 
ladr. Beykozlular sert bir müdafaa sis
temiyle fenerlilerin sayı adedini artır· 
malarma mani oluyorlar. Bu müdafaa 
oyununun altıncı dakikasına kadar mil· 
essir oldu. Fakat sert bir şarjı hakem 
cezalandırdı. Esadm yirmi beş metre
den çektiği şüt Beykoz kalesine dör
düncü Fener sayxsmı kaydetti. 

On altıncı dakikada Şaban şahsi bir 
inişle beşinci golü çıkardı. Ve bundan 
sonra Beykozun yan sahasında yerle
şen sarı.lacivertliler golsüz bir hakimi
yeti oyunun sonuna kadar devam ettir-
diler. ( 

Bu devrenin en mühim hadisesi, Hü
samettinin yirmi yedinci dakikada yap• 
tığı fevkalade bir kurtarı§ oldu. Ve 
maç 5-0 fenerlilerin muvaffakiyetiyle 
bitti. 

• 

Taksim ıt.adırUla: 
ilk maçı Topkapı ve ıiuaı takımlan 

OJiıadt. Topkapı bu maçı 4 - 1 galib bi
tirdi.. 

Beşiktaş Anadolu takrmlan arasında
ki son karşı1aşma oldukça mühim idi. 

tık devre Beşiktaşr 3 • 1 lehine bitti. 
Anadolullular, kuvvetli rakiblerine e· 
zilmeden mukavemet etmişlerdi. 

Maç 3 • 1 Beşiktaşm galibiyetiyle 
bitti. 

Galatasarayla Süleymaniyeyi karşx

laştıran ilk maç Galatasaraym ancak 2-1 
galibiyetile bitti. Bu maçda Galatasaray 
birinci devreyi 1-0 bitirmiş, ikinci dev· 
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Dün Ankaranın kahraman ordumuza 
armağnı olan üç tayyareye ad konuldu 

Orduda 
Bir zahire borsası kuruldu 

Her gün büyük inkişaflar kayde· 
den ulusal ekonomimiz de, ürünlerin 
piyasa seyrini kontrol etmek ve daha 
müstakar bir tıale getirmek gayesiyle 
bir ihraç merkezi olan Ordu vilayetin
de İktısad Vekaletinin teşebbüsü üze• 
rine bir ticaret ve zahire borsası kurul· 
muştur. Borsanın hududu viliyet mer .. 
kezi dahil o1duğu halde Vona nahiyesi 
sınırlarına kadar genişlemektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
sım türk bayraklariyle kapatxlmıştı. 

On buçuğa doğru ufukta bir tayya· 
re daha göründü. Bu tayyare saha üze
rinde insana zevk ve heyecan veren çe
şidli akrobasi hareketleriyle uçtuktan 
sonra yere indi ve durdu. İçinden Ve
cihi çıktı. Halk Vecihiyi uzun uzun 

alkışladı. 
Tam saat 10,30 da diğer bir tayyaremiz 

alan üstünde bir daire çizdi ve çütlik is
tikametine döndü. Bu sırada tayyare
yi takib eden gözler hayret ve ta.kdiır
le açıld. Çünkü tayyareden biribirini 
takib eden dört paraşütçü gencimiz at
layordu. Bunlardan ilk paraşütçü türk 
kızı Yxldız 25 inci, Abdurrahman 30 un
cu, Fikri ve Hikmet sekizinci atlayış
larını yapryorlardı. Gönüllere ferah 
veren birer papatya gibi beyaz paraşüt
leriyle gök yüzünde süzülen paraşüt
çüler ağır ağır yere doğru indiler. 
Kendilerine doğru giden bir otomobil 
biraz sonra bu dört cesur genci ara
mıza getirdi. 

Bu esnada yedekte uçan iki planör 
de tayyareden aynlmışlar çok ustaca 
akrobatik uçuşlar yapmağa başlamış· 

lardı. 

Verilen işaret üzerine bir müzika 
istiklfil marşını çaldı. Ondan sonra 
"Ankara" tayyaresinin pilot yerinden 
Dr. Ragıb Tüziin Türk Hava Kurumu 
Ankara merkezi adına şu söylevi verdi: 

Dr. Ragıp Tüzün,ün söylevi 
- Aziz arkadaşlarım! 
Burada Ankaranın türk hava kuv

vetlerine hediye ettiği uçakların adla
rını koymak için toplandık. Bütün 
dünya milletlerinin havada kuvvetli ol
mak için son yıllarda giriştikleri bU
yük yarış, hava tehlikesini en büyük 
tehlike, uçağı da en büyük müdafaa 
ve taarruz vasıtası yaptı. 

Hava harb vasıtaları her güri terak· 
ki etmekte ve uçak da her gün değiş
mektedir. Bu itibarla ı'.J)ugün havaları

na hakim olmak isti) .m bütün millet· 
ler bu hakimiyeti dev...mlı olarak temin 
için geceli ve gündüzlü durmadan ça
lışmak mecburiyetindedirler. 

Adradaşlarım; 

Memleketin hava müdafaasını temin 
için milletçe gösterdiğimiz gayreti en 
yüksek haddine kadar çıkarmak mec
buriyetindeyiz. Bu mecburiyeti bütün 
memleket halkı gibi Ankara halkı da 
tamamen anlamıştır. 

Elbette ki, Ankara halkmm yurd
severliği ile bu uçaklara en lasa za
manda birçok yenileri ilave edilecek ve 
en yakın bir atide göklerimizi lı.er 

türlü tecavüze karşı koruyacak olan 
türk hava filoları içinde birçok yeni 
Ankara uçağx da yer alacaktır. Yeni 
Ankara uçaklarının kahraman, merd ve 
asil türk zabitinin kifayetli idaresine 
verileceği bu dakikada bu uçakların 
alınışına yardı:m eden yurdsever'lere 
Türk Hava Kuru.mu adına kıymetli 

huzurunuzda teşekkür ederim. 
Dr. Ragıb Tüzün'den sonra Ankara 

Vali muavini B. Salahattin de şu nut
ku söyledi: 

B. Salahaddinin nutku 
- Sayrn Bayanlar, Baylar, 

Türkün havalarda hakimiyetini ko... 
ruyacak olan hava kuvvetlerimize yeni
den üç uçak daha armağan ediyoruz. U
lu Önderin işaret buyurdukları bu yol
da ulusun kendi emeklerinden arttırdı. 

rede tarafeyn ancak birer gol yapmışlar. 
dx. 

İkinci maç Güneşle Vefayı karşılaş-
tırıyordu. -

Güneş birinci devrede 1 • O galib idi. 
İkinci devrede de iki gol atarak sayı a
dedini üçe çıkardı. Fakat vefalılar da 
penaltıdan bir gol attılar vt sahadan 3-1 
mağlub çıktılar. -----

lıalya - Almanya maçl.. 
Berlin, 15 (A.A.) - 70 bin seyirci 

önünde olimpiyad stadyomunda İtalya 
ile Almanya ınilli takımla•. arasında ya. 
pılan futbol maçı 2 ~ 2 berabere bitmiş
tir. 

ğı paralarla, ürünlerle bu işi çok güzel 
bir jekilde teşkilatlandıran h~va kuru
mumuz bize her fırsatta havacılıkta çok 
kuvvetli ve parlak ilerlemeler, canlılık
lar, yenilikler göstermektedir. Bu yolda 
çetin bir mesai ve yorulmaz bir azimle 
yürüyen türk hava kurumumuzu ve onun 
sayın başbakanrnı hürmetle selamlar ve 
sayın Başbakan İsmet lnönünün göster .. 
diği hedefe bir ~ evvel varmasını dile
riz. Hayırlı olsun. 

Nutuklardan sonra vali muavini ilk 
olarak "Ankara" tayyaresinin adını ör
ten bayrağın kordelasmı eksti ve tay. 
yarenin pilotu teğmen Şahabın elini sı
karak tebrik etti. 

Ziraat bankası umum müdürü B. Ke. 
mal Zaim de "Bankalar" tayyaresinin 
kordelasnu keserek tayyareyi pilot teğ. 
men Muhiddine teslim etti. 

Üçüncü ''Devlet demiryolları" tayya. 
resinin kordelasmı da bizzat devlet de
miryolları umum müdürü B. Ali Rıza 
tarafından kesildi ve pilotu teğmen Su.. 
ada muvaffakıyetler temtnni edildi. 

Ankaralıların çok sevinçli tezahürle
ri arasında bu merasim yaptlırken türk 
semalarının ilk kadın tayyare yıldızı Bn. 
Sabiha Gökçen alan üzerinde uçuyor ve 
takdirlerle karşılanan dönüşler, inişler 

yapıyordu. Biraz sonra Bn. Gökçen de 
yere indi ve tayyarenin etrafmı saran 
binlerce halk tarafından coşkunca alkı;r 
landı. 

Tayyarecilerlmiz ve misafirler türk 
hava kurumu Ankara merkezi tarafın
dan hazırlanan büfede ağırlandıktan 

sonraı "Ankara, Bankalar ve Demiryol
lan" adını alan üç avcı tayyaremiz cid· 
den ustaca bir kalkışla üçü birden bava. 
landılar, alan ve şehir üzerinde yarım sa
at süren uçuşlar yaptılar. Şehre şu veci
zeleri taşıyan, Zeka.hm, fitreni Türk Ha.. 
va kurumuna ver. Vereceğin para Kı· 
zılay, Çocuk esirgeme kurumlan arasın• 
da kardaşça paylaşılır. 

TORK HAVA KURUMU 

Hava tehlikesi 
dışardan gelir 

içerden durdurulur. 
TORK HAVA KURUMU 

Bir memleket 500 uçaklık bir hava 
kuvvetini daima hazır bulundurmak is· 
terse büdcesinde her yıl 30 milyon lira 
buluındurmasr gerektir. 

TORK HAVA KURUMU 

Türk ulusu karadaki milyonlarını si. 
gorta için bavacılığma milyonlar ver
mekten kaçmmryacaktır. 

TORK HAVA KURUMU 
Her yurddaşm bava tehlikesini bil

mesi, havalarumzda daha kuvvetli olma
mızı sağ\amlıyacaktır. 

TORK HA VA KURUMU 
Hava tehlikesi vardır. 

Fakat 
Biz onu yok edeceğiz. 

TORK HA VA KURUMU 
renkli kağıdlar attılar. Bu. arada genç 
tayyarecilerimiz, avcı tayyarcleriyle ya. 
pılabilecek çok güç ve enteresan uçuşla
riyle ankaralıların göğüslerini iftihar ve 
gururla .kabarttılar. 

Dünkü merasim ankaralılan orduya 
daha yü.zlerce tayyare armağan etmeğe 
abd ve peyman ettirecek kadar güzeldi 
ve halkımıza tatlı ve heyecanlı saatler 
yaşattı. 

Türk havasına yabancı hava sindir
memek vazifesini alan üç tayyaremizin, 
orduya girişi mutlu olsun, derken onu 
severek ve istiyerek temin edenlere de 
teşekkür bir yurd borcudur. 

Borsada şimdilik muameleye tab~ 

tutulacak ürünler fındık ve içi, ceviz 
ve içi, fasulyedir. Fabrikatörler, tacir· 
ler, particiler, simsarlar bu mahsullet 
üzerinde her nevi alım satım mukave· 
le ve teahhüdlerini, on kiloyu aştığı 

takdirck, ancak borsa dahilinde ya11a• 
bileceklerdir. Bu suretle borsa dışın

da bu çeşid mallar üzerinde her nevi 
mübayaa ve muamele, talimatname ile 
yasak edilmiştir. Bu yasağa aykırı ha· 
reket eden tüccarlat borsa heyetinin 
müracaati üzerine ticaret ve sanayi o· 
daları kanununun beşinci maddesi mu
cibince Ordu ticaret odasınca yüz lira· 
ya kadar para cezasna çarptırılacaktır. 

Borsadaki muamele fazlalaşıp, teş
kilat genişledikçe diger mahsullerin 
de bir kısmı borsa heyetinin kararı ve 
lktısad Vekaletinin tasdikiyle borsaya 
alınacaktr. 

Vekalet borsadaki muameleleri ve 
fiatları daimi bir murakabe altında 

bulundurabilmek için Ordu borsasına 

bir komiser tayin etmiştir. 

lzmirde 
. İzmir, ıs (A.A.) - İzmirlilerin kah· 

raman ordumuza armağan ettikleri se
kiz tayyareye ad koruna töreni bugün 
saat 11 de kalabalık bir halk kütlesinin 
huzurunda yapıl~ıştır. Törene B. Faz
lı Güleç'in çok alkışlanan nutkuyle baş
lanmış, bundan sonra tayyarelerin adı· 
nı taşıyacak topluluklar adına da birer 
söylev verildikten sonra adlarmr alan 
tayyarelerimiz halkın tezahürleri ara .. 
sında havalanarak Hava kurumuna yar
dnn hakkında vecizeler taşıyan beyan· 
nameler atmışlardır. 

Ada pazarda 
Adapa?.ar, 15 (A.A.) - Adapazarlr· 

tarın ordumuza armağan ettikleri ikin
ci tayyareye bugün saat 12 de ad kon
ma töreni yapılmıştır. İstiklal .marşıyle 
başlayan törende şehir namına Dr. 
Necati bir nutuk vermiş, iki mektebli. 
kızın söylediği manzu.melerden sonra 
tayyareye ad konmuştur 

Aydında 
Aydın, 15 (A.A.) - Koçarlı nahi· 

yesi halkmın bu defa hava kuvvetleri
mize hediye ettiği . tayyarenin ad kon• 
ma töreni çok kalabalık bir meraklı 

kütlesinin huzuriyle bugün yapılmış 

ve bu tören yüksek tezahürata vesile 
olmuştur. Merasimden sonra uçuş mey.. 
danından havalanan Koçarlı tayyaresi 
Aydrn ve Koçarlı üzerinde muvaffakı
yetli uçuşlar yaptL Aydın Hava Kuru• 
mu kahraman tayyarecilerimiz şerefi.. 

ne bu akşam bir ziyafet verecektir. 

Acıklı bir ölüm 
MiHi mücadelenin Aydında teşefC. 

kül eden ilk cephesine oğlunu gönder .. 
mek ve elden geldiği kadar devamh 
yardımlarda bulunan ve Fethiyede son 
senelere kadar belediye reisliği, Ha.
va Kurumu başkanlğı şeklinde yurd 
hizmetleri ifa eden B. Kamilin öldüğü. 
teessürle haber alınmıştır. 

Ailesinin kederlerini paylaşrrız . 

Arzu Ü zerine Umumi 
Elişleri ve Küçük Sanatlar Sergisi 

Bugün ve yann da açıktır .. 
Duhuliye B EŞ kuruştur. 

Sergi rehberleri para sız dağıtılmaktadır. 
SERGİDEN BiR HATIRA AL lUAK iÇiN ACELE EDINlZ. 

Rehberdeki liatlar hakkında icab ederse seyyar memurlardatı 
izahat alınabilir. 
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Haftalık siyasi icmal 
iSPANYA BOÔUŞMASI: 

ı t- kaL"::.L spanyadaki boğupna artı.. UA& 

tadı verdi. Fa,iat taraftarları, bugün 
Madrid'in itıalini bildiriyorlar. 

Komünist tarafdarları, bu gün 
fa,ist kuvvetlerinin mağlCıbiyet haber
lerini yayıyorlar. Gazete muhabirleri
nin, ajansların ve radyoların bu müte • 
nakız haberlerine rağmen, her iki tara· 
fın da on gündenberi olduğu yerde sa. 
yıp durmakta olduğu anla,ılmaktadır. 

On gün evvel fqiatler bir taarruz yapa- · 
rak tehrin Manzanerea nehri kıyılarına 
kadar olan kısmını ifgal etmiflerdi. 
Fakat nehri geçip Madrid tehri iç.ine 
girdiklerine dair bugüne kadar bir ha
ber gelmemiıtir. Diğer taraftan nehir 
boylarından fqistleri tard etmek için 
hilkümet kuvvetleri tarafından yapılan 
mukabil taarruz da netice vermemiıtir. 

Bununla beraber lladridin sağlar ta
rafından itgaline artık bir emri vaki 
nazariylF bakılabilir. Esasen hiilrihnet 
tehri tahliye etmit Valanaiya'ya &it • 
mittir. Belki oradan da Banelona'ya 
gidecek, ancak komUniatler nihai za • 
ferden iimidlerini kemıi' değillerdir. 

İapanya cümhur mıkanı. hükiimet kuv· 
vetlerinia Madrid için değil, bütün 
hpanya için, mücadele ettiklerini ve e
ninde sonunda galib geleceklerini bil· 
dirmittir. Her halde Madrid'in dilpıe· 
si, hükiimet kuvvetleri için büyük bir 
darbe tetkil etmekle beraber. İspanya 
ınllcadeleainin sonu demek de olacak 
değildir. '" 

••• 
ViYANA IÇTUIAI. 

Roma protokolunu imza eden Uç 
devlet konferansı hafta içinde Viyana. 
da toplandL İtalya dıı bakanı Ciano • 
nun geçen hafta Berlini ziyareti sıra

larında Viyana konferansına Almaya· 
nm da bir milphid gl>ndereceği rivayet 
edilmit ise de bu haber doğru çıkmadL 
Binaenaleyh konferans, İtalya, AvuL 
turya ve Macaristan arasında olmak Q. 

zere üç taraflı olarak kalmıttır. Viyana 
konferansındaki görüpıelerden aonra 
müsbet netice olarak ileri sürülen ka -
rarlar Habe,istandaki İtalya impara. 
torluğunun Avusturya ve Macaristan 
tarafından tanınması ile Macaristanm 
silahlanmak hususundaki hakkının te&
lim edilmesidir. Her ild karar da bilyük 
heyecan uyandırmadı. Çünkü A vuatur
ya Macaristan habe1 davasının batlan· 
gıcındanberi İtalyanın tarafını iltizam 
etmi,lerdi. Macaristanın silahlanması

na gelince; bir zamanlar küçük antant 
devletleri için bir harb sebebi teıkil e
decek derecede ehemiytli olan bu meae
le, Almanyanm ve Avusturyanın sillh· 
lnamalarından sonra ehemiyetini kay .. 
betmiıtir. Sonra 'Macaristan'm gizliden 
gizliye sillhlandığı herkesçe malQmda. 
Binaenaleyh Vlyaııada yapılan if ma14-
mu illmdan bqka bir fCY delildir. 

Her iki karar da Viyana'da yapılan 
müzakerelerden aonra varılmıt bir neti• 
ce delildir. Hiç tUpbeaiz Almanyanın 

lıtirakiyle yapılan huıust görilfmeler 
de bu meselelere karar verilmit ve on. 
dan sonra da Viyana'da bir it yapmıt 
gibi gl>rünmek isin kararlar ilin edıl • 
mittir. Vlyanada Hababurglarm AvuL 
turya veya macar tahtlarına geri gelme
leri meseleleri hakkında bir 'karar yok· 
tur. MalOmdur ki buna Yugoslavya b. 
dar Almanya da muaiız bulunuyor. Bl· 
naenaleyh anla,ıhyor ki Viyanada bun. 
dan kaçınılmqtır. Haftalardani.leri gil· 
rültO ile ilin edilen Viyana kongresi. 
nrılan müabet neticeler bakımından 
değil, İtalya, 'Macaristan ve Avusturya 
arasındaki tesanüdün bir defa daha 
gösterilmesine vesile vermiı olması ba· 
kımından dikkate ,ayandır. Bu da e ... 
8(n malQm olmıyan bir keyfiyet değil -
di. Roma protokolu devletlerinin gele-

cek içtimaı Budapeftede tot'lanacaktır. 

••• 
ITALYA - ALMANYA. 

Ancak bu orta Anupa bahsinde İtal· 
ıa ile Avıııturya ve Macaristan arasın. 

dairi telllllUd meselesi değil, İtalya ile 
Almanya aruındald münasebet mesele
si ehemiyetlidir. İtalya ile Almanya, 

habet davası çıktığı '1indenberi biribi· 
riyle kur yapmalttadrr. Her iki devlet 
de biribiriyle iyi münasebette olduğu • 

nu diter Avrupa devletlerine anlatmak 
istemiyor. Bu münasebetler bilhassa 
temmuz ayında Almanya tarafından A· 
vusturya istiklalinin tanınması · üzerine 
aamiml tekil alımı gibi görünüyor. 
kont Ciano'nun Bertin ziyaretine de bu 

münasebetlerin samimiyetini tebarüz et. 
tiren .bir nümayif tekli verildi. 

Ancak her fCye rağmen, Almanya ile 
İtalya arasında devamlı bir anlafIDB 
yapılabileceğinden tüphe edenler ekse
riyettedir. Çünkü İtalya Almanyanın 
Orta Avrupadaki dış siyasaları biribi· 
rine uymuyor. Avusturya istiklilini ta
nımıt olmasına rağmen, Almanya bu 
memleketi tedricen nüfuzu altına al • 
maktadır. Viyana'da nazi partisi gittik. 
çe kuvvetlefiyor. Geçenlerde Schuach· 
nigg, kabinesini yeni haftan teşkil ede
rek Almanyaya aleyhtar olan dört He
imvehr nazırını dışarda bıraktı. Ve yer• 
terine dört .Panjennen nazır aldı. HU· 
kümet içindeki Starhemberg nüfuzunun 
tasfiyesi gibi görünen bu muamele ha
ldkatte Almany.ya doğru atılmıt bir 
adımdır. 

Hitlerin de Muaoliniye itimad ede
miyeceği apkirdır. İtalya lideri, rea • 
list bir politika takib edeceğim diye 
her gün dost ve taraftar değittirir. Mu· 
eolininin bu dönekliğine son kurban 
olan da Laval'dir. 

Bu vaziyette İtalya ile Almanya L 

rasındaki teaanüd ancak günlUk bir po
litika kombinezonu olabilir. Her iki· 
sinin de hedefi ayrıdır: 

İtalya, Akdeniz meaeleeinin hallinde 
İngiltere üzerine bir tazyik yapmak i .. 
tiyor. Almanya da Şark sulhunu garb 
sulhundan ayırmak behanesiyle fran• 
sız • Sovyet misakını bozmaya çalıJı • 
yor. Bu hedeflere varmak için İtalya, 
Almanyayı vasıta olarak lı:ull~ W. 
ti yor. 

• •• 
ITALYA - INGILTERE. 

İtalya ile İngiltere aruındaki Ak • 
deniz ihtilifı bugUnkO Avrupamn en 
eheıniyetli ıiyul meselesidir. Geçen
lerde Musolini Milan'da bir nutuk .CSy
liyerek Akdenidn İtalya için ehemiye• 
tine temas etmi,U. Bu sözier İngiltere 
ile anlqmak için bir el uzatma mı idi; 
yoksa lngiltereye kartı meydan oku· 
mak mı idi? Muaolininin maksadı her 
ne oluna olsun, her halde iki devlet 
adamları arasında aleni müzakereye çı. 
ğır açtı. Eden avam kamarasında Mu· 
aoliniye cevab verdi. Muaolini Daily 
Mail gazetesinin ~ubarriri Ward 
Price'a beyanatta bulundu. Her iki ta· 
rafıa da bir anlqma zemini bulmaya 
çalıftıfı anlatılmaktadır. 

Fakat acaba bulunabilecek mi? Şiın
diye kadar söylenen sözlerle her iki ta. 
raf da Akdenizin ehemiyetini kendine 
göre tebarüz ettirmeğe çalııunıtır. İtal
ya Akdeniz benim için daha ehemlyetll 
İngiltere, benim için daha hayatidir dl· 
yor. Bu iddiaların arkasmda gizli olan 
makaad denis in ... tıdır. 

Hangi taraf için daha ehemlyetli iıe 
o taraf daha fazla donanma bulundur&• 
bilecek demektir. 'Metıele buna dayanın. 
ca zorlqıyor. Şimdiki kuvvetler niabe. 
tinin muhafazası, her iki tarafın da zec 
rt tedbirler sırasmda olduğu gibi, difer 
Akdeniz develtleriyle anlapalar yap. 
maması gibi formüllerin mevzuu baht 
olduğu da rivayet edilmektedir. Her 

·halde Akdenizdeki bu ingiliz • italya 
ihtilif ı dikkatle takibe değer l>ir me • 
aeledir. 

••• 
LEHiSTAN - INGILTERE. 

Hafta içinde Lehistan dıt bakanı· 
Beck, Londrayı ziyaret etti ve ingilb 
hUkiimetinin misafiri olarak bu fChir • 
de dört gün kalarak İngiltere kıralı ve 
devlet adamlariyle görii§tO. Beck'in zi· 
yareti sözde geç m ., nenin niaanmda 
ingilis dıt bakanı Eden tarafından Var• 
tovaya yaıı. lan bir ziyaretin iadesinden 
ibarettir. Hakikatte İngiltere ile Lehi• 
tan araaında ehemiyetli siyaat me1ele· 
ler görüşülmilttilr. lı-vvela Dançig me • 
selesi vardır. 

Uzun zaman Milletler Ceoıiyetinin 
demirbaı itlerin:ien biı ini tefkil eden 
bu meselede ingifiz dıf bakanlan dauna 
raportörlUk vazif~aio idrmiiıler:ii. Bl. 
naenaleyh İngiltere hariciyesinin bu 
mesele ile yakın alakası vardır. Son za
manlarda Dançig meselesi sarpa sardı. 
Milletler Cemiyeti Adeta bu itten elini 
kolunu çekmif vaziyettedir. Şehir ta • 
mamen nazilqti. Dançigdeki nazi lide· 
ri Dançigin yakında Almanyaya ilhak 
edileceğinden bahsediyor. Beck bir de. 
fa da bu mesele üzerinde ingili.z dıt t>... 
kanı ile görüpnek i&tem·ttir. 

Fakat Lehistanı belıki de daha ziya· 
de alAkadar eden mesele ,ark ve garb 1 
sulhu ve lokarno itinde İngilterenin 

(Sonu 4. anca sayfada) 

u ~us SAYFA 3 

HABERLER!-~ 
1SPANY_4. lHTILA.Ll 

Madridde vaziyet değişmedi 
Harb, gittikçe şiddeti enerek devam ediyor 

(Batı 1. inci sayfada) 
Madrid müdafoo korueyinin 

tebliği 
Madrid, 1S (A.A.) - Madrid mUda. 

faa konaeyi bugün öğle üzeri qağıdakl 
tebliği ne9retmi1tir: 

DUn bi tayyare kuvvetleri, Madrl· 
di bombardıman için birçok teıebbüs • 
terde bulunmuılardu. Bu teJebbüsler· 
den birinde, dUflD&D tayyareleri Atok· 
ba mahallesi üzerinde uçmafa muvaf
fak olmıqlardır. Cenub istasyonu olan 
Atokt>a istasyonu civarındaki sokakla· 
ra birçok kuvvetli bombalar diltmilftilr. 
Bir çoiu kadın ve çocuk olmak llzere 
eivil halktan elli ölO ve birçok yaralı 
vardır. latasyon ile Atokba atelyelerine 
bir fCY olmamı§tır. 

Kaua del Kampo mıntakasında cum. 
huriyetçilerin muvaffakiyetinden aon
ra dilfl!Wl Manzanares nehrini 109 Fran
çeaes köprüsünden geçmeği zorlamak tl· 
zere gayretlerini daha ıimale çevirmit
tir. 

Faslı kıtalar tarafından 15 tank yar
dımıyle, dün öğleden sonra yapılan bil· 
yiik hilcum, hilcum tayyareleri filosu 
tarafından yardım gören cumhuriyetçi 
piyade kıtalan tarafından kırılmııtır. 
Bu sabah düşmanın aynı noktadan yap. 
tıfı ikinci bir hücum da geri pilıkllr· 
tillmU9tilr. 

Hüküme~r gas 
kullanmıyorlar 

Londra, 15 (A.A.) - İspanya bllyilk 
elçiliği dün akşam neırettiği bir teb. 
liğde hilkiimetçi kuvvetlerin 9imdiye 
kadar katiyen hiç bir tOrlU gaz kullan· 
madıklannı bildirmektedir. 

Simal İataayonıı bir daha bom
bardıman edildi 

Rabat, 15 (A.A.) - Kadib radyo-

aunun dün akpm bildirdiğine göre, 
Madridin timal istasyonu bir kere da· 

ha bombardıman edilmif ve tamamen 
tabrib olunmuıtur. 'Madridin 9imali 

garbisinde Aravaca ile Pozuedo de Ala· 

rcon arasında bir muharebe olmut ve 

lailerin topçu ateşi katfısında hllkll

metçiler ıeri çekilmi9lerdir. Bu topçu 

atqi neticesinde hükiimetçilerin birçok 

tankları tahrib edilmittir. Hilkiimetçi• 

ler çekilirken ayrıca mühim mlkdarda 

harb levazımı da terketmiılerdir. 

MiLLi MVDAFAA 

PLANI HAK.KINDA ı 

B. Baldvin ingiliz 
~caline izahat 

verecek 
Londra, ıs (A.A.) - B. Baldvin, 

yakında birçok muhafazakar ricali ve 

bilhaaaa B. Çörçil'i ve muhalefet lider· 

lerini kabul ederek kendilerine umu· 

mi hatları perJCınbe günü avam kama· 

raaında izah ve teırih edilmit olan mil· 

H müdafaa plim hakkında malQmat 

verecektir. Pel'fCIDbe günükü müzake· 

reler B. BaidYinin mevkiini oldukça 

zayıflatınıttır. Zira, nazırların izaha· 

tı, ekseriyeti tatmin etmemi,tir. Parla

ment.o mahfilleri, B. Çörçil'in delille· 

rinin cevabaız kalımt olduğunu ve hü· 

kümetin nazırın ihtaratını kafi derece

de hesaba katmamakla haksızlık etmit 

bulundufunu beyan etınektedir. 

SON DAKiKA: 
• 

Grandi -Eden konuşmasından sonra 
Londra, 15 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Dün alı:pm BB. Eeden ve Grandi 

aramda yapılan mülikat hakkında öğ
C'enildiğine göre, İngiltere, Akdenizi 
her bUldimetiıı ayn beyanatları ile tea
bit edilmit olarak muhtelif nüfuz mm
takalarına tabim eylemeği dii§ilnmek· 
tedir. HWdimetler, kartılıldı menfaat· 

tere riayeti taahhüd eyliyeceklerdir. 
!ptida! mil.Akereler, askıda kalmıı bil· 
tün meselelerin hallini istihdaf edecek· 
tir. Bu meseleler, Akdenizde seyriae
fain, Avrupa harici memleketlerdeki 
mütekabil niifuzlar, Süveyt kanalı ve 
deniz kuvvetleri arasındaki muvazene· 
dlr. Asıl mfl.zakere.lere, herhangi bir e
... bulunur bulunmaz bqlanacaktır. 

Romanya elçileri arasında değişiklikler 
BUkrq, U (A.A.) - Bir kaçı cUn 

evvel elçiler arumda yapılan tebeddOl&t 
Brillmel'e, Budapefte'ye, Ankara'ya, Sof· 
ya'ya, Atina'ya, ve VIU'fOVaya da yeni 
elçiler tayini ile tamamlanacaktır. 

Öfrenildlğine göre, Halen Romanya-

nrn Ankara elçisi olan Filottl Atina'ya 
tayin edilecek ve Londra elçililine tayin 
edilmit olan B. Gregorcea'nm yerine dıt 
itler bakanlıfı genel sekreterliğine de 
orta elçi B. Trandafireako ıetirilecektir. 

Romen parlamentosu Kıral Karolun 
bir nutku ile açıldı 

B6kret. 15 (A.A.) - Kral Karol bu 
cUn parlamentoyu bir nutukla açmıJ
w. Kıral, hülrilmetin verimli çalıpna· 
larmdan aitayifle bahsettikten sonra 

kil eylemiıtir. 
Bu yıl içinde, KOçiik antant, devlet 

reislerinin zaman zaman bulupnaları 

ve birlikte müzakere etmeleri karan 
parlamentoya yeni verilecek kanun pro- ile yeni bir takviyeye mazhar olmut
jelerinl bildirmittir. 

Sözü dıt aiyuete nakleden kıral, 

milletleraruı karıtık vaziyete- rağmen 

romen dıı siyasetinin sulhun idameıl 
ve hududlarm masuniyeti esaı hedefi· 
ni gUt:miye devam ettiğini, bu hedefe 
Milletler Cemiyeti ile ifbirliği ve itti
fakların takviyesi ile varılacağından 
emin olduğunu, Romanyanm mevcud 
ittifakları inkitaf ettinniye ve derin· 
lqtirmiye karar verdiğini aöyliyerek 
demittir ki: 

.._ Küçilk antant ve Balkan antan
tının biıbiri arkasına vukubulan miite• 
addid toplantıları, bu temas tezahürle
ri arasındadır. Bu toplantılar, iki dev· 
letler grupur.un tesanüdünü ve göriif 
birliğini teyid için parlak vesileler tet-

tur." 

B. Benes'le Prens Pol'un BWı:rqi 

ziyaretlerinden ve kendisinin Prag se• 

yahatinden bahseden kıral, Küçük an

tant ve devlet reisleri arasındaki bu te. 

masların aradaki dostluk ve kardeıliği 
daha çok kuvvetlendirdiğini tebariiz 
ettimıiı, ittifaklarına ve dostluklarına 
bilyük kıymet veren Romanyanın, bü
tiln memleketlerle ve bilhassa komtula· 
riyle olan dMtane münasebetleri id .. 
me ettirmek emelinde olduğunu anlat
mııtır. 

Kıral geliıinde olduğu gibi gidifin· 
de de büyük tezahürlerle karıılanmıı 

ve nutkun muhtelif kısımları tiddetle 
alkı1lanm11tır. 

Mareşal Çakmak 
Köstenceden İstanbula 

hareket etti 
(Bqı ı. inci .sayfada) 

~danı, erkinıharbiye ve milli mB· 
dafaa erkinı tarafından tefyi edilmif 
ve bi.r aaker kıtaaı tarafından aelim
lanmııtır. 

Bilkret Elçimiz Hamdullah Supbi 
Tannöver ile elçilik erkim Köatence
ye kadar Marepla refakat etmitlerdir. 

Marepl tam saat altıda Köatence 1L 
manında demirli bulunan Hamidiye 
kruvazörü ile İstanbula hareket etmift 
ı-ıhtımda Köatence vali ve belediye re• 
isi, kolordu kumandanı, lrumandanlık 

erkinıharbiye reisi ve aileleri, Kösten· 
ce konsolosumuz ve buradald türk ko
lonisi tarafından tefyi edilmiftir. 

Köetence, ıs (A.A.) - Anadolu A· 
janaının huauai muhabiri bildiriyor: 

Hamidiye kruvazörünün Köatence
ye gelifi mUnaaebetiyle romen deniz 
kumandanlığı ve Köstence belediye re
isi tarafından kruvazör kumandanı ile 
zabitleri şerefine aaked ~ilde ve 
beeldi1e salonlarında büyük ziyafetler 
verilmiftir. 

Hamidiyc kumandanı gemide bir ri 
yafet venniı ve geç vakte kadar de
vam et:mittir. 

Bir gün sonra Köatence batkonao
lMumuz Hamidiye kumandanı ve zabi. 
tanı 9erefine komoloabanede bir kabul 
resmi tertib etmit. mahalli hUkümet 
erkinı ile ecnebi konaolMlar, kösten· 
cenin kara ve deniz kumandanlariyle 
tanınmı9 aileler kabul resminde hazır 
bulunmu,lardır. 

Türk denizcilerinin dost memleket 
denizcileriyle yaptıkları temular çok 
müaait bir tesir bırakm,ıtır. 

Gündelik 

KtlçVK SANATLARIMIZA 
YENi DiREKTiFLER 

(Başı 1. inci sayfada) 

Küçük sanatların alıcılarmm çok 
ohm11 da, yeni Türldyenin .___ 
yetlerindendir. Kurulmakta olan bü
yük endüstri yurddqlarm aLm kud
retini hergün biraz daha arbnyor. Bu. 
ndaki yurddq tabirinde fabrikaJa. 
mnrzda ç.elıpnlarla bunlarm bulun
cluklan tehirler balla anlatılma vazi. 
yet dar ve eksik ifade edilmit olur. 
Yeni endüstrimizin ilk maddeleri, zi. 
rai mahaulleriminfir ve bunlann el. 
ierini milli endüstri hergün biraz .. 
ha artmyor. Bu arbt müstabailde aa. 
nat mahauDeri için alım kudreti ya
nbyor ve böylece sana~in 
arbnLiı ahc:ı kemiyeti içine milyon
luca köylüler de girmİf hulunuyor. 

Büyük endüstrinin bez dolmma
alıiı sibi huı el itini ualtbiı .ayle. 
nilir ve bu bir b.kikattir. Ancak bu
nun bir aanat oJmaclriı fC>yle dur
eun, her yenle olduiu sibi Junlu
mmda da milyonlan iyi siyclrmek ;. 
çin makinenin uaalabcı kuvvetini 
lmalap bir iki bin kişiye baib bbn
mıyacaiı tabiidir. Kaldı ki büyük 
dokuma una,.ü de dahil olduiu hal
de endüstrinin alım kabiliyetini .... 
brdıiı halkta yeni ihtiyaçlar uyan • 
1111f ve bunun birçoldarmı ela el sa
nab brtılunaia hqlamqbr. Alela
de bez dokuyan eller, bize birer me
baret ve sanat eterleri vermele ı.. 
:mlanmaktadırlar. 

Bqb memleketlere de habnak 
endüstrisi kunılmut olan yerlerde el 
sanatlannm da arbmf olduiunu aıö
rürüz. Enclüstrisiz fakir yurdlarda i
se yalnız eliti deiil hür ve müstakil 
yapmak da bhumaktadır. 

Batbabn küçük sanat eserlerinin 
ah-=m çoktur derken, murahhul .. 
rmuzm pluslarmcla, memlekete ha
kikilettirdiii ve bakikilettirmek ü
zere olduğu büyük endüstri plinla
nnıa :narda verdiği yeni ve mesud 
hüviyeti ptermiflerdir. Türk itçisi: 
Atatürk Türkiyesinin bu mesud 
manzarası icinde, h,rgün ehliyet ve 
kabiliyetini biraz daha artırarak ça
hpcak ve kendine verilen yülaf'!k 
kıymeti bir vazife ve mesuliyet öl
çüsü bileıek ilerliyecektir. 

Kemal ONAL 



SAYFA 4 U L U S 16 SONTEŞRlN 1936 PAZARTESI 
------------~~~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!-----......... ~~~~!!!!!!!!!!~~~·!!!!!!!!'~~ ....... ~~~--~----~--=.._.~--~------:ı 

At yarışlarının yedinci haftası Haftalılc siyasi icmal 
(Başı 3. üncü sayfada) 

Vehirlerin yeni vaziyeti hakkında 

Alman hükümeti alakalı hükümetlere Ankara at yanşlarının yedinci haf
.ası dün güzel bir hava içinde intizam
la yapıldı. Her gün daha güzeııe,en ve 
noksanları ikmal edilen ipodrom, ge
çen haftalarda olduğu gibi, gene kala
balıktı. 

Başvekilimiz İsmet İnönü, Milli 
Müdafaa Vekilimiz Kazım Özalp, İç 
Bakanımz ve .Parti Genel Sekreterimiz 
B. Şükrü Kaya, Maarif Vekilimiz B. 
Saffet Arıkan, generallerimiz, mebus
larmız ve kordiplomatikten ve Ankara
lılardan daha birçok zatlar koşuları ta

kib edenler arasında idiler. 

Birinci koşu (satış ko~usu): 

İlk koşu dört ve daha yukarı yaşta
ki yerli yanm kan ingiliz at ve kısrak
lara mahsustu. İkramiyesi 225 lira idi. 
Birinciye 150, ikinciye 55, üçüncüye 20 
lira verildi. 

2000 metrelik bu koşuya B. Kivan
dikin Ceylanı (binici: Pol, kilo: 64.5, 
satış fiatı: 2000 lira), B. Salih Temel
in Alemdarı (binici: Bayram, kilo: 64, 
satış fiatı: 3000 lira), B. Yusuf Örücü
nün Semiramisi (binici: Kamil, kılo: 

62,5, satış fiatı: 950 lira), B. Şabanın 
Bozkurdu (binici: Nacib, kilo: 56, sa
tış fiatı: 400 lira), B. Halimin Boras• 
(binici : Baha, kilo: 54, satı§ fiatı: 40C 

lira), B. Nazifin Mavzikası (binici: 
Hakkı, kilo: 52,5, satış fiatı: 400 lira), 
B. İskenderin Sel teni (binici: Davud, 
kilo: 52,5, satış fiatı: 350 lira) girdi
ler. 

Semiramis 2.22 dakikada birinci, A
lemdar ikinci, Ceylan üçüncü oldular. 
Ganyan 15 lira, plaseler: 110, 105, 110 
kuruştu. 

ikinci koşu (Handikap): 

Bu koşu Uç ve daha yukarı yaştaki 

halis kan ingiliz erkek ve dişi taylara 

mahsustu. İkramiyesi 300 lira idi. Bi

rinciye 225 liradan maada duhuliyeler 

mecmuu verildi. İkinci 55, üçüncü 20 

lira aldı. 

1800 metrelik koşuya B. Salih te

melin Önüsarı (binici: Bayram, kiio: 

63), B. Fevzi Lütfinin Andranı (birinci: 

Pol, kilo: 61), Bn. Nihal Atımın baş

kanı (binici: Davud, kilo: 57}, girdi

ler. Ba~kan bu koşuyu 2.05 de birinci· 
likle bitirdi. Ganyan 570 kuruJtu. 

Ü~üncü koşu: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arab kısraklariyle atlarına mahsus
tu. İkramiyesi 250 lira idi. Birinci l?S, 

ikinci 55, üçüncü 20 lira aldı. 1400 met
re olan bu kofuya yüzbaşı Nurinin 
Ceylan Yektası (binici: Nuri, kilo: 
60), Albay Hasan'm al Ceylanı (bini· 
ci: Mustafa, kilo: 60), B. Eminin Ün
lüsü (binici: Pol, kilo; 60), B. Salih 
Temelin Necib~ (binici: Bayram, kilo: 
60), B. Hulus inin Kösesi (binici: Zeki, 
kilo: 60), B. Ahmedin Benli Bozu 
(binici: Büyük Mecid, kilo: 58) gir
diler. 

Necib 1.56 dakikada birinci, t.lnlü 
ikinci, Al Ceylan üçüncü oldular. Gan
yan 240, plaseler: 130, 140 kuruştu. 

Dördüncü koşu (Handikap): 

t.lç yaşındaki yerli, yarım kan ingi
liz erkek ve di~i taylara mahsustu. İk-

Tefrika: No: 18 
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ramiyesi 225 lira idi. Birinci 155, ikin
ci 50, üçüncü 20 lira aldılar. 

1600 metre mesafeli bu koşuya B. 
Salih Temelin Gülzarı (binici: Bay
ram, kilo: 63), B. Yusufun Andranbu
dini (binici: K!mil kilo: 62), B. Kl
zımın Kontesi (binici: Davud, kilo 57), 
girdiler. 

Andranman \.51 dakikada birinci 
oldu. Ganyan 220 kuruştu. 

Beşinci koşu: 

Üç ve daha yukarı yaşta ve sene 
zarfındaki kazançları 800 lirayı doldur
mayan halis kan İngiliz at ve kısrakla
ra mahsustu. İkramiyesi 255 lira idi. 
Birinciye 180, ikinciye 55, üçüncüye 
20 lira verildi. 

2200 metrelik koşuya B. Salih Te

melin Markizi (binici: Bayram, kilo: 

64), B. Behçetin Boras (binici: San

dor, kilo: 61), B. Said Halimin Sur 

and Air'i (binici: Horvat, kilo: 56,5), 

B. Nazminin Burcas'ı (binici: Davud, 

kilo: 51), B. Tevfik Alinin Sülünü 

(binici: Mustafa, kilo: 49,5) girdiler. 
Sur and Air 2.33 dakikada birinci, 

Burcas ikinci, Sülün üçüncü oldular. 
Ganyan 130, plaseler: 120, 150 ku

ruştu. 

ANKARA RADYOSU 

16 Sonteşrin 936 pazartesi 
programı 

ÖÖLE NEŞRİYATI 
12.30-12.50 l'lak: halk şarkıları 
12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 
13.00-13.30 Plak: hafif musiki 

AKŞAM NEŞRİYAT! 

19.00-19.30 

19.30-20.00 
• 

20.00-20.20 

20.20-21.10 

21.10-21.30 

Türk musikisi ve halk §ar· 

krları (Hikmet Rıza Se11-
gör ve arkadaşları). 
Türk musiki ve halk ,ar· 
kılan (Servet ve arkadaş
ları). 

İngilizce dersi: (Azime 
tpek). 
Stüdyo salon orkestrası: 

Plak: Danı mu•ikiıi. 
21.30-21.55 Ajans haberleri 
21.55-22.00 Yarınki program ve istik

lal marşı. 

İST ANBUL RADYOSU 

ÖÖLE NEŞR!Y ATI 

12.30 Plikla türk musikiai. 
12.50 Havadis. 

13.05 Plakla hafif müzik.. 
13.25-14.00 Muhtelif plak: ne,riyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI 

18.30 Plakla dana musikisi. 

19.30 Çocuklara masal: t. Galib tara· 
fındn. 

20.00 Rifat ve arkadaııtan tarafından 
türk musikisi ve halk ,arkıları. 

20.30 Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk §Ukıları. 

21.00 Orkestra. 
22.00 Plakla sololar. , 
22.30 Havadis. 
23.00 SON. 

noktai nazarıdır. 1925 lokamosu LehiL 
tan için bir hayal sukutu olnıu~tu. Bu 
lokarno gOya garbta ıulhu sağlamlaf -
tırdL Fakat ıarkı açık bıraktı. Hatta 
Lehistan ile Fransa arasındaki müna • 
ııebetlerin soğwnasmın ba,langcı bu 
lokarnodur. 

Şimdi tekrar bir lokarnodan bahs • 
ediliyor. Bu defa Fransa şarkı garba 
bağlamak istiyor. Almanya bağlamak 
istemiyor. İtalya bu meselede Alman
ya ile birlikte yürür gibi görünüyor. 
İngilterenin noktai nazarı nedir? Lo
karno etrafında görüşmeler ortaya çı
kalı Lehistan ciddi bir endişe içinde -
dir. Anlaşılıyor ki Beck bu ziyaretinde 
f ngiltereden teminat almaya çalışmı§· 
tır. Bu teminatı alabildi mi? Henüz bel. 
li değil Fakat Londradan ayrılmazdan 
evvel neşrt.dilen bir tebliğde ''Lehista
nın meşru menfaatlerinin daima göz 
önünde'' tutulacağından bahiı vardır. 
Ruıyanm garb ıulhuna karı,tırılmau 
bahsindeki İngiltere noktai nazarı ııarn 
milbhem olmakla beraber, belki de Beak 
Lehistan hakkında istediğ! teminatı 
alabilmiştir . 

••• 
ROOSEVEL'rlN GALEBESi. 

Amerika seçiminin neticesi hakkın
da gelen haberler Roosevelt'in kahir 
muzafferiyetini tebarüz ettirmittir. 
Cumur Başkanı, Amerika ittihadını tef. 
kil eden kırk sekiz hükümetten kırk al
tısında ekseriyet kazanmıştır. Cu.mur 
Başkanı seçmek için intibah edilen 531 
ikinci müntehibin de 523 adedini temin 
etmiş, yani Kansas valisi ancak sekiz 
ikinci müntehib alabilmittir. Yüz on al
tı senedenbcri Amerikada hiç bir cu • 
mur başkam bu kadar büyük ekseriyet 
kazanamamıştır. 1820 seçiminde cumur 
başkanına Monreo aleyhine yalnız bir 
ikinci müntehib rey vermişti. O da 
Monroe aleyhine rey vermiş olmak için 
değil, ittifakla cumur ba~kanı seçilmiş 
olmak şerefini W aahington'a bırakmak 
için. Geçen haftaki seçim, aşağı yuka
n, 1820 seçiminin tekrarıdır • 

Roosevelt'in bu zaferi Amerika, in • 
giliz ve fransız gazeteleri tarafından bir 
çok tefsirlere mevzu olmuştur. Bazısı, 
en büyük muvaffakiyet imilini Ruzvel
tin şahsi cazibesinde ve muarızmın da 
zaafında görüyorlar. Bir takım gazete
ler Amerika halkının ümidsizlik için • 
de Ruzvelt etrafma toplandığ·nı aöylil
yor. Bazılarına göre Roosevelt'in mu • 
vaffakıyetinin sırrı Amerika halkını an
lamasındadır. 

Hiç fliphesiz bunların hepsi de doğ. 
rudur. Ve bunlar Roosevelt'in temin et
tiği kahir zaferde ayrı ayrı im.il olmu~ 
tardır. Şu muhakkaktır ki son ~çim 
sağ ve sol cereyanlar etrafında tebarüz 
eden siyasi ihtilafların mücadelesi tek
lini almıştı. Cumuriyetçilerin temsil 
ettiği liberal ekonomi ile demokratla • 
rın müdafaa ettiği dirije ekonomi. Bi -
naenaleyh cumuriyetçilere sağ ve de • 
mokratlara sol denebilir. Rooaevclt'in 
galebesi ıolun galebesidir. Bu zaferi 
kazanmakla Roosevelt, Amerika halkı
nın bu kadar ısrarla istediği ıslahatı 
yapmak için salahiyet almış oluyor. 
Bunu başarmak için kanunu esasiyi mi 
değiştirecek? Başka tedbirlere mi mü • 
racaat edecek? Amerika büyük bir in
kılabın arifesindedir. Bu inkılabı ha -
şarmak için de Amerika milleti Roose
velt'in şahsında aradığı hareket adımı. 
nı bulmuştur. İşte seçimin asıl sırrı bu-
dur. • 

birer nota verdi 
(B~ı 1. inci say/ada) Almanya, Türkivenin yaptığı gibi, tadil 

maksadiyle bir Konferans toplamakta 

serbestti. 
Royterin diplomatik muhabirinin de-

diği gibi, eğer böyle bir konferane top· 
lanmış olsaydı, alakadar 16 devletin rı• 
zası lazım olmakla beraber, Almanyanın 
kendi nehir yolları üzerindeki hakimiye-

birlerde scyrisefain, Almanya ite sulh 
halinde yaşayan bütün devletler gemi
lerine açıktır. Almanya hilkümeti, al· 
man gemileri ile rabancı gemilere yapı
lacak muamelede hiç bir fark gözetme
mektedir. Bu yeknesak muamele, sey
risefain rüsumu hakkında da maridir. Bu 
suretle hareket ederken, alman hüküme
ti, diğer alakadar memleketler nehir 
yolları üzerinde kendisine mütekabili -
yet esasının tatbik olunacağını kabul ey
lemektedir. Alman hüküıneti, ayni za
manda, müşterek meseleleri müzakere 
etmek, kabil olduğu takdirde bu mese. 
leler üzerine anlaşmalar vücuda getir. 
mek maksadiyle mücavir diğer devletle
rin alakadar makamları ile münasebete 
geçmek üzere alman nehirleri idaresine 
talimler verecektir. 

. tinin, hiç olmazsa esas itibariyle, kabul 
edilmiyeccği iddia edilemezdi. Londrada 
hoıınudsuzluğu doğuran amil bu hadise 
değil, esaslı bir prensipin ihlali mesele

sidir. 

Fransa hüküm.eti Berline lcollek-
ti/ protesto gönderilmesi 

kanaatinde 
Paris, 15 ( A.A.) - B. Vieno, B. 

Blum ile görüştükten sonra, vazifeten 
Paristen dışarda kalmış bulunan Delbosa 
telefon etmi§ ve kendisini başbakan ile 
birlikte aldığı kararlardan haberdar et
miştir. 

Almanyanm bu ihlal hareketi, müte. 
addid Avrupa devletlerini alakadar etti
ğinden, daha dün akşam alakadar hü
kümet merkezindeki fransız elçilerine 
talimat gönderilmiştir. Fransız elçileri, 
bu talimat mucibince, öteki hükümetler. 
le hemen temasa geçecekler ve Alman
yanın bu hareketi ile vücud bulan vazi
yeti birlikte tetkik edeceklerdir. 

Fransız hükümeti, Berline kollektif 
bir protesto gönderilmesi lazım geldiği 
kanatindedir. Maamafib şurası tabiidir 
ki fransız hükümetinin nihai karan, 
franaız elçilerinin temasları neticesine 
bağlı bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Ren nehrinin tabi ol
duğu rejimi tesbit eden ve bu kere Al
manya tarafından iblil edilmiş olan 4 
mayıs tarihli modus vivendinin bir mad
deai bu anlaşmanın 15 teşrinisaniden evel 
tarafeynden biri tarafından feahedilebilece 
ğini natıktır. Almanyanın ihlfil hareketi. 
ne ccvab olarak, Fransa hükümeti 24 
saatlik mühletten istifade ederek bu an. 
lafmayı feshetmeği kararlaııtırmıştır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Paristen bildi
rili1or: Saıahiyetli mahfiller, Fransa hü- 1 
kümelinin Almanya tarafından Versay 
muahedesinin alınan nehirlerinin beynel
milelleştirilmesi hakkındaki hükümleri 
nin feshedilmeai hakkındaki hattı hare
ketini henüz tasrih edemiyeceğini bildir. 
mektedirler. 

Bu mahfiller, bu işte alakalı olan bü· 
tün memleketlerin mutabık kalma.lan 
gerekeceği kanaatindedirler. 

Londra mahf Ulerinin fikirleri 
londra, 15 (A.A.) - Almanya, diplo

matik yol ile Versay muahedesinin 12 in
ci maddesinin tadili imkanını İngiltere 
ile ve diğer memleketlerle müzakere et
mekte idi. Bu müzakerelerin çok yavaş 
ilerlemiı olmaaı ve Almanyanın, kaça
maklı cevablarla karşılaşmış bulunma
sı mümkündür. Buradaki kana • 
at şu merkezdedir ki, Alman • 
ya, tek taraflı ihliıl hakkındaki cezri ted. 
birlerini almadan önce, rıza ile tadil im.. 
kanlarının hepsini tecrübe etmemiştir. 

Almnayanın kararı ve Amerika 
Vaşington, 15 (A.A.) - Versay mu. 

ahedenamesinin Almanyadaki nehirlerin 
beynelmilelleştirilmesine müteallik olan 
maddesinin Almanya tarafından feshe
dilmesi, bu maddedeki fevaidden Ame
rikanın müstefid olmasını zıman altına 
alan amerikan - alman muahedesini boz· 
maktadır. Yarı resmt mahfiller, Ameri• 
kanın bu hususta Bertin hükümeti nez. 
dinde teşebbüste bulunmıyacağını beyan 
ve Amerikanın dt!} siyasetinin muahede. 
terin ihlal edilmelerini birer brer mey
dana çıkarmağa matuf olma:lığıru, bila
kis bunların hepsini birden resmi beyan
name ile takbih etmekten ibaret bulun
duğunu ilave etmektedir. 

Prag mahfillerinde hayret 
Prağ, 15 (A.A.) - Versay muahede. 

sinin bazı alman nehirlerini milletlerara
sı bir vaziyete sokan muahcdelerin Al
manya tarafından ihlali, dün akşam, Al
manya elçisi B. Eisenlo tarafından dış 
işleri bakam B. Krofta'ya bildirilmiştir. 

Salahiyetli mahfiller, bu meselenin 
halli hususunda alman hükümeti tara
fından takib edilmiş olan usulü hayret. 
le 1Canlamaktadrr. Çünkü bu emrivaki, 
bizzat Almanyarun te,ebbüsü ile açılmış 
olan ve bahis mevuzuu nehirler üzerin. 
de seyriseferle alakalı devletler tara
fından geniş müsaadekarlıklara varmış 

bulunan uzun müzakereleri müteakib ya• 
pılmıştır. 

Frcınsız gcızetelerinin fikirleri 
Paris, 15 (A.A.} - Gazeteler, Hitle

rin emrivaki siyasetinin devam etmekte" 
olduğunu beyan hU5usunda müttefiktir
ler. 

Pöti Parizyen, diyor ki: 
"Almanya bundan sonra iki taraflı 

olarak görüşmelerde bulunacaktır. Bu 
hal, kendisine ufak devletlere karşı dile.. 
diği gibi hareket etmek imkanını bah
şedecektir." 

Eko dö Pari'den 
"Bu halin, Sirf B. Hitler ile haşhaşa 

konuşmak zevkini tatmin için müttefik· 
terimizle alakayı kesmeğe muvafakat et. 

miş olanlar için bir derı teşkil etmesini 
temenni ederim." 

Övr gazetesi, diyor ki: 
"Führer, bir kerre daha iyi görmüş

tür: Fransa, muahedelerin bu yeni ih
liline karşı gene kayıdsizca ve layik o
lan ihtimamı göstermiyerek mukabele 
edecektir.'' 

Ümanite garbdeki demokrat devlet• 
lerin pek zayif olan istilalarını tenkid et. 
mekte ve onların bu zaaflaırrun Alman
yarun hattı hareketini mümkün kılmış 
olduğunu ilave eylemektedir." 

Ekselsiyor, Lö Jur, ve Ami dö Pöpl, 
Almanyanın son hareketinin tamamiyle 
siyasi mahiyette olduğunu yazmaktadır
lar. 

- Burası ağaçlardan daha iyi galiba, de
ji ve battaniyeyi biraz gevşeterek: 

Purun Bagat, parmlakarıru çekerek: 
- Ay! Ay l dedi ,bu geceki yatmanın ki

rası mı bu? 

CENr~.~L~ ~.~;,~~-ı·ı 
- Hadi sen de yat ve ısın! diye ilave et

t~. Fakat langur, elini yakaladı ve hızla çek
tı. Bagat: 

- Yiyecek bir şey mi istiyorsun? diye 
sordu, biraz bekle de sana yiyecek hazırlaya
yım. 

Adamcağız kalkıp ateşe odun atmağa ha
zırlanırken maymun mezarın kapısına doğru 
koştu, orada biraz dinledi ve sonra gelip Pu
ron Bagat'ın dizini çekti. 

Geyik, m~.zarın kapısına doğru koştu; tam 
bu sırada doşemenin bir çatırdı ile ikiye bö
lündügü, toprakların aşagıya doğru kaydığı 
duyuıuyordu. 

Purun Bagat: , 
- Ha, dedi, şimdi anlıyorum. Kardeşl~ri 

bu akşam ateş başına gelmedikleri için ayıp
lamamalı; dağ yuvarlanıyor ... 

- Siz bunu hana haber vermeye gelmiş
tiniz değil mi? Bundan daha iyi yapacağımız 
şey var. Şöyle dön ve boynunu bana ver kar
deş, çünkü benim iki ayaktan başka bir şeyim 
yok. 

Sağ elile barasingin boynuzlarını yaka
ladı; meşaleyi de sol eline aldı ve karanlık 
gecenin içinde mezarbaşından ayrıldı. Hiç 
rüzgar esmiyordu; fakat yamaçtan aşağı ko
şarlarken bardaktan boşanan yağmur, az 
kalsın, meşalesini söndürüyordu. 

Rudyard Kipling Nurettia ARTAM 

O gece Purun Bagat büyük bir çubuk yı
ğınına ateş vermişti; çünkü o gece, kardeş· 
leri~in ısınmağa ihtiyaçları olacağını bili
yordu. Fakat o Kadar çağırdığı halde tek bir 
hayvan bile yanma gelmedi; o da nihayet, 
ormanda neler olduğunu merak ede ede uyu
ya kaldr. 

Gecenin zefiri sinesinde yağan yağmur
lar, binlerce davulun çıkaracağı bir gürüitü 
ile yağarken battaniyesinin çekildiğini his
setti. Elini uzattı; bu işi yapanın küçük bir 
langur olduğunu anladı. 

Ba~at, uyku gözlerinden akarak: 

- Ne var? ne oluyor? derdin ne kardeş? 
diye sordu Purun Bagat, çünkü langurun 
gözleri bir türlü anlatamadığı manalarla do
lu idi. Sürüden birisi tuzağa yakalanmamışsa 
ve o da buracıkta değilse, bu havada orala
ra gidemem. Bak kardeş, Barasing bile bu
raya sığınmağa geliyor. 

Geyiğin boynuzlan Kali heykeline çarp
tı. Bunları Bagat'dan yana döndürdüğü za
man daha alçaltmıştı ve yan tıkalı burnun
dan soluyordu ve ayaklarına adamı rahatsız 
eder şekilde, basmıştı. 

Peki, şimdi gidecek miyim? niçin gide
yim? 

Gözlerini boş keşküle dikti ve çehre.si de
ğişti. 

- Bana geldim geleli, her gün yiyecek 
vermişlerdi; eğer çabuk davranmıyacak olur
sam, yarın bütün vadide bir tek ynrıktan baş
ka bir şey kalmıyacak. Herhalde, tezelden 
gitmeli ve aşağıdakilere haber vermeliyim. 
Geri durun kardeşler, şuradan ateş alacağım. 

Baransing, istemiyerek geriledi ve Pu
nm Bagat, bir çam dalını ateşin içine soktu 
ve adamakılh alev alıncaya kadar çev-iTdt. 
Sonra ayağa kalkarak dedi ki~ 

Ormana adamakıllı yaklaştıkları zaman, 
Bagat'ın birçok kardeşleri daha onlara ka
tılmışlardı. Her ne kadar gözüyle görmüyor 
idiyse de langurlarm yanına sokulduklarını, 
kendini sıkıştırdıklarını hissediyor; arkadan 
sona'nın pohlamasını duyuyordu. 

Yağmur saçlarını, adamakıllı, ıslatmış ve 
omuzlarına doğru uzanan ipler haline getir-
mişti. Çıplak ayaklarının altından zifoslar 
sıçrıyor, yağmur sarı elbisesini vücuduna 
yapıştırıyordu. Fakat o, barasing'e doğru e
ğilmiş bir vaziyette durmakstzın koşuyordu. 

(Sonu var) 
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Ölüm ilanları: 

Bütün bir dili, bütün bir iladeyi değiştirebilmemiz, belki, mümkün ola· 
cak. Fakat şu acaip ölüm haberlerinin yazılış tarzı değişmiyecek gaJiba, 

Mesela bir ölüm haberini beraberce okuyalım: 
"Gayret vapur kumpanyası müdürü Bay Şerif .... ,, 
- Eyvah, zavaJiz Şerif ölmüş! diyorsunuz. Hayır o ölmemiş, devam e. 

din: 
''Bay Şerifin mahdumu Hüsnünün ... ,, 
- Yazık pek gençti, tanırdım/ 
Hayır, o da ölmemış, devam: 
"Zev=esi ...... 
- .4 yoi dana yeni evlenmişlerdı; zavallI kızcağız ... 4 

Hayır o da değildir; okuyun: 
"Zevcesinin amcası albay Kamilin,, 
ôlen Bay Kamil de değil, devam: 
"'Baldızı Bayan Naciye .... ,, 
Nacıye Hanım öldü diye yüreğiniz hoplamasrn,· kadıncağız sağ. 
"'Bayan Naciyenin büyük annesi Bayan Emine vefat etmiştir.,, 
Nihayet kimin öldüğünü anlıyorsunuz. Fakat bu ilan örneğini, fazla 

yer tutmasın diye, en kısalarından seçtik. Öyleleri vardır ki yar1rn sütuna 
yakın sürer ve siz, onu okurken, hemen her satırda bir başka tanıdığınrzın 
o/düğünü sanarak yastan tasaya, tasadan yasa düşersiniz. 

Şu acaip tarzı değiştirsek de ölüm haberinin başına kimin öldüğünü ön
ce yazsak, sonradan ölenin kimin nesi olduğunu. akrabalarının, soyunun, 
sopunun, adlarını yazsak olmaz mı~ -

İstatistiklerin anlattıkları: 

Bir İngiliz istatistikçisine göre 1929 danberi lngilterede elektrik kud
ret: istihsali yüzde 70 ve bütün dünyada ancak yüzde 20 fazlalaşmıştır. 

Aynı zatın topladığr rakamlara bakılırsa her yıl bir milyonda üç kişi 
yıldmm çarpmasiyle ölmektedir. 

Acaba bu alim, örümceğin senede kaç yavru yetiştirdiğini de hesab ede• 
bildi mi? 

Rakam toplamak; ne tuhaf merak/ 

• •• •• • 

1 Rama?an 

GüNLi:K TAKl'iM 
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1355 
- Büyük Millet Meclisi isk~n kanununu kabul et

ti (935) 3 Sontcşrin 

Kasım 

1352 

9 

6,48 

16,51 

- Ankara da kurulan hukukçular cemi yeti ilk f ev-

Güne~n doğması 

Güneşin batması 

kal~de toplantısını yaptı. (935) 

- Ramazanın ilk günü. 

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

' ' 1 

ULUS SAYFA 5 

İzmirde • 
yenı izciler törenle and i~tiler 

şehid Eribe • • 
ıcın .... Türkkusu 

' 
üyeleri ihtifal yaptılaı bir 

lzm irde törerıın yapıldığı Atatürk anıtı ve civarı 

lzmir, 15 (A.A.) - Dün Izmirdeki 
bütün okulla.rda bu yıl izciliğe girmiş 

olan talebeleı· toplu bir halde Cümhu· 
riyet alan nde Atatürkün heykeli önü
ne gelerek cürnhuriyeti koruyacakları
na ve Atatürkün gösterdiği hedefe var· 
mak için çalışacaklarına and içtiler. Bu 
toplant.da bulunan İzmir Türkkuşu ü
yeleri and içme merasimine başlama

dan evvel Ankarada Cümhuriyet hayra· 

mında şehid düşen ilk kadın tayyareci 
Eribe'nin ölümü münasebetiyle bir ih
tifal yapmışkrdır. İhtifal dolayısiyle 
Türkkuşu üyelerinden bir bayan ve iki 
bay veciz hitabelerde bulunmuşlar ve 
şehid Erıbe'nin h~tırasını taziz ederek 
bütün türk gençliğinin vatanı koru· 
mak ve türk tayyareciliğinin memleke
te göz diken düşman tayyareciliğinden 
üstün getirmek için çal :şacaklarım söy· 

lemişıer, tezahürat yapmışlardır. Bunu 
takiıben bir izci talebenin, and içme 

merasimini açan nutku dinlenmiş ve ku 

ve erkek izciler Atatürkün heykelini 

selamtıyaırak and içmişlerdir. İhtifal 
ve and içme merasimi çok heyecanlı ol

muştur. Merasimden sonra izciler ön

lerinde bando muzika olduğu halde şeb· 
ri dolaşarak tezahürat yapmışlardır. 

Ankarada dün yapılan lik maçları 
• 

Ankara Gücü Altınorduyu, Gençler Birliği Muhafız Gücünü yendi 
Dün İstiklal ve Ankaragfü:ü saha

larında lik maçlarına devom edildi. An
karagücü salıas.ndaki maçlar takımla
rın bir kısmı gelmediğinden hükmi ga· 
libiyetlerle neticelendi. Günün mühim 
karşılaşmaları İstiklal sahasında yapıl

dı. Ankaragücü Altınordu ile, Gençler
birliği de Muhafızgücü ile maç yaptı. 
lar. Bunların neticelerini sırasiyle ya
zıyoruz: 

ANKARAGÜCÜ SAHASINDA: 
İlk maç saat 13 de Demirspor - Çan· 

kaya arasında yap-lacaktı. Demirspor· 
lular gelmediklerinden çankayahlar se
remoni ile oyunu kazanmış sayıldılar. 

Ve demirsporlulara birkaç oyuncu ve
rerek arala.rında bir ekzersiz maçı yap· 
tılar. 

, 

İkinci karşılaşma Güvençspor • Kı
rıkkalegücü maçı idi. Hakem Refikin 
düdüğüne her iki takını da icabet et
medi. 

Öğrendiğimize göre, Güvençspor 
kulübü idare heyeti, balarının yalnız 

şimdilik ferdi sporlarla uğ.raşmasına 

karar vermiştir. Boks kulübü ile bir• 
leşmek meselesi üzerinde de müzakere
ler yapıldiğı haber verilmktedir. Bu 
takdirde güvcmçsporlular, bisiklet, boks 
sporlan yapacaklar ve ileride de atle· 
tizm ile de meşgul olacaklardır. 
lST!KLAL SAH ASIN DA: 

Hakem Ömerin idaresinde saat 13 
de başhyan bu oyunu Ankaragücü bire 
karşx dört golle kazandı. 

Ömer idare etti. Eğer ceza sahası için· 
de hakem atışı yaptırmasaydı, bu ikin
ci maçı birinciye nazaran, daha iyi ida
re etti diyebilecektik. Ta.kımlar şöyle 

idi: 
Gençlerblrliği- Rahim, Asım, Kad

ri, Ahmed, Hasan, Keşfi, Selim, Sela
haddin, Rasim, Niyazı, İhsan. 

Muhafrzgücü - Tevfik, Enver, Saf • 
fet, Fahri, Kemal, Said, Ali Selçuk, Na· 
im, Şerif, Süleyman. 

Birinci devrede, ilk golü 14 üncü da
kikada Gençlerden Selahaddin yaptı ve 
oyuna on dakika geç kalmak suretiyle 
yaptığı hatayt telafi etmiş oldu. 

Yirminci dakikada Niyazi kalecinin 
gafletinden istifade ederek Gençlerbir
liğinin ikinci golünü yaptı. 

1 f 1 
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Oyunun birinci devresi : birer sayı 
ile ve beraberlikle bitmişti. İkinci dev· 
renin on sekizinci dakikasına kadar da 
vaziyet böyle devam etti. Fakat sırf 

şahsi gayre':e dayanan Altmordu mü
dafaası ikinci gol olduktan sonra çözül· 
dil ve daha iki gol yidi. 

İkinci devrede de beşinci dakikada 
gençlerbirliğine penaltı oldu ve golle 
neticelendi. Bu gol o zamana kadar çok 
fena oynayan Muhafız güeünün biraz 
gayrete gelmesine sebeıb olduysa da bu 
vaziyet çok sürmedi. 17 inci dakikada 
Muhaf ı.z aleyhine üst üste iki defa çe
kilen bir korner atışından sonra Niyazi 
takımının dördüncü golünü yaptı. 

f ' . / \ \ ,, 
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Afacanın muzipliği (Deyli Meyl'den) 

Tefrika. No: 89 edememişlerdir, çünkü muhitleriyle mücadek 
lüzumunu hiç duymamışlardır. 

BiLil\11\li YEN iNSAN 

Takımlar şu şekilde çıkmışlardı: 

Altınordu - Mahmud, Murad, Meh
med, Mahmud, Oğuz, Sadi, Recai, Re
şad. Sedad, Serve.., Hasan. 

Ankaragücü - Osman, Ali Riza, 
Enver, Musa, Semih, Nazmi, Nüzhet, 
DiHil, Yaşar, Fahri, Hamdi. 

Dünkü oyunda iki takım arasında en 
iyi oymyan Ankaragücünün sol hafı 

Musa idi. Yine Ankaragücünden Yaşar 
ve Hamdi, Enver muvaffak oldular. 

Gençleribirliğinin lbire karşı üç gol
le kazandığı bu macı da gene hakem 

lilialık Daire 
Y enişebir Onoğluk soka

ğı Maliye Tahsil Şubesi ar
kası, bahçe içinde, konfor· 
lu, mufaınbab, 5 odalı z~ 
min kat. Fiatı 60 lira. 

Telefon: 2612. Behiç Tü
mer. Saat 11-13. 

xıv 
intibakın manası. - Onun ameli tatbikleri 

Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 
Türkçeye çev1ren: NASUHl BAYDAR 
-----~·-----

Bununla beraber, bir takım insanlarda gör
mekteyiz ki fakir ve zarurete maruz bulunmadık· 
ları halde mükemmel surette inkişaf etmişler -
dir. Bu gibiler, diğer bir şekilde olmakla beraber. 
intıbak kanunlarına uymuşlardır. Bunlar, ço
cukluklraından itibaren veya bizzat kendileri 
tarafından disipline, bir nevi itikafa tabi tutula-
rak zenginliğin öldürücü tesirlerinden masun 
bulundurmuşlardır. Vaktiyle derebeğinin oğlu 
maddi ve manevi bir talime tabi tutulurdu. Brö
tanya kahramanlarından biri olan Bertrand du 

İntibak foknsiyonlarınrn eksikliği in<ıanl-mn 
inkişafı üzerinde ne gibi bir tesir icra ediyor; 
bunu henüz tamamiyle bilmiyoruz. Bugün bü
yük şehirlerde, foknsiyonları hiç faaliyette bu· 
lunmayan birçok kimseler vardır. Sazan bu ha
disenin neticeieri onlarda apaçık görünmekte -
dir. Bu neticeler, yalnız zengin ailelerin çocukla 
rmda değil, zenginler gibi yetiştirenlerde de te
zah ür etmektedir. Bu çocuklar, doğumlarından 
itibaren, intibak foknsiyonlarmı istirahatta bı -
rakan şartlara tabi bulundurulmaktadır. Bunlar 
daima, müsavi sıcaklıkta odalarda oturtulmak -
tadır; kışın küçük eskimolar gibi giydirilmekte-
dir; tıka basa yedirilmekte, istedikleri kadar 
uyutulmakta, kendilerine hiç bir mesuliyet yük
letilmemekte, maddi ve manevi hiç bir zihni fa 

kılamazlar. Cehid kanununa bilhassa itaat edıl
mek lazımdır. Ruhun ve vücudun tereddisi, bu 
zarureti unutan ferdlerle ırkların ödeyeceklerı 
cizyedir. 

Eksiksiz inkişafımızm bütün uzuvlarrmızdan 
faaliyet beklediği müşahedenin verdiği bir ka
naattir. Bundan dolayıdır ki intibak cümleleri 
dumura uğradığı zaman insanın kıymeti de aza
lır. Çocuğa terbiye verildiği sırada bütün bu 
cümlelerin devamlı surette işlemesi zaruridir. 
Adaleler, ancak, vücudun ahenk ve kuvvetine 
yardım ettikleri için faydalıdırlar. Bizler, atletler 
yetiştireceğimize modem insanlar yetiştitmeli
yiz. Ve modem insanlar ise, adale kudretinden 
fazla sinir muvazenesine, zekaya, yorgunluğa 
mukavemete, ahlaki enerjiye muhtaçtırlar. Bu 
hassalar cehidsiz ve mücadelesiz, yani bütün U• 

zuvların muaveneti olmaksızın istihsal edilemez. 
Bu ise, insanın intibak edemiyeceği yaşama 
şar llarına maruz kalmamasını istilzam eder. De
nilebilir ki inkıtasız heyecana, akıl dağınıklığı
na, alkolizme, vaktinden evel tenasüli ifratla
ra, kirlenmiş hava teneffüsüne, yiyeceklerdeki 
karışıklığa intibak imkansızdır. Eğer böyle ola
cak olursa yaşayış tarzımızı ve muhitimizi - yı
kıcı bir ihtilal pahasına olsa bile - tadil etmek la
zım gelecektir. Nihayet medeniyetin gayesi, 
fennin ve makinelerin terakkisi değil insanın te-

Hulasa olarak kaydedelim ki intibak, bütün 
uzvi ve zihni oluşların bir varlık şeklidir. O, bü
tün faaliyetlerimizin • ferdin bakasını en iyi 
temin edecek gibi - otomatik surette birleşmesi· 
ne muadildir. İntibak, tamamiyle umumi gaye
lere müteveccih bir keyfiyettir. Onun sayesin· 
dedir ki iç muhit sabit kalır, birliğini muhafaza 
eder, hastalıklanndan şifa bulur. Onun sayesin
dedir ki nesiclerimizin nazikliğine ve gelip ge
çici mahiyetine rağmen devam edebilmekteyiz. 
O, ancak bir görünüşünden ibaret olduğu tegad
di kadar lüzumludur. Halbuki modem hayatın 
teşkilatlanmasında bu çok ehemiyetli fonksiyon 
hiç hesaba katılmamıştır. Onun istimali hiç me
sabesine indirilmiştir. Bunun neticesi de vücu· • 

Guesclin kendi bozuk havalara ehemiyet ver· 
memeğe ve yaşıt çocuklar ile müca • 
deleye mecbur tutmuştu. Ufak tefek ve şekilsiz 
vücudu olmakla beraber öyle bir mukavemet 
ve kuvvet sahibi olmuştu ki hala alakalılar ara
sında ehemiyetle anlatılmaktadır. insana zaraı-
lı olan zenginlik değil, cehd sarfının ortadan kal
dırılmasıdır. On dokuzuncu asrın büyük endüs-
tri şeflerinin oğulları, Amerika'da olduğu gibi 
A vrupada . da, babalarının kudretine tevanis · 

aliyete tabi tutulmamakta, sadece kendilennı 
eğlendiren şeyleri öğrenmekte ve hiç bir gi.ı;.
lüğü iktiham etmemektedirler. Bunun neticesi 
malumdur. Bunlar svimli, umumiyetle güzel, 
ekseriya kuvvetli olan, fakat kolayca yorulan, 
keskin zekadan, ahlak düşüncesinden, sinir mu
kavemetinden mahrum insanlar olurlar. Bu ek-

siklikler kendilerine babalarından intikal etmiş 
değildir. İntibak fonksiyonları gibi ehemiyetli 
fonksiyonlar, zararsız surette, faaliyetsiz bıra- rakkisidir. • 

dun ve hususiyle şuurun bozulması olmuştur. 
Bu faaliyet tarzı insanın en iyi tarzda inkişal 

fı için elzemdir. Filvaki onun vehne uğramış ol
ması, kendisinden ayırd edilemiyen beslenme ve 
dimağ fonksiyonlarının vehnini intac eder. O· 
nun sayesindedir ki uzvi oluşlar, fiziyolojik za· 
manın ve göze görünmez iç muhitin tahavvül· 
}erinin veznine göre hareket etmektedir. Bu mu· 
hitin her bir değişikliği bütün uzuvlarnnızın oır 
mukabelesini intac eder. 

(Sonu var) 
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ANKARA LEVAZIM AM1RL101 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

!LAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatının senelik ihtiyacı ?lup kapa~ı zarf

la münakasaya konulan 380000 kilo kuru ot 26 !kıncı teşrın 1936 
perşenbe günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin teminatı muvakkate olan 99 lira 50 kuruşluk ban
ka mektubu veya mal sandığına yatırılmış makbuzlar ıile yevmi 
mezkürdcı ihale saatinden bir saat evvel garnizon komutanlığı art • 
tırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenler h.:r gün öğleden sonra ko-
ınisyona müracaatları. (1721) 2-5453 

• 1 LAN 
1 - Erzincan garzinonundaki kıtaatın 450000 kilo ekmeklik 

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

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

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

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

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

7 - Bu unun ihalesine tekarrür edecek bedelinin üçte biri nis
betinde ve teminat mukabilinde avans verilmesi şart konulmuştur. 

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

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

Cieksiz kuru üzüm 19 - 2. Teş. - 936 tarihine müsadif perşembe gü -
ııü saat on beşte kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma ko· 
misyonunda parasız her gün görülebilir. 

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

4 - İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerind?ki vesika ve temi
nat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten evveline kadar 
komisyona vermiş olacaklardır. 

(1623) 2-5306 

iLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı ihtiyar;ı için 16000 kilo sade yağı 

27 ikinci teşrin 1936 tarihine müsadif cuma giinü saat 15 de kapalı 
zarfla alınacaktır. 

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

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

t I. ,\ N 
1 - Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için açık eksilt• 

rne ile alınacak olan 1500 kilo zeytin yağına istekli çıkmadığından 
bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır . 

2 - Zey,tin yağın tutarı 97 5 lira olup muvakkat teminatı 73 lira 
13 kuruştur. Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 
her gün müracaatlarında pazarlığı yapılmak üzere Lv. amirliği sa-
tın alma komisyonuna müracaatları. (1758) 2-5518 

İLAN 
1 - Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için açık eksilt

me ile alınacak olan 3200 kilo sade yağına istekli çıkmadığından bir 
ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Yağın tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 liradır. 
Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalar. 
l~~ ~ergün müracaatlarında pazarlığı yapılmak üzere levazım amir-
lıgı satın alma komisyonuna müracaatları. ( 1759) 2-5519 

1 LAN 
. 175000 ki~o un kapalı zarf olarak eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

edılen beuelı 22750 liradır. Eksiltme 4 • ı. kanun. 936 cuma ~ünü 
saat 15 d~ kışlada yapılacaktır. Muvakkat teminat 1706 lira 25 kuru~
tur. Teklıf mektupları ihale saatinden bir saat evvelisine !·:ı<lar 
Kastamonu satın alma komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır .• 

( 1 760) 2-5520 

t LAN 
1 - Ankara garnizon kıtaatının ihtiyacı için açık eksiıtme ile 

alınacak olan 5000 kilo ıspanağa istekli çıkmadığından bir ay zar
fında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 17.11.936 tarihine müsadif salı günü saat 11 
de levazım amirliği satın almo komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İspanağın tutarı 3000 lira olup muvakkat teminatı 225 lira
dır. Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 

4 - htekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 
bdH ~ün ve saatte teminatları ile satın alma komisyonuna müraca-
atları. (1 779) 2- .5525 

tJ L lJ S ZARTESl 
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Sivas Nafıa l\Iüdü.rlüğünden: 
Sarıkı~a ile Akçakışla yolunun 15 inci kilometresincle ve Boz

kurt mevkiinde Kızılırmak iistünde varılacak ol::n 15990 lira 41 ku
ruş keşif bedelli ahşap k5prü kapalı zarf usuliyle 25-11-936 çarşam
ba günü saat 15 de Sivas Nafıa Müdiirlüğü odasında ihale edilmek 
üzere eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 1199 lira 28 ku -
ruştur. İsteklilerin ih2le günü saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri Hizımdır. İsteklilerin Ticaret odasında kavıtlı 
olmaları ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet ·ve-;ikası ibraz eyleme
leri sarttır. Keşif proie ve sair evrakı her zaman Sivas Nafıa Mü • 

..!!!!!:!iiğünde görülebilir. (2783) 2-5411 

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

şapınrn tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3157 lira 32 kuruştur. 
İhale 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü

meninde yapılacaktı r. 
Eksiltmeye girmek için 236 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
isteklilerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek 

için hus...si muhasebe müdürlüğ iine müracaatları ilan olunr. 
(1708 ) 2-5450 

İk.tisat Vekaletinden: 
1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için behre nüs

hası 21 X 29 eb'ad nda tahminen (50)formadan ibaret olmak üzere 
(1200) nüsha (ARSIULUSAL) işaret kitabının bastırılması şart
namesi mucibince onbeş gün müddetle yeniden münakasaya konul
muştur. 

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

3 - Münakasa 27.11.1936 cuma günü saat onda Ankara'da Ve
kalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde toplanacak komısyon
da icra edilecektir. isteklilerin 4500 liradan ibaret olan muhammen 
bedelin % 7 ,5 hesabiyle tutarı olan (337) buçuk liralık muvakkat 
teminatı yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1702) 2-5451 

Malive Vekaletinden: 
•' 

Pariste Düyunu Umumiye Komiserliği refakatinde (40) lira 
asli maaşlı (gayri safi tutarı 412 liradır.) mütercim katipliğe ta
lih olanlarm : 

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

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

Mersin Ticaret ve Zahire 
Borsası Encümeni Riyasetinden: 

Mersin Ticaret ve Zahire Borsasında inhilal eden Umumi K! -
tipliğe yüz lira maaşla aşağıdaki şeraiti haiz bulunanların açılacak 
müsabakaya iştirak' etmek üzere 25 teşrinsaniye kadar borsa encü
meni riyasetine müracaatları ilSn olunur. 

A - Lise ve lise derecesinde meslek mektebinden mezun olmak 
B - Muhasebe usulüne vakıf olmak. 
Memurluk için kanuni evsaf ve eraiti haiz olmak, 25 den aşağı 

ve 35 den yukarı yaşta olmamak. L!san bilenler tercih edilecektir. 
(1695) 2-5422 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz radyo stüdyosunun kadife perde işi açık ek

siltme ile yaptırılacaktır. 
Buna ait şartname ve kadife nümuneleri her gün Başmüdürlük 

yazı kaleminde görülebilir. 
Tahmin edilen bedel 1500 lira muvakkat teminat 112 lira elli 

kuruştur. 
Taliplerin daha evvel teminatlarını yatırarak ihale günü olan 

23-11-936 pazartesi aaat on beşte Başmüdürlük komisyonuna müra-
caatları. (1656) 2-5343 

Ressam ve rozetçilerin nazarı dikkatine 

Ankara Hukuk Fakültesine yeni yaptırılacak rözetler için ikra
miyeli bir müsabaka açılmıştır. İştirak etmek istiyenlerin kılıç II 
terazi III kitap IV A. H. F. harfleriyle 1925 rakkamını adli renkler 
olan yeşil kırmızı ile birleştirmek suretiyle yapacakları krokileri 
nihayet 10-12-936 tarihine kadar Ankara Hukuk Fakültesi talebe ce
miyetine göndermeleri ilan olunur. 

Yukarda verilen sempollerden kılıç terazi kalmak şartiyle diğer· 
terini ressam kaldırmakta veya hukuku ifade eder bir sembol ilave-
sinde serbesttir. 2-5527 

1 1 MlLLl MÜDAFAA VEKALET! 
: .. '\TIN ALMA KOMISYONU İLANLAR 

İLAN 

1 - Hava ihtiyacı için 40 metre mikabı gürgen kalas kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur . 

2 - Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parası 900 
liradır. 

3 - İhalesi 5 - ikinci kanun • 937 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat a

labilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki bilgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını iha
le gün ve saatmdan en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1749) 2-5521 

1 LAN 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 30.000 metre tayya

re kanat bezi ile 65.600 metre tayyare kanat şeridi yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 25.500 lira olup ilk teminat parası 1912 
lira 50 kuruştur. • 

3 - İhalesi 24 İkinciteşrin 936 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini 128 kuruş mukabilinde satın alma kombyo

nundan bizzat müracaat edilerek alınır. Muhabere ile şartname gön
derilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile M. M. Vekaleti sa
tın alma komisyonuna ihale gün ve saatından en az bir saat evveli· 
ne kadar teklif mektuplarını vermiş bulunmaları. (1645) 2-5341 

~ialivc V el~aletiııden: 
r/ 

30-5-19:!4 ve 15-12-1934 tarih ve 2463, 2614 No. lu kanunlar muci
bince hasılı Sıvas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis crli!n.ek 
üzere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 liralık istibazın 
4.500.000 liralık üçüncü tetritibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 
tarihinde başlanacak ve bu müddet 21 gün devam ederek 5-12-1936 
akşamı bitecektir. 

1 - Kayıt muamelesi tahvil bedelinin peşinen Banka gi~elerine 
ödenmesi mukabilinde asıl tahvillerin teslimi suretiyle yapılacaktır. 

2 - Bu tertip tahviller 
12 .ı;,ooo tanesi 20 şer liralık 

4.000 tanesi de 500 zer liralık 
olmak ü zere iki kupürden terekküp eylemektedir. 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

500 liralık tahviller için 475 
liradır. 

4 - !stikrazın faizi yüzde 7 dir. 
5 - Bu istikraza ait şartlar ve menfaatlar hazırlanan izahname. 

}erde daha etraflı bir surette yazılıdır. 
6 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ile 

Adapazarı Türk Ticaret, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Sümer ve 
Türkiye Ziraat Bankaları merkez ve şubeleri tarafından her yerde 
icra olunacaktır. 

Bundan başka !stanbuldaki diğer bankalar da kayıt muamelesine 
istirak edeceklerdir. 2-5387 

üssü Bahri Satınalma l\'Iarmara 
Komisyonu Başl'-anlığından: 

Tahmini tutarı M. Teminatı 
Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. İhale glinü Saau 
Ekmek 475.000 47500 00 3562 25 23/2.Teş./936 15 
Bulgur 54.000 7020 00 526 50 24/2.Teş./936 15 

Yukarda cins mikdarı ve tahmini bedelleri yazılı ekmek ve bul• 
gur kapalı zarf ~suliyle satın alınacaktır. Ekmek şartnamesi 2 lira 
bedel mukabilinde ve bulgurun bedel:ıiz olarak komisyonumuzdan 
ve İstanbul deniz levaz1m satınalma komisyonundan alınabilir. İs • 
teklilerin kanuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ve bu 
saatten sonra mektuplar kabul edilemiyeceği. (1662) 2-5371 

Maliye Vekaletinden : 
Vekaletçe lüzum görülecek büyük vilayetlerde istihdam edilme~ 

üzere 150 ve 200 lira ücretli hesap mütehassısları alınacaktır. 
Aranılan evsaf şunlardır: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı elliden fazla olmamak 
3 - Yüksek tahsil görmüş olmak 
4 - Maliye müfettişliğinde, Divanı Muhasebat birinci sınıf mil• 

rakipliğinde veya azalığında veya mali veya ticari müesseselerde 
en az beş yıl muvaffakiyetle çalışmış, muhasebe usullerine ve vergi 
ve ticaret kanunlarına vakıf olmak, 

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

1 - Kazanç ve muamele v~rgilerinin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
ait kanuni hükümler. 

2 - Ticaret kanunu hükümleri 
3 - Ticaret usulü defteri 
4 - Hesap 
Talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki arzuhallarına raptedeceklerdit 
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 ve hangi işlerde ne kadar müddet çalışmış olduklarını müsbit 
vesaik. 

Bu istidalar ve vesikalar 22.11.936 tarihin• kadar İstanbulda Def· 
terdarlrğa ve Ankarada Zat İşleri Müdürlüğüne verilmiş olacaktır, 

(1725) 2-5475 

Muğla Valiliğinden: 
Marmaris merkezinde yaptırılacak 13348 lira 33 kuruş keşif be· 

delli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme 19-11-936 perşembe günü saat 15 de ilbayhk 
makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapıla· 
caktır. 

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

rini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

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

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyenler ihaleden 
en az sekiz gün evvel resmen müracaatla ehliyet vesikası alacaklar• 
dır. Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha • 
zırlanacak ve 19-11-936 perşembe günil saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbaylığına verilecektir. 

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

Anl~ara Erkek Lisesi 

1 
Direktörlüğüden : 
Miktarı Muhammen bedeli 

Alaturkı. Kiremit 25000 adet 125 lira 
Yataklık ot SOOO 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 müracaatları. (1776) 2-5515 -

Türkiye Ziraat Bankasından: 
18-11-936 çarşamba günü Merkez binamızda Genel kurul topl:ına• 

cağmclan öğleden sonra gişelerimiz kapahdır. 2- 5516 

Kiralık: oda 
Yenişehir İnkılap Sok. No. 4 

("Kutlu" arkasında) 2-5492 

l{iralıl~ Daire 
Yenişehir Demirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak No. 
4. F evkaJade manzara. Büyük 
bahçe i~inde "6" oda ayrıca hiz
metçi odas•. Büyük balkon ve 
tarac;a ve dolaplar her türlü kon-
forlu. Telefon : 2013 2- 5345 

Kiralık Ev 
Yenişehir • Demirtepe AtC

bay sokak No: 3-A 

Acele kiralık ev 
Yenişehirin en güzel bir ye• 

rinde, bahçeli, dört odalı ev ace• 
le kiralanacak, çok ehven kira. 
55 liar. Selanik caddesi No. 16.. 

2-5395 



U L U S SAYFA 7 

Kültür Bakanlığı 
tarafnı dan bastırılan ütün me itep kitabları geldi. Halil N a.cideı1 alınız. 

An af ar talar caddesi 
No. Fll Ankara 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MÜDÜRLOGO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

31/5/ 937 gününe katlar yevmiye asgari beş azami 10 kilo sığır eti. 
31/5/937 gününe kadar yevmiye asgari 40 azami 50 kilo. ekme~ 
Azami miktar üzerinden sığır etinin muhammen bedelı 372 lıra 
Azami mikdar üzerinden ekmeğin muhammen bedeli 837 lira. 
Muhammen bedelleri ile miktar ve cinsleri yukarda yazılı erzak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
26·11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de ayrı ayrı açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin sığır eti 

için 27 lira 90 kuruş ve ekmek icin 62 lira 78kuruş muvakkat temi • 
nat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
tnezkfır gün ve saattf' komisyona müracaatları. (1682) 2-5408 

100 TON SAF KURŞUN 
Tahmin edilen bedeli (22000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 4.1.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veıilir. 
Taliplerin muvakkat teminat otan (1650) lirayı havi teklif mektup· 
larını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
rnezkfir gün ve saatte komisyona müracaatları. (1720) 2-5524 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 1 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

Muhammen bedeli (2000) lira olan dinamo ve otomat kömürleri 
29.12.1936 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka· 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (150) liralık m~vakkat temi°:~t ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazeten!n 7. 5. 1936. gu? ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talımatname daıresın?e 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komıs-
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. . . 

Şartnameler parasız olarak Anka~~'.da Malz:me Daıresınden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefhgınden dag:tılmaktadır. 

(1726) 2--5484 
t LAN 

Muhammen bedeli 15.093.60 lira olan 397.200 metre mikabı çam 
tahta 30.11.1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile 
Ankara'da idare binasında satın al nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1132,02 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
tnıs vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kada.r Komisyon 
Reisliğine vermeleri 15.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmirde 
idare mağazalarından dağ1tılmaktad1r. (17~2) 2-5481 

İLAN 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saat~eri 

as.ağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 24-12-936 perşembe gÜ• 
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ~rmek istivcnlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5·936 G. 3297 No. 
lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış ve
sika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 ve 14,45 e kadar komisyon re
isli· ine vermeleri laz1mdır. 

Şartmımelcr parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk şefJiğinden dağıtılmaktadır. 

!smi 
ı -- I ko b:ındajı 
2 - Vagon ,. 

(1670) 

Muh1mmen Muvakkat 
Bedeli teminatı 

22233 Lira 1667,47 Lira 
43146 ,. 3235,95 ,, 

2-5393 
t LAN 

Saatı 
15,30 
15,45 

Filyos • Zonguldak hattı üzerindeki Çatalağzı istasyonunun 
'ı9 11.936 tarihinden itirorcn her türlü nakliyata açılacağı ve açıl· 
mayı müteakip Ankaradan Çatalağzına çarşamba, perşembe, cumar
tesi, pazar günleri saat 14,20 de, Çatalağzından Ankaraya perşembe, 
cuma, pazar, pazartesi günleri saat )2,50 de, Çankırıdan Çatalağzma 
pazıırtesi, salı, cuma günleri saat 6,05 te Catalağzından Çankırıya salr, 
çar amba, cumartesi günleri saat 6,05 te birer muhtelit katar hare • 
ket ettirilecegi muhterem halka ilan olunur. (1762) 2-5517 , 

İLAN 

l\11illi İ {tisat Bank:ası l{ayseri 
Heyeti idare Riyasetinden: 

14 eylUl 936 pazartesi 23 ilk teşrin 936 cuma günleri saat on dört
te mukarrer olan fevkalade heyeti umumiyetle nisabı ekseriyet ol
madığından bu kerre bankamız heyeti umumiyesi üçüncü defa tica
ret kanununun 386 incı maddesine tevfikan 30 son teşrin 936 pazar
tesi gün üsaat on dörtte Kayseri ticaret odası salonunda akdi içtima 
edeceğinden hissedaranın yevmi mezkurda hazır bulunmaları ve 
yahut tayin edecekleri vekilin vekaletnamesini beş gün evvel heyeti 
idare riyasetine göndermeleri ilan olun ur. 

Ruzname 
Ahiren neşrolunan 2999 numaralı kanun mucibince devam edip 

edemiyeceği. 2-5263 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid anbarlarda yaptırılacak raf ve saire tesisatı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 758 lira 80 kuruştur. 
İhale 26.11.1936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encü

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

itası mecburidir. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi görmek için 

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

-------------------------
Ankara Vilayetinden: 
Haşerat mücadelesinde ağaçları ilaçlamakta kullanılmak üzere 

satın alınacak 80 adet Pülverizatör 30-11-936 pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltmeye konacaktır. 

Pülverizatörlerin muhammen bedeli 1360 liradır • 
Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Ziraat Mü -

dürlüklerine müracaat edebilirler. 
İsteklilerin % 7,5 nisbetindeki banka mektup1ariyle veya hususi 

muhasebe müdürlüğüne yatırılmış para makbuzu ile birlikte eksilt
me günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri (1729) 

2-5523 

Ankara Valiliğinden: 
Husuı;i idareye ait Gündoğdu mahallesinde Nişantaş sokağında 

224 metre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 448 liradır. 
İhale 23.11.936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encüme· 

ninde yapılacaktır. 
Arttırmaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. • 
İhale günü daimi encümene şartnameyi görmek istiyenlerin hu

susi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1736) 
2-5522 

I{ültür Bal{anlığından: 
ı. - Erkek sanat okullarının mesleki ~e ameli derslerine öğı'et. 

men yetiştirmek üzere Ankara Bölge Sanşt okuluna mülhak olarak 
"Erkek Ertik Öğretmen Okulu" açılmıştır. Okul yatılı ve parasl.7 
d1r. __ 

Okula girebilmek için aşağıdaki prtİarı taşımak lazımdır: 
a) Türk olmak, 
b) Doğumu 1911 (dahil ve 1916 (dahil) yılları arasında olmak, 
c) Beş yıllık bölge sanat okullarının birinden mezun olmak, 
d) Ve yahut ilk okuldan mezun olduktan sonra enaz 7 yıl maran• 

gozluk, demircilik veya tesviyecilik sanatlarından birinde bir fab • 
rikada veya atelyede veya serbest olarak çalışmış olmak, 

e) Sanat okulundan mezun olanlar, mezun olduktan sonra bugü
ne kadar bir fabrikada veya atelyede ve (Yahut serbest olarak kendi 
sanatlarında çalışmış bulunmak ve bu müddet iki yıldan az olmamak.ı 

f) Öğretmenliğe mani sıhhi bir arızalı bulunmamak, 
g) Hüsnühal erbabından olduğunu polisçe verilen bir vesika ile 

tevsik etmek, 
h) Kültür Bakanlığınca yapılacak taJtikatta ahlak ve seciyesi 

itibariyle de öğretmen olabilecek mane~tvsafı haiz bulunduğu sa-
bit olmak. • .. 

2. -- İstekliler, 
a) Okul şehadetnamesinin ash, 
b) 4 tane açık başla çıkarılmış vesika fotoğrafı, 
c) Nüfus tezkeresinin aslı, 
d) Aş. kağıdı, ~ 
e) Yukarda 5 inci maddede bildirilen sıhhi arızaları bulunmadı. 

ğına dair tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye' raporu (raporların nü· 
muneleri, Ankara. İzmir, İstanbul, Bursa. Bölge Sanat okullarından 
alınacaktır.) 

f) Başlama ve ayrılma tarihleri ve çl4.lutığı mahallerdeki mesai 
ve sanatındaki kabiliyet derecesi de tasrili edilmek şartiyle yukar • 
da birinci maddenin (d) ve (c) fıkraların.si~ izah olunduğu gibi çaba 
tığı fabrika veya atelyelerden alınmış bel~eler. (Serbest olarak ça• 
lışanlar ticaret ve sanayi odalarından belge alacaklardır.) 

g) Birinci mddenin (g) fıkrasında izah olunan hüsnühal mazba .. 
tası ile birlikte ve hangi sanat okulunda i~t{hana girmek istedikte .. 
rini de gösterir istidalarını Kültür Bakanlığına 30.11.1936 akşamına 
kadar ya doğrudan doğruya tevdi edecek veya posta ile teahhütlü 
olarak göndereceklerdir. 

3. -- Yapılacak müsabaka imtihanı netıcesinde okula tesviyeci, 
demirci, ve marangoz talebe alınacaktır. 

4. - Müsabaka imtihanları yazılı ve ameli olmak üzere Ankara, 
İstanbul, İzmir bölge sanat okullarında :r.apılacaktır. 

S. -- İsteklilerden sanat okulu mezunlar nın müsabaka imtihan· 
lan saant okulları müfredat programı çer~vcsi dahilinde, 

a) Umumi Teknoloji, 
b) Mesleki Teknoloji, 
c) Hesap 
d) Makine ve motörler, (yalnız demirci ve tesviyeciler için) 
e) Sınat resim, 
f) Ameli mesaiden. 
6. -- Birinci maddenin (d} fıkrasındak[ vaziyette yani ilk okul 

mezunu olanlar 5 inci maddede yazılı derslerden başka sanat okulla.. 
rı müfredat programı çerçevesi dahilinde, 

a) Türkçe, r 

b) Riyaziye. 
Derslerinden de imtihana tabi tutulacali ve imtihan günleri ayrıca 

ilan olunacaktır. (1701) ı 2-5417 

KiRALIK 
İki Dükan KAV Al(LIDERE 

Müdafai Hukuk Caddesi Tan 
Oteli bitişiğinde. Talihlerin Tel., 
2541 veya Tan oteline müraca-
atları 2-5439 

İmtiyaz sahii:>l ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi B,4 YDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

.1 

SARAPLA.RI 
UCUZLADI! ... 

Fakat değerini değiştirmedi 
[ ' . 

KAVAKLIDERE ŞARAPLARI 
İNHiSAR iDARESiNiN RESI\11 KONTROLU VE TASDtKI AL TINDA 

YİNE 

Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda yazılı elbise, palto, serpuş, "denizci elbiseleri 1 kanunu· 
evvel 936 tarihinde sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı- , 
nacaktır. 

MEMLEKETİN EN OLGUN ve DOLGUN ŞARABI KALITESlLE 
ASGARi ÜÇ DÖRT SENE DlNLENDIRlLMlŞ, ESKlTlL MlŞ 

ve SUillAT KAYNACI OLARAK 
PiYASAYA ARZEDILMEKTEDIR. Bu işe girmek istiyenlerin 9574,38 liralık muvak kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, res

tni f!azetenin 7.5.935 G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
:ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 832 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır,. (1728) 

Elbisenin ismi 
Lacivert serj elbise açık veya kapalı yakalı 

., ,,. caket • 

., • pantalon 
, ., ,, yeleh: 
l.acivert şayak elbise aç1k veya hpalı yalialı 

,, ., caket 
" ,. pantalon 
,. ,, velek 

Cri şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
.. ,. caket 
•• " pan alon 
.. ,, yelek 

'l>enizciler için siyah serj elbise 
Siyah serj caket 

,, ,. pantalon 
.. ., yelek 

Denizciler için koyu lacivert şayalC gömlelt 
,. 

" 
,. • ,, 

" ,. ,. ,, .. pantalon 
Yazlık bei keten elbise 

,. " ,. caket 
., " ., panta1on 
,. ,. ,. yelek. 

Denizciler için yazlık beyaz lieten elbise 
,, ,. ,. ., " caket 
,. " .. .. ,. pantalon 

Siyah kastor palto 
Gri şayak palto 
Tayfalar için koyu lacivert pyak kısa palto 
Lacivert çuha şapka 
Gri ,ayak şapka 
Lacivert şayak şapka 
kırmızı çuha şapka 
Denizciler için siyah ser; şapka 
koyu lacivert şayak tayfa şapkası (Bere) 
~eyaz keten şapka 
:Sei l:eten şapka 

Senede 
takriben 
2600 takım 

260 adet 
350 
200 

!1000 
200 
200 
100 

1200 
10 
10 
10 

9 
s 
s 
3 
7 
5 
5 

90 
30 
30 
15 
16 
10 
10 

1800 
1400 

7 
isoo 
1000 
800 
100 
10 

7 
'16 
90 

,. .. 
takım 

adet 

"' .. 
takım 
adet 
adet .. 
takını 

adet .. .. 
takını 
adet 

" takmı 
adet 

'"' ., 
takım 
adet; .. 

N .. 
•• 
• .. 
H 

" .. 
MI 

h. 

.: 
,, 

2-5474 
Yekfuı 
Lira 
53300.-

2766.40 
2408.-
596.-

13000.-. 
1386.-
820.-
107.-

17940.-
76.-
51.70 
21.80 

' 184.50 
53.20 
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HER YERDE 
PERAKENDE :, 

TOPTM • • 

LiTRESi 

40 Kuruş 
"" ' 
r r rı 

ASGARi 25 UTRE ·ALINMAK OZERE: litresi 35 kuruş 
CEN~~ AND 

KAVAKLIDERE SARAP 
' FABRiKASI 

ANKARA 

Yeni SİNEMALAR ·Halk 
BUGON GÜNDÜZ 
AVE MARIA 

Benjamino Gigli - Kate Von Nagy 
Gece 

MODA ÇILGINLARI 

William Powell - Bette Davis 
Meraklr mevzuu, muhteşem dekorlarile 

mevsimin en muvaffak eseri 
Programa ilaveten: FOKS JURNAL 

BUGÜN BU GECE 

POMPE1N1N SON GÜNLERi 
Sinemacılığın bir harikası olan bu 

büyük tarihi eseri muhakkak görünüa: 

Programa ilave olarak: DİNARLI 

MEHMED ile; CİMLONDOS'un 
heyecanlı çarpışmaları 

Halk matino8inde: LİMANSIZ GEMİ 
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Ankarada, bu pazar günü, Ulus f otograf cısının 
. ' 

tesbit ettiği türlü enstantaneler 

Diğer sayfalarınııi<ltı olmnclu ğu ii::sere. <liin, şelı rimiz<le son • 
b ulrnr at yarışlarının sck i::sincisi, ipoclrıJmda, biiyiik bir kalabalık 
huzuru11da ve <,;ok giizel bir lwva da yapıldı. Yukarıki enstantane
ler, yarışlarda bulunan Kamutay Bu,. 1uınmı, Başbakanımı::sı, lla
kanlarımızı, Sovyet Bii)·iik Elrisi ile El(.'ilik miisteşarlnı, tribiin
lerdım birini ve ·yarı§lardan ikitJi nin bitişini göstermektedir. 

Ankaranın aldığı iir tayyareye, dii.n eski yarış meydanında ya pıldığmı diğer say/alarımız.<la 
(jğrendiğiniz ad konma törenim' aid birkar resmi yukarıya koy yoruz. Resimler, bli münasebet• 
le nutuk söyli):enleri, tayyareleri n pilotlara teslimini ve törende bulunanları göstermektedir. 

Diin yapılan futbol maçların dan ild enstantane: resimler luılr cirnrmda, halecinin sıkıştırıldığı 
bir anda ve top salıa ortalarında dola~tığı aırada ve geç vakit alu; mıştır. 


