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Son haberlerimiz 
dördüncü sayfada 

, 
HER YERDE 5 KURUŞ 

KAMUTAY, DUN, BEŞiNCi DEVRESiNiN iKiNCi SENESiNE, 
-· 

ULU ONDERIMIZIN SOYLEVI iLE BASLADI. 
Sayın millet vekilleri, 

Sizi, sevgi ve saygılarımla se
lamlıyarak, beşinci devrenin ikin· 
ci senesini açıyorum. 

Derhal, söylemeliyim, ki, bu 
seneki çalışmalarınızın, dci, menı
leket ve millet işlerinde, yeni iyi
likler ve ilerlemeler yapacağına 
kaniğim. 

Geçen yıl, Türk milleti, huzur 
v~ :.ükun içinde, milli ve ınsani 
ülküye aşk ile kopn kuvvetli ve 
çalıskan bir varlrk gösteriyordu. 

idarede ve adliyede yeni kanun
ların ve yeni letkilatın vatandaıı 
sevindiren neticeleri görülüyordu. 

Ekonominin her sahasında ve 
memleketin her tarafında, Türk
ler, kendilerine ve Devletlerine 
tam bir güven içinde çalıfıyorlar
dı. 

Cümhuriyet, yeni ve sağlam 
esaslariyle, Türk milletini emin ve 
metin bir ist1kbal yoluna kovduğu 
kadar, asıl, fikirlerde ve ruhlarda 
yarattığı güvenlik itibariyle, büs
bütün yeni bir hayatın müjdecisi 
olmuttur. Seneler geçtikçe, milH 
ideal verimleri, güvenle çalışma
da, ilerleme hevesinde, milli bir
lik ve milli irade şeklinde, daha 
iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bi
zim için çok önemlidir; çünki, 
biz, esasen milli mevcudivetin te
ınelini, milli şuurda ve milli bir
likte görmekteyiz. 

Halk ile Hükfunet arasında.ki 
yakınlık ve beraber çalısına gay
reti, ayrıca. memnuniyeti mucip 
bir scyiyededir. Bu hususta parti
mizin feyizli önderliVini ehemmi
yeti,,. kaydetmek isterim. 

idari veva ekonomik tedbirle
rin iyi tatbiki ve tatbik neticeleri
nin iyi anla~ılması için, halkın hii
kfunete yardım etmek hevesi, if • 
tihar olunacak bir tezahürdür. Bu 
nıMğ vaziyet, Türk milletini iler
letmek ve Türk vatanmı imar et
mek için, cok verimli ve çok esu
b bir amildir. 

Devleti ve hükUıneti kendi ma
L ve koruyucusu tanımak, bir mil
let için büyük nimet ye mazhari
-YE Uir • Türk milleti bu neticeye 
Cümhuriyette varmıt ve her sene 
'bt ıun artan semerelerini görmüt 
ve göstermiıtir. Milletimizin, mad
di ve manevi huzuruna, her ıey
-den fazla ehemiyet verişimizin, 
nekadar yerinde olduğu anlaşılı

yor. 

Arkada~lar, 

ilk tahsilin yayılması için, sa
'de ve pratik tedbirler almak yo-
lundayız. tik tahsilde hedefimiz, 
hunun umumi olmasını bir an ev
vel tahakkuk ettirmektir. Bu ne
ticeye varmak, ancak, fasılasız 
tedbir almakla ve onu metodik 
tatbikle mümkün olabilir. Milletin 
başlıca bir i~i olarak, bu mevzuda 
İarar etmeyi lüzumlu görüyorum. 
Sanğat ve teknik mekteplerine 
rağbet artmıftır. Bunu sevinçle 
aöylerken, her türlü teşviki arttır-

-inak lazım olduğunu da ilave et
bıek isterim. 

Yüksek tahsil için, Ankara Oni
"'eristesini tesis etmek yolunda, 
'frb Fakültesine de batlıyarak, 
)eni ve en külfetli hamlenin abl· 
lbaamı dilerim. 

Güzel aanğatlara da alakanızı 
temden canlandırmak isterim. 

Ankara'da bir Konservatuvar 
"9 bir T amil Abc:lemiai kurul-

makta ohnasmı 
zikretmek, benim 
için bir hazdır. 

Güzel aanğat
lann her ıubesi i
çin, Kamutayın 
göstereceği alaka 
ve emek, milletin 
insani ve medeni 
hayatı ve çalış
kanlık veriminin 
artması için, çok 
tesirlidir. 

Başlarında kıy. 
metli Maarif Ve
kilimiz bulunan, 
Türk Tarih Ku
rumu ile Türle Dil 
Kurumunun, her 
gün yeni hakikat 
ufuklan açan, cid
di ve devamlı me
saisini takdirle ya. 
detmek isterim. 
Bu iki ulusal ku
rumun, tarihimi· · 
zin ve dilimizin, 
karanliklar içinde 
unutulmut derin
liklerini, dünya 
kültüründeki ana
Lklannı, reddolu
namaz ilmi belge
lerle ortaya koy
dukça, yalnız 
Türk milleti için 
değil, ve fakat bü
tün ilim alemi i
çin, dikkat ve in
tibahı çeken, kut· 
aal bir vazife yal>" 
makta oldukları
nı emniyetle söy
liyebilirim. T arib 
Kurumunun Ala
cahöyükte yaphğı 
kazılar neticesin
de, meydana çı· 
kardığı, bet bin 
bet yüz senelik 

·maddi Türle tarih 
belgeleri, cihan kültür tarihini yeni 
battan tetkik ve tamik ettirecek ma
hiyettedir. Bir çok Avrupalı ilimle
rin iştirakile toplanan, son Dil Ku
rultaymm lf1kh neticelerini bizzat 
gönnüt olmakla çok mutluyum. Bu 
ulusal kurumların az zaman içinde, 
ulusal akademiler halini almasmı te
menni ederim. Bunun için, çalqkan 
Tarih ve Dil ilimlerimizin, dünya i
lim alemince tanınacak, orijinal eser
lerini görmekle bahtiyar olmamızı di
lerim. 

Saym arkadaşlar, 

Ana vatana yeni kavuşan göç
men vatanda,larımızm iskanı başlı
ca iılerimizdendir. Göçmenleri iyi 
yerleıtinnek ve ıürğatle üretmen kıl
mak için, onları kafi derecede techiz 
etmeğe çalı§ıyoruz. Aldığunız neti
celer ümit vericidir. Bu milli mese
leye, tahsis edebildiğimiz vesait de
recesinde, fakat lra vermeksizin de
vam edeceğiz. 

Demiryolu inşası proğramma de
vam ediyoruz. Buna muvazi olarak, 
yol ve köprü inşaatına, daha fazla 
vesait tahsis edebilmek, arzuya ta· 
yandır. Her halde su işleri için veri
len vesaiti arttırmaya lüzum vardır. 
Şimdiye kadar muhtelif yerlerde ya
pılmıt ve yapılmakta olan ufak bü
yük ıu itleri, çok te§vik edici neti
celer vermektedir. Kamutayın, au 
itleri için yeni imkinlar aramasını 
lüzumlu görmekteyim. 

Telefon febekesi memleket için
de, bir proinm el.bilinde 1enitJe-

mektedir. Bu faaliyeti takdir ve teı
vik ebnek isterim. Y almı bir zaman
da iyi bir radyo merkezine bail ola
cağmım umanın. 

Tıc:ari hava nakliyesi itlerinin 
emniyetli, intizamlı devamım ve ge
Dİflemeaini ise, çok önemli tutmak
tayma. 

Saym Vekiller, 

Ekonomi aahr!armda milli faali
yetimizin artmaamdan ve genifleme
sinden sevinç duymaktayız. Cümhu
riyetin ekonomik tedbirleri her saha
da feyizli semereler vermektedir. 

Ziraatta kalkmmayı kolay ve ça-
• 

huk yapmak için tartlar, çok ilerle-
mif ve hazırlamnıtbr. Yeni usulde 
ve yeni makineler kullanmakta, iyi 
teşkilatla yapdacak yardunlann sür
ğatle semere vetteeğİnİ görüyoruz. 
Kooperatif teşkilatı her yerde sevil
mittir. Kredi ve aabf için olduğu ka
dar, istihsal vasıtalarını öğretip kul
landırmak için de, kooperatiften isti
fadeyi mümkün görüyoruz. 

Ziraatta hastalıklar ile mücadele i
tine daha çok ehemmiyet vermek 
lazmıclır. 

Toprak kanununun bir neticeye 
varmasmı Kanıutaym yüksek him
metinden beklerim. Her Türle çiftçi 
ailesinin, geçineceği ve çalıtacağı 
toprağa malik olmuı, bebemebal )a. 
znndır. Vatanm sağlam temeli ve İ· 
man bu esutadır. Bundan fazla ola
rak, büyük araziyi modem vuıta
larla ifletip vatana fazla istihsal 

...:. 

temin edilmesini 
tetvik ebnek iste-
nz. 

Ticaret müna· 
sebetlerimiz bu 
sene daha genİ.f
lemiıtir. Kartıhk
b genişlik ve ko
laylık, takib etti
ğimiz esasbr. lh
racatmuzm kolay
laıtmldığı yerde 
ithalatın artma
ımdan sakmnu
yoruz, bu ithalab 
arttumak ve ko
laylqtmnaia ça
lqıyoruz. Bu dü
rüst politika üç 
senedenberi tica
retimiz hacmini 
muntazaman art
bmufbr. 

Endüstri proğ
rammm tatbiki, 
ciddi olarak de
vam ediyor. Her 
yeni endüstri ese
ri, muhitine re
fah ve medeniyet, 
ve bütün memle
kete haz ve kuv
vet vermektedir. 
ikinci programın 
hazırlıklan ıevk 
ile ilerlemektedir. 

Maden iıletil-

mesi inkitaf ha
lindedir. Maden
lerimiz bizim bat
lıca bir döviz kay
nağmuz olduğu i
çin de, yüksek 
dikkatinizi cefoc 
değerlidir. -

Artvin civa
rında balar ma
denlerinden biri
nin itJemeğe bat
lamasmdan mem

nun olduk. Ergani balar Madeninin 
iflemeğe bqlUD1sm•, memleket için 
mühim bir fayda telikki ediyoruz. 
Yine memleket için pek ehemmiyet-
li bulcfuiumuz diier mesele, kömür 
havzaamm rasyonel olarak itlemesi· ı 
dir. Üzerinde bulunduğumuz ted-
L!--1 • •• ""atle • • • OU1el1D IUl't( netice VeJ'ID"IDI te-
menni ederim. 

Deniz ve deniz mahsulleri ticaret 
ve endüstrisi önemli bir mevzuu. 
muzdur. 

Tıcaret filomuzu yenilemek ve 
arttırmak teşebbüsünü memnun ola
rak kaydediyoruz. Limanlanmızda 
kifi tqkilat yapılması, umumi ma
ğazalar ve antrepolar bulundurulma
'" mukarrerdir. 

İt Kanununun tatbiki için icabe-
den tetkilabn kurulması lazımdır. 
Aynca deniz ve ziraat itÇileri için de, 
yeni kanunlar hazırlanmalıdır. 

Küçük kredi mevzuunun ehem
miyetle ele alınmasını, Büyük 
Meclisin dikkatine arzederim. 

Bu sene, Ziraat Bankasının yeni 
kanun layihası, çalııma mevzula
rmız arasında olacaktır. 

Bankaları ve kredi tevziini inzı
bata alan, kooperatifleri kuran ve 
geniıleten kanunlarınızdan sonra, 
bu yeni eserleriniz memleketin 
kredi hayatında verimli olacaktır. 

Maliyemiz, memnun olacağınız 
surette, müspet ve verimli vaziyet
tedir. Muvazeneye buaual ehem
miyet veren Büyük Meclis, her ae-

ne varidatı fazlası ile temin etme
ğe muvaffak olmaktadır. Bu sene 
de tahminlerin tahakkuk ede\ eği
ne emniyet edebilİ!iz. 
Hayatı ucuzlatmak icabetlikçe, 

vergileri indirmek siyasetine de
vam edeceğiz. Tuz, teker, çimen
to, sayım vergilerinde iki sene 
içinde yaptığınız cesurane indir
meler. her bakımdan fay dalı ol· 
ınuıtur. 

Bu sene hem ilk ihtiyaçlardan, 
hem eaub kuvvet vasıtalarından 

olan petrol ve miiftaklan üzerin
deki resimlerden genit mikyasta 
indirme yapmağa muvaffak olma· 
nızı dilerim. 
Bundan bqka, vergi usullerinin 

ıslahı çarelerinin aranmasına ela 
ehemmiyetle devam olunmalıdır. 

lyi usul ve iyi tatbikin memnun 
edici neticelerini vatandq, hiç bir 
itte vergi mevzuu kadar huaaai
yetle takdir etmez. 
Diğer taraftan vata?datın hazi· 

neye kartı mükellefiyetinin, en 
mühim vazifesi olduğunu anlat
mak için, yorulmamak lazmıdw. 
Şüphe yoktur ki, bahusus devletçi 
ve halkçı olan bir idare ve ekono
mi hayatında, hazinenin kudref ve 
intizamı, baıbca mesnettir. Cil .n• 
huriyetin kudreti de her sahada ve 
milli müdafaa sahasında. ihtiyaç
larını kar§ılayan Hazinesinin in
tizamındadır. Gelecek yıllar için 
de Hazinenin kudretini mubafaZll 
etmek, sizin en mühim itiniz ola
caktır. Milli paramızın filen müs
takar olan kıymeti muhafaza olu
nacaktır. 

Aziz arkadaşlar, 

Milli mudaf aa vasıtalarına se
nelerden beri verdiğimiz ehemmi· 
yetin yerinde olduğunu, hadiseler 
her gün göatermektedir. Ordumu. 
zu en yeni vasıtalarla mütemadi· 
yen techiz etmeğe çalıfıy&ruz. 
Yük.tek kıymetini arlbnnağa ver· 
diğimiz ehemmiyet iae, daha zi· 
yadedir. 

Ordunun çalışmalarından ve bü, 
tün milletin vatan müdafaası için 
severek ve istiyerek çahtmak ıev
kından memnunuz. 

Deniz ıilablarma ehemmiyet ve
riyoruz. Denizcilerimizin iyi ıili.h
lı ve iyi talimli olarak hazırlanma
lan büyük emelimizdir. 

Hava ordusuna sarfettiğiniz him. 
meti arttırmanızı dilerim. Yeni bir 
programın tatbikat devresinde bu
lunduğumuz için, hava kuvvetleri
miz arzumuz derecesinden henüz 
uzaktır. Kuvvetli bir bava ordulU 
vücuda getirmek yolunda iyi ne
ticelere doğru emniyetle yürümek 
te olduğumuzu ifade ederken, ha
va taarruzlarına kartı milletin ha
zırlanması için de ayrıca alakanı
zı uyandırmak isterim. 

Bu sene içinde arsıulusal bakun
dan bizim için mesud hadiseler 
oldu. 

İngiltere Kralı S. M. Sekizinci 
Edvard'ın mütenekkiren ziyareti· 
ni ve Boğazlarda yeni rejimin 
(Montrö) Mukavelesinin derpif 
ettiği veçhile tatbike baılandığı· 
nı, bunların batında olarak zikret
meliyim. 
Tanıtmakla bahtiyar olduium 

lngilizlerin Büyük Kralile aramız· 
da husule gelen dostluğun, millet. 
lerimizin temayülibna uygun o-

- Sayfayı çevirim• -
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larak, iki Hükumet arasında filen 
inkişaf etmekte olan samimi mü
nasebat üzerinde hayırlı tesirine 
tüphe yoktur. 

Türkiyenin hakkını teslim et
mekle yiıksek doıtluk ve anlayıf 
gösteren (Montrö., Mukavelesi 
akidleri, aynı zamanda kritik de
v~ eden anıuluaal durumun bu 
önemli devresinde, istikrarı ıçın 
herkesin çalışması icap eden umu
mi Mılh it ine de değerli hizmet et
mit oldular. 

Tarihte birçok defa münakaıa 
ve ihtiras vesilesi olmuş olan Ba
ğazlar, artık tamamile Türk haki
miyeti idaresinde, yalnız ticaret 
ve dostluk münasebetlerinin mu
vasala yolu haline girmiştir, bun
dan böyle muharip herhangi bir 
devletin harp sefinelerinin Boğaz. 
)ardan geçmesi memnudur. 

Bu münasebetle, karada ve de
nizde Büyük Komşumuz Sovyet 
Rusya ile aramızdaki, onLeş sene
denberi her türlü tecrübeden geç
mit olan dostluğun, ilk gündeki 
kuvvet ve samimiyetini tanıamile 
muhafaza ederek, tabii inkişafın
da devam ettiğini beyan etrnel:le 
de, ayrıca memnuniyet duyarım. 

Bu sene içinde, Af ganistanm 
kıymetli Hariciye ve Harbiye Ve
zirlerile görüpnekten de memnun 
oldum. 

Dost ve müttefik Yugoılavya
nın Yüksek Başvekil ve Hariciye 
Nazırının Milli Bayramımızda ara
mızda bulunması, bize ayrı bir se
vinç verdi. 

Balkanlılar arasındaki karde!
liğin larsini, bizim ötedenberi baş
lıca emelimizdir. 

Türk - Yugoslav bağlılığı bunun 
esaslı bir tezahürüdür. 
Diğer müttefiklerimiz ve dost

larımız ile de temaslarımız, daimi 
ve tamimidir. Balkanlarda, Garbi 
Aıyada ve Şarki Akdenizde mev
cut sulhun devamı, ~ki Dünyanın 
bir çok diğer yerlerine nisbetle, da
. ha emin görünmektedir. Türkiye
nin bütün devletlerle münasebet-
lerinin iyi olduğunu, memnuniyet
le kaydederim. 

Bu sırada, milletimizi gece gün
düz me!gul eden başlıca büyük 
bir mesele, hakiki sahibi öz Türk 
olan "lıkenderon - Antakya'' ve 
havalisinin mukadderatıdır. Bu
m.an üzerinde, ciddiyet ve katiyet
k durmaya mecburuz. 

Daima kendisi ile dostluğa çok 
ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile 
aramızda, tek ve büyük mesele 
budur. Bu işin hakikabnı bilenler 
Ye hakkı 1evenler, aldkamızın Jid
detini ve samimiyetini iyi anlarlar , 
ve tabii görürler. 

Önümüzdeki sene, müza!tereler 
ve silahlanma yarııları ile büyük 
bir hazırlık seneai olacağa benzi
yor ••• Devletler arumdaki ihtilaf
larm anla,malara varmasını sami
miyetle dileriz. 

Sayın Millet Vekilleri. 
:A.iD' ve önemli itleriniz, aize, 

millet yolunda, esaslı hizmetler 
hazırlamaktadır. Milletin 1evgile
ri, hayırlı ve fay dalı çal'!Dlalan
nızda sizinle beraberdir. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 1 (A.A.) - İkisi dün gece 

•e ikisi bugün olmak üzere dört hafif 

yer sarsıntısı olmuştur. Ziyan yoktur. 

Pıı:IJlJO aawc san ,, o sıo ~ 

Nöbetçi eczaneler 
1.11.936 dan 31.12.936 ak§amına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

ı - Pazar Merkez Eczanesi 

2 - Pazartesi Ankara eczanesi 

3 _ Sah Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk Eczanesi 

5 - Perşembe Ege eczanesi 

6 _ Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 _ Cumartesi İstanbul eczanesi ------. tJiJDIJl1'JO'SP;PW'sJ)(PI.9 sawxaıwı 

P~t t··rk 
El iş e~i ve kü~ük 

• • • sanatlar sergısmı 
ziyaret buyurdular 

Atatürk dün saat 17 de "Elişleri ve 
küçük santlar sergisini'' ziyaret buyur

muşlardır. 
Büyük Önderi sergievinde iktisad ve-

kilimiz B. Celal Bayar karşılamışlar ve 
sergiyi gezerken beraber bulunmu~lar

dır. 

Reisicumurumuz gezdikleri ve gör
dükleri eserlerle alakalanmışlar ve ser
gi memurlarının izahlarını dinlemişler. 

dir. 
Tezhib kısmında, 3318 sayı ile teşhir 

edilen, güzel sanatlar akademisi talebe
sinden B. Muhsinin yaptığı tabak tezyi
natı üzerinde durmuşlar ve dört köşeli 
türk motiflerinin eskiliğini ve tarihi ma
nasını işaret buyurmuşlardır. 

Topl:apı müzesinden gelen eserler 
hakkında alakadarlardan ayn ayn so
ruşturarak verilen cevablara, ikmal edi
ci tarihi mütalaalar ilave etmişlerdir. 

Atatürk sergide bir buçuk saat ka
dar kalmışlar ve dönüşlerinde B. Celal 
Bayara sergiyi enteresan ve enstrüktif 
bulduklarını, beğendiklerini söyliyerek 
sergiyi hazırlıyanlan tebrik etmişlerdir. 

Malatya - Hekimhan 
hattı işletmeye açıldı .. 
Hekimhan, 1 (A.A.) - Bugün 12 de 

Malatya - Hekimhan hattı işletmeye tö
renle açıldı. Hekimhan istasyonunda bin
lerce halk toplanmıştı. Hatibler cumuri
yetin feyizleri ve Atatürk'ün büyüklü. 
ğU üzerinde heyecanlı sözler söylediler. 
Bu sözler halkın coşkun ve heyecanlı 
alkışlariyle bir çok defalar kesildi. 

Türkiyenin çelik ağlarla örüldüğünü 
görerek coşan bir köylü bugünkü reji-. 
mi ve faydalı müsbet işlerini heyecanla 

anlattı. 

ULUS 

B. Stoyadinoviç 
Dün İstanbulda 

muhtelif ziyaretler 
yaptı 

İstanbul, 1 (A.A.) - Yugoslavya 
Başvekili Ekselans Stoyadinoviç ve re
fikaları bugün İstanbul valisi Üstün
dağ'ın misafiri olarak öğle yemeğini 
Büyükadada Kalipso otelinde yemişler 
ve bu münasebetle ada etrafında bir ge
zinti yapmışlardır. 

Yemekte Başvekilin maiyeti erkanı 

ile mihmandarları hazır bulunmuşlar

dır. 

B. Stoyculinoviç, Bn. Eribenin 
mezarına çelenk koydurdu 

Yugoslavya Başbakanı ve Dış İşleri 
Bakanı Dr. Stoyadinoviç"in emri ile, 
Yugoslavya elçiliği, iki gün önce bir 
kazaya kuıban giden genç kadın para
şütçü Bn. Eribenin mezarına bir çelenk 
koymuştur. Çelengin üzerinde B. ve 
Bn. Stoyadinoviçin isimleri yazılıdır. 

Muhterem misafir Fener 
patrikhanesinde 

İstanbul, 1 (A.A.) - Yugoslavya 
başvekili ekselans Stoyadinoviç refikası 
ve maiyetiyle birlikte 11 de Fenere gi
derek İstanbul rum patriğini ziyaret et
mittir. Rum patriği bir nutukla Yugos
lavya ba~vekilini selamlamış ve ekse
lans Stoyadinoviç te mukabel~ etmiştir. 
Patrik Yugoslavya başvekili ve refika
sının boyunlarına birer haç takmıştır. 
Saat 12.30 da rum patriği Perapalaaa 
gelerek ekselansa iadei ziyaret etmiştir. 

Denizli sporcularının 
eğlentisi 

Gençlçr arasında bisiklet 
yarışı 

Denizli, 1 (A.A.) - Bugün Denizli
de bulunan bütün spor kurulları çay ba
şında idman yurdunda toplanarak C. H. 
Partisine bağlanmaları şerefine büyük 
bir eğlence yapmışlardır. Ba münasebet
le söz söyliyen hatibler partiye sevgi ve 
saygılarını izhar eylemişlerdir. 

Erzincanda at yarışları 
Erzincan, 1 (A.A.) - Bugün sonba

har at yarışları yapıldı. Birinci tay koşu

su idi. Mesafe 1400. İsmail Suzani bi

rinci, Sabrinln Dilberi ikinci, Hasanın 
Dervi'i üçüncü geldiler. İkinci koşu: 
Mesafesi 2200 idi. Cemalin bilgisi birin
ci, süvari teğmen Zekinin Alpı ikinci, 
Ömerin Şahini üçüncü geldiler. 

Üçüncü koşu: Mesafe 3000 metre i. 
di. Cemalin Bilgisi birinci, Ömerin Şa
hini ikinci, süvari teğmen Zekinin Al
pı üçüncü geldi. Yarışlar çok iyi bir ha
vada ve kalabalık seyirci bl"flsmda ya
pılmıştır. 

:CllC\OIDIJTIJIJS Ol!.~ aJQ01l1W 

Ulu~ l)inası i~in proje tanzimi 
ULUS gazetesini yeni ve geniş hacim 

de basmak üzere Almanyaya büyük bir 
Rotatif makinesi ve strotipi tesisatı 

11111arlanauştır. Bunların yerleştiril • 
mesi ve çinkografi atölyesinin genişle
tilmesi için Ulus binasında esaslı deği
şiklikler, bir kısım ilaveler ve aynca 
depolar yapılacaktrr. Buna aid proje
lerin hazırlanması için mimarlarımızın 
müracaatını bekliyoruz. Tatbik edilen 
proje uhibi için mevcud şartname da
hilinde bazı faydalar temin edilmiştir. 
Her gün 9 dan itibaren müracaat edilir. 

sıc~saan• 

.. -- .; 

Ankara bölgesi bisiklet ajanlığı, tef

vik makaadiyle genç bisikletçiler ara
sında tertib ve evelce bildirdiği muka
vemet birinciliğini dün sabah saat do

kuzda yaptı. 

Yarış emniyet anıtından başlamı9, 

TaŞhan • Baraj • Taşlıan • Gazi Çiftli· 

ği yolu takib edilerek Orduevi önünde 

nihayet bulmuştur. 46 kilometre tuta

rında olan bu mesafeyi genç bisikletçi

ler, zaman zaman süratlerini kırk, kırk 

beş kilometreye kadar çıkartarak takib 

otomobillerinde bulunan meraklılara 

çok heyecanlı dakikalar yaşatmışlar· 

dır. 

Kısaca denilebilir ki, genç biaiklct

çilerimiz, dört aylık bir çalışmadan 

aonra bugünkü yarışta elde ettikleri re

kor, kısa mesafeler üzerinde ağabeyle

rinden hiç de geri kalmıyacaklarını is· 

bat etmişlerdir. 

Teknik netice: 

Birinci Güvenç spordan Nuri Kuş 

bit- saat on üç dakika, ikinci Ankara 

Gücünden Nuri Tuncel elli metre ge

ride, üçüncü Demir Spordan Yakub 

Döngel ikinciden bir metre geride 46 

kilometrelik yarış bir saat 13 dakikada 

bitmek suretiyle saatte vasati 37 kllo

metre 860 metre sürat teıxıin edilmiştir. 

Genç bisikletçileri bu muvaffakıyet

lerinden dolayı tebrik ederiz. 

Ajanlık gelecek pazar gen~ler ara

amda bölge sürat birinciliğini yapacak

tır. 
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16 Şaban 

20 İlkteşrin 

Hıdırellez 

Güneşin doğması 

Güneşin batması 

1355 

1352 

181 

6,32 

17,07 

- Maltaya gönderilen vatandqlar yurdlarına ka
vuştular (921) 

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

- Ankarada Anadolu kulübü açıldı (926). 

- Türk gazeteciliğinin 100 üncü yıldönümll kut-
landı {931). 

- Karadenizde bilyük fırtına oldu. Birçok kayık 
ve mavna battı (935). 

t 
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Poligondaki atış müsabakaları 

Evvell<l gün biten abşlarm teknilc 
neticelerini yazıyoruz 

Birkaç gündenberi Ankara atış poli
gonunda devam etmekte olan müsaba
kalar sona ermiştir. Netice fudur: 

1 - Talebe arasında müsabaka: 
Bu müsabakaya 4 atıcı yazılmı~tı, 

12 ve 20 metreden 6 ve 22 lik tüfekler
le 10 ar mermi atılacaktı. 1 inci müka
fatı almak için en az yüzde 80, ikinci 
mükafatı almak için en az % 65, üçün
cü mükafatı almak için en az % 50 pu
van almak şarttı. Bu müsabakaya 2 atı

cı girdi. 98 puvan alarak Ömer İnönü 
1 inci 54 puvan alarak Erdal İnönü 
3 üncü mükafatı aldı. 

2 - Yüksek mekteb talebesile halk 
partileri gençlik teşkilatı azalarına mah· 
sus müsabaka: 

20 metreden 22 lik nişan tabancasiy
le ve 20 metreden i,65 bravnig tabanca
ıiyle ve 30 metreden 22 tik nişan tüfek
leriyle ve talebe atışındaki şerait daire• 
sinde olacaktı. Bu müsabakaya 1 atıcı 

yazılı idi. Fakat müsabaka günü gel
medi . 

3 - Bayanlar arasında: 
20 metreden 22 lik nişan tabnacasiy

le ve 15 metreden 6,35 bravn~g tabanca
siyle ve 30 metreden nişan tüfekleriyle 
yapılacaktı. 3 Bayan yazılmıştı kimse 
gelmedi. 

4 - Amatörler arasında yapılan muh
telif müsabakalara 58 atıcı yazılmıştı. 

41 atıcı müsabakalara girdi. Bunlardan: 
A - 22 lik nişan tabancasiyle 25 

metreden gene aynı şartlar altında ya
pıldı 55 puvanla Cavit Apayık 3 üncü 
mükafatı aldı, ı inci ve 2 inci mükafa
tı kimse alamadı. 

B - 50 mereden muhtelif tabanca
larla yapılan mi.isabakalarda 1 inci de· 

Ruaya mekıubları: 8 

l\1ua11imlerimiz 
Türk muallimlerinin 14 eylUl saba

hı Yaltadan otomobillerle giderek ziya
ret ettikleri Kurpati prevantoryomu; 
modern üsHibtaki binalariyle, garb mem
leketlerinin yeni deniz - şehirlerinden 
bir parça gibidir. Sahile çok yakın ola
rak birkaç yıl önce yapılmış olan iki 
katlı iki büyük binanın düz ve ziynet
siz cephelerinde uzun teraslar var. Bu· 
ralara her odanın geniı penceresi ve 
kapısı açılıyor. OdaJar; tatlı bir ışık, te
miz ve ılık bir hava ile dolu. 

Kurpati, sovhozların tedaviye muh
taç memurlarına tahsis dilmiştir. Sov • 
yet rejiminde, doğrudan doğraya dev• 
let idaresince ücretli memur ve ifçile -
re yaptırılan ziraat şubeleri vardır. Bun· 
!ara sovhoz adı verilir ki kuruluşu ve 
işleyişi itibariyle bunlara büyük devlet 
çiftliği denebilir. 

Kurpati prevantoryomunun açık 

hava tiyatrosu tamamlanmak üzeredir. 
Mualimlerimiz buradan otomobillerine 
binerek gene garb istikametine devam
la Yalta'ya 17 kilometre mesafede olan 
Alupka müzesini ve prevantoryomunu 
gezmişlerdir. Burası Kınm sahilinin en 
güzel bir parçasıdır. Şimalini 1200 met
re irtifadaki (yayla) adını taşıyan yük
sek ve dik bir dağ kapamaktadır. Alup
ka'da binalar bol ağaçlı geniş bir par • 
km içindedir. Parkta bol çam. aelvi, 
kestane ve bir de mantar ağacı vardır. 

Birçok suni havtızlar ve membalar, 
yeşillikler arasına meharetle aerpi9tiril
mişlerdir. 

Alupb'da müze yapılan en büyük 
bina K.uun umumi valisi Vorontov ta• 
rafından 1830. 1837 araaında bir ingili.z 
mimarına yaptırılmıftır. Binanın ıimal 

cephesi ingiliz gotiği, cenub cephesi ise 
Hind üılUbundadır. Cenub cephesinden 
denize doğru inen terasların iki tara
fına mermerden yapılmıt tabii ceu
mette iki aralan heykeli konmuttur. 
Denizle bina arasındaki park kısmı i.ae 
gayet güzel tarhedilmiftir. 

Muallimlerimiz bu parktan teraslara 
do2ru c;ıkmqlar ve deniz cephesinin aol 

rece mükafatı alabilmek için en az ~ 
50, ikinci mukafatı almak için % 35, Ü• 

çüncü mükafatı alabilmek için de en 
az % 15 puvan almak lazımdı. 1 inci va 
2 inci mükafatı kimse alamadı, 19 pu• 
vanla Yaşar Yalçınkaya 3 üncü müka• 
fatı aldı. 

C - 50 metreden ni~an karabinasiy .. 
le ve talebe atışındaki yüzde puvanları 
kazanmak şartiyle yapılan müsabakada 
1 inci mükafatı kimse alamadı, 2 ine~ 
mükafatı 77 puvan1a Kazım Rıza ve Ü• 

çüncü mükafatı da 68 puvanla Şükrü 

Bozkurt aldı .• 

5 - Sürat atışı müsabakası pek he
yecanlı ve neşeli oldu. Altı boy hedefi., 
ne en az 15 saniyede hepsinde vuruş 

olmak şartile 6 mermi sıra ile atılacak 
ve puvan itibariyle en fazla sayı alan• 
lar sırasiyle 1 inci, 2 inci, 3 üncü ola• 
caklardı. Eyi bir muvaffakıyetle bu 
müsabahda Cavit Apayık 1 inciliği. 
Kazım Rıza da 2 inciliği aldılar, 3 Ün• 
cülüğü kimse kazanamadı. 

Müsabakalarda muvaffak olanlara 
mükafatları ayrı ayrı dağıtıldı ve ayrı• 
ca kendilerine poligona üye olmak ha~ 
kını veren birer de rozet verildi. 

Sayın Ankara halkının ve c:.umurl
yet bayramı dolayısiyle Ankaraya goo 
len vatandaşların poligona ve müsaba
kalara gösterdikleri alaka her türlü ta» 
dirin üstündedir. Eski ve lüzumlu bir 

türk sporu olan atıcılığa karşı gösterS. 
len bu isteği nazarı dikkate alan İnhj..' 
sar idaresi müsabakaları sıklaştıracaJC• 

trr. Atıcılarımızın şimdiden hazırlana
caklarına ve önümüzdeki müsabakalal'IO 
da daha iyi netice alacaklarına şüpha 

etmemekteyiz. 

Kırım sahilleriııde 
kısmındaki methaldcn girerek binayı 
gezmişlerdir. 

İlk iki salonda da 19 uncu asrın illı! 
yarısına aid mobilyeler ve resimler var• 
dır. (Serasker salonu) denilen üçüncü 
mavi salon ise şark üslUbunda döşen • 
miştir. Buradan Vorontov ailesinin 
büstleri bulunan kışlık bahçeye geçi • 
liyor. Bahçe binanın merkezine düt • 
mekte olup denize açılan küçük bir ka• 
pı ile cephedeki büyük kubbenin altına 
geçilmektedir. Dıvarlarda ve kubbede• 
ki kCifi yazılarla arabesk tezyinat bu • 
rasını bir hind mabedinin methali hali,.. 
ne koymuştur. 

Kırım sahillerinde şark mimarisinin 
taklidine çok özenilmiştir. Yalta yakı • 
nmdaki Dilber prevantoryom da İran 
tislQ.bundadır. Kı91ık bahçeden sonra 
müze binasının sağ tarafına geçilmek • 
tedir. Burada bir reıim galeri~i, bir ça• 
lışma odası, bir Çin salonu vardır. 19 
uncu asra aid mvbilyeler ve resimleıı 

hakikaten yüksek kıymettedir. 
Rehberlerin vaktiyle 1200 tuvaletin 

muhafaza edildiğini söyledikleri uzwı 
bir gardrobdan geçilerek binanın sağ 

ucundaki büyük kütüphaneye giriliyor .. 
Kütüphane daha çok fransızca eserler • 
le dolmuştur. Ancak rafların ve vitriftııl 
terin iizerine büyük rus piri PUfkin'iıı 
hayatına aid bir çok resimler, krokitec 
ve 'el yazılan asılımftır. Kütüphanede 
bu tertibatın yapılmaıı Kuımda manft 
olarak oturan ve bu saraya da gelmi§ oıı 
lan Putkin'in hatırasına hürmet içindif4 
Pu,kin'e Çar birinci Nikola'nm bu sa
rayda bulunan büstünü nasıl bulduğu • 
nu sormuşlar : "aalı gibi soğuk ve ma • 
nasız" demiş. Puşlrin'in çarlık idare.f 
için beslediği iıyankir rubu, yalnız bd 
sözler değil, kütüphaneye aaılmı9 re
simlerdeki menfa yerleri de ifade et • 
meetedir. 

Kütüphanede de, her yerde olduğd 
gibi Lenin'in bir büstü ve Stalin'in bit 
resmi vardır. Büstün altında aahibinill 
ıu yazıları okunuyordu: 

" Proleter kültürü esk.i kUltürü tr 
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Dün açılan Kamutay, • • • 
reısını ve divanıni seçti reislik 

Cumur Reisi Atatürk dün mutat se
nelik nutuklarile Kamutayın beşinci in

tibah dervesinin ikinci toplantı yılını 

açmıştır. Kamutay bu münasebetle bay• 

raklarla donatılmı§ ve bu toplantıda bü

tün vekaletler ve daireler ileri gelenle

riyle ordu büyükleri de bulunmakta i
diler. Davetli olarak kalabalık bir din

leyici kütlesi bütün meclis localarını ve 

toplantı salonunda ayrılmış olan yer

leri -'oidurmuş bulunuyorlardı. 

Kamutay Başkanlığına yeniden seçilen 
B. Abdülhalrk Renda 

Kordiplomatiğe ait localarda bütün 

büyük ve orta elçilerle bu elçilikler i

leri gelenleri ve cumur reisliği locası 

yanındaki locada da Sovyet Rusya Qs. 

saoviakbim kurumu başkanı korgeneral 

Eidemann ile Sovyet Rusya büyük elçi· 

si Karahan ve general Eidemannm refa· 

katinde bulunan zevat hazır bulunmak

ta idiler. 

Saat 14 de Reis vekili Refet Canıtez 

riyaset makamını işgal ederek yokla

ma yapılmış ve neticede ekseriyet bu

lunduğu anlaşıldığından Cumur Reisi 

mamiyle öğrenmek demektir." 

Alupka sarayının diğer odalariyle 

dairelerinde 200 kişi istirahat etmekte· 

dir. Burası Sovyet Maarif Komiserli • 

ği emrindedir. Esasen Kırım sahillerin

Çeki prevantoryomların çoğu maarifin

dir. Alimlerle sanatkarlara tahsis edi· 

len Gaspıra ve Karaağaç'daki büyük 

villalardan başka Yaltamn şarkındaki 

büyük Artek çocuk müessesesi ile Yal

ta'nın 40 kilometre garbındaki Semiz 

çocuk yuvası da maarife merbuttur. 

"Artek" mevsim hasebiyle tatil edil • 

miş bulunduğundan muallimlerimiz 14 

eylfıl gecesi semiz çocuklarının bir 

gece eğlencesinde bulunmuşlardır. Ço

cukların rejimi ve şefleri takdis eden 

şarkıları arasında vakit çok istifadeli 

ve eğlenceli geçmiştir. 

15 eylUI saat onda Acariston adlr 
vaprla Yaltadan hareket eden muallim
lerimiz tekrar Sivastopola uğramışlar ve 
burada Kırım muallimleri murahhasla -
rmın kolay anlaşılan dilleriyle tatlı 

hasbıhaller yapmışlardır. Muallimleri
miz; şirin Kırım sahillerinin ılık bava· 
sı içinde geçen üç günün tatlı hatırasr 
ile 16 eylı11 akşamı Odesaya gelmişler
dir. 

Kırım sahilleri eski rejimde çar ai
lesiyle zadeganın zevk ve sefahat yeri 
idi. Sovyet rejimi burasını balkın sı -
hat ve istirahatine tahsis etmiştir. Dev
let teşekküllerinin seçip gönderdiği me
murlardan başka, kendi tasarrufiyle ta• 
tilini burada mahalll belediyeye aid 
otellerde az bir ücretle geçiren birçok 
kimseler de vardı. İki büyük otel tu • 
ristlere ayrılmıştır. !ntourist denilen 
devletin seyahat müessesesi Kırım sa • 
hillerine birçok yabancıları da getir -
mektedir. İnturist rehberlerinin spritü
el insanlar olduğunu evvelce de yaz
mıştım. 

Onların naklettiğine göre Kırım sa
hilindeki iki kayadan birine ''Papas ka
yası,, öbürüne de "mucize kayası,, de
nilmekte idi. İnkılabtan sonra itikaller
le papas kayası denize yuvarlandı. Bu 
kendisine anlatılan bir fransız turist 
"kaya papas, Sovyet rejiminin dine 
kraşı propagandalarına tahammül ede
memiş, bu asrın papası olmadığını ken
dini denize atmakla isbat etmiş" demiş-

tir. *** 

Atatürk saat 14.10 da toplantı salonu
na girmiştir. 

Büyük Şefin salona girişleri bütün 
mebuslar ve diğer hazır bulunanlar ta· 
rafından ayakta ve alkrşlarla karşılan· 

mış ve bu tezahürat Atatürk riyaset ye· 
rine çıkıncaya kadar devam etmiştir. 

Cumur Reisimizin, bütün bir yıl i
çinde yapılmış olan işlerin verimlerini 
ve önümüzdeki yılda millet ve memle
ket bakımından yapılması lüzumlu o
lan kültürel, sosyal, ekonomik ve finan
sal işler üzerindeki yüksek ditektifleri
ni bildiren ve sıksık alkışlanan nutku
nun bilhassa arsıulusal münasebetleri· 

mize ait kısımları, büyük bir alaka ile 
takib edilmiş ve bu arada, hakiki sahibi 
öz türk olan "İskenderon • Antakya,. ve 

havalisinin mukadderatı üzerinde bütün 
türk milletinin hassasiyetini ifade eden 
kısmı bütün Meclisin coşkun tezahüra
tına vesile vermiştir. 

Bütün mebuslar ve dinleyiciler bir
den ayağa kalkarak Büyük Sefin, tilrk 

AtatUrk nutkunu müteakib aynı te· ı 
zahürat içinde toplantı salonundan çtıo 

karak Büyük Millet Meclisindeki riya-

ulusunu gece g ündüz mcş?;ul eden baş- • 
lıca milli bir meselesini tebarüz cttı . en 
sözlerini "yaşa, varol !., sesleri le ve sü-

Tevfik Fikret Sılay (Konya)~ Hasan 
Saka (Trabzon); 

tıdare amirliklerine BB. Halit Ba~ 

.ı 

re!di alkışlarla karşılamrşlardır. Kamutayın dünkü toplantısında Cumur Reisimiz açış nutkunu okurlarken 

Reis VekilJeri - Soldan sağa: BB. Nuri Conker (Gazianteb), Refet Canıtez (Bursa), Hasan Saka 
(Trabzon), Fikret Sılay (Konya) 

seti cumur dairesinde bir müddet isti
rahat buyurmuşlar ve müteakiben mec
listen ayrılmışlardır. 

Gelişlerinde olduğu gibi Büyük Mil
let Meclisinden ayrılışlarında da mec

lis önünde ve yollarda toplanmış olan 

kalabalık halk kütleleri Büyük Şefi 

selamlamışlardır. 

*** 
Kamutay dünkü toplanttsında Cu

mur Reisinin açış nutkundan sonra ri

yaset ve divan katibleri intihabatı ya

pılarak riyasete B. Abdülhalık RenJa 

(Çankm); 

rak (Bayezid), Dr. Saim Uzel (Mani• 
sa), İrfan Ferid Alpaya (Mardin); 

Divan katibliklerine de BB. Ziya 

Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh 

(Çoruh), Bekir Kaleli (Gazianteb), A· 

1i Muzaffer Göker (Konya), Naşid U· 

luğ (Kütahya), Süreyya Tevfik Genca 

(Tokat) seçilmişlerdir. 

Abdülhalık Renda, intihabı mütea• 

kib riyaset makamını işgal ederken he• 

yeti umumiyeye şu sözlerle teşekkür 

etmiştir: 

ldare amirleri: BB. Halid B 1 yrak (Baya-rrl) Rei~ vekilliklerine BB. Refet Canı

tez (Buısa), Nuri Conker (Gaziantt.b), 

"- Aziz arkadaşlar, başkanltğa telt

rar seçmek suretile gösterdiğiniz yeni 

güvenden dolayı hepinize '-."rı arrı şük

ran ve saygılarımı sunarım.,, Dr. Saim Uzel (Manisa), 

FRANSIZ GAZE • 

TELERİNE GÖRE: 

lral~ hadiselerinde 
Alman parınağı 

varmıs 
' P aris, 1 (A.A.) - Gazetelerin çoğu, 

İrak hadiselerinde alman propagandası
nın izlerini görmektedir. 

Er Nuvel, diyor ki: 
"İrakta vaziyetin altüst olmasr. bir

birinden sonra Mısır, F ilistin ve Suri
yeyi karmakarışık etmiş olan vakayi ile 

münasebettardır. 
Bütün arab memleketlerinde nazi pro

pagandasrnın tesirinin izleri var<lır.'' 
Eko dö Pari, Londra muhabirinin bir 

mektubunu neşretmcktcdir. 

Muhabir bu mektubta diyor ki: 
"Filistin hadiseleri ile Bağdad kıya

rru arasında muhakkak surette bir ralııta 

vardır. Aralıların bazı devletlerin miıse
viler lehindeki siyasetine karşı duymak
ta oldukları infialden istifadeye hazır o
lan Hitlerci Almanyanın Bağdaddaki hü
kümet darbesinde parmağı olup olmadı
ğı sorulmaya deger." 

Sul'iyeyc sı~man bakanlar 
Şam, 1 (A.A.) - Sabrk İrak bnşl.ıa

kam B. Haşimi He B Elgeylani, !rakı 
terkedebilmck için çok gii-;Hiklcr çek
misler, fakat nihayet Şama gelmiye mu
vaffuk olmuşlardır. B. Hcışimi yolıında 

devam ederek Bcyruta vasıl olmuştur. 

Harlı hakı.mı nasl öl<liirüldii? 
Kahire, 1 (A.A.) - Öğrenildi~ine 

göre, !rakın sabık h arbiye b:1kam Cnfer 
ı;.aşa Elarkcri şu Stır.:!tie ölmüştür: 

Cafer paşa. kıral<lan aldığı talimat Ü

zerine, R. Bekir Sıdkı ile mi.ıza1•erede 

bulunmak ü ,:ere yola çıkmıştı. Bu es
nada bir zabit kar:;ı sma çıkmış ve taban
casmı çeker-.k Cafer paşayı öldürmüş

tür .. 

Kısa dı§ haberler 
* Berlin, - Kanunsuz siyasi faali

yetlerinden dolayı Halle hapishanesin

de mevkuf bulunan enflasyon devrin

de bazı banknotların kıymetlendirilme

si için yaptığı m~cadele yüzünden vak

tiyle biiyük bir şöhret ka~anmış olan 

B. GU3tav Vinter, hapishanede ölü ola

rak h ılunmuştur. 

* Berlin, - Berlindeki Çin koloni
si elç "Jikle bir toplantı yaparak mare-

şal Şc.ng Kay Şekin ellinci yıldönümü

nü törenle kutlamıştır. 

* Nis - Fransrz halk partisinin tcr
tib ettigi toplantıda 500 jandarmanın 
bulunmasına rağmen di~er parti men
sublarıyle kavga çıkımş, ikisi ağır ol
mak üzere 40 kişi yaralanmıştır. * Loııdıa, - Dublin'dcn bildirildi
ğine göre, B. dö Valer Fianna Fayl'm 
yıllık toplantısında yeni ana kanunu i· 

lan edecektir. 

l 
* Milano - B. Musolini Roma ci· 

varındaki bir elektrik santralının açıf 

resmini yaptıktan sonra Sesto • San • 
Ciovanni'deki fabrikaları gezmiş, Mila• 

no gazetecileri sendikasının binasını 

da açarak şehirde bazı gezintiler yap• 

mıştır. 

* Moskova, - Moğolistan başbaka· 
kanı ve dış bakanı ticaret ve endüstri 
bakanı sovyet dış ticaret halk komise
rini ziyaret etmişlerdir. 

* Nevyork - Deniz işçilerinin gre. 
vi yüzünden pasifik denizinde vapur 
seferleri felce uğramıştır. Birçok va• 
purlar limanlardan hareket edememek
tedirler. iş bakanı greve engel olmak 
üzere Vaşingtondan Nevyorka gidecek· 

tir. 

* Paris, - Hava kuvvetlerini arttır· 
ma hakkındaki yeni program u~ak .s;ı.. 

yısmm yüzde elli ve mi.ıreltcbat me'1• 
cudunun da 10.000 nefer ve 1.000 subay 
nisbetinde arttırılmasını göz önündı 
bulundurmaktadır. 
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DüNKü FUTBOL MAÇI 

Fenerhahçe Anli.aragiicünü 1-0 yendi 
Türkiye şampiyonunun Anka ra'yı hu seferki ziyaretinden 

al<lığımız in ti balar nelerdir? 
Fcnerbahçenin bu dcıfa Ankarada En şöhretli futbol takmılarmu• 

yaptığı iki maç, Ankara ve İstanbul zın, herhangi bir sistemi de~il, basit 
futbolu hakkında geçen ilkbaharda ile- futbol oyununu dahi hakkiyle tatbikten 
ı-i sürmüş olduğumuz fikri, sanırız ki, uzak bulunduklarına inanmalıyız. 
takviye etmi~tir: Ankara ve İstanbul Seyircisi olduğumuz iki maça iştirak 

Dün Ankara Gücü • Fenerbahçe arasında yapılan maçta tribünlere bir bakış 

futbolu arasında büyük bir fark kalma
mıştır. 

Bu görüşiimüze karşr, İstanbul ku
lüplerinin ileri gelenleri: "Sab;ı,hleyin 
Ankara istasyonuna inen takımlarımız 
dinlenmeğc vakit bulamadan maç yapı
yorlar. Saha meçhulümüzdür. Ankara
nm rakımı fazladır., diyorlardL 

Bu defa bu itirazları reddedebiliriz: 
Fenerbahçe cumuriyet bayramından 
önce Ankaraya gelmiş, üç gün dinlen· 
miştir. Saha, kaç defa Ankara kulüple
riyle karşılaşmış oldukları Ankara Gü· 
c.ü sahasıdır. Rakım meselesine gelince: 
bur.un genç vücudlar üzerindeki tesiri 
kayda bile değmez. 

Fenerbahçe, cumartesi günü Ankara 
üçüncüsü ile berabere kaldı. Dün de 
Ankara şampiyonunu 1-0 yendi. Ancak, 
bundan birkaç hafta evel yapılan Ça
D:!kkale kupası maçlarında da Çankaya 
Ankara gücünü yenmişti. Şu halde bu 
iki maç. Çankayanın terakkide olduğu

nu da ispat edebilir. 
Dünkü maçın ilk devresi ile ikinci 

'devresinin başlangıcında Fenerbahçe ve 
ikinci devrenin büyük bir kısmında, so
nuna kadar, Ankara ·Gücü vaziyete ha· 
kımdi. Sporun hakiki gayesi bakımın
dan da bu nefes fazlalrğmı Ankara gü
tür ün lehine kaydedebiliriz. 

Ankara ve İstanbul futbolunun u
mumi görünüşü hakkındaki bu mütale
alardan sonra üzerinde ısrarla duraca
ğımız noktalar vardır: futbol tekniği 
ve futbolcu zihniyeti gibi... 

Futbol tekniği nedir? Dün ve evelki 
gün karşrla~ üç taknn - ve bunlar 
arasında diğer ikisine, bu noktadan üs
tün olması icab eden F"t!nerbahçe takı

nıı - bu sualin cevabını verememişler
dir, diyebiliriz. 

eden otuz küsur futbolcu arasında iyi 
koşan, muntazam dripling yapan, zama· 
nmda düzgün pas veren, vaktinde kuv
vetli şüt çeken, yer tutan rakibi gerek
tiği gibi marke eden oyuncular parmak
la gösterilecek kadar azdı ve üç takımın 
hatları arasında da feragate ve müşte· 
rek gayenin istihsaline matuf el birliği
ne dayanan, göze görünür bir anlaş!Thi 
yoktu. Futbolun tekniği, aşağı yukan 
bunlardır ve bunları öğrenerek yetişe
cek olan futbol takımlarnmz İngilter:: 
veya Orta Avrupa sistemlerini tatbik 
ettikten başka, muhakkak ki, günün oi
rinde türk sisitemini de kuracaklardır. 

Futbolcu zihniyete gelince: bu clü
rüştlüğün, haksızlrğın, disiplinsizliğin 

tamamiyle aksi olan bir zihniyettir. Ve 

acınarak işaret ederiz ki iki tatil gü -
nünde karşda~n üç takımın bazı oyun -

cularr bu zihniyetin yabancısr idiler: 
sayısız favllar yaptılar, ayaklarındın 

topu kaptırdıkları, yahud onu rakibin 
müdahalesinden kurtaramadıkları za

man karşılarındakileri şiddetle ittiler, 
tekmelediler, profesyonellerde görüp a
yıpladzğzmrz iptida! hilelere saptzlar, 

$ 

ULUS 

1stanbu1 radyosu 
Öğle neşriyatı: 

12,30 Pl~kla türk musikisi. 
12,50 Havadis. 
13,05 Plakla hafif müzik. 
13,25 - 14,00 Muhtelif plO.k neşriyatı 
Akşam neşriyatı: 

18,30 Caz: plakla. 
19,30 Çocuklara masal. 1. Galib tara

fından. 

20,00 Rifat ve arkadaş1arı tarafından 
.türk musikisi ve halk şarkıları 

20,30 Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları 

21,00 Plakla sololar. 
21,30 Orkestra 

1 - Suppe: (Pikdam) üvertür. 
2 - Jos: Gungl (Hidropathen) vals 
3 - Svendsen: (Zorahayda) lejand 
4 - Tchaikowsky( (Gugular gölü) 

süvit. 
l. Scene. 
2. Macar dansr. 

5 - Lehar (sarı ceket) operetinden 
parçalar. 

6 -Rrahms: (Ung dans No. S) 
22,30 Ajans havadisleri. 
23,00 Son. 

AA1i1d'&L7-'2 ... o $ RsJSıilOIJ1ıl1 «ts.Ja1W' 

Doktör - Opera tör 

Nejat l{ulakçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOÖAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

aıttJ165 iJJSJl.llA ... 6 6 6 • ~ 

hakemin bazr ceza kararlarmr dinleme
mek istediler. 

Bu hatalr hareket tarzının derhal ö
nüne geçmeliyiz. 

Bir umumi kongre karanna göre ör
nek mıntaka olan Ankara mmtakası, 

futbolda en ileri mmtakamız olan 1stan· 
bulun futboluna yetiştikten sonra bütün 
diğer mmtakalara hakikaten örnek o
lacak bir futbolcu zihniyetinin ve bir 
futbol tekniğinin mümessili haline gel
mek için çalışmalıdır. Bu çalışmanın 
yolları da bilinmiycn şeyler değildir. 

Ankara kulüpleri, yukarda kaydet
tiğimiz şekilde bir çalışma tarzı ihti
yar edecek olursa, çok umulur ki, ''mil-
11 küme,, maçlarında iyi bir mevki e

dinsin. • 

Dün, sahada oyun seyrederken, in
tiliz futbol sisteminden, merkezi Avru· 
pa futbol sisteminden bahsedenler ve 
§imdiki Fenerbahçenin İngiliz sistemin· 
Cıe futbol oynadığım ileri sürenler var
dı. Ankara Gücü - Fenerbahçe maçından bir esntantane 

SAYFA 5 

SONBAHAR AT YARISLARI 
' 

Yarışların beşincisi dün yapıldı ve büyük 
bir alaka ile takih olundu 

Yarış ve Islah encümeninin tertip 
ettiği sonbahar at yarı~larının be§:inci· 
si dün yapıldı. Hipodrom her zamanki 
kadar kalabalıktı. Büyük Millet Mec
lisinin açzhşı dolayısiyle koşulara 15 

vud, kilosu 52; B. Zeynelin Çakalı, bini· 
cisi Mustafa, kilosu 50; yüzbaşı lhsanm 
Necme'si, binicisi Fuad, kilosu 48; B~ 
Fevzi Lütfinin Öncüsü, binicisi Eminı 
kilosu 46; B. Ahmed Atman'm Payaza• 

Dünkü at yarışların dan bir görünüş 

dakika geç başlanıldı. Başvekil İsmet 
İnönü, hariciye ve maarif vekillerimiz 
bir aralık Hipodroma gelerek yarzşları 
takib ettiler. 
Birinci ko§u (Ateş koşusu) 

İki yaşında ve hiç koşu kazanmamış 
yerli yarnnkan ingiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 350 lira i
di. Birinciye 285, ikinciye 55, üçüncüye 
20 lira verildi. 

1.500 metrelik bu koşuya sekiz tay 
girdi. Bu tayların adlarmr, sahihlerini, 
binicilerini ve kilolarını sırasiyle yazı
yoruz: 

B. Yakubun Ünlüsü, binicisi Hakkı, 
kilosu 56; B. Mehmedin Tayyarı, bini
cisi Mustafa, kilosu 56; B. Musanm Sü
lek'i, binicisi Davud, kilosu 56; B. Ce
vadm Yılmazr, binicisi Kıizrm, kilosu 
56; B. Fettahın Sipilosu, binicisi Fet
tah, kilosu 56; B. Salih Temelin Mah
muresi, binicisi Bayram, kilosu 54,5; B. 
Behçetin Barlight'i, binicisi Filips, ki
losu 54,5; B. Nuhun Sevinci, binicisi 
Pol, kilosu 54,5. 

Bu koşuyu 1.54 dakikada Barlight 

kazandr. Mahmure ikinci, Sipilos üçün

cü oldu. 

ikinci koşu (handikap) 
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli, ya-

nın kan arab ve halis kan arab at ve kıs

raklara mahsustu. İkramiyesi 190 lira 

idi. Birinciye 120, ikinciye 50, üçüncü

ye 20 lira verildi. 

1800 metrelik bu koşuya 10 at ve 

kısrak girdi. BB. Hulusi ve Ali Oktar'. 

m Köse ve Tayyar adındaki atları ya

zıldıkları halde ko~madrlar. Koşan on at 

~unlardır: 

Yüzbaşı Rifatın Dervişi, binicisi K. 

Abdullah, kilosu 65; B. Talatın Sarı ku
şu, binicisi Baha, kilosu 60; B. İskende

rin Güler'i, binicisi Pol, kilosu 58; B. 
Settarrn Lalesi, binicisi Hakkı, kilosu 56, 
B. Mehmedin Mesudu, binicisi Gola, ki
losu 55, B. Tabirin Yaşan, binicisi Da-

sı, binicisi Mecid, kilosu 43. 

Bu koşuyu 2.14 dakiada Necme ka
zandı. Güler ikinci, Sarı kuş üçüncü ol. 
du. 
Üçüncü koşu (Handikap) 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arab at ve kısraklara mahsustu. İk
ramiyesi 235 lira idi. Birinciye 160, ikin 
ciye 55, üçüncüye 20 lira verildi. 

2000 m. lik bu koşuya 8 at ve kısral( 
girdi. Atlar koşuya başlamak üzere pis
te çıktıkları zaman başlayan fırtına to
zu dumana kattı ve atlar geri döndü. 
Yarım saatlik bir gecikmeden sonra ya .. 
rış başladı. Bu yarıp şu at ve k:ısraklaxı 
girdi: 

B. SaJih Temelin Necibi, binicisi 
Bayram, kilosu 67; yüzbaşı Nurinin Cey 
lan Yektası, binicisi Davud, kilosu 60 j 
B. Hulı1sinin Kösesi, binicisi Medd, ki· 
losu 59; B. Emin Uruş'un Ünlüsü, bini• 
cisi Pol,kilosu 54; Bursalı B. Ahmedin 
Benliboz'u, binicisi Gola, kilosu 53; B. 
Ali Oktar'm Tayyarı, binicisi Mecid, ki. 
losu 50; albay Hasarım Ceylanr, binici· 
si Mustafa, kilosu 48; Yüz başı İhsanrn 
Ayşesi, binicisi Fuad, kilosu 46. 

Bu koşuda Ünlü 2.32 dakikada birin
ci, Ceylan ikinci, Necib üçüncü oldu. 
Dördüncü koşu: 

Üç yaşında ve hiç koşu kazanmamış 
yerli halis kan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustu. İkramiyesi 300 lira idi. Birin
ciye 225, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira 
verildi: 

2100 metrelik bu. koşuya şu üç at 
ve kısrak giı di : 

B. Nihal Atlının Başkanı, binicisi 
Davud, kilosu 58; B. Fevzi Liitfinin 
Andran'ı, binicisi Pol, kilosu 58; B. İb
rahimin Algül'ü, binicisi Fettah, kilosu 
56,5. 

Andran 2.30 dakikada bu koşunun 
birinciliğini kazandı. 

Be!jinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1936 

senesi zarf mda koşu kazanmamış yerli 

Sayfayı çeviriniz -

Tefrika: No. 78 

Il~LOO . YEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Sarih olarak anlaşılmaktadır ki hadisenin te
kevvününe kumanda eden şey varılacak olan 
hedefin bizzat kendisidir. Şayed tamir edici 
nıekanizmalarclan her hangisi eksilecek olursa 
(ljğeri onun yerine geçmektedir. Ancak hudus 
tarzı değiştirilebilirse de neticenin vukuuna ma
ni olunamaz. Bunun gibi, bir kan seyelanından 
sonra da, şiryan tazyiki ve kanın hacmi müte
katı iki mekanizma ile, yani bir taraftan kan 
~ecralarınm daralışı ve kapasitelerinin azalışı, 
diğer taraftan da nesic ve haznn cihazı mayile
tinin gelişi ile yeni baştan teessüs eder. Fakat 
bu h3disclereden her biri diğerinin eksikliği dol
durur. 

lntibaki fonksiyonlar mevcud olmasaydı cer
rah, yarayı tedaviye muktedir olamazdı. Zira 
cerrah şifa mekanizmaları üzerinde müessir o -
lamaz; bunlara kılavuzlukla iktifa eC..:.er. Ve me
sela, bir yaranın kenarlarını veya bir kırık ke
miğin uçlarını o suretle yerleştirir ki bozuk bir 
nedbe ve biçimsiz bir kaynama husule gelmek
sizin yenileşme hadisesi vukua gelsin. Derin 
bir çıbanı açmak, kırık bir kemiği kaynatmak, 
karnı yararak çocuk almak, bir rahmı, bir mide 
ve ema parçasını çıkarmak, kafa tasını açıp bir 
beyin urunu kesip abnak için cerrah derin ve 
geniş yarmak mecburiyetindedir. Eğer uzviyet, 
kendi kendini tamir etmeği bilmeseydi en yan
lışsız dikişlerle dahi bu yaraların kapanması ka· 
bil olamazdır. Moderncerrahlık bu hadisenin mev 
cudiyetine dayanmaktadır ve onu kullanmağı 
öğrenmiştir. T akib ettiği usullerdeki hüner sa
yesinde eski zamanlar hekimliğinin en muhte
kirce ümidlerini geride bırakmıştır. Yeni cer
rahlık biyolojinin tertemiz bir zaferidir. Onun 
tekniğini tamamiyle kavramıl?, ruhunu anlamış, 
insan ve hastalık bilgisini elde etmiş bulunanlar, 
yunanlıların dedikleri gibi, t::ınn benzeri olmak
tadırlar. Onlarda vücudun icini acmak, uzuvla
rı gözden geçirmek ve hasta· için hemen hiç b"r 
thelikeye sebeb olmak~ızm o uzuvları tami.
edebilmek iktıdarı vardır. Ferde hayatıni normal 

olarak kullanmak imkan mı bırakmzyan bir ta· 
kım beden afetlerine şifa vermekte veya köb~n
dcn kazanmaktadırlar. İyile§mez marazların iş
kencesiyle kıvranan hastaların acısını az çok 
tehvin etmek kabiliyetini daima haizdirler. Bu
gün böyle adamlar nadirdir. Fakat daha iyi bir 
teknik, ahlaki ve fenni terbiye ile onların sayısı
nı çoğaltmak için hiç bir mani yoktur. 

harik.ulade bir terakkiden sonda Halsted'lnin, 
1 

T uffierlerin, Harvey Cushing'lerin, Mayos'la
rm ve diğer büyük cerrahların kudretli sanatı 
olmuştur. 

Y almz yaralan in tandan korumuk değil, 
cerrahi ameliyeleri esnasında onların bünye· 
vi ve fonksiyonel hallerine de hürmet göster .. 
mek lazımdı. Yavaş yavaş anlaşıldı ki }irrıik'. 
maddeler nesicler için theliklidir ve bunların ma-ı 
şalarla ezilip bir takım cihazlarla sıkılmaınası, 
kaba bir cerrahın parmaklariyle itilip çekilme .. 
mesi lazımdır. Halsted ile onun meklebinden 
olan cerrahlar, yaraların tamir kabiliyetine ha .. 
lel getirmemek isteniliyorsa onlara ne d.!recei 
nezaketle muamele etmek icab ettiğini gösterc.ii .. 
ler. Bir ameliyenin muvaffakiyeti hem yaranın 
ve hem de hastanın vaziyetine tabidiL Modern 
teknikler, fiziyolojik. ve zihni faalıyet üzerine 
tesir icra eden bütün unsurları dikKate alırlar; 
hastayı intana, sinirleri oynatacak darbelere ve 
ı.an seyel"'.nlarma karşı korudukları kadar kor " 
kudan, ·ktan ve his iptalinin tehlikderniden 
de muhoıaza ederler_ Ve, bir tesadüf ~eri 
olarak, intan vukua gelse dahi, ona k,rn~ı müca .. 
delede kudretleri gittikçe artmakta:lh·. Belki bir 
gün, şifanın tabii oluşlarını daha ıyi öğrenince, 
bunların sünıtini arttutnak da kabil olacnktır.ı 

v 
Cerrahlık ve intihaki hadiseler 

Tamirin ne suretle vuku bulmakta olduğu
tı.un bilinmesi modern cerrahlığı doğurmuştur. 

Cerrahlık muvaffalciyetini pek basit bir se· 
bebe borçludur: tamir hadisesinin normal su
rette vukuunu kösteklememeği öğrenmiştir. Yara 
lara mikropların girmesine engel olmağa ve ne
siclerde, bünyelerini bozmaksrzm muamele 
etmeğe muvaffak olmuştur. Pasteur ile Lister'in 
keşiflerinden önce cerrahi ameliyeleri daima 
bakteriler takib ederdi. Bu gibi ameliyelerin ne
ticesi olarak, hemen her vakit iltihablar, gazlı 
gangirenler, vücudun şişip cerahetlendiği gciri.ı
lürdü .. Ve ekseriya ölüm... Modern teknikler 
ise cerrahi ameliyelerden mikrobu kaldrrmıştır. 
Bu suretle de hastanın hayatını korumakta ve 
çabuk bir şifa temin etmektedir. Zira intibak! 
duşları ve tamiri durduran veya geciktiren mi"k
roptur. Yaralar mikrop istilasından kurtuluı 
kurtulmaz cerrahlık da ilerlemeğe ba~Iamışl1r. 
Ollier'nin, Billroth'un, Kocher'in ve bunlarm 
muasn-larmm eline geçtikten sonradır ki cerreh
lık inkişaf yolunu tutmuştur. Bir çeyrek asırlık (Sonu v .. n), 
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Haftalık siyasi icmal BiRLEŞİK DEVLETLERDE 

SEÇiM MÜCADELEStı • ISP ANY A iHTiLALi 
(Başı 4. üncü sa.yfada) 

'A.MER!KA SEÇiMi. 

Amerikada her dört senede bir teli
rar edilen Cumur başkanlığı seçimi ikin
ci teşrinin üçüncü günü yapılacak. Her 
defa olduğu gibi bu seneki seçim de 
Amerikanın belli başlı iki partisi işti• 
rak ediyor: Cumuriyet partisi ve de· 
mokrat partisi. Bu isimlere bakıp da 
partiler arasında Amerikanın devlet 
teşkilatı etrafında esaslı bir ihtilaf mev
cut olduğu sanılmasın. Her ikisi de ko
yu cumuriyetçi ve demokrattır. Fakat 
lemokratlar ötedenberi Amerika ittiha
dını te~kil eden devletlerin hak ve sa -

lahiyetlerini müdafaa ~tmişler. Cumu

riyetçiler ise merkeziyetçi bir parti sa
yılmışlardır. Bir garib tecelli olarak 

bu defaki mücadelede iki partinin rol· 
leri değişmiştir. Roosevelt dört sene ev
vel iktıdarr cumuriyetiçlerin ellerinden 
aldıktan sonra "New Deal" yani yeni 
nizam adını verdiği bir program tatbik 
etmeğe çalıştı. Bunu tatbik etmek için 
icra kuvvetinin geniş salahiyet sahibi 

DANZlG'DE: 

Yeni hadiseler çıktı 
Varşova, 1 (A.A.) - Danzigden bil

diriliyor: Üniformalr nasyonalistler, bir 
takım lehlilere taarruz etmişler ve po· 
lis de bu lehlileri tevkif etmiştir. Leh 
gazeteleri, leh makamlarının şid.:!etle 

m üdahale etmesini ve Danzigdeki l~h 
~it komiserinin hemen tahkikata giriş
mesini istemektdirler. Komiser, 24 ilk
teşrin tarihinde bir defa protestoda bu
lunmuşsa da neticesiz kalmıştır. 

Hükümet gazetesi olan Kruyer Po
ranni, diyor ki: 

"Danzig deki tethiş hareketlerinden 
mutazarrır olan lehlilerin tamamiyle 
tatmin edileceklerini ümid ederiz., 

yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah

sustu. İkramiyesi 210 lira idi. Birinciye 

140, ikinciye 50, üçüncüye 20 lira veril
li. 2.400 metrelik bu koşuya şu at ve 
kısraklar girdi: 

B. Salih Temelin Uğuru, binicisi 
Bayram, kilosu 58; B. Halimin Borası, 
binicisi K. Abdullah, kilosu 58; B. Na
zifin Marzikası, binicisi Hakkı, kilosu 
56.5. 

Bu koşuyu 2.58 dakikada Bora ka· 

zandı. 

l\liiştcrck ve çifte habisler 
Gerek yarışa giren atların çokluğu 

ve gerekse halkın günden güne artan 

rağbet ve alakası müşterek ve çifte ba
hisler kişesi önünde bermutad kalaba

lığın toplanmasına sebeb olmuştu. 
İkinci ko!)uda N ecme günün en bü· 

yük ganyanını verdi. Bu at üzerine oy· 

nayanlar 15 lira aldılar. Üçüncü koşu
ntm ganyanı 7, birinci koşunun ganya
nı 5, beşincinin 2.40, dördüncünün 2.3J 
idi. 

Gene ikinci koşunun birinci plasesi 
9, ikincisi 6 lira idi. Dğer plaselerde oy
namağa değe:- bir mikdar.a çkmıştı. 

Çifte bahislerde: birinci ve ikinci 
lioşularda 583 lira, ikinci ve üçüncü 
koşularda 484 lira gibi yüksek bir ka· 
zanç vardı. Birincisinin biletinden kim
se almamıştı. İkinciden yalmz bir bah
t iyar istifade edebildi. 

Tefrika : No: 11 

İKİNCi 

olması lhrmdı. Roosevelt, partisinin 

kuvvetine dayanarak bu salaihyetleri 

m eclisten ve ayindan aldı. Fakat ısla • 

hat programını tatbik ederken bir ta • 

raftan Amerikanın yüksek mahkemesi. 

diğer taraftan da muhalefet partisi ile 

karşrlatşı. Yüksek mahkeme şu ve bu 

sebebler, Cumur başkanına salahiyet 
veren kanunların hükümsüz olduğuna 
karar verdi. Cumuriyetçiler de Roose
velt'e başka yollardan hücum ettiler. 
Kendisini komünistlik ile ithama ka
dar bile ileri gittiler. İşte yarınki se • 
çim böyle heyecanlı bir hava içinde ya
pılacaktır. Roosevelt için en büyük 
kuvvet kaynağt, lört sene evvel iktıdara 
geçtiği zamanki anarşidir. "Dört sene 
evvelki vaziyetini hatırlayınız. Bir de 
bugüne bakınız" diyor. Filhakika Ame
rikanın dahill işlerini yakından tetkik 
edenler, R oosevelt'in bu sözlerindeki 
mc:nayı anlarlar. Bunun içindir ki ya
rınki seçimde Roosevelt'in kazanması 

ihtimali çok kuvvetlidir. 

KIRAL KAROL'UN 

ZİYARETİNDEN SONRA : 

* 

B. l\.rofta Prag lio· 
nuşmalarımn neti
celerini anlatıyor 
Bükreş, 1 (A.A. ) - B. Krofta'nın 

bir beyanatı neşredilmiştir. B. Krofta, 
bu beyanatında Prag görüşmelerinin 

neticelerini t asrih etmektedir. 
ı. - Fransaya karşı girişilmiş olan 

teahhüdlere sadakat, küçük antantı teş· 
kil eden üç memleketin dış siyasetleri
nin mihveri olarak kalmaktadır. Bu 
devletler, "bitaraflık,, denilen prensipe 
düşmandırlar, 

2. - Çekoslovakya, Sovyet Rusya 
ile şimdi mevcud olan münasebetleri 
idame etmektedir. Romenler de bunun 
zaruri olduğunu teslim etmişlerdir. 

3. - Çekoslovakya, Romanya - Leh 
münasebetlerinin salah bulmuş olmasın
dan çok memnundur ve bu salahın Çe· 
koslovakya ile Lehistan arasında daha 

iyi bir anlaşma husulüne yarıyacağını 

ve Çek • Sovyet ittifakının Romanya 

ile Rusya arasında münasebetleri daha 
ziyade iyileştirmeye yardım edeceğini 

ümid eder. 

4. - Çekoslovakya, müttefiklerini 
daima haberdar tutmak şartile Alman· 

ya ile konuşmalarda bulunmaya hazır
dır. 

B. Krofta, bundan başka, küçük an
tantın Milletler Cemiyeti paktının tah
mil etmekte olduğu teahhüdlere şiddet
le bağlı olduğunu da tasrih etmiştir 

Ifualılc Daire 
Yenişehir, Konur sokağında 

dört oda iki höl ve bütün kon· 
foru havi müstakil bir daire kira
lıktır. 

Yeni hal 4 No. ya müracaat. 
Telf: 2368 

2-5156 

B. Ruzvelt devlet 
programını izah etti 

Nevyork, 1 (A. 
A.) - Madisson 
Square Garden'de 
kalabalık bir halk 
kütlesine hitaben 

·j 

~ bir nutuk söyliyen 
\ ve nutku şiddetli 

~ aUüşlarla birçok 
~ defalar 

nokrasisini ye· 
B. Ruzvelt niliğe kavuştur· 

mak olduğunu bildirmiş ve sulhun mu

hafazası için sarfedilmiş olan gayretle

!"i hatırlatarak şöyle demiştir: 

"- Sulhun eski düşmanlarına kar

şı mücadele etmek mecburiyetinde kal

nuştı. Bu düşmanlar şunlardır: İş ve 

maliye alemindeki inhisarlar, bankalar 

spekülasyonları, sınıflar arasındaki mü

naferet, rejyonalizmin ifrata vardırıl· 

ması, ve bundan müstefid olan kimse· 

ler para kuvvetile idare edilen bir hü

kümet canilerden mürekkeb muntazam 

bir çete tarafından idare olunan bir hü

kümet kadar tehlikelidir.,, 

B. Ruzvelt bu kuvvetin kendisi aley

hine birleşmiş olduklarını beyan ve fa

kat onlarm bu kinlerini memnuniyetle 

kabul etm.iş olduğunu ilave etmiştir. 

B. Ru~veltin programı 

Hatib B. Landonun meydan okuma

sına mukabele olmak üzere programı

m izah etmiştir. Bu program şunları ih

tiva etmektedir: 

Sosyal tedbirler, bankalar hakkın

da kanunlar, ziraati ıslah suretiyle çift· 

çilere yardım, işsizlere faydalı iş bula

rak yardım ilh .•. 

Nihayet ortada haı b tehlikes i mev· 

cut olduğunu beyan eden B. Ru.ıvelt 

nutkunu şu suretle bilirmiştir. 

"- Harbı kendileri için bir menfa

at kaynağı telakki etmeyen iııı.anlar 

benim yanı başımdadır.,, 

B. Landon'ım B Ruzvclte cevabı 
Sen Lui, 1 (A. 

A.) - B, Lan
don, bir nutuk 
söyliyerck B. Ruz
vel tin takib etmiş 
olduğu siyaset yü
zünden memle
kette on bir mil
yon kişinin işsiz 

kalmış olduğunu 

ve istikbali de te-
B. Land:)ll ahhüd altına so-

kan bir takım masraflar ihtiyar edil-

miş olduğunu söylemiş ve memlekette 
işlerin biraz revaç bulmasının sebebi 
yeni kanunun ali mahlteme tarafından 

reddedilmiş olması olduğunu ilave et
miştir. 

(Başı 4. üncü say/ada) 
21.25 arasında Madrid üzerinden uç

muşlardır. T ayyareler , şehri bombardı

man etmemiş, yalnız nasyonalistlerin ga. 
.zet elerine mürekkep paketleri atmakla 
iktifa etmiıtir. Çok güzel bir mehtab 
beş altı ta.neden ibaret olan bu tayyare
lerin harekatını kolaylaştırmıştır. 

Tayyarelere karşı müdafaa sistemi, 

mükemmel surette işlemiş, mitralyözler, 
toplar ateş açmış ve düdükler tehlike i
şaretini vermiştir. Bir kaç dakika içinde 

şehrin bütün ışıkları sönmüş ve halkm 

çoğu mahzenlere, melcelere sığınmıştır. 

Yalnız bazı meraklılar, mehtabtan isti

fade ederek sokaklarda dolaşmışlardır. 

Polis, bunlara gölgeden gitmelerini söy

lemekte idi. Saat 22 de sükun tamamiyle 

kurulmuş bulunuyordu. 

ihtilalciler Eskurial' e kati bir 

taarruz hazırlıyorlar 
Sevil, 1 (A.A.) - Havas ajansın

dan: Sevil radyosu, nasyonalistlerin bu

gün öğleden sonra Eskurial'a karşı katı 

bir taarruzda bulunacaklarını haber ver
mektedir. 

N asyonalistler , dün Madrid - Şapine

riaa yolunda 6000 milisi bozmuşlar ve 
büyük zayiata uğratmışlardır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

P ara anlaşması hakkında B. Mo'r _, 
gentav'ın beyanatı 

Nevyork, 1 ( A.A.) P B. Morgentav, 
gazetelere beyanatında, üç taraflı para 
anlaşmasrnın iyi neticelerini kaydederek 
bu anlaşmanın Amerika görüşleri için 
mühim bir muvaffakiyet teşkil ettiğini, 
çünkü bu def!'l fransız franğının düşü. 
rülmesi üzerine, beş sene önce ingiliz pa· 
rası altın esasından ayrıldığı zaman ha
sıl olan akislerin tekerrür etmesinin önü
ne geçilmesine imkan verdiğini bildir .. 

miştir. 

Londra, 1 (A.A.) - Finanşil Niyuz 
gazetesi, üç taraflı para anlaşmasının ne.; 
ticelerinden dolayı pek ziyade memnuni
yet göstermekte ve Almanyanın tecer .. 
rüd siyasasının doğurduğu ciddi karar .. 
sızlıkları kaydettik.ten sonra, Almanya 
bu hattı hareketi terkettiği takdirde du
rwnun siyasal sahada her noktadan ce .. 
saret verici bir hal alacağını bildirmelı;.: 
t edir. 

El işleri ve küçük 
sanatlar sergisi 

Türk sanat zevkinin parlak eserlerini bir araya top 
layan sergi, her gün binlerce ziyaretçi tarçl~dan zi
yaret edilmektedir. · 

Her gün 10 dan 20 ye kadar 
. Salı günü 25 kr. 

Duhulıye : Başka günler 5 kr. 
SERGİDEN MUTLAKA B IR HATIRA ALMALISIN iZ 

Teşhir edilen eşyaların büyük bir kısmı satılıktır. Fiatlar kataloğlarda işaret edil· 
miştir. Satın almak istiyenler sergideki memurlara veya doğruca muhasebeye müra .. 
caat ederek satış muamelelerini yaptırabilirler. 

Nafıa Bul{anlığındaıı:~ 
9 İkinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 5786 lira mu• 
hammen bed.:!lli 660 adet meyil 200 adet kilometre ve 460 adet mün· 
hani levhasının yaptırılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko .. 
nuimuştur. 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olararak mal· 
zeme dairesinden verilecektir. 

·- Muvakkat teminatı 433 lira 95 kuruştur. 
1936 senesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve 

resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 sayılı nüshasında çıkan tali .. 
matnameye göre Nafia Vekaletinden alınmış vesika ibrazı mtcbu• 
ridir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşirn 936 pazartesi günu saat 
14 e kadar teklif zarflarını makbuz mukabilinde malzeme eksilt-
me komisyonuna vermeleri lazımdır. (1443) 2-5105 

İstanbul üniversitesi 
Rel{törlüğünden : 

Tıp Fakültesi kılinikleri için "hasta bakıcı mektebinden diplo• 
'malı" altı hemşireye ihtiyaç vardır. 

İstekli olanların Fakülteye baş vurmaları. (2413) 2-5190 

dışında korku, her zaman, cengelin içinde, 
gece gündüz, bir aşağı, bir yukarı, dolaşır, 
durur.'' 

geçirdiğini öldürür. O gece de b ir öldürüş 
yapabilir." 

C E y~~ L. ~v~'~'ABl 
Bunun, kendileri için ne demek olduğunu 

pek iyi hatırlayan giyik: 
- Ahi! Au ! diye haykırdı. 
- Ve böyle bir korku başımızda iken biz 

cengelliler, korkuyu bir tarafa bırakarak 
böyle bir araya toplanmalı mıyız? Yaptrğı
n.ız doğru mudur? 

M ovgli, suyun içinde yuvarlanarak kendi 
kendine: 

- Ha, dedi, şimdi Şir Han'ın neden ken
disine bakmaklığrmı istemediğini anlıyo
rum. Bu, onun işine gelmiyor. Çünkü ken
disi, gözlerini U7.Wl müddet bir yere dike
mez ve ben de onun karşısında yüzü koyun 
yere kapanmam. fakat ben, serbest kimse~ 
lerdenim, insan sayılmam. 

- Hayır, bunu kaplanlardan ve Ta'nın 
çocukları olan biz fillerden başka kimse bil
mez. Şimdi ben söylediğim için, siz su biri
kintisinin yanındakiler de duymuş, öğren
miş oluyorsunuz." 

Hati, artık söze devam etmiyeceğine aıa .. 
met olmak üzere, hortumu nu suya daldırdL 

Movgli, bu aralık, Balu'ya sordu : Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Böylece kaplanların ilki kılsız mahluka 
öldürmeyi öğretmiş; ondan sonra bunun bi
zim cengel halkına zarar verdiğini bilirsi~ 
niz. Bütün kazılan çukurlar, gizli tuzaklar, 
çitler, atılan sivri değnekler, dumanlı bir a
ğızdan çıkıp vızlıyarak vücudlarmuza yapı
şan dehşetli sinekler, (Hati, bununla tüfeği 
ve kurşunu kasdediyordu.) bizi açıklara doğ
ru sürüp götüren kırmızı çiçekleı, hep ondan 
sonra almış . yürümüştür. 

Yine, o g iln bu gündür, Ta'nm vadi mu
cibince, senede bir defa kılsız mahluk kap
landan k orkar ve kaplan da onun daha az 
korkması için kendisine hiç bir vesile veL·
menıistir. O gece, o, kaplanların ilkinin na
sıl rezil edilmiş olduğunu hatırlıyarak, insa
nı nerede bulursa oracıkta öldiirür. Bunun 

Movgli dedi ki: 
- İnsan, kaplandan yalnız bir gece mi 

korkar? 
Hati: 
- Eevet, dedi, yalnız bir gececik. 
- Fakat ben, ben değ il, biz, bütün ceng~l-

liler biliyoruz ki Şir Han ay ışığında iki, 
hatta üç .... defa adam öldürür. 

- Böyle de olsa, o öldürürken arkadan 
sıçrar ve başını bir tarafa çevirir; çünkü yü
reği korku ile doludur. Eğer insan ona ba
kacak olursa korkusundan kaçar. Yalnız 0 
gece hiç bir şeyden perva etmeden köylere 
gider; evlerin arasında dolaşır ve ba~mı ka
pı aı·ahklarmdan içeriye uzatır. O zaman in
sanlar , yüzü koyun yere düşerler ve o eline 

Baghira, üzeri kürklü gırtlağından çıkan 
derin bir sesle dedi ki: 

- Kaplan, kendi gecesinin hangi gece ol
duğunu bilir mi? 

- Ay çakalı, sisler içinden sıyrılıp çıkın
cıya kadar bunu bilemez. Bu gece, hazan ku
ru bir yaz gecesine, bazan da rutubetli yağ
mur mevsimlerine rast gelir. Fakat eğer 
kaplanların ilki bu işi işlemiş olmasaydı, 
biz, hig birimiz, korkunun ne olduğunu bil
miyecektik. 

Giyikler acı acı inlediler ve Baghira'mn 
dudakları acı bir gülüşle büküldü : 

- İnsanlar, bu hikayeyi bil iyorlar mı? 
dedi. • ~ 

- Fakat ... fakat .. kaplanların ilki niçin, 
çimenleri, yaprakları ve ağaçlan yemeğe deı 
vam etmedi? O, yalnız ceylanın boynunu 
koparmıştı; onu yememişti. Onu sıc~ eti. 
yemiye sürükliyen sebeb nedir? 

Balu cevab verdi: 
- Ağaçlar ve sarmaşıklar onun üzerine 

işaretler çizdiler, küçük kardeş; ve onu bll 
gün bizim gördüğümüz şekilde çizgili bir 
kılığa soktular. 

Ondan sonra o, artık, onların yetiştirdiği 
yemişleri yiyemezdi; o günden sonra o, gi· 
yikleri ve öteki ot yiyen hayvanları yiyerek 
hepsinden öc almağa girişti. 

- Şu halde sen bu hikayeyi biliyordu.11 
da niçin şimdiye kadar, bunu senin ağzın
dan duymam.ıştım ben ? 

(Sonu va1) 



1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

1 ADET SU TESVİYE CİHAZI . 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri: Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 11-12-936 tarihinde cuma günü saat 14 de ~çık ek • 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numara• 
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 

atte kmoisyona müracaatları. (1552) 2-5208 

1 
M1LLI MÜDAFAA VEKALETİ i 

::ATIN ALMA KOMiSYONU 1LANLARJ 1 
?LAN 

1 - Pirinç, bakır, demir, çelik: boru, levha, çubuk ve saç malze
meleri kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 15450 lira olup ilk teminat parası 1158 
lira 7 5 kuruştur. 

3 - İhalesi 4-12-936 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak isteyenler bizzat M. M. V. satuı alma 

komisyondan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2.3 üncü mad

delerindeki belgeleriyle teklif ve tnıinat mktublarım ihale günün
den en az bir saat evvelin kadar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vrmeleri. (1389) 2-5034 

BİLİT 
1 - Kutularile beraber hepsine biçilen ederi 1122 lira olan yedi 

parça musiki aleti açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 12 İkinci teşrin 936 perşembe günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 84 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılr kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saat nda M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. 

1 
5 - Şartnamesi her gün öğleden sonra Ko. dan alınır. 

(1477) 2-5128 
+:t++; 

ANKARA BELEDiYE REISUGI iLANLARI 

İLAN 
1 

1 - Su idaresi için alınacak kazma, kürek, sap ve karpit, el lam· 
bası ve saire 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu'ştur. 

2 - Muhammen bedeli 2871,90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kolemine 

\re isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1472) 2-5095 

İLAN 
1 - Su idaresine alınacak çeli"k. köşebend lambaları ve saç on beş 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (738,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri tialemi. 

ne ve isteklilerin de 6 • teşrini sani - 936 cuma günü saat on buçuk-
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1473) 2-5096 

iLAN 
1 - Yaptmlacak iki benzin deposu in§3.s1 on beş gün müddetle 

açık eksiltmeye konulmuştur • 
2 - Muhammen bedeli (5970) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (447) liradır. 
4 - Şartnamesini g-örmek istiyenler her gün yazı işleri kaJemi~ 

ne ve isteklilerin de 6 • teşrini sani - 936 cumagünü saat on buçuk • 
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1474) 2-5097 
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,(3000) liralık kefalet verebile • 
~~k bir kasiyer alınacaktır. Ta-
1Plerin (ORMAN ÇİFTLİGİ) 

et.üdüriyetine müracaatları. 
YENİŞEHİRDE 

SATILIK ARSA 

1
. Yenişehirde yirmi beş metre-
1~ yeni yol asfaltı üzerinde ga· 

taJlara bitişik (20) yirmi metre 
'Cepheli tek veya çift apartman 
l'apınağa müsaid arsa satılıktır. 

Telefon: 2640 2-5206 

Kiralık Daire 
Konforlu ve muşambalı beş o

da bahçe içinde. 
Yenişehir maliye tahsil şubesi 

arkası Onovluk sokak: 8 
Behiç Tümer Tel:2612 
Saat 1 - 3 2-5160 - -

Arsa Aranıyor 
Keçiören yolu civarında ve 

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

1 

ULUS 

Çanal<l\.ale Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Yapıfacak iş: Keşif bedeli 
Memleket hastanesi kalorifer 11443 L. 34 
ve s :cak su tesisatı 

Muvakkat T. 
858 L. 25 

1 - Bu işin eksiltmesi kapalı zarf usuliyle 9-11-936 
günü saat (15) de daimi encümende yapılacaktır. 

pazartesi 

2 - İstekliler keşif, proje ve şartnameleri İstanbul, 
Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3 - Müracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. 

Ankara, 

2-5212 

Jandarma Genel l(omutanlığı 
SA. AL. Anlcara 

l(oınisyonundan: 
Tutarı 3900 lira tahmin edilen, çeşit ve her çeşidden alınacak 

miktar parasız komisyondan alınacak şartnamede yazılr bulunan 
yirmi altı çeşit tıbbi ecza 17-11-936 salı günü saat 14 de açık eksilt· 
me usulü ile satın alınacaktır. Eksiltmesine girmek istiyenlerin 
belli gün ve saatte 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu~omisyonumuza başvurmaları. (1581) 2-5271 

Ankara Birinci Mıntaka Tapu 
Sicil l\iuhafızlığından: 

Ankaranrn aşağr Öveç yatağı mevkiinde kain verginin eski tah
ririnde Osman ve Rifat ve. yeni tahririnde ise Ayaşlı oğulları Rifat 
ve Besim adlarxna yazılı olan bir kıta bağın Fincancı namı diğer Ta
bi oğlu Mehmet veresesi tarafından senetsiz tasarrufattan tapuya 
tescili istenilmiştir. Tapu sicillinde kaydı bulunamıyan bu gayri 
menkulün mülkiyet hakkının tahkiki için 16-11-936 pazartesi gunu 
saat 10 da yerine memur gönderileceğinden bu yerde benim hakkını 
var diyenlerin ellerindeki belge ile birlikte Ankara birinci nunta • 
ka tapu sicil muhafızlığına veya tayin edilen günde yerine varacak 
memura baş vurmalar: bildirilir. (1597) 2-5277 

I\.ızılcahamam Cumuriyet 
Müddei Umumiliğinden: 

Kızılcahamamm Peçenek köyü karakol kumandanı bulunduğu sı
rada şahısları dövmek suretiyle adli vazifesini kötü kullandığı id
diasiyle suçlu Bozüyük kazasının yeni mahallesinden topal oğulla
rından Ahmet oğlu Ayşeden doğma 325 doğumlu Mustafa onbaşı ve 
arkadaşları hakkında Kızılcahamam asliye ceza mahkemesinde ya· 
pılmakta olan duruşmada: 

Suçlulardan yukarda adı sanı yazılı Mustafa onbaşı buluninadı
ğmdna sorgusunun yaprlmasma imk~n görülememiş ve kayıp oldu· 
ğu anlaşılarak ceza muhakemeleri usulü kanununun 271 inci mad • 
desine tevfikan mahkeme divanhanesindeki levhaya celpname yapış
tırılmak suretiyle il§n dahi edilmiş olduğundan bu defa da 281 inci 
madde mucibince meskenini bildirmesi veya isbatı vücut etmesi hak
kında Ulus gazetesi ile ilanen ihtaratta bulunulmasına ve duruşma
nın 18-11-936 günlemecine talikına karar verilmiş olduğundan ka • 
rar dairesinde keyfiyet iHin olunur, (1599) 2-5273 

İstatistil{ Genel Direktörlüğü 
Eksiltme l{omisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan, genel nüfus sa
yımı neticelerine ait Fransızca ve Türkçe yazılı beş cilt eserin 
tabı dır. 

2 - Beheri 120 • 200 sayfa tahmin olunan eserin adedi tabı 2000 
2500 olacaktır. • 

3 - Beş cildin tahmin olunan bedeli 2500 liradır. 188 lira muvak· 
kat teminat verilecektir. 

4 - Eksiltme teşrinsaninin 9 uncu pazartesi günü saat 14.30 
da açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarflar komisyon reisli
ğine verilmek lazımdır. Şartname komisyon katipliğinden istene· 
bilir. (1461) 2-5107 

Muğla Vilayetinden: 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ul'da yaptırılacak 13348 lira 

33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk o.kul binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9 • ikinci te§rin - ·9~~ pazartesi günU saat on beşte il
baylık makamında toplanacak vılayet daimi encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

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

ri ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğünde gö • 
rebilirler. 

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

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak isteyenler ihaleden 
en az sekiz gün evvel resmen müracaat ederek ehliyet vesikası al • 
malan lazımdır. 

Teklif mektupları 2490 sayılx kanunun tarifatı dairesinde hazır
lanacak ve 9 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 de kadar mak
buz mukabilinde Muğla ilbaylığına verilecektir. Daha fazla izahat al
mak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2472) 2-5213 . -------

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı : 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Ziraat Mücadele 

Enstitüsü fitopataloji laboratuvarı inşaatıdır. Keşif bedeli 14497 
lira 63 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b • Mukavele projesi 
c • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d • Hususi şartname ve tarifname 
e • Tahlili fiat cetveli 
f - Keşif cetveli 
g • Proje 

İstiyenler bu evrakı 72 kuruş bedel mukabilinde Yapı t~eri U. 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 9-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na
fıa Vekaletinde Yapı İşleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yaprlacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 1087 lira 32 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikast ibraz etmesi la
zımdır. İsteklilerin teklif mektublarmı 3 üncü maddede ya.zıh saat• 
ten bir saatevveline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfların mühür nıumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (1444) 2-5126 

ı 
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-~=~N~t~ ig~fs2i~;~~L1i~r:rnı 1 
l LAN 

Birecik hudud kıtaatınm 120 ton ununa eksiltme günü verilen 
fiat pahalı görüldüğünden kanunu~ 40 ıncı madde~i. mucibince 
tekrar eksiltmeye konmu§tur. Eksıltme 17.11.936 tarihınde yapıla• 
caktır. 

Şartneme evsaf ve teminat eskisi gibidir. İsteklilerin mezkur 
günde komisyona .müracaatları. (1596) 2-5275 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için kapalı zarİtan pazarlığa çev• 

rilen 78000 kilo sade yağına pazarlık gününde istekli çıkmadığın• 
dan son pazarlığı 13·11-936 tarihine müsadif cumartesi gün saat 
11 de yapılacaktır. . . 

2 - Yağın tutarı 70200 lira olup muvakkat teımnatı 4760 lıra• 
dır. Şartnamesi pazarlığı yapılacak olan Ankara Lv. Amirliği . 
satınalma. Ko. nından 351 kuruş mukabilinde verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3, inci maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzları ile belli gün ve saatde komisyona müracaatları . . 

(1560) 2-5270 

l LAN 
1 - Iğdırdaki hudud kıtalarmın senelik 300000 kilo ve Surba• 

handaki budud kıtalarımn 300000 kilo fabrika unları kapalı zarf 
ile eksiltmeye konmuştur. İhalesi g ünü 22·10-936 da istekli çıkma· 
dığından 2490 sayılı kanunun 46. ıncı maddesi mucibince işin bu 
ay içinde neticelendirilmek üzere 23-10-936 dan itibaren pazarlığa. 

2 - Iğdır hudud kıtalarma ait unun tahmin bedeli 48 bin lira, 
ilk teminatı 3580 lira, Surbahandaki hudud kıtalaı:ına ait unun tah· 
min bedeli 48 bin lira ilk teminatı 3580 liradır. 

3 - Pazarlığı Karakösede satın alma komisyonundadır. , 
4 - Şartnameleri görmek istiyenler komisyonundan görebillr· 

ler. 
5 - İstekliler 23-10-936 dan itilnren her hangi bir gün içinde 

komisyonumuza müracaatlarında pazarlığı yapılacaktır. {1555) 
2-5269 

İLAN 
1 - Muhafız alayı Sv. grubwıda bulunan bir hayvan 5 ikinci Teş. 

936 perşembe günü saat 15 de satılacaktır. 
2 - Hayvan her gün alayda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara Levazllll Am~rliği sa· 

tı nalma komisyonuna gelmeleri. (1595) 2-5274 
1 LAN 

ı - Ankara garnizonu kıtatının sene nihayetine kadar ihtiyaç· 
lan içn 14000 kilo zeytin yağt 11·11-936 çarşamba günü saat 15 de ka 
palı barfla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hergün komsiyonda parsız görülebilir. 
3 -Tutarı 9100 lira olup muvakkat teminatı 682 lira 50 kuruştur. 
4 - İsteklilerin kanunun 2,3 üncü maddelerindenki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarmı havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Lv. amirliği satın al. ko. na vermeleri. 

(1374) 2-5036 

İLAN 
Evvelce kapalı zarfla eksiltmeye konulan 150000 kilo una tekm 

edilen 11 kuruş 36 santim komisyonca gali görüldüğünden 9-11-936 
pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf• 
la eksiltmeye konulmuştur • 

Evsaf ve şerait ve teminatlarında bir değişiklik yoktur. İstekli· 
lerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını Çorum· 
da Orduevindc toplanan komisyona vermeleri vey a göndermiş olma· 
ları lazımdır. (1553) 2-5209 

İLAN 
1 - Muhafız alayındaki matbah ocaklarının tanıiri 10/ 11/1936 

tarhine müsadif salı günil saat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Z - Ocakların keşif bedeli 975 lira olup muvakkat teminatı 73 

lira 13 kuruştur. 
3 - Şartnamesi ve keşif her gün Lv. amirliği satın alma komis

yonunda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

(1518) 2-5164 
İLAN 

Tümen birliklerin için 67000 kilo pirinç kapalı zarfla alınacak~ 
tır. Eksiltmesi 5-11-936 saat 15 de dir. Teklif mektubları bir saat 
evvelin kadar kabul edilir. Tahmin edilen bedeli 17420 lira ve ilk 
teminatı 1307 liradır. İstekliler şartnameyi görmek Uzere tatil gün
lerinden matla her gün ve eksiltmeye i~tirak için belli gün ve saatte 
teklif mektublan ile ve kanunun 2,3 UncU maddelerindeki vesika· 
larla Lüleburgaz tümen satın alma Ko. gelmeleri (1413) 2-5037 

; t LAN 
1 - Lüleburgaı;da 36 şar kamyonluk iki adet garaj pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 
2 - 'Garajın muhammen keşif ~edeli 44653 lira 38 kuruştur. İlk 

pey parası 3350 liradır. 
3 - Pazarlığı 11- 2.teşrin 936 çarşamba günU saat 16 da Çorlu 

Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bunlara aid keşif ve fennr ~artnameleri İstanbul ve Ankara 

levazım amirliği ve Çorlu satın alma komisyonunda her gün görülür. 
5 - Pazarlığa gelecekler kanuru teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte belli gün ve sa· 
atte Çorlu kor satın alma komisyonuna müracaatları. (1584) 2-5234 

Emniyet isleri Genel 
' Direb;.törlüğünden: 

1 - 936 senesi için zabıta memurlarına satın alınacak azı (4500) 
çoğu (5419) çift fotin ile a.zı (4500) çoğu (49~0) çift getir yirmi bir 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - İhale 16-11-936 pazartesi günü saat on beşte Emniyet İşle· 
ri Umum Müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler {2384) lira 52 kuruşluk muvakkat te• 
minat mektup ve makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

5 - Bu iş için fazla izahat almak, nümune ve şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her giln sözü geçen komisyona müracaat edebile .. 
cekleri. {1558) 2-5221 

1 D. D. YOLLARI VE LlMANLARl UMUM-
MODORLOGO S. A. KOMİSYONU lLANÜRıı 1 

İLAN 
Muhammen bedeli 14350 lira olan 70 ton karbit 18-11·936 çar· 

şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiynelerin 1067 lir 25 kuru§ıluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın • 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re• 
isliğine vermeleri l§zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay• 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1562). 2-5223 
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Kültür Bakanlığın·· t•• l t k•t hl ld. H ı·ı N .d l 
tarafrn dan bastırılan u un me { ep l a arı ge ı. a l acı en a ınız. 

Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

Yül{sek l\iühendis ~Ielitehi 
Artırma ve Elisiltme 

Komisyonunclan: 
1 - Mektep makine laboratuvarı için lüzumu olan Turbo • Elek

trik grupu kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 21-2-936 pazartesi günü saat 15 de Gümüş suyunda 

mekteb binası içindeki komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli "19500'' ve ilk teminatı "1463" liradır. 
4 - lstiyenler şartnamesini mektep idaresine müracaatla para -

sız albailirler. 
1 - Teklif mektupları 2. inci maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderHecek mektupların nihay.~t -~· inci m~dd~d.e yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhur mumu ıle ıyıce kapa
tılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2430) 2 - 5262 ------. 
Jandarma Genel Komutaıılığ-ı 

A.nl\.ara Satınalma 
l(omisyonundan: 

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

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek eksiltmeye girmek 
isti}' enlerin doksan altı lira yetmiş beş kuruşluk teminat makbuz ve
ya banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(1582) 2-5258 

Nafia Vekaletinden: 
16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve

kaleti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kütahyamn Tavşanlı kaza
sına bağlı Domaniç nahiyesinde Kazmut Eğridere Devlet ormanla
rından veya hususi mukaveleli ormanlradan kesilmek ve ana hat. Ü· 
zerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere {90495) lıra 
muhammen bedelli 48500 adet nromal, 780 adet makashk ve 500 adet 
köprülük kayın travcrsin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul • 
muştur. 

Eksiltme §artnamesi ve teferruatı 452 kuruş mukabilinde Anka
rada Vekalet Malzeme dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 5774 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarım Nafıa Vekaletinden alınmış mü

teahhidlik vesikaları ile birlikte 16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. (1567) 2-5257 

----iskan Umum MüdürlÜğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen

ni şartnamesi dahilinde (2000) aded pulluk imali eksiltmeye ko-
nulmuştur. . ,.. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada ıskan u
mum müdürlüği.ınde ve İstanbulda iskan müdürlüğünd~. mevcut o -
lup talihler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her gun saat do -
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler • 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10-11-936 salı günü saat 15 buçukta Sıh-
hat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı. (1600) 2-5267 
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§5 SUMER BANK~ 
i Umumi Müdürlüğünden: ~ - -= -E Liselerin 1930. 1936 mezunlarından imtihan ile _ 

-~-- 25 - 30 memur alınacaktır. ~= 
İmtihan 25.11.1936 çarşamba günü yapılacaktır. 

-_=_5 Metbu izahnamenin Ankarada umumi müdürlük- =-~ 
ten· !stanbulda Sümer Bank şubesinden ve diğer ma- -

-

Kapalı zarf usliyle eksitme ilanı 

Antalya Nafia 
Müdürl~Oiıııdeıı: 

'ı - Eksiltmeye konulan iş : Antalya lise ve pavyonu b~~sı 
kargir ve betonarme aksamı ile çat.ı aksamı inşaat dır. 

Tahmin edilen bedel (30615) lıra 75 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şu~lardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesei 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname . 
F - Keşif hüldsası cetvelı 
G - Projeler. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Antalya Nafia Müdürlü

ğünde tetkik edbilirler. 
3 - Eksiltme 20 / 10/ 1936 tarihinden 9/ 11 / 1936 günü saat (15) de 

Antalya Nafia Müdüı :..iğii dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilme!{ için isteklinin 2296 lira 18 kuruş 

muvakkat teminat verınesi, bundan başka :ışağıdaki vesikalraı hai:ı 
olup getirmesi liizımdır. 

Nafia Vekatetiden alınmış yapı müteahhitli~i vesikası ve yap
tığı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektuplerr yukarıda (3) ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Antalya N;;fia Müdürliiğü dairesine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine .makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın ıni.ıhür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2419) 2-5186 

P. T. T. Levazım 
Müdürl~ründen: 

1 - Idare ihtiyacı için (10) kalemde muhtelif tip ve mikdarda 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf .usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli on beş bin üç yüz alt
mış bir (15361) ve muvakkat ~e?1inatı bin yi\z elli üç (1153) liradır. 

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

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

5 - Şartnameler Ankrırada P. T. T. Levazım müdürlüğünrlen 
1stanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat şubesinden parasız ola-
rak verilir. (1462) 2-5125 

Ankara Bölge Sanat Ol{ulu. 
Direl\tÖrlüğünden: 

Okulumuz için alınacak giyim gereçleri 26-10-935 pazarte~i ı::ü
nü a!rık eksiltme suretiyle ihalesi mukarrer iken bedeli haddi layıki 
bulmadığından 5-11-936 per~embe gi5ni.i saat 14 de bırakılmıştır. İs
teklilerin o gün ve saatte okullar sağışmanlı~ındaki komisyona gel-
meleri. (1583) 2-5272 

l\'lilli Müdafaa V el{aleti 
Deniz merkez satın alma Komisyonundan; 

1 - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan gömme ve betonarme 
mazot tankları kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 4/2. teş./936 çarşamba günü saat 14 de Ankara
da Milli müdafaa vekaleti binasındaki komisyonumuzca yapılacak
tır. 

ışwg. 

Terzi Cema] Büriiıı 
Ankarapalas salonlarında 2 ikinci te§rin pazartesi günü ıon 

bahar ve kıt modellerini teşhir edeceğini muhtercnı müşterileri
ne arzeder. 

Elektrik münakasa ilanı 

Ni«de Belediye Rivasetindeıı~ o . 
l - Niğde şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak ele~t~ik prı: 

jesi mucibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1-11-936 tarıhınden ı• 
tibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 

tur. d N· ~ a 
2 - Münakasa 15 - 12 - 935 tarihinde salı Rünü saat 15 e ıg e 

belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 
3- Tesisat üç kısma ayrılmıştır. . • v 

A - Santral binası 2 muhavvile binası; yer altı kablosu ıçın tul!· 
la. kum ve direk diplerine konulacak taştan ib:-ret olup heyeti mec· 
muasmın bedeli keşfi (6420) lira olup '7o 7,5 teminat akça.,ı (481) 
liradır. 

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

C • 150 beyg-irlik buhar lokomobilli alternator, tablo, santr-ıl u· 
havvilesi, santralın cli~er teferruatr, santral binası ile şebeke nrnsın· 
daki l:ablo çıkış tertibatı, } ~r.ıltı kablosu ve iki adet muhavvile mer• 
kezi teçhizatı ve şebekeden ibaret olup mı:zkur tesisatın Mersin 
gümrüöünden Niğde'de santral, yerine kndar nakliyesi de dahil ol• 
mak u;'ere bedeli keşfi (37974) lira olup% 'l,5 ten1inat akçası 2848 
liradır. 

Bu üç kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Her ;çU
ne birden talip olanların da teklifleri kabul cpilir. 

4 - Bu işe ait evrak, şunlardır: Proje ve teferruatı, fenni şart: 
name, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, muka\•elename nümumsı. 
Talip olanlar bu evrakı Niğde belediyesindr 1 1stanbulda Taksimde 
İstiklal Apartımanında elektrik mühendisi H~sa.ı Haletten; ve An· 
karada Şehir emaneti hc::yeti fenniye müdür muavini mühendis 
Asım'dan alabilirler. 

5 - Muvakkat teminat o/0 7,5 olup kanun mucibince bu k nin~t 
ve teklif mektubu ihale saatından bir saat evvel belediye riyasetine 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6 - Münakasa 2490 No. lu kanuna göre yapılacaktır. Tnlip olan· 
larm bu kanun mucihince ve eksiltme şartnamesinde talep edilen hil• 
umum vesaikle birlikte o gün münakasada hazır bulunmaları ilan 
olunur. (1603) 2-5276 ------

Kalorifer eksiltmesi 

Elaziz Halkevi Başlianlığınrlaıı~ 
Ka1>a1ı zarf u~uliyle eksiltme i]fö 1 

ı - Eksiltmeye konulan iş Eta .. iz Halkevi kalorifer tesisatı, 
Keşif bedeli 13821.10 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A: Eksiltme şartnamesi, 
B: Mukavele projesi, 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesı, , • 
D: Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E: Hususi şartname, 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cel\•eli 
'G: Proje. grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ankara • • 

lfiyeti Bayındırlık Basmiidürliiğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinden 9-11-936 günü saat beşde Elli· 

ziz'üe halkevinde yapıiacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yaı rlacaktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1036.58 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan lıaşka aş<:ğıdaki vesikalar ıhaiz olup gös· 
termesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda "3'' üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elaziz Halkevine getirilerek cksiltıne komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde• 
rilecek mektup1arın nihayet "3" üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın nıiihür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(1601) 2-5278 

&
= halierde Sümer bank müesseselerinden istenmesi ilan ~ 

olwıur. 2-5279 = 
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3 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
1 - Eksiltme şartnamesi. 
2 - Resimler. 
3 - Umumi ve fenni şartname. 

l\faliye Vekaletinden : 
30-9-936 tarihinde pazarlıkla 150 lira keşifli pcnçere yaptml:ı

caktır. İsteklilerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (1104) 
2-4613 

Anl{ara Ol{ullar Arhrma ve ek· 
siltnıe Komisyonu Başkanlığından: 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
liooulmuştur. Keşif bedeli 7026 liradır. İhale 2-11-936 pazartesi gü
nü saat 11 de Maarif Vekaleti binasındaki Ankara Okullar savış
ananhğında '1 apılacaktır. Muvakkat teminat 527 lirdır. Şartname ve 
resimleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Gazi Lisesi Direk
:törlüğü ile arttırma eksiltme katibliğine muracaatları lazımdır. 

(1434) 2-5055 

KUJU~ 

Bu vesaiki isti yenler ( 49) lira mukabilinde her gün ~omisyondan 
alabilirler. 

4 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin: 
a) 42832 liralık teminat mektubları. 
b) Şimdiye kadar asgari 300.000 liralık betonarme veya tank işi

ni ve makine işini muvaffakiyetle yaptığı hakkında Nafıa vekaletin
den tasdikli bir vesika ibraz etmesi. 

c) Asgari 300.000 liralık mali iktidarı bulunduğu hakkında mil
li bankalarca verilmiş bir mali vesika ibraz etmesi. 

d) Bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması veya bunlarla 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmeleri. 

e) Ayni zamanda bizzat makine tesisatı yapmağa ehil olduğuna 
dair nafıa vekaletince musaddak bir vesika ibraz etmesi ve yahud 
her nevi makine tesisatım yapmağa muktedir bir makine mühcnrlisi 
ile mesai birliği yapması ve bununla keza müştereken mukaveleyi 
imza etmesi. 

f) 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde yazılı vesaiki 
ibraz etmesi mecburidir. 

5 - Münakasaya iştirak edecek ecnebi firm3ların da 4. cü mad
dede yazılı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin zarflarını 4/2. teş. çarşamba 
günü azami saat 13 e kadar komisyona vermiş bulunmafan Iazımuır. 
Bu saatten sonra verilen zarflar kabııl edilmiyeceP,i gibi zarfların 
posta ile gönderilmesinden mütevellit olarak postada vukubıılan ta-
ahhur da nazarı itibare alınmıyacaktır. (933) 2-4438 

Adliye VeJ{aJetiıı den: 
Vekalet makam otomobili için Çankırı caddesi ve yahut Bent de• 

resi civarında bir garaj icaı edileceği11dcn bu civarda garajı olanların 
Adliye Vekaleti levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1586) 

2-5241 

Jantlarına Genel Kanıutanlığı 
Anl{a ·a Sabn Alına 

I~ onıisyonundan: . 
Bir tanesine elli kuruş kıymet biçilen iki bin iki yüz otuz tüfelc 

kapşı 14-11-936 cumartesi günü saat onda açık eksiltme ile satırı 
alınacaktır. 

Şartıı mesi komisyondan parasız verilecek olan bu eksiltmeye 
gireceklt'dn 8363. kuruşluk ilk teminat mal.buz veya banka mektuP" 
lariyle belli gün ve saatte ırnmsiyona başvurmaları. (4532) 

2-5~19 

KtRALlK DAiRE 
Sarıköşkte B. Mecdi apartma

nında mobilyesiz veya mobilyeli 
iki oda, küçi.ık hol ve tam kon
forlu küçük müstakil bir daire 
kiralıktır. Gezmek için içindeki
lere müracaat. 

il W*'ülF• fi •s ı+ce ,+ i' JILWU';&Jft c: !AS**# % fl!4 JWi 

İmtiyaz sahibi ve Ba~mu
barriri Falih Rıfkr ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulu$ Basımevinde basılmıştır. 

Yeni 
BU GECE 

Sevenlere, sevmiş olanlara .. Sevecekle
re ittihaf edilmiş senenin en bü} ük 

aşk filmi. 

ÖLÜM PERİSİ 

Oyniyanlar: 
Frederic March - Merle Oberon 

Herbert Marahall 

1r mm Hallı 
BUGÜN GÜNDÜZ 

Yeni mevsimin ilk türkçe sözlü 
büyük komedisi 

LOREL . HARDt 

ffin.distanda .. 


