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BQfbetb 

Atatürkün nutku ile ... 
'' ••• Cumhuriyet yeni ve ıağlamua.Ian ile, türk milletini 

emin ve metin bir istikbal yoluna koyduğu kadar, aad, fikirlerde 
ve ruhlarda yarattığı güvenlik itiban ile, büsbütün yeni bir haya
tın müjdecisi olmuıtur.'' 

ihtilafların anlaşmalarla hallolu • 
nabilmesini temenni ederek, mil
let vekillerini selamlıyan son cüm· 
lelerine geçmiştir. Nutku dinleyen 
veya okuyan her vatandaş, Atatür
ke bağlı kalmak ve onun, hedefi 
bizim saadetimiz olan, eseri ~ğ
runa en son cehdini sarf etmek hu· 
susundaki ahdini bir daha tekrar 
etmiştir. 

Atatürk asrının mesud nesli ola-
• rak şeref ve bahtiyarlığmıız ne 

kadar büyükse, yapmakta olduğu
muz tarihi vazifenin mesuliyeti 
de o kadar ağırdır. Ancak Şefin 
bize vermiş olduğu iman ve say 
şevkidir ki bizi şimdiye kadar mu· 
vaffak etti ve nihayete kadar mu
vaffak kılmakta devam edecektir. 

• Falih Rıfkı AT AY 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

ATATORKVN 
teşekkürleri 

Riyaaeticümhur Umumi Ka
tipliğinden : 
Cümhuri~etin yıl dönümü mü

nasebetile memleket dahil ve 
haricinden Reuicümhur Ata
türk' e hitap eden ve vatanda§ ve 
ırkdaılarımızın çok heyecanlı 
duygularını bildiren telgraflar 
gelmekte devam etmektedir. 
Bunlardan pek mütehassis olan 
Atatürk te1ekkür ve muhabbet
lerinin Anadolu Ajansı vasıtasi
le tekrar iblağı'!ı emir buyur
m?ışlard ır. 

l\lareşal F. Çalunak 
Bükreşe gitti 

İstanbul, 2 (A.A.) - Genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak bugün 
14.15 de Hamidiye kruvazörü ile ve 
Köstence tarikiyle Bükreşe hareket et-
miştir. (Sonu 4. üncü sayfada) 

3 SONTEŞRIN 1936 SALI 

Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Hıfzıssıhha mektebi açıldı 
Açış söylevinde Sıhat Vekilimiz B. 
R.efik Saydam; halk hayat ve sıhatin
de Bakanlığın prensiplerini izah et!i •. ~- ~·" 

1 

nutukla açan Sıhat Bakanımız 
ve mektebin dı§a rrdan görünü§Ü (Yazısı 4. üncü sayfada) 

Atatürk'ün 1936 nutku, çumhu
riyetin politika edebiyatı tarihin
de müstesna bir yer tutacaktır. Bu 
nutuk dahi. eskileri gibi, iki kıs
ma ayrılabilir: yapılmış ve yapıl
makta olanları tesbit eden kısım, 
yapılacak olanlar hakkında direk
tifler veren kısım! 1936 nutkun
da bü~ün memleketi hareketlendi
ı·en iş ve eser zenginliği bilhassa 
dikkate çarpıyor. Halk saadeti 
için çalı~an Kamutay ve hükümet, 
inkılabı ve devleti halka mal et
mi§tİr. Zorla ve suniğ olmaksızın, 
inkılab istikrar bulmuştur; devlet 
ve halk birliği kurulmuştur. Bu 
nizamın mayası nruhabbet ıJe iti
mad' dır ve onu, tamamen ve kati. 
yen, Atatürk' e karşı hududsuz bir 
imanla, onun istediklerini ba§&I'· 
mak için ıarfettiğimiz gayretlere 
borçluyuz. 

-================~========= 

Şef yeni direktiflerinin baıına 
kültür davasının yeni zaruretleri
ni geçirmiştir: memlekete daha 
çok mekteb lazımdır. Yüksek tah
sili ve güzel sanatları kuvvetlen
dirmek mecburiyetindeyiz. Sonra 
türk milletinin kültür hürriyeti 
için çalıp.n iki büyük müessese, 
Tarih ve Dil Cemiyetleri, aiy ve 
eserlerinin kıymetini cihanşümu1-
1eıtirmek yolunda durmak11zm ve 
zaman kaybetmeksizin, ileri git
melidirler. 

Çiftçinin toprağı olmalıdır. İs
tihsali makineleştirmek ve teşki
latlandırmak lazımdır. Kredi ve 
labf için olduğu kadar, istihsal 
Vasıtalarını köylüye öğretip kul .. 
landırmak için kooperatiflerden 
istifade edeceğiz. 

Şef, hayatı ucuzlatmak ve 
İcab ettikçe vergileri hafifletmek 
politikasına devam edilmekle be .. 
raber, haznenin kudret ve intiza
mı bahsinde ısrar etmiştir. Türki
ye'nin, her bakımdan, her gün da
ha fazla artan ihtiyaçlarını ancak 
haznenin kudreti ile karşılayabi
liriz. Bir medeniyet inşa etmekte 
ve bu intayı, yakın uzak, belli bel
lisiz, bütün tehlikelere karşı koru
mak için cihazlanmaktayız. 

Atatürk'ün sulh dostluklarımı
za temas eden sözleri, Kamutayın 
coşkun tezahürlerine vesile teJkil 
etti. Emniyetinin müdafaası artık 
Türkiye'nin mesuliyeti altına gi • 
ren boğazlar hakkındaki cümlele
rin kıymeti. şüphesiz bütün dün
yada sulh ve hürriyet dostları tara
fından değerolduğu ehemiyetle 
karşılanacaktır: "Boğazlar artık 
tamamiyle, yalnız ticaret ıJe dost
luk münaıebetlerinin muvasala 
yolu haline gelmiştir. Bundan böy
le muharib her hanf!i bir devletin 
harb •elinelerinin b~ğazdan geç
meıri memnudur.', 

Nutukta bahis sırası Antakya 
\>e lskenderon davasına geldiği za
man, Kamutayın coşlrnnlul{u en 
yüksek derecesine vardı. Verilen 
•özü tutmak ananesini adeta bir 
Türk ananesi haline getiren Ka
mutay, bize karşı olan teahhüdle
tin yerine getirilmesi humsunda, · 
aıril olduğu kalar, herkesin dikkat 
etmesi lazım gelen bir hasacuiyet 
göstermi§tir. Bu hassasiyeti tabii 
görmemek imkanı var mıdır? Po
litikasını her türlü hakka tecavüz 
unsurlarından tasliye etmiş oldu
iunu bütün dünyanın tasdik etti • 
ii Türkiye, hak ve insanlık fikrine 
ne kadar sadakat gösterdiğini ya
kından bildiği ve dostu olduğu 
Fransa'dan, Atatürkiin ümid etti
iinden gayri ne bekliyebilir? 

Atatürk, devletler arumdaki 
•ilihlanma hızına itaret ederek ve 

El ~~eri ve küçük 
sanatlar kongresi 

toplanıyor 

Belediye 

1\lcclis, 

meclisi dün açıldı 

ve 

lSP ANY A IHTIULI 

B. Azana intihara 
tesebbüs etti ., 

Bu ayın 12 sinde Ankarada elişleri ve 
küçük sanatlar kongresi toplanacakt[r. 

İktisad vekaleti kongreye, bütün vi· 
layetlerden küçük sanatlar erbab[ ara. 
smdan seçilmiş mümessiller davet etmiş

tir. 

reis vekillerini, katiplerini 
encümen az alarmı seçti Hükümetçiler yeni 

· bir mukalıil taarruz 

Küçük sanatlar erbabı kongrede bu
günkü ihtiyaçlarım, himaye ve inkişaf
ları için alınması laz[m gelen tedbirleri 
serbestçe beyan edeceklerdir. 

Kongrede vekalet tarafından hazır
lanmış olan küçük sanatlar kanunu pro
jesi de müzakere ve münakaşe edilecek 
ve proje, kongreden alınacak mütalaa 
ve kararlara göre değiştirildikten sonra 
başvekalete takdim eolunacaktır. 

İktisad vekaleti bu suretle, Cumuri
yet bayramında açılan el işleri ve kü
çük sanatlar sergisi ile başlamış oldu. 
ğu, küçük sanatları ve el işçilerini hima
ye hareketini ilerletmiş olacaktır. 

Şehir meclisini açan B. Tandoğan reislik kürsüsünde 

Kız ı
. . 
ısesı 

Paraşütçü Eriheyi anmak için dün 
halkevinde bir ihtifal yaptı 

Eribe'nin ihtilalde söz söyliyen mua allim1eri ve arkadaşları - Halkevi 
salonundaki toplantı ya bir bakı~ 

Ankara Kız lisesinin dördüncü sınıf C şubesi talebesinden paraşütçü Eribe
nin hatırasını taziz için dün saat 15.30 da Ankara Kız lisesi tarafından halke· 
vindc bir ihtifal yapılmıştır. Bu ihtifal le Kız lisesi direktörü Sami, yardirek
tör Celal, türkçe öğretmeni Mualla ve Eriben'nin smıf arkadaşlarından Llle 
ve Emel söz söylemişlerdir. Eribe'nin mekteb arkadaşları bu sözleri göz yaş
ları ve hıçkırıklar arasında dinlemişler dir. 

İhtifalden sonra halkcvi tarafından talebeye tayyarecilikte yanlış hareket· 
lerin fenalığını anlatan bir filim göıte rilmiştir, 

(Yazısı 4. üncü sayfada) 

Çubuk barajı ve 
Otobüsler saat birClen itibaren 

Vlus JUeydanından hareket 
edecektir 

Çubuk barajı, filtre istasyonu ve 

Çubuk şosesi açılma töreni bugün yapı
lacaktır. 

Törene saat iki buçukta başlanacak-· 

tır. Davetlilerin baraja rahatça gidebil

melerini temin için otobüslerin hareket 

saati 13.30 yerine 13 olarak değiştiril

miştir. 

Davetliler bu saatten itibaren Ulus 

meydanından hazırlanan belediye oto

büsleriyle; asfalt yolu takiben Ziraat 

Enstitüleri önünde kurulacak taktan 

geçerek Çubuk barajı tören mahalline 

gidecekler ve Başvekil ile hiikümct er
kanının vürudunu bekliyeceklerdir. 

Başvekilin tören mahalline muv~sa

Jatını müteakip Baraj önüne gelince k 

ve baraj kapısı önünde nutuklar söyle· 

ncccktir. Bundan sonra içme su manev

ra odasına gidilerek Başvekil tarafın

dan kordela kesilecek; ana borunun va

nası açılarak şehre ilk defa su verile
cektir. 

Eunu müteakip bend başlığı üzerin

de yürünecek, bu esnada baraj hakkın

da davetlilere izahat verilecektir. Do

lu savakları üzerine gelindiği zaman 

kapaklardan bir ikisi açılarak suyun 
dolu savaklaıdan akış ~ekli gösterile· 
cektir. 

hazırlı yor lar 
Paris, 2 (A.A.) - Valladdolid'den 

bildirildiğine göre, şimdi Barselon'da 

bulunan başkan Azana'nın vaziye+i 

tahammül edilmez bir şekle girmiştir. 

B. Azana bundan birkaç gün önce Bar

selon'dan hareket etmek istemişse de 

anarşistler bu harekete enı;el olmuşlar
dır. Bu vaziyet karşısında başkan inti• 
hara teşebbüs etmiş fakat general Mas
quolet başkanın hareketini zamanında 
görerek müdahale etmiş ve intih~rdan 
vaz geçirmiştir. 

(Sonu S. inci sayfada) 

filtre istasyonu 
Davetliler için bir de büfe hazırlar 

mıştır. 

Bundan sonra filtre istasyonuna ge· 

linccck ve binanın anahtarı Başvekili· 

mize takdim olunacak ve sıra ile Şap 

evi, dinlendi~e · havuzları, havalandır• 

ma odaları, f~ltre havuzları, klor oda· 

sı, makine dairesi ve laboratuvarlar 

gezilecektir. Davetliler için burada da 

bir büfe hazırlanrnışt
0

ır. 

Olmrlarımız, baraja airl ~:czı 

ı ve resimleri altıncı sa)'famı;;cla 
bulacaklardır. 



HER 
1 ŞEYDEN ~ 
-----BiRAZ 
Boqak bir vezi"-

Cumuriyet'in "Naima Mrfıma" muharriri A&idin 'Dnuln ti~ JJHJSl
yetleri yamada H~~ bit imara -nnfrn vezin bilmtız. Ôyle olduğu 
~ J•lıli lıinlarda da alt d btıyitler, ıtııualat bllaazr. 

Anllan epice aman geçtifl için arbcfqmumt 1nı 61ricllr hsanndan 
er. ,.. ,,.,..,.,,,_ .. .,orwım. Soa ı-• ile pleıı Cıı.muri,.(te ohdıı· 

jumus bir lılırası brı umudumuzu bop gılrardı. 
Danr, ce• bb mıara.bıllaıımıf Y• , •• yflZIJlııl .... .,. ~lyle: 
Yere clüttüyee meywa dinlata pqdar olaUla 

B.ılHül ..,.. nGaH olıMlıad ip. flTle .,..,_h idi: 

Yen dlftll iee me,.a dirahtl paydar olaun. 
•1ıo110.ı Babrılıl.maı ebü yala/en, ll~eıe pei dikbt l'ttlfi vı 

•a ._ flddetll tedilrler aldıfı f11 malanla Abidla DaYer't 6oad ve-
sllll_.,, piüm•""' •nV-.-k ml, - denimi 

l11MD71lda &.qhnnaa4u llulmd Isla bit 11f1De mlsaba.bsr (Cuıdide)den 

Sulha ta1tal ltir p'ldWe labmet 

Wadr~da otlU'aa ıetıg MI' loıdıa, yenJ bir mektub ~enciriae baflamıJ. 

Bu melrtub •aclriae "Ôplfm• seaciri" adı verilmtıktedir. BugiJalerdtı 

Viyamya llldar nımq olan bıı seacülemı .-Jmıbu a1aıJ1an11 brA: .-AD 

aaat it;inde bir aynını 7uıp era.be 011 gent; ba, msa, on erhie göabr

ıae!eri rica olıuııqonuq. 
Bu me.ttubta ıu satırlar 7uzlıda: 

"B• lplJflı» uıtt:hi butlaıı iJıi -- eıre1 Loatlntle -.ı-•.,m; efe! 
'lendiaize ilr ıığursuslulr gelmaiai üc•ıwais h ..ali '--71.._ 

Bir pn, bdın tanlındu sise ~ola h mdCüfl -,,,. 

edip r.mdzfılllS .. aa -aderba " ........ da ..... ,.~ 
• ,. pidifüli • ..,.,,.... 

•• mr«I• Ndla hfuq.t 1lidlldal .,...., n W7lece ...,_ •lira• 
bismet edilmif olacütu.• 

BqaU •eııiı mabardzler, ylnll tlilad uır telllrleicıtf ıum ..,.,__ 
a.a ...,.,.,.,,. 7İJWOÜ N lpcelr ..,.,_. de ~ ft • cflll llonıl•l8 

6ır mer1acfea üirlaalmı -'1~ B• ,,,,.,.,, ffmtll Baliııbl 6lr 
ınabaUelliade llü.ibt IWi• ••latiftir. Banda &ir .,pfa mertnr nrdır 

ii buradan telefonla isteıülen yere boru it;iadea yi.7ecü pmü ,,.ıe
rilıaelctedirf 

Ylyeceiler pyet stJntll rfttlfl lçla ncd llCai 90lrqa ioııtılatilıaek
WU. Ba cıü mera.i• aboııe olplaruı teJl.enmıpaa .mabsu JOO ayla
bk l>ü 7em.lr liatal vardır. 

Blr aarho§luk aliaıeti 
l:s:s • 

Barıaamın tliliahle do&adnlyor muıumıs1 Bfer trolaaamıyorıaımr 
.,ala.ra blU:imetiade.ti ICuala Z...PJU la•ı•ıri•w ,,...._ ,.,_ ar· 
Jıoprunuda.r. 

hmm iaılııtl• 1#11 bbıdtı,. bıtlatili bfkimlaln lııurınıaa gibnldıfı •· 
taaa, *Yıtiıina l.spat ...tebllmd 1$(• lıeadilli• h •ıthfl ,.,..dıfıa
daa fiMyette t».ı......,. l&bi b 1ICl'IW4t .rnHd e1""""'1fmı itini 
etmlftlr. 

LGONLVK T A.KVIM 

Bla&lll 1sss 
il latıewıla US1 -...... .... • Ut 

1 sornEŞRIN 1938 SALI 

. 
- ima 111 •oathk w mmlyet mmhedelerl ..... 

..... (131). 

Proles8r NimbiJs91JD maceraları: Bir av bik4yesi 

B. Tahsin Uzer 
terefine ziyafet 
Uçüııcli wnnmi müfettit Tahsin O

.zerin lCrefine, dün a)qam Aakarapalaata, 
doğa aylavlanmn da bulU.Ddtap bir si· 
yafet veriJmittir. B• tölende, umumi mü
fettif TaUilı User, doğa Ulerinin tabia. 
tuıdan, halkından. uayifinden ve türle 
gencine açılan it sahacından bahaetmif, A
tatürk ruhu ve anlamının ba11c kitleleri 
berinde ne kadar derin bir tem bırak· 
ttlım, yeni bir dtın)'UUn onun yaratıcı 
ilhamından nasıl dolduğunu an!atmq ve 
bily\lkler b5y6ğünün doğuya vermek 
ltitfunda bulunduldan ehemiyeti teba· 
rttz etirmişlir. Sözlerine dotunun kal
lanma imklnlan ve prtlan ilzerinde de• 
ftm eden umum! mtifettiJ, BiiyUk "Ba§· 
bakanı bir kurtana olarak bildiklerini, 
ft Atatürk eli ile neler yapmak müm
lriin olduğunu izah ettikttn IOtlr&, doğu· 
da çıkacak gündelik "Dolu pzetesine" 
geçmitler ve bunun verebileceği randı
manı izah etmişlerdir. 

Müteakiben kültür müpviri Musta
fa Repd ve ekonomi mil§niri Saffet 
branılan üzerinde raportannı okumuı
Jar n a1ika ile dinlennliflerdir. Nutuk· 
lan takiben, değerli aylnlanma aös 
almıflar, escümle Bayan Nakiye deler· 
li elSderi ile, bu siyafete ayn bir değer 
vermİfler ve, dün geceki toplantı, Ata• 
türke• baiJı, onun aeriııe iDaaçlı yurc1 

çocuklannm candan tezahürleri ile IO

• ennqtir. -------
Bükreş Radyosunda 

Tirk edebiyab hakkında bir 
konferans 

Bilkrct. 2 (A.A.) - Anadolu ajan· 
urun huaust muhabiri bildiriyor: 

Roman,anm ea.tmnn""I d,atro mü
ellif " pirlerinden B. Viktıor Stimyo 
ıum üpm uat 18 c1e Bf1knt ndyo
lllDda tGrk edebi,atma dair Wr bllfe
.._ ftreCektir. 

DJLIOŞ~I 

"Ba Derteylf her tefi geçti ft her 
feybı lstibıde de blblerimb dola. gö
dmls büia, -.e enerjimls bclretu.• 

·~-Jr. ye tlriçe bir hıpl4 a
nnd •• ,.a. ielillle olard •ad
nt" ' 6rılıua. .: .... lmlt __ ,,,,_ 
• ela 6a brplılr ialluılır. Bal Wyle 
oluca .,••rjimi. bıtltttır illaralma 
bir mana i/ade etmiyeceii meydanda
dır. 

• *" 
.. Baki diln,a pmpiyon1anndan Jlab 

Ber, bir lel'best güre, -çında ban.. 
lik ederken, mtl_,,ıklardan birine f ... 
laca ihtarda bu1umınc:a müsabıklardan 
biri hın1ammt. al ana diye bir yum
ruk lndirlnce, eski bob pmpiyomımı 
bir yumrukta nakavut etml,m.• 

ı - .,Bdr sılıtınm, bstedilemn ,,.,_ ......... .....-1',..,. .. defli .,,... '* Yaalldlmbfı ıJm4 ... ,...... , _ . ......,.,... .,,,. , .. 
,_. .... ,,,.__,. dall .... 

---~ 6bl Amir ..... 
- tebarlutbfı lpa iNI imi._. 111-
m edU flleu W,he .,., _ _.... 
lhbı. Balhti .. .trhW• U0&t lld 
~ hlnd,,,_ .-.. acan ,,,_ ...,....._.._ ........... 
il talirle -.,,, cellr. ı- •Al - dl-
79 Wr ~ ~' •• ,....,, 

" -- .,., llatlelml• - -
....,._,,.,_ f - •s.ı-..-. •-. 
""'-ır. , ........ 6lr cblle lf;lade 
111 del• c.a.r-.... ... ~. 
ı - •s1r ,_,_ l-1idııW' •6lr ~ 
nrlıa m1wt ~ Ydanldl -., 
Nl' iınuram 1* ef16k Ve Nd.a .. 
ıı.ı.. -. 11r ....,. c1·1ee1• ,_ fiae.,,.... dlfl ...... 

.(Le Jumal'den) 

B. Stoyadinoviç i stanbuldan ayrıldı 

Muhterem misafırim iz büyük şefe ve İn· 
kılabıını7~ duyduğu hayranlığı anlahyor 

İstanbul, 2 (A.A.) - Şebrimlzcle bu
lunmakta olan dost Yugoslavy_a Bat
.ekili doktor Stoyadinoviç bucün &ile
ye kadar Perapalu'ta istirahat etmif 
ve 6ğleden 10aıra tilrk • yuıoala. af
yon bürosuna gelerek tetkiklerde bu· 
lunmuş, izahlar almıttır. 

Doktor Stoyadinoriç oradan çıktık· 
tan eonra ,ehirde bir gezinti yapmlf ve 
caddelerde hallan muhabbetktrane te· 
nhiiratile selamlanmııtır. BilyUk mi· 
afir, bu meyanda mibeleri de ziyaret 
etmiştir. 

lf ulıterena ndııa/irirrWsin 
gmsetelere beyanatı 

Yugoslav Bapekili akfam saat 18,30 
da İstanbul matbuat milmeıaillerini 
yugoslav konsoloshanesinde lmbu1 e
derek ıu beyanatta bulunmuttur: 

"- Dost ve müttefik Türkiyeyi, 
büyük cumhuriyet bayrlJDUlda .ziyaret 
etmek için nadir bir fınıat çıktı. Böyle
ce Tilrkiyeyi satvetinin geçid resmini 
yapmakta olduğu bir sırada &tirdilm ve 
onun terakki.yatım yakından. müşahede 
ettim. 

Reisicümhur ekselans Atatiirk gibi 
y6ce " dinamik bir nrhjm •vk vı 
irpdile bu kada~ az zamanda elde et
mit balundutmwz aeticelere !ayranım. 

Asırlar kadar l'erinali yıllar 
Sizin her yılmu, bqb memleket· 

lerde onar yıllık ve battl yils yıllık de
virlerden daha verimli olmqtur. Reiı~ 
ciimbur Atatürk, adının ıizin dWni.zdo
ki medlQlünü ıerçekteıı teman etmek. 
tedir. O, yeni Türkiyeyiniıı bakild atası
dır. 

Yepyeni, apak ve terem Ankara ye
ni ve misli bulwıma.z bir faaliyet eıımu
secidir. O, daha pcliden, ayni aabada •e 
yahut ki pek yalaDlarmda biriblrini ta
ldb etmİf olan 1dlldlr merkezleri yeti~ 
tirmiftir. Ve oııa1an elbette ıeçecektir. 
BacünkU kemalist Ankara. Eti Bola> 
köyüne ve buralarda tc~• eden aza
metli aeri hayretle takib eyli7en eakl 
höyüklere cunula Mbbilir. 

Ordunu:su.n illnamlsın H 

harekeli 
Geçid remniııde ...... kunetinisl 

yakmcbm a&rdUm. Onda da. AnQrada 
wltphede eylediğim ayaı canlılıiı. ay
nı dinamizm ve hareketi buldum. Doll: 
ve mltteftk Yugoslavya'nm tilrk ordu
•mm ba 1radar iyi .,,etitmlt. saptı rapt 
h-.-uaıda IOll derece mllbaunel ve 

lııu bc1ar tevk " heyecan lginde 16~ 
mekten ne türlil hu duyduiwnu 16y
ltmefe iham .ar andır? 

Ta)jUecl .... WJ tfelM bs 

ordunan her smıf efradının simasında 
vazife aşla ve kuvvet ve kudret okunu• 
yordu. 

Halle Partüi 
Ordunun yam bqmda. btiyük tefi"' 

nl kmmçla 1ellm1MMlrta olan Hal~ 
Partisini de asla unutımyacağım. 

Siy ve nizam, harb ve 11111h, yeni 
Tiirldye yurddaılarmm hilkmtı altın• 

dadır. 

Ankarada1d kısa ikametim, ba!Ulf 
milli bünyenizin. en sağlam temelleıı 

üzerinde kurulu, sağlam bir bllnye ol• 
duğu lı:anaatini vereli. 

Her tarafta. iyice tetkik edi1ere~ 
ıenit esaslara göre ha.zırlanmıı bir pıt• 
mn mevcudiyeti ıö.ze çarpmaktadır. 
Kim.an binat büyük tefi.nis AtatürlC 
olan bu plim tahakkuk ettiren ise, bil 
dileriyle UZUD. ve samimi '6rüf1Delerdd 
bulunduğum Bqvekil lanet ln&ıö'dür, 

Türle ,..ıedleriniıi eınelcleri 
Evelili gin Ankaradan, bugb gUoo 

zel tatanbulunmdan ft binnetice Tür
kiyeden aynbrlı:en, ela pntccllerill 
himmetinisden de babeetmemek elim
den gelmez. Kemleketlerimldn yakın• 
lapaları ve kaqıltklt tamp18lan lçiıı 
m de tok emek arfettlnis. Ba yolda 
dnlln etmenld rica edeıim. Veba ve-ı 
aileden latlfade edeHk, doat ft m6tte-ı 
flk tlr1c milletinin refahı w ylbel• 
ilini için ı&ılllınden np.n 1waretll 
dileklerimi. mm weatann1a kencUaln• 
bir bre daha ifade ederim.• 

Doktor Stoyadincmc, matbaat mU. 
menllledyte birtlkte py lçmlt " bi1'
hare yuaoaJa• kolonialııl kabul etmir 
tir. 

Miaa/innıl• laarelceı eaJ 
Jlafftldl 21,40 da banket eden ell .. 

prme ballanan lwaaal bir apla Bet• 
grad'• hareket ......... 

Sirkeci iatuyoau tllrlr ft yucosld 
bayraldarile .u.lemnlt bulunuyordu.
Bir aüer1 milfrue -.e bir polia kıtaaı 
btiyilk misafire telim remıiAl ifa lçiıl 
Peronda 'fU almqtıı 

Doktor StoJacliDovlg IUt 31,30 da 
iatuyona geldi. Tevl için gelenler .. 
rumda nli w belediye reiel lluhittill 
'Oetlbıdaio kumandan vekili general A• 
U had. yugoeta. elçillil erkini, elll'" 

niyet direktiril ft J1llOÜaT lr.otoaisl 
balanaJOfda. 

Btiyiik misafir perona cfrer atnne• 
madlra ,...ı. w ttkk millt maql9-
mu ~ B. Stoja4laodç kendini _.. 
lamlıyan .an teftlf etti ft tGrltçd 
olwak -..m.a.· dedL 

Bbpresia ..,. ___ bir. dakika ~ 

1a milaflr trene Wm1i " ...... ~ ... 
1ar anamda 1melııet etti. 

Bpls teflal butdula 
llndenberi ayakta olan 
tlrk ml1Jetl. .. b8y8k 
.,, HlllD ıs tlDctl ,.ı-

de w An&ra Palasta ve
rilen iki balonun davet· 
uı.t Atatürk•n ve azis 

Mnliillnl ... ketll ft 
-••111lı bir lııltBa1tl1de 
bd-••••• 'bDdL 

Baynm pcelerWe. 
......... al ... 
4-rı.n War lmlı w 
aı..ıı lraJ8t.lıtmm .. 
... pkildlll heme& 
1alç ......... Sohlrlar "....,.... ........ 
War 1laıüet1l ft fecir 
.at1eri _. aydmlık 

aegerkea: alcıDJar da 
lla1olwm aesih ft .,.. 
aah toplmtlu De dolup 
taoıyordu. 

KWetle ve devletle 
bynapnJt olan Cumuri· 
yet Halk Partielnln ı.
Jolan 1ııBtilıl ilyelerin, 
Witlhl wtandqlarm bir 
nada bayıanı kut:J.ama. 
lan n bln1>lrlerlndea 
,...ı umadlar .e ,evlder 
aJme1arr için en puel 
l>lrer vesile olda&. 

Şebrimi.zde, Ha\knbl-

mlaflrlerlmid 18nnenin. 
la7lil bllytllderimizle .bir 
..- ba)'ıam saatten 
J ı gwnm. mllstcana he
,_.., tattılar ft ge-
ceıma ea glsel. • il
_.. en cotlnm lllr .
kilc1e haklnnı ftl'41ler • 

Btltlln yisler, ruple 
bir DlfCClihı delil. ma
aah w tuurlu bir bByt!k 
..mc.tn f~rahltfl ft q
dmlrtı lçlncteydl: bitin 
ats1er Atattlrk9& afSıme
lda wrditı ferle parb
,..._ Rublarm CCJtkUll 
8"laclne teıaımn ol
mak azmiyle bir clibiye 
ten parçalar plan mlid
lln her tauJ"D'da bel'
kes blrlbhiae IDlllld bl
diaeledn, Wr yıllüı:: bii
yilk bo+Al ıJana hatıl .... 
m anlatIJor, miljdeshü 
ftriyorda. Ankara, 9 
tlyanıs, eaufaıs. by· 
natımtbir millet T. ç. 



'J SONTE:.RJN 1936 SALI 

B. Musolini nin Milano 
nutku ve akisleri 
Evvelki gün, Roma üzerine yürüyüşün onbe§inci yılJönümü 

Jolayısiyle B. Musolini'nin Milano'da Katedral meydanında 
250.000 ki§ilik bir halk kiitl esi önünde verdiği siycui nutuk, 
Avrupa memleketleri siyasi mahfillerinde ve gazetelerinde de· 
rin akisler uyandırmııtır. Dün bir hülasasını nqrettiğimiz bu 
natron akiJerini okuyucuları.mıza sunuyoruz: 

Londra, 2 (A.A.) - Sabah gazete
leri, B. Musolini'nin dünkü nutkunu, 
İngiltere ile bir uzlaşmaya varmağı is. 
tihdaf eden bir teşebbüs saymakta, fakat 
ayni zamanda B. Musolini'nin kullan
dığı kelimelerin şiddetine de işaret et· 
ıneği unutmamaktadırlar. 

Royterin Roma muhabiri ayrıca di
yor ki: 

"B. M·ısolininin nutkundan bir par
çası, büyük bir sürpriz uyandırmıştır. 

Bu parça, Akdeniz büyük devletlerinden 
birisi olduğu halde Fransadan ihmalkar 
bir lisanla bahseden parçadır. Macaris
tanın tadilci isteklerine İtalyanın yapa
cağı yardım hakkında ise, Roma proto
kollarıru imza eden devletlerin Viyanada 
kuracakları konferansta küçük antant 
devletleri ile bir yaklaşma vücuda ge
tirmeğe çalrşacağı sanılmaktadır. Bu. 
nunla beraber, bu tadilcilik meseles~ 
küçük antant devletlerinin en hassas bu... 
lunduklan noktayı teşkil etmekte oldu· 
i'tı da unutulmamalıdır." 

Taymis'e göre 
Taymis gazetesi İtalya - Ingiltere 

tnünasebetlerinin iyileştirilmesi hakkın
daki İtalyan arzusunu hüsnü kabul et
ınekte ve Akdeniz meselesi hakkında i
'3e şunları yazmaktadır: 

"B. Musolini öyle kelimeler kullan
tnı~tır ki, insan filhakika Akdenizde has
Batan tehlikeli bir anlaşmazlık mevcud 
bulunduğunu sanabilir. Halbuki İngilte. 
re, İtalyan menfaatlerini hiç bir suretle 
haleldar etmek istememektedir. İngilte· 
renin arzusu kendi deniz yolunun emni· 
Yetini muhafazadan ibarettir." 

Morning Post ise diyor ki: 
"B. Musolininin nutku, İngiltere ile 

İtalyayı birbirinden ayıran hendeği ka
patmak hususunda ciddi teşebbüsler yo
lunu açmaktadır. Bu nutuk, mühim inki
§aflara bir başlangıç teşkil edebilir. İn
giltere hükümctinin B. Musolini tarafın
dan yapılan bu teklifi anlamamazlığa 
gelmesi için hiç bir sebeb yoktur. Öte 
taraftan sanıldığına göre İtalya dış işle
ri bakanı Kont Ciano, İngiltere dış işleri 
bakanı B. Eden ile bir görüşme fırsatı a. 
ramakta dır." 

Deyli Meyl gazetesi de şöyle diyor: 
"İngiltere, İtalya ve Almanya ara -

&ında bir anlaşma muhakkak surette la
Ztrndır. Eğer böyle bir anlaşma vücuda 
getirilemez ise, bu, medeniyet için bir 
felaket olacaktır." 

Fransız malı/illerinin fikirleri 
. Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: 

B. Musolininin nutku kaydı ihtiyat
la karşılanmıştır. Bu nutkun mühim par
Çalan:run fransız • italyan münasebctle
~den ziyade, B. Musolininin bundan 
'?nra tatbik etmek niyetinde olduğu dış 
•ıyasa hakkında olduğu kaydedilmekte
dir. Roma tarafmdan alınmış olan vazi
)'etin, Lokarno konferansı için yapılan 
b~gıç konuşmalarında bazı güçlük
ler çıkarması ihtimali gizlenmemekte ve 
l}'nca, B. Musolininin merkezi Avrupa ve 
Akdeniz hakkındaki sözlerinin doğura
bileceği güçlükler de kaydedilmektedir. 
llununla beraber umumiyet itibariyle 
lu kanaat beslenmektedir: 

"Bu nutkun ileri sürdüğü meselele
rin ehemiyetinden dolayı büyük bir dik
katle gözden geçirilmesinden sonradır ki 
hakkında salahiyettar bir fikir yürüt
bıek mümkün olabilecektir.'' 

Fransız gazete7erinin tefsirfori 
Paris, 2 (A.A.) - Eko dö Pari, B. 

lvfusolininin nutku hakkında diyor ki: 
"Bu nutuktan sonra, Roma proto

koUan devletleri ile küçük antant dev
letıeri arasında bir konferans yapılabiL 
lllesi imkansız bir hale gelmiştir. Öte ta
t..:=-

• • 
Itızar 

Dünkü sayımızın üçüncü say. 
tasında C.H.P. Parti Grupu R~is 
. ~kili B. Hasan Sakanın resmi, 
~r .Yanlışlık eseri olarak, Kamutay 
d eıs Vekillerinin resimleri arasın

a ne§redilmittir. Özür dileriz. 

raftan eğer Musolini milletler cemiyeti 
için ö1ebilir, diyor ise, kendisine öyle ise 
acaba niçin milletler cemiyetinden çe· 
kilmedi diye sorabiliriz.,, 

Jurnal gazetesi B. Musolininin silah
srz· !anmayı, bölünmez sulhu ve millet
ler cemiyetini ham hayal olarak telakki 
ettiğini tasvib ettikten sonra diyor ki: 

"Fakat eğer Musolini, bu fikrini kü
çük antanta da teşmil etmek isterse, ken
disine enerjik bir surette "orada dur,, 
diye bağırmak lazımdır." 

Pöti Parizyen diyor ki: 
"Belgrad Bükreş ve Prağ için, teda

füi bir cephe teşkil etmek için daha zi. 
yade sıkı bir surette birleşmekten başka 
çıkar yol yoktur." 

Övr şöyle diyor: 
"İngiltere ve Fransa demokrasileri, 

daha sıkı surette birleşmeli ve orta ve 
küçük devletlere, Cenevre sulh teşkilatı 
hakkında itimad vermelidir.'' 

Popüler şöyle diyor: 
"Musolini, şimdiye kadar bu derece 

açık surette her türlü milletlerarası hu
kuku inkar etmemişti. B. Musolininin 
nutku, kollektif sulhun organize edil· 
mesini her zamandan daha ziyade lü
zumlu kılmaktadır .. " 

Çekoslovakya' da heyecan 
Prağ, 2 (A.A.) - B. Musolininin 

Milanoda söylediği nutuk burada büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Çeske Slova 
gazetesi diyor ki: 

B. Musolini milletler cemiyeti ve mil
letlerarası hukuk müsavatı aleyhine bir 
idam hükmü vermiştir. B. Musolini sı
nırların Macaristan lehine tadil edilmesi 
lazım geldiğini söylemiştir. Doğrudan 

doğruya bir sulh teklüi ancak İngilte
reye yapılmıştır. 

Pravo Lidu gazetesinin kanaatine gö
re, B. Musolininin Yugoslavyaya yaptı. 
ğı dostluk teklifi küçük antantı torpil
lemek yolunda bir teşebbüsten başka bir 
şey değildir. Bu itibarla, küçük antanta 
mensub devletlerin daha mütesanid bu
lunmaları lazımdır. 

Çek sol cenah gazeteleri bu hususta 
çok ihtiyatlı lisan kullanmaktadırlar. 

Naroclni Listi gazetesi küçük antantın, 
macar tadilciliğinin her hangi bir teşeb. 
büse karşı menfi vaziyetini isbat edece
ğini ümid etmektedir. 

Macar mahfillerinin 
mem.nuniyeıi 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Macar sıya
sal mahfilleri, B. Musolininin nutkunu 
büyük bir memnuniyetle karşılamışlar
dır. B. Musolini ilk defa olarak macar 
tadilciliği lehine bu kadar kati bir vazi
yet almaktadır. B. Musolini Yugoslav
ya hakkında sempati sözleri söylemiı 
olduğundan, Budapeşte hükümeti, Yu
goslavyarun bazı macar dileklerini kabul 
etmek hususunda güçlük göstenniyec:e. 
ği.ni tahmin etmektedir. 

Samberi' de hadiseler 
Şamberi, 2 (A.A.) - 200 faşist, i

talyan yurdunda Roma üzerine yürüyü
şün yrldönümünü kutladıkları sırada bir 
tak.un hadiseler olmuştur. Komünistler, 
yurdun önüne toplanmışlar ve faşistlerin 
otomobillerini çevirip durdurmuşlardır. 
Bunun üzerine el kavgaları olmuş, bir 
kaç kişi hafifçe yaralanmıştır. Yarala
nanlar arasında Şamberi'deki İtalyan 

konsolosu ile fa§.istlerin Cenevre dele
gesi de vardır. 

Zabıta, intizamı iade etmiştir. 
Şamberitleki italyan konsolosu B. 

Sardi, toplantıda halkın heyecanım u
yandıracak mahiyette nutuklar söylenil
miş olduğunu tekzibetmiştir 

_ ALMANYADA: 

Bir tayyare ka:m.n 
Berlin, 2 (A.A.) - Frankfurt - Am· 

Main - Orfurt yolunda· işliyen tayyare
lerden biri Turingen ormanına düşerek 
parçalanmıştır. On ki~ ölmüş, üç kişi 
yaralanmıştır. 

* Bertin, - Afganistamn Paris elçi 
si Mehmed Haşim Han ziyaret maksa
diyle Berline gelmiştir. 

lNGILTEREDEı 

Lord Londonaern döndü 
Londra, 2 (A.A.) - Almanyada bir 

aylık seyahat yapmış ve bu münasebet
le B. Hitleri ziyaret etmiş olan Lord 
London-derri ditn Londraya dönmüş 
ve Almanyanın İngiltere hakkında bes
lediği dostluk hislerini büyük bir mem· 
nuniyetle müşahede ettiğini söylemiştir. 

* Londra, - Sunday Kronikl gazete
sinin bildirdiğine göre, son zamanlarda 
birçok tayyare meydanlarında ve mü
himmat fabrikalarından . çıkan yangın· 
ların önüne geçmek için hükümet çok 
ciddi tedbirler almıştır. Bu yangınlar 
suikastla harnlolunmaktadrr. · 

POLONYADA: 

General Rydz - Smigly ittılyan 
ordusu şefini kabul etti 

Varşova, 2 (A.A.) _ İtalyan ordu
su şefi general Goselsbi, umum! mü
fettiş Rydz - Smigly tarafından kabul 
edilmiştir-. General Goselsbi Polonyalı 
generale, şimdiye kadar ancak maresal x 
Pilsudski'ye verilmiş olan italyan gö· 
nüllü D. N. B. !erinin madalyasını ver
miştir. 

SON DAKiKA: 

AMERİKADA DENİZ iŞÇiLERİ 
GREVi 

Nevyorıt, 2 (A.A.) - Milletler arası 
deniz işçileri birliği, pasifik işçilerine 
tesanüd göstermek için hemen grev ila· 
nını kararlaştırmıştır. Bu grev bütün 
amerikan bahriyesini felce uğratacak 
mahiyettedir. 

Grev, Baltimor'da yirmi geminin ha· 
reketine mani olmuştur. 

San Fransisko'daki birçok armatör· 
Ier, tayfaları tarafından buakrlan ge
milerde hadiseler ve bilhassa yangın 

çıkmasına engel olmak için Deniz kur
mayı reisine müracaat etmişler, amiral 
da cumur reisi izin verirse grev halinde 
bulunan gemilere "emniyet müretteba· 
tı" koyacağını bildirmiştir. 

Sabıkalı, şüpheli şahıslar 

seçimlerin sonuna kadar 
ha.psolıınacak 

Nevyork, 2 (A. A.) - Polis direri
törü bütün sabıkalılarla şüpheli şahıs
ların çarşamba sabahına, yani saylav 
ve cumur başkanlığı seçimlerinin sonu• 
na kadar hapsedilmelerini emretmiştir. 
Nevyork polisi bu sabah şehrin haydut, 
hırsız ve katil yatağı olan bütün kahve 
ve gazinolarında baskınlar yapmıştır. 

IRAKTAKi HÜKVMET ,. 

DARBESİNDEN SONRA: 

Yeni kahine Filistine 
yardıma devam 

edecek 
L<>ndra, 2 (A.A.) - Küdüs'den Dey.' 

Ji Telgraf Gazetesine bildirildiğine gö. 
re, yüksek arab komitesi diın yeni 
!rak hükümetinden bir tebliğ almıştır. 
İrak hükümeti bu tcbliginde Filistinde
ki arablar meselesine büyük bir ehemi• 
yet verdiğini bildirmektedir. Bağdad 

Filistindeki arablara büyük yardımlar· 
da bulunmaya devam ~decektir. İrak dit 
işler bakanı yakında Kudüse giderek a .. 
rab şefleri komisyonu ile müzakereler• 
de bulunacaktır. 

Bir Irak liderinin Roytere 
beyanatı 

Kahire, 2 (A.A.) - Royter Ajansı-1 

nm bir muhabiri ile görüşn tanuımış bir. 
İrak lideri demiştir ki : 

J(ır!l] Edvardhugün parlamentonun 
toplanb dev resini açacak 

• yem 

"- İraktaki hükümet darbesi h'er 
halde uzun sürmeyecektir. Cafer Eias• 
kerinin ka.tli milleti dehşet içinde bı· 
rakmıştır. Hükümetin devrilo:ıesi bir 
avuç ordu erkanı tarafından ve ordudaı. 
yardım görmeksizin yapılmıştır. Üç ba 
kanın kabineden çıkarılması yeni bükü· 
metin muhalefetten ürktüğünü göster• 
mektedir. Bağdatta şimdi hüküm süren 
intizam darbenin ani olmasının bir neti• 
cesidir. Fakat millet bu sarsıntının tesi 
rinden kurtulduktan sonra kanun ve a
daletin yeniden kurulduğunu sanıya.. 

rum. Kabileler sükunetlerini muhafaza 
ve hadiseleri takib etmektedirler~" 

Londra, Z (A.A.) - Kıral yarın par
lamentonun yeni toplantı devresini a
çacaktır. Mutad merasimde üç mühim 
değişiklik olacaktır: 

1 - Buckingham sarayından parla
mentoya gidecek alayda hiç bir kadın 
bulunmıyacaktır. 

2 - Lordlar kamarsmda iki taht ve 

veliahdlar için de bir sandalya buluna
cak yerde yalnız tek bir taht olacaktır. 

3 - Kıra! nutkunu okumadan evvel 
protestan olduğunu ilan edecektir. Çün
kü anane vechile her yeni hükümdar 
ya taç giyme vaktinde yahud da parla
mento ile ilk temasmda hangi din ve 
mezhebte olduğunu bildirmesi lazımdır. 

ROMANYA'DA: 

Mısır parlamentosu ingiliz. mısır anil1aş· 
H iikümeı mah/illeri kıralm 
Prag seyahati neticelerinden 

memnun 
masının tasYİ bi haldundaltl 

görüşmele ı·e haşladı 
Kahire, 2 (A.A.) - Parlamento İn

giliz • M.ısır andlaşmasınm tasvibi hak· 
kmdaki konuşmalarına başlamıştır : 

Kahire, 2 (A.A.) - Parlamentonun 
fevkalade toplantısında, milliyetperver 
parti ingiliz ·Mısır muahedesi müzake· 
relerinin parlamentonun mutat toplan
tısına talikini istemiştir. Bu üç ay zar-

fında İngiliz parlamentosünun fikrini 
öğrenmek mümkün olacaktır. 

Meclis muhalefet tarafından verilen 
bir takriri büyük bir ekseriyetle redde
derek dış işleri komisyonunun bir ra
poru gelinceye kadar tatile karar ver· 
miştir. Rapor pek yakında umumi he
yete gelecektir. 

İspanyol ihtilalcileri Madridin cenubunda 
umumi ileri hareketine haşladı 

Talevera, 2 (A.A.) - nasyonalist 
cenub ordusunun ilerleme hareketi bu 
sabah Navalkarnero, Sevilla la Nueva, 
Villaviose'den ileriye doğru başlaıruştır. 
Bu iki nokta, Madridin Getaje tayyare 
istasyonunun takriben on beş kilometre 
garbinde bulunmaktadır. Bu s.ilbahtan 
itibaren tayyareler düşman mevzilerini 

bombardıman etmeye ba.şlanuştır. Leş

kas askeri yolu boyunca çok mühim ha
reketler yapılmaktadır. Nasyonalist tay
yareler bundan b~ka, keşif tayyareleri 
tarafından yeni tesbit edilen bir marksist 
tayyare istasyonunu bombardıman et
mişlerdir. Marksistlerin zayiatı mühim. 
dir. 

Roma mahfillerinin B. Musolini niıi 
"nutku hakkındaki fikirleri 

Roma, 2 (A.A.) - Mila™> nutkunun 
Berlin görüşmderinde hazırlanmış ol· 
mayıp, daha önce de pekala irad edilebi
lecek bir nutuk olduğu burada kayde· 
dilmektedir. 

Akdeniz hakkındaki izahın ingiliz 
dostluğuna bir davet olduğu aşikardır. 

Nutuk, sovyet aleyhinde değil, yal· 
nız komünizm aleyhinde bir umumi mü
cadele tavsiye etmektedir. Bu da ekono
mik ve sosyal planda. 

Sovyetler birliği, İspanya ve küçük 
anlaşma hakkında hiç bir kayd yoktur. 
Fransa hakkındaki kısmı oldukça soğuk
tur. Parisi, zecri tedbirlerin tam tama
mına tatbikinden dolayı muaheze etmek
tedir. 

Habesistan fütühatının tanınması 
' meselesinin i tal yanlar için çok mühim 

olduğu aşikardır. 

Bükreş, 2 (A.A.) - Hükümet mah· 
filleri, krralm Prag'a yaptığı yolcululi 
neticelerinden memnun görünmekte ve 
kendisinin yugoslav naibi ile yaptığı 
konuşmaların da pek yerinde olduğunu 
bilhassa kaydetmektedirler. Romanya 

l ile Yugoslavya arasındaki anlaşma o 
kadar sağlamdır ki Çekoslovakya, müt· 
tefiklerinin bir taraftan küçük antant, 
öte taraftan da Sovyetler Birliği hak· 
kındaki görüşlerine iştirak etmiştir. 

Bu, müttefiklerden herhangi birinin 
Sovyet Rusya hakkında hareket ser
bestliğini muhafaza ettiği manasına ge· 
lir. 

Kıra], velialıdla birlikte Bükreş'o 

dönmek üzere Prağ'dan hareket ctıniı
tir. 

Sıyaıcil mahfillerde heye.can 
uyan'dıran bir hadise 

• Bükre~. 2 (A.A.) - Vaslui mm. 
takasında bulunan Unestide, Zaranist 
milli partisi tarafdarlan ile köylüler ara· 
sında kanlı çarpJ§malar olmuştur. Köy
lülerden biri ölmii§, on dördü ağu ya• 
ralanıruştir. Bu hidise siyasal mahfil· 
lerde çok büyük bir heyecan uyandır· 
mıştır. 

Musolini Almanyadan bahsederken 
"Şurasını hatırlatırım ki, Almanya Ber
lin mülakatından önce esasen Roma im
paratorluğunu tanımış bulunuyordu. Bu
gün bolşeviklik aleyhine bayrak çek. 
mekliğimizde hayret edilecek hiç bir şey 
yoktur.,, demiştir. 

ve B. Fuad Bulca ile birlikte 

Sovyet Rusya Assoaviyakhim kurumu başkanı korgeneral Eidemann dün sabah 

Toros ekspresile Eskişehire gitmiştir. General. orada hava kurumunun şeref

lerine vereceği ziyafette bulunacak ve' tayyare hangarlarını gezecek gece eks· 

presle lstanbula hareket edecektir. 
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3 SONTEŞRIN 1936 SALI 

l\I~ reis vekillerini, katiplerini ve 
encümen az alarmı seçti 

(Başz ı. i.aci sayfada) 

Mareşalın teşyi merasimi Kadıköy 

rıhtımında yapılmış ve bu törende İs· 
tanbul vfili ve belediye reisi MuW.ddin 
Üstündağ, İstanbul komutan vekili ge
neral Ali Fuad ve bir çok askeri erkan 
bulunmuşlardır. 

Hıfzıssıhha mektebi açıldı 
Açış söylevinde Sıhat _Vekilimiz .B. 
Refik Saydam; halk hayat ve sıhatın
de Bakanlığın prensiplerini izah etti Dün. Ankara belediye meclisi altın

cı intihab devresinin yedinci toplantı· 

sına başladı. Ekseriyet oldu.ğu anla~l
drktan sonra vali ve belediye reisi B. 
Nevzat Tandoğan şu söylevle celseyi 
açtr : 

~·- Altıncı intihab devresinin yedin
ci toplantısını açıyorum. Bu devrede de 
sevginize ve itimadınıza güvenerek, me
saimize, arzulannızı tahakkuk ettirmek 
suretiyle devam edeceğimi arzederim.,, 

Raznamcnin. birinci maddesine gö
re, intihab yapıldı. Reis vekilliklerine, 
katiblilıdere ve encümenlere a.diarını a
şağıya yazdığnnız zatlar s~ldiler : 

REiS VEKiLLERi : 
Birinci reis vekni İbrahim Ayaşlı, 

ıkinci reis vekili Feyzi Kütükçü. 

KATlPLER: 
Makbule Eldeniz, Mecdi Sayman. 

DA1M1 ENCÜMEN AZASI : 

Ha.z.ıdanaxı projesine ve evvelce mec· 
listen alınan salahiyete iı.tin:ıdla müte· 
a.hhide ihale olunan 497 bin liralık yol 
inşaatı hakkında rei::.liğ:in teklifi nafia 
encümenine gönderildi. 

Yenişchirde satın alan tarafından bir 
diğerine devrolwıan arsa hakkında be
lediye encümeninin verdıği karar mu· 
vaf ık görüldü. 

Günden güne büyüyen şehrin ihtiyaç
larına vaktinde yefr~cbilmek. üzen: hah· 
çeler ve fen müdürlükleri emrine birer 
binek kamyonetinin satın alınması hak· 
kmda teklif nafia encümenine havale 

olundu. 
Cemiyetlere yardım için 2500 liralık 

tahsisat verilmesi ve noınretaj için sar· 
fedilen 3604 liranın kalıulü hakkındaki 
belediye re"sliğinin teklifi büdce encü
menine gönderildi. 

Meclis, paaıtesi günil saat 17 de 

toplanacaktır. 

Mareşalı hamil ola~ Muş Hamidiye
ye yanaşır yanaşmaz gemiye başkuman
danlık forı.u çekilmiş ve gemi derhal 
hareket etmiştir. Gemi boğaza doğru a
çılırken, limanımızda bulunan Emdcn 
kruvazörü rnareşalm gemisini 19 parça 
topla selamlamış ve Hamidiyeden de 
mukabele edilmiştir. 

Ziraat Bankası Trakyada 
koyun sahiblerine avans 

:P . 
verıyor 

Türkiye Hıfzıssıhha mektebi, dün 
saat onda, Sıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilimiı; Doktor Refik Saydam tara
fmdan a~ılmıştrr. Açılış töreninde say
la., la.r. profesörler, Sıhat Bakanlığı er· 
kanı ve doktorlar hazır bulunmuşlardır. 

Sıhat Vekilimiz, mektebi, şu çok 
dikkate değer nutukla açmıştır: 

- Sayın hocalar ve arkada§larım; 

Bugün senelcrdenberi takib ettiği
miz idealin bir merhalesine daha irişmiş 
bulunuyoruz. Türk hrfzıssıhha mektebi 
açılıyor. Bu vesileden istifade ederek. 
halk hayat ve sıhatına taallük eden iş
lerde sıhat vekaletinin takb ettiği pren
siplerden de bahsetmek fırsatını buldu
ğum için aynca ~vinç duyuyorum. 

On be~ sene evel.. 

medeni dünya tıb mensublannın, kendi 
memleketleri idare teşkilatlan üzerine 
yaptıklan hayırkar tesirleri ve bun<lan 
husule gelen müsbet neticeleri görüyor, 
okuyor, fakat ananesine çok bağlı kala· 
rak memleketimlı idare şubeleri üzerin· 
de müessir olmaya bir türlü başlayami• 
yordu. Bundan dolayı da kendisinin sa .. 
lahiyet hududu hasta koğuşundan veya 
tedavi ettiği hasta odasından dı§an çı· 
karrııyordu. 

Eğer, son bir asırlık içtimai tıb ta· 
rihimiz göz önüne getirilecek olursa, 
ammenin hayatını tehdid eden işlerde, 

zamanının çok namdar isimlerini ve 
~rını bir tarafa bırakarak o vak.ıtki 
idare heyetinin bu i~er iç.in başka mcm· 
leket mütehassı.:;larına müracaat ettik• 
lui bir çok defalar görülür. 

İbrahim Ayaşlı, Feyzi Kütükçü. Zi
ya Arkamı. 

iMAR ENCÜMEN! : Cimento ihtikarı hakkında 

Edirne, 2 (A.A.) - Geçen sene pey. 
nir mandıralanna süt veren koyun sa
hiblerine ziraat bankasr geniş bir kredi 
açmakla koyunculan çok sevindirmiş ve 
bütün hayvanlar kışın iyi bakılmış ve 
köylü de tam zamanında borçlarım öde
mişti. Bu yıl da koyun başına verilecek 
kredi ve avans hakkında bankadan e
mir gelmiş ve umumi müfettişlik bu em·. 
ri bütün köylere yaymı~tır. 

Ben, 1921 de vekil olarak işe başla.. 
dığım zaman - ki henüz milli mücadele 
bütün ~iddetiyle devam ediyordu - mes
lek hayatında inzibatı bir bidat addeden 
zümrelerle karşılaştım. Çünkü, Türkiye
de tıp sanatını icra etmekte olduğu ka
dar, halk sıbat işlerinde de idarede de, 
bu meslek mensublarının kendi yolları
nı intihabta serbest olduğu hakkında bir 
fikir vardır. Yani, tıb tahsilini yapan 
her meslekdaş, tedavide olduğu kadar 
koruyucu tedbirlerin alınmasında da yal
nız kendi bilgi ve görgüsünü kafi görü
yordu. 

Bir teklife verilen cevab 
Binaenaleyh, bizde yani kanun mü

eyyideleri henüz tebellür etmemiş genç 
sıhat vekaleti ne kadar çalışırsa çalışsın 
ve ne kadar uğr"'~.rsa uğraşsın kendine 
mensub olanlar t<} afından bile iyi gô· 
rülmiyen bir yolda yürüdüğü zannı al
tında idi ve vf.kıalar göstermeksizin bü. 
tün meslek erbabına ve bilhassa devlet 
srha.t memurlarına bir defada bu fikirle
ri aşılamak ve anlatmak imkanı yok:u. 
O dereceye kadar ki. mülga tıb fakülte• 
sine, talebeye son ders senelerinde ko
ruyucu sıhat işleri hakkında bir kaç ders 
değil hiç olmazsa bir kaç konferans ve
rilmesi hakkında, 5.lhat vekaleti tarafın
dan yapılan bir teklife (bizim vaz.ifemiz 
yalnız tıb tahsil ettirmektir.) cevabı a
lınmış ve meselenin hallinin ne kadar z<?ı 
olacağı bir kerre daha anla§.Ilmıştı. 

Ahmet Hanif, Cemal Germen, Muh
lis, Slireyya, Sakip Ejder, İbrahim Ke· 
mal Oran, Veli Ulus. 

BÜDCE ENCÜMENİ: 
Makbule Eldniz. 1skender Arnn, 

dayrullııh Özbudun, Rauf Bajkan. Re· 
şat Erbeyli, Cafer Tayyar. Vehbi De
mir. 

HESABLARI TETKiK ENC01r1EN1 : 
Feth.i Yaman, İskender Artım, Hamit 

Eseniş, Ziya Ar:kand, Muzaffer Gür:an, 
Nurettin Arzuman, Nusret Erhin. 

TARiFE VE KANUNLAR 
ENCÜMENİ: 

İbrahim Ayaşlr, Naşit Toygar, Ri· 
fat Çulha, Feyzi Kütükçüoğlu, Mecdi 
Sayman, Ekrem Ergun, Re~d Çalış. 

SIH!YE ENCÜlt!ENl : 
Samiye Börekçi, Hüseyin Eti, Yusuf 

Hikmet Oktar, Ali Vahit Yaşat, Bilal 
Akb:ı, İsmet Yenen, Osman Öntürk. 

Ruznamedeki maddelerin müzakere

sine ge~ilmeden önce B. Mecdi Sayman'
ın şu takriri okundu : 

•· Belediye meclisimizin yeni çalış
ma devresinin açılması münasebetiyle 
aziz büyüklerimize Türkiyenin en ma
nalı şehri Ankaranm şükran ve bağlılı· 
ğının münasib şekilde arzına karar ve
rilmesini teklif ederim.,, 

Takrir alkı~larla kabul edildi. 
Bundan sonra sıra.siyle şu işler mÜ· 

takere olundu : 
Büdce fasılları ara~nda yapılacak 

münakaleler hakkındaki tezkere. büdce 
encümenine gönderildi. 

Yeni teşkil olunan Çankaya kayma
kamlığında çalışan belediye memurları
nın ha:ıinn 1936 danbcri maaş ve ücret 
ma5l'aflarr -ve mali yıl sonuna kadar sar
fedec.ekleri tahsu;at kabul ve tasdik edil· 
di. 

Tasdik edilmek üzere meclise tak· 
dim edilen 1934 mali yılına aid hesabı 
kati cedvclleri tetkiki hesab encümeni
ne havale olundu. 

-
İktısad Vekaletinin 

bir tamimi 
Çimento fabrikaları geçen seneki is

tihl5.kin bu seneki istihlakden az olma
sını ileri sürerek istihsallerine geç ba§
larruşlar ve ihtiyaç arttıkça mevcud stok. 
lariyle bu ihtiyacı kar§ılayamamışlardır. 
Fabrikalar istihsalatmm karŞ?layamadı
ğı ihtiya~ mikdarı evvela on günlük ve 
sonra on beş ve nihayet 29 günlük tc
alıhürlerle teslimata sebebiyet vermiştir. 
Bu vaziyet vilayetlerde fiatlar üıerinde 
ihtikar yapılmasına da meydan vermiş
tir. lktı.bad vekaleti fabrikaların geç is
tihsali ta. başlamalarını şiddetle muaha:ıe 
etmiş ve vilayetlere lıir tamim yaparak 
kanuni mevzuata rağmen ihtikara sapıl
mış olmasının sebeblerini sormuş.tur. 

İktısad vekaleti, bu tamimde asgari bir 
çuval üzerinden yapılan satışlarda can 
olacak fiatın - 1 haziran 935 tarihli resmi 
gezetede ilan edilmi§ olan lstanbulda 
vasıta üzerinde teslim 20 lira olarak tes
bit edilmiş toptan f"ıata ancak nakliye 
masraflarının ilivesinden ibaret olacağı
m ve bu suretle husule gelen fıata ria.. 
yet ctmiycrek daha yüksek satışlarda bu· 
lunmaya teşebbüs edenler aleyhine en
düstriyel nwnwatm fiatlanm tesbite mü
teallik kanun mucibince takı"batta bulu
nulmasını bir çuvaldan aşağı mikdarda 
satışlar için belediye nizamatı mucibince 
fiat kontrol yapılm:ısı lüzumu da bildi
rilmiştir. Vekalet diğer taraftan icab e
den başka tedbirleri de almakta tered· 
düd etmiyecekti.r. 
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Doktör - Operatör 

Nejat Kulalcçı 
ANKARA, CEBECİ HASTA· 
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOÔAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

Ulusal Kostümlü Balo 
Çocuk esirgeme kurumunun her sene 

verdiği ulusal kotsümlü balo bu sene de 
ı inci kanunun 5 inci cumartesi günü ak
şamı verilecektir. Hazırlığa başlanmış
tır. 

Sanayiden alınan istihlak 
vergisi inecek 

Maliye vekaleti sanayiden alınmak

ta olan istihlak vergisinin tenzili hak
Jnnda mühim bir kanun Jayihasr hazır
lamatkadır. Bu hususta alakalı vekalet
lerin mütalaaları sorulmaktadır. 

Baş pehlivan müsabakası 
Çocuk esidgeme kurumu tarafından 

her sene yapılmakta olan ve stadyomun 
bitmemiş olması hasewy1e bu sene yapı
lamayan baş pehlivan müsabakası ilkba
harda mayısta yapdacaktır. Kurum bu 
müsabakalara büyük ikramiyeler koya
cak ve milli sporu bu suretle teşvik et
miş olacaktır. Müsabakalar için lıa.z.ırlı
ğa ıimdiden ba~ştır. 

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

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Panrtcsi Ankara Eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul Eczanesi 

O devirde, bir vilayet merkezinde çı
kan ufak bir gazetede, sıhat vekilinin 
halkın sıhatinin korunması ve yahud 
mevcud bir hastalıkla mücadele için dev
let srhat memurlarına usul göstererek 
yaptığr bir tamimi tenkid ediyor ve 
bunların bilinmez şeyler olmadığım ve 
her tabibin bun.lan bildiği gibi tatbik e
debileceğinden buna karışmanın mesleğe 
bir tecavüz olduğu yazılarak mesleğe bir 
bidat sokulmaması taleb ediliyordu, 

Bir telakki •••• 
Yani, bunu yuan arkadaşlar milli sı

bat işlerinin çerçevelenmesini devlet sı
hat idaresinin her hangi bir direktifini 
ilimlerine, sanatlarına karşı, adeta şah
si hüriyetlerini tahdid eden bir tecavüz
müş gibi telakki ediyorlardı. 

Bunun sebebleri vardı: Gördüğü

müz tahsil mücerret ilim halinde idi1 

dersaneJerde ya1ruz: tedavicilik zihniye~ 
ti hakim idi. Arada hamle gösteren bir 
iki hocanın sesi her hangi bir harekete 
kafi gelemiyordu. Binaenaleyh, yetişen 
nesil de, kendini yetiştiren nesle uyu
yordu. Bundan dolayı karşısında halk 
hayat ve &ıh.atini muay~n prensibler da

hilinde. korumaya matuf her hangi bir 
harekete bittabi boyun eğemezdi, fakat, 
dünya gidişi başkala~q, koruyucu tıb 
usulleri yepyeni bir sahaya girmişti. 

A.naMsine bağlı mekıeb 
Bir asırdan fazla bir müddettenberi 

yeni usulde tıb tahsilini kabul etmi§ o
lan türk tıb mektebi arada vukua gelen 
inkilablardan haberi yokmuş gibi görü
nüyordu. Yani halk hayat ve sıhati için 

Senelerdenberi devam eden 
mücadele 

Devlet idare şubelerine, koruyucu tıb 
ve içtimai hıfzıssıhha fikirlerinin so
kulması için, o vakitlerde başlayan mil· 
cadelemiz senelerdenberi devam ediyor, 
halk hayat cereyanı nihayetsiz bir nehir 
gı'bi akarken devlet sıhat idaresinin de, 
bunun istikametini milletin sağlamlığı 
ve hayatiyeti noktai na-zarından müte· 
madiyen göz önünde bulundurmak ve i· 
cabeden tedbirleri almakla mükellef ol· 
duğunu ve bunun da bir devlet işi lıu

lunduğunu bütün devlet teşkilatı taba· 
kalVarma hazmetirmek için senelerce vıı 
srnr)erce çaJ~mak icabetmiş ve bugün 
gözle görülür ve el ile tutulur derecede 
müsbet işleyen sıhat mücadeleleri, ve or. 
ganizasyonu o vakit inanmayanların 

müstehzi gülüşleri karşısında işe başla· 
mış ve varlığını vakıalarla isbata mec
bur olmuştur. Arada 925 martında yeni 
usulde bir sıhat idaresinin ne demek ol
duğunu gösteren (sıhatı umumiye ida
resi esasatı) isminde bir kitabı ingiliz
ceden tercüme ettirerek takdim ederken 
biliyordum ki bu da maksadı temine ka
fi değildir. Fakat o vakıt vasıtalarınu% 
o kadarına müsaid olduğu için, ancak o 
kadarını yapabilmiştik. Hatta o eserin 
başına yazdığım ufak bir mukaddimede 
(Türkiye cumuriyetinin girdiği yeni yol· 
da türk milletinin hayat ve sıhatı. takib 
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Nesicleri tamir" • beti. hild•V• • ibi" • n nıs , ıgımız g • ıç 

mayilerin bazı hassalarmm ve hususiyle genç
liklerinin tesiri albndadır. Eğer hastalann nesic
lerine ve kanına hu hassalan muvakkat surette 
vermek kabil olsaydı cerrahi amdiyelerin §İfası 
çok daha kolay olurdu. Şüphesizdir ki, höcrele
rin çoğalmasını temin eden şimik madddcr de 
k.ullarulacakru. Nesiclerin tamiri hadiselerinin 
bilgisine aid her yeni terakki cerrahlığın da mü· 
tekabil terakkisini intaç edecektir. Fakat, çölde 
veya ormanda, yahud en mütekamil hastanede 
dahi yaralann iyileşmesi, her şeyden önce, inti· 
baki foknsiyonlara bağlıdır. 

VI 

Hastalıklar. - Hastnlığın manası. - Hasta
lıklara kraşı tabii mukavemet. -

müktesep muafiyet 

Bir takım mikroplar veya virüsler, vücu-

dun hududlamu aşarak, iç muhite girer girmez, 
uzvi foknsiyonlar tahavvüle uğrar: hastalık ken
dini gösterir. Hastalığın karakterleri, nesiclerin 
muhite aid patolojik değişikliklere intibak edişi· 
ne tabidir. Mesela ateş, bazı bakterilerle bazı vi
riislerin vücudu istila.sma karşı bir cevabın. Ne
siclerin bizzat zehir imal etmeleri, tegaddiye el
zem maddelerin eksikliği. bazı guddelcrin ifraz 
bozukluğu diğer bir takım intibaki aksülamel· 
ler tevlid eder. Bright hastalığının, skorbütün, 
gırtlak frrlamasmm alametleri hasta böbreğin 

tasfiye edemediği maddelere. herhangi bir vita
minin eksikliğine, dereki guddece ifraz edilen 
zehirlere uzviyetin alışkanlığını ifade eder. Has
talık getiren (patojen) fımillcre inbbakm iki v.ö
rünüşü vardır: bu intibak hadisesi, bir taraf~n. 
hu amillerin vücuda girmesine ve onlan tahribe 
mani olmak istemektedir, ve, diğer taraftan da 
bunlarca ~eydana getirilen afetleri tamir etmek 
te ve bakterilerce veya bizzat ncsiclerce ifraz edi
len zehirli maddeleri yoketmektedir. Hastalık, bu 
oluşların inkişafından başka bir şy değildir: has
talık, vücudun şurişçi bir unsura ve onun za
man içinde istikranna karşı mücadelesine mua
dildir. Fakat hastalık, aynı zamanda, kanser ve
ya delilik gibi, bir uzvun veya şuurun pasif in • 
hitatmm ifadesi de olabilir. 

Mikroplarla virüsler havada, suda, yiyecek
lerimizde, her tarafta mevcud. ve, cildin, burun, 
ağız, boğaz ve hazım cihaz.lan gışalarırun sathın· 
da daima hazırdırlar. Böyle olmakla beraber, bir 
çok. kimselerde, zararsızdırlar. insanlardan bir 
kısmı bazı hastalıklara istidadlı ve bir kısmı da 
böyle değildir. Bu mukavemet hali, nesiclerle 
iç mayilerin patojen unsurların vücuda girme
lerini meneden veya girdikleri takdirde onlan 
tahrib eden hususi bir bünyeye malik ol~alarm· 
dan ileri gelmektedir. Buna tabii muafiyet de
nir. Bu tabii muafiyet bazı kimseleri hemen bü
tün hastaLklardan korur. Ve insanın arzu ede
bileceği en değerli hassalardan biridir. Onun ma
hiyeti meçhulümiizdür. Görünüşe bakılırsa bu 
hal, ırsi ve gelişme esnasında iktisab olunan di-
ğer bazı hassalara tabidir. Bir kısım hastalıklara 
karşı hassas veya mukavim ırklar vardır. Vere -
me, apandisite, kansere ve zihin hastalıklanna 
tutulmağa istidadlı insanlar görülmektedir. Di
ğer bir takım insanlar ise, ihtiyarlıkta zuhur eden 
tereddi ettirici marazlar müstesna, hemen bütün 
hastalıklnra mukavemet etmektedirler. fakat ta· 
bii muafiyet bünyenin ırcl bir hali değildir; Re
id ~ lunt' un çok zamnn evvel isbat etmiş olduğu 
gibi. havat ve teır'ddi tarzından da ileri gelmek· 
tedir. Muayyen bir besleme şe!dinin farelerde, 

tifoya istidad tevlid ettiği görülmüştür. Zatürre .. 
enin sık tekerrürünün gıda ile tadil edildiği va .. 
kidir. Rockfeller enstitüsünün fareliğinde yaşa· 
makta olan temiz kan fareler, mutad rejime ta" 
bi oldukları zaman % 52 nisbetinde zatürreeye 
tutulmakta idiler. Bunlardan büyük bir kısmına 
daha karışık yiyecekler verildi; ve. zatürree ne .. 
ticesi olarak ölüm % 32 ye - yiyeceklere bir ta• 
kını şimik maddeler karrştmldıktan sonra - % T 4' 
ve daha sonra sıfıra düştü. İnsanda, intanlara 
karşı tabii surette mukavemeti hangi hayat tar .. 
zmm temin edeceğini henüz bilmiyoruz. Aşı ve 
hususi seromlarla her bir hastalığın önüne geç .. 
menin, halkın sık sık hekim muayenesine tabi 
tutulmas_mın, büyük hastaneler inşasmv-ı, bir. 
millette sıhati geliştirmek bakımından, çok pa. .. 
halı ve aı:. müessir vasıtalar olduğu muhakkaktıı. 
Sıhat, kendisiyle uğraşılmıyacak tabii bir şey ol .. 
mak icab eder. Bundan başka, hastalıkhra karşı 
tabii surette mukavemet, hayatlannm idamesi .. 
ni ijiyene ve hekimliğe borçlu olanların hiç bile
medikleri bir kuvvet, bir cesaret verir. Hekirn" 
lik bilgileri, bugünden tezi yok, tabii muafiyeti 
veren amillerin neler olduğunu bulmak içill 
araştırmalar yapmağa tevcih etmek gerektir. 

(Sonu var) 
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Hıfzıssıhha mektebi müdürü Prof. KoJlins (ortada), profesörler ve 
ilk ders devresi talebeleri 

etmesi lazım gelen sıhi içtimai program 
için, ne tecrübelere girişmesine zaman 
vaıdrr, ne de bu gibi tecrübelere vere.. 
cek parası, bunun için bütün milletlerin 
geçirdiği tecrübeler netayicinden hemen 
müstefid olmak isteriz.) demiştim. 

Değişmiyen program 

O vakıttan beri, biz programımızda 
hiç bir tebeddül yapmadan yürüdük. 
Bu~ı.in içinde bulunduğumuz müessese
leri yaparken, yeni tecrübeler yapmak i
çin değil tecrübe edilmiş yollarda yürü
yerek bir an evvel türk sıhatini koruya
cak anasırı yeti§tirmek çarelerini elde 
etmeğe uğra§tık. 

Müsaade ederseniz bunu biraz daha 
izah etmek isterim. 

Mesela: Bir suyun kaptajı, bir ka
nalizasyonun tesisi, biı: evin inşası, bir 
muzir nebatın kurutulması, bir köyün 
kurulması. Türkiyede me9ıul işler de
ğildi. Fakat bu iş.ler yapılırken onu ya
panların yanında ve birinci safta koru
yucu tıb ve içtimai hıfzıssıhha fikirleri
ni temin edecek devlet sıhat idaresi ve 
onun mümessili ile, yapanın veya tatbik 
edenin bilgileri arasında bu iki prensipin 
'Viicuduna lünım olduğunu ve o işle bu 
fikirlerin nasıl telif edileceğini bilen in
sanlar noksandı. Buna nazaran birinci 
vazife olarak millet hayatında.bir devlet 
sıhat idaresinin de lüzumu olduğu zih
niyetini yaratmak, ve bu idarenin mü
messillerini yetiştirmek. Sonra da tat -
bikata geçmek lazım geldiği neticesine 
vardrk. 

İ~te arkadaşlanm, sene1erdenberi de
vam eden çalışma i1e listesi çok uzun o. 
lan her şekildeki kanunlarımızı: Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzederken 
bir tarafdan da yepyeni bir şekilde ve 
tamamen medeni alem seviyesinde mü
esseseler vücuda getirerek devlet sıhat 
memurhrma koruyucu tıh ve içtimai hıf
zr.;stlı' a prensiplerini .telkin etmek için 
çal ~tık. 

Rugiin açılan melaeb 
Bu 0 ün açılan bu mekteb işte o çalış

maların bir merhalesidir. Ve bu müesse
senin, kurulması iledir ki yukardan beri 
hikaye ettiğim batıl zihniyetlerin berta
Jaf edilmesi ve yerine gene izahına ça
lıştığım fikirlerin kaim olınası imkan da
hiline girm'5tir. 

Bugüne kadar devlet sıhat idaresinin 
ikur'.llması ve işleyebilmesi için sarfolu
nan emekler, ona mensub olanlara ve 
barice göstermiştir ki millet hayatında, 
organize ve çerçeveli bir çalışmadan 

başka hiç bir şekilde muvaffak olınanın 
imkanı yoktur. 

Arkadşlar, bu müessesenin içine gir. 
~kten ve güzide hocalarının takrirlerini 
llinledikten sonra anlaşılacaktır ki küt
le sıbatina taaUük eden işler yalnız fa
külte sıralarındaki tedrisatla hal olunur 
işlerden değildir. Bugünkü tabiblik sa
ınatl millet hayatında, bilhassa ehemiye
ti haiz bir meslek haline gelmiştir. İhti-

yarlamak, beşer hayatının içtinabı müm
kün olmryan bir neticesidir. Fakat bütün 
dünyanın arzusu, sıhati haleldar edecek 
mazarratların vukua gelmemesine gay
ret ve mevcud mazarratlarr bertaraf et
mek ve neticelerini islah eylemek, çalış.. 
ma kuvvetini arttırmak, ve hayat uzun
luğunu temin etmektir. Bugünün hakiki 
tabibinden istenilen ve yapacağına iti
maa beslenilen meseleler bunlardır. Me
deni dünyanın uzun çalışma senelerinin 
mahsulü olan bu itimadı türk vatanında 
da tesis ve temin etmekte sizin ve bi
zim omuzJarmuza verilmiş olan bir vazi
fedir. Devlet idaresinde vazife alan tabi
bin mevkii yüksek bir ehemiyeti haizdir. 
Bu mevkii işgal edenlerin sıhi - içtimai 
sahadaki bilgilerinin vusatini hergün bir 
az daha genişletmek mecburiyeti oldu. 
ğunu size söylemekle ileri gitmiş olmam 
zannederim • 

Doktorun biiyük vazifesi 
İlk kademde tabibin hastasına ve 

muavenetine ihtiyç gösterenlere karşı 

telkin edeceği şahsi emniyet gelir ve 
bu aynı zamanda tabibin \'"3.Zifesine bağlı 
bir şahsiyet olduğunu gösterecek ve te
barüz ettirecek bir vasıftır. Bu nokta
dan itibaren tabibin vazifesi genişler. 
Yalnız tedavi ettiği hastalıklar noktai 
nazarından değiJ, gelmesi muhtemel b,as
talıklan bertaraf edecek bir mücadeleci 
gibi telakki olunur. Bundan dolayı aile
lerin mahrem müşaviri, bilumum sıhi 
meselelerde onların en yakm akraba
sından biri olur. Tabib hastalıkların 

bertaraf edilmesinde oynadığı rolden 
daha ziyade, sıhhatte olanların bu hal
lerini muhafaza etmesi için sarfedecegi 
etmekle, koruyucu tıp ve içtimai h.rfaıs
sıhha sahasına girer, bu noktadan itiba
rendir ki türk devletinin, Türkiye cu
muriyetinin mİ!let, h<lyat ve sıhatı hak
kındaki kanunlarının icaplarını yapmak 
mecburiyeti maddiye ve maneviyesi al 
tında kalır. Yani devlet sıhat idaresinin 
milletin sağlam olması için koyduğu ve 
koyacağı prensiplerin takibiyle mükel· 
lef, her ailenin hayatı dahiliyesinde çok 
ehemiyetli bir rolü olan mütefekkir bir 
devlet unsuru olur. 

T abibten istenilen 
Bundan anlaşılmasın ki, biz devlet 

hizmetinde bulunan tabibi, hiç bir za
man mücerret mefhumiyle tabib olmak: 
tan ve öyle kalmaktan men ediyoruz. İs· 
tediğimiz devlet memuru olduğu müd
detçe halk hayatına tealluk eden işler
de cumuriyet sih'at idaresinin kendisine 
verdiği vazifeyi o idarenin muayyen 
prensiplerine uygun olarak görmesidir. 

Cumuriyet hükümeti, türk milletinin 
hayat ve yükselme kabiliyetini bütün 
azmiyle fazlala:;;tnmağa uğraşırken, is
tikbaldeki kuvvetli ve güzel bir inki~a
fı göz önünde tutuyor. Cumhuriyet si
hat idaresinde bu yüksek ideale tam 
ınanasiyle uymak için kendi vazife hu
dudu içindeki işlerden biri olan ve bu· 

-~ ı_....,,-,., ... ~~~'t 

Mektepte ilk bakteriyoloji 
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günün sıhi • içtimai bilgilerini öğrete- ı 
cek olan bu mektebi açmak için seneler
denberi çalışryordu. 

Bu mekteb aynı zamanda, devlet sihat 
idaresini elinde tutacak olanlara cumu
riyet hükümetinin ne kadar büyük ehe
miyet verdiğini gösteren bir müessese
dir. 

Rok/eller F ondasyonuna 
teşekkür 

Türkiye hıfzısıhha mektebi açılırken 
bana düşen diğer bir vazife daha vardır. 
O da yüksek ideali ile bütün dünyada 
hürmetle anılan (Rokfeller Fondasyo
nu) isminin bu müessesenin vücudile de 
yakından alakadar olduğunu söylemek 
ve fondasyonun merkez hıfzıssıhha mü
essesesinin ve hıfzıssıhha mektebinin 
inşasına ve tesisine vakfettiği (280) bin 
dolardan başka mektebin faaliyete gir· 
mesi için de hürmetle tanıdığımız se
vimli arkadaşımız Bay Dr. Kolensi, mü
dür olarak vermesini şükranla yat et
mek benim için bir borçtur. Rokfeller 
Fondasyanunun bize kıymetli yardım
ları bundan ibaret değildir. Bir çok türk 
doktodarmın koruyucu tıp ve içtimai 
hıfzıssıhha branşlarında tei.~i.il kurs
larını senelerden beri üzerine almış ve 
mektebin sıbi mühendislik şubesinde 

muhterem bay Enjeniyör (Rayt) gibi 
kıymetli bir uzvunu tahsis etmiştir. 

Rakfcller fondasyonu hakkındaki te
şekkürlerimi bitirmeden bize senelerce 
büyük dost olarak mar.evi yardımlarını 
esirgememiş olan Frof. Dr. Rassel, Prof. 
Dr. Gan, ve Dr. Söyer ve Dr. Ştrod'un 
isimlerini hüı·metle anmayı bir borç bi
lirim. 

Arkaadşlarım, Mektebte lütfen ted
ris vazifesi almış olan profesörlere ve 
diğer arkadaşlarıma te§ekkilı' ederken 
burada ders alacak olan arkadaşlarıma
da kendilerini muvaffak etmek için eli
mizdeki bütün vasıtaları kullandığımıza 
emin olmalarını rica ederim. 

Devleı sıluıt idaresinde yeni yol 
Arkadaşlarım. Devlet sıhat idaresi 

yep yeni bir yola daha giriyor. Bunun 
en büyük sevincini benim duyduğumu 
söylersem, lütfen. çok görmeyiniz. Bana 
inanarak senelerden beri beraber çalışan 
arkadas1arıma da bütün kalbimle tesek-, . 
kür ederim. Asıl onlar türk sıhatciligi-
nin biyoniyeleridir. Bütün muvaffakiye• 
ti ben kendilerin borçluyum. 

Arkadaşlarım, 

Asırlardan beri türk vatanının, türk 
milletinin bir çok cephelerde olduğu 

gibi ihmal edilmiş sağlık varlrğını te
min için bize frrsat veren büyük şefimiz 
Atatürke, büyük başvekilimiz lnönüne 
buradan bir kerre daha minnet ve şük
ranlarımı arzederiın. 

Bir millet hayatında bir gün bile ol
mayan k1sa bir zamanda meydana gelen 
bu eser1er ancak onların yüksek itimadı 
ve teşvikiyle olduğunu söylemekle ra
hat duyarım. 

Türk Milletine olduğu kadar, türk 
sihiyeciliğine de bu mekteb kutlu ol
sun.,, 

Sıhat Bakanımızdan sonra mektep 
direktörü Profesör Doktor Kollins; 
mektebin açılışını yaptığından dolayr 
Sıhat Bakanına teşekkürlerini bildiı:e -
rek dedi ki: 

'' - Hıfzıssıhha mektebinin pren • 
sipleri umum1 harbtan beri develope 
olmaya başlamıı;txr. Açılan mektep, be
nim kanaatime göre, Avrupa ve Ameri
ka için de model olabilir. Mektebiınizin 
faaliyet sahası arasında sayılabilecek 

vlarılar şunlardır: evvela hekimler, hem
~irelcr ve sıhat ınemurlarmın tekamül 
ve tedrisi işi vardır. 

İkincisi teknik işlerde sıaht idare
sinin taazzuv ve gelişimine yardım et -
mek, istatistik ve ilim araştırmaları 

yapmak; bilhassa sıhat mühendisliği, 

sdarm tasfiyesi ve lagxmlann yoluna 
'konması üzerine tetkiklerde bulunmak • 
tır. 

Bu iki şube biribirinden ayrılmaz 
vaziyettedir ve birisinin muvaffakiyeti 
diğerinin muvaffakiyeti demektir. İs
tikbalde bu iki kısmı terkib etmek ümi
dindeyiz. Sıhat Vekaletinden gördüğü
müz büyük yardımlarla, yeni doğan 

mektebimizi yakında tam bir tekamül 
seyrine sokacağız." 

* * * 
İlk ders dün öğleden sonra bakteri

yoloji profesörü Bay Doçe tarafından 
verilmiştir. Mektebin bu devresi dört 
ay sürecektir ve kursa on beş sıhat mü
düriyle beş hükümet tabibi iştirak et • 
miştir. Önümüzdeki eyli'ılde kurslar 
tekrar başlryacaktır. Senede iki defa 

... 

SAYFA5 

İSP ANYOL İHTİLAi.il 
B. Azana intihara teşebbüs etti 

-Hükümetçiler yeni bir mukabil 
,taarruz , hazırlıyorlar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Hiikiimeı kuvvetleri yeni bir 
mıılwbil taarruz lıazırlıyorlar 

Sevil, 2 (A.A.) - Madrid'in müthiş 
bir mukabil taarruz yapmak üzere yeni 
bir ''demir" kolu hazırlamakta olduğu 
söylenmektedir. 

Barselon'da Madrid'in pek yakında 

zaptedileceği söylenmekte ve Katalon
ya'run müdafaasına hazırlan.maktadır. 

Dün birçok köylüler, nasyonalistlerin 
hatlarma sığınmışlar ve arzularına rağ
men bu ilticayı daha önce yapamamış 

olduklarına teessüf etmişlerdir. 
Cebelüttarıkta marksistlerin ik~ ge

misi, ingilizlerden yiyecek ve kömür 
istemişler ise de verilmemiştir. Hükii· 
metin bir gemisi, dün Malaga'ya hakim 
tepeleri topa tutmuştur. 

hü kiimetçi tayyarelerin faaliyeti 
Madrid, 2 (A.A.) - Hava işleri na

zırlığı tebliğ ediyor: 
Cumuriyetçilerin tayyareleri, büyük 

bir faaliyet göstermektedir. Bu tayya
reler, Toledo'nun şimalinde Eskaluna 
tayyare meydanı ile Salamank tayyare 
meydanını bombardıman etmişler ve 
beş düşman tayyaresini tahrib eylemiş
lerdir. Bu tayyareler, Toledo mıntaka
sında asileri nakletmekte olan bir tre
ni de tahrib etmişlerdir. 

Harbiye nezareti, Oskorial mıntaka
smda nasyonalistler tarafından yapıl
mış olan taarruzlarla bunların Tage va
disinde ve Madrid'in şimali şarkisinde 
Siguenza mıntakasında yapmış olduk
ları hücumların püskürtülmüş olduğu

nu bildirmektedir. 
Harbiye nezareti, Asturi maden iş

çilerinin Oviedo kapılarındaki müca
delelerine devam etmekte olduklarını 

ve nasyonalistlerin Madrid'in şimali 

şarkisinde Villeseka - Henares'e karşı 
yapmış oldukları taarruzun kırılmış ol
duğunu ilave etmektedir. Cumuriyet
çiler, mukabil taarruza geçerek Villato
ba kasabasını zaptetmişlerdir. 

Cuma günkü bombardımanda 
öfonler 

Madrid, 2 (A.A.) - Cuma günü tay
yareler tarafından yapılan bombardı-

man neticesinde 148 kişi ölmüştür. Ay
rıca 'Getafe'de de otuz kadar telefat 
vardır. Bunların çoğu kadın ve çocuk
tur. 

l htilalcilerin y~ni 
muvaf Jakıyetleri 

Salamank, 2 (A.A.) - Nasyonalist
ler, Madrid'in şimainde altı kilometre 

tekrarlanacak kun;lara bütün sıhat mü
dürleriyle hükümet tabiblerinin iştira
ki temin edilecektir. 

Mevzular şunlardır: Umumi hıfzıs

sıhha, içtimai hıfzıssıhha, Epidemiyo • 

1oji, bakteriyoloji, sero1oji. parazitolo · 
ji, sxhat mühendisliği, umumi sıhat ida
resi ve sınai toksikoloji. 

Dersler için gereken laboratuvarlar 
ve tesisat tamamiyle hazırlanmış ve bi 
nada bazı tadiller yapılmıştır. 

ilerlemişler ve Sevil, Brunete, Villa• 
mantili ve Villanueva de Pearles kasa· 
balarını işgal etmişlerdir. 

Düşman, 162 ölü bırakmış ve düş .. 
mandan 64 esir ile mühimmat zaptedil
ıniştir. Bunların arasında iki top ile do· 
kuz mitralyöz vardır. 

Madridin cenubunda cumuriyetçi• 
terin taarruzu püskürtülmü§tür. Cumu
riyetçiler, 300 ölü, mühim miktarda 
harb malzemesi ve bir tank bırakmış• 

]ardır. 

Madridin şimali şarkisinde nasyona• 
list kuvvetleri, ilerlemişler ve Toren• 
noça ve Jabraf kasabalarrnr işgal etmiŞı
lerdir. 

* Moskova, - Asilerin bir sovyet 
gemisini araştırmalarından bahseden ve 
bunu küstahça bir hareket bulan İzves
tiya, bu hareketin ve bunun mazhar ol
duğu yardım ve müsamahanın sulh için 
tehlikeli olduğuna işaret ettikten son· 
ra, hiç kimsenin asilerin bu gibi gayri 
meşru hareketlerine lakayt kalamrya
caklarını tebarüz ettirmektedir. 

* Londra - Çarşamba günü toplana· 
cak olan ademi müdahale komitesi, sov· 
yetler birliğinin alman ve İtalyan id· 
dialanna karşı verdiği iki nota ile me§· 
gul olacaktır. 

* Lil, - Fransız hükümeti İspanya .. 
ya gönüllü olarak girmek istiyen ve 
çoğu Lehli veya Çekoslovak olan ya• 
bancılardan evrakı muntazam olmıyan· 
lan geri çevirmektedir. Bu gibi yaban• 
cılar, Brükselde çalışan anarşist - ko· 
münist enternasyonali tarafından sevli 
olunmaktadır. 

İstanbul Prograınr 
ÖÖLE NEŞRİYATI : 
Saat. 
12,30 Plakla türk musikisi. 
12,50 · Havadis. 
13,05 Plakla hafif müzik. 
13,25 - 14,00 Muhtelif plak neşriyatı. 
AKŞAM NEŞRİYATI 
Saat. 
18,30 Caz: plakla. 

19,30 Konferans Bayan Suat Derviş 
tarafından. 

20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları tara• 
fmdan türk musikisi ve hallC 
şarkıları. 

20,30 Türk musiki heyeti. 
21,00 Operet temsil heyeti. 
21,30 Orkestra. 

ı - J. Strauss: (Ayarasa) uvertür. 
2 - Saint-Saens: (Gümüş zil) süvit 

t. Romans. 
2. Venedik valsi. 

3 - Rimski • Korsakoff: (Antar)' 

Senfoni Poem, 

4 - Chopin: (Nocturne) No. 5. 
5 - Mendelsohn: (Bahar şarkısı)' 
6 - Yvain: (La Ha ut) operetinden 

parçalar. 
7 - Pesse: (Değirmen). 

Saat. 
22,30 Ajans haberleri. 
23,00 Son. 

El işleri ve llüçük 
sanatlar sergisi 

Türk sanat zevkinin parlak eserlerini bir araya top 
layan sergi, her gün binlerce ziyaretçi tarafından zi

yaret edilmektedir. 

Her gün 10 dan 20 ye kadar 
Salı günü 25 kr 

Duhuliye: Başka günler 5 kı 
SERGlDEN MUTLAKA BiR HATIRA ALMALISINIZ 

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

~gaT!l17llQOOlOWdiU117~ 



SAYFA 6 

Barajın hava tarafından bir görünüşü 

Bugün Ankara, kendine üç yeni hu
susiyet veren eserin açılma törenini kut
layacaktır. Bunlar : Çubuk barajı, Çu
buk şosesi ve filtre binasıdır. 

Birincisi Ankarayı, Türkiyenin en 
bol suyu olan bir şehri yapan, ikincisi 
güzel bir sayfiye kazandıran ve üçün
cüsü de başşehrin en büyük davası olan 
temiz ve sıhi suyu temin eden bu üç 
eserin ayni günde açılışı ile Ankaranın 
büyük bir derdi, ebediyen kapanmış 
oluyor. 

Çubuk barajı neden yapıldı? 

Cumuriyete merkez olacağı zaman, 
Ankaramn şehir plamru yapan mütehas
sıslar en büyük ve yenilmesi güç bir 
mesele olarak bol, sıhi ve temiz su yok
sulluğunu ileri sürmüşlerdi. Rejim, 
memleketi kavuşturmak istediği mo • 
dern şehirlere örnek olarak kurduğu 
Ankarada su işini en müsait şertiar 
içinde halli bir dava olarak ele almış ve 
her görenin takdir ve hayretle durduğu 
muvaffak bir eser yaratmıştır. 

Asi bir tabiatla mücadele ederek ye
rin altından kaçan firari suyu; yerin 
üstündeki ile birleştirerek koca bit göl 

yaratmıştır. Eni 250 metreye kadar ge
nişleyen ve boyu 6.5 kilometreyi bulan 
180 hektarlık koca bir göl • 

1 
• 

lki Büyük Gaye : 

Bu koca göl şu iki büyük ve ana ga
yenin gerçekleşmesi için kurulmuştur: 

1- Kurak Ankara ovasına su vererek 
bir say ve hayat yaratmak 

2- Ankaralıya temiz, sıhi ve bol iç -
me suyu temin etmek, 

Sulama Nasıl Yapılacak ? 

Barajda toplanan su mikdarı, azami 
seviye olarak kabul edilen 103 rakımın
da 135 milyon metre mükabı bulacak -
tır. Barajdan bir senede içme ve kul
lanma için azami 3.5 milyon metre mika
bı su sarfedilecektir. Bu mikdarın sar
fından sonra gerek gölde kalacak depo 
suyu ve gerekse sulama mevsimi esna -
ıunda gelecek mikdar mecmuu şimdiye 
kadar tutulan istatistiklere nazaran 10 
milyondan aşağı düşmiyecektir ve bu 
mikdar civar arazinin gulanmasında 

kullanılabilecektir. ( Bu mikdar içeri • 
sinde gölde bir depo suyunun daima 
bulunması gözönünde tutulmuştur ). 

Ankara iklim ve arazi vaziyeti itiba
rile Konya ile oldukça benzeyiş gös -
terdiğindcn Konya sulaması ve sula -
tnadan şimdiye kadar elde edilen neti • 

c:elere göre bu mıntaka için de hektar 
başına 120 günlük bir sulama mevsimi 

için 0.36 L;s. sulama modülünü tatbik 
edebiliriz. Buna nazaran elimizde her 

ULUS 

Çabuk barajı ve liltre istasyona 
neden ve nasıl yapıldı? 

metre mikabı su ile; 3000 hektar kadar 
bir arazi sulanabilecektir. 

Sulama suyunu araziye muntazam bir 
surette tevzi için evvelce Akköprü, ki
lometre 8 ve Güvercinlik naınlarile bi· 
rer regülatör tesis edildiği gibi tulleri 
32 kilometn::yi bulan muhtelif kanallar 
da vücude getirilmişti. 

Bu suretle vücude getirilmiş olan su
lama manzumesine Çubuk çayının ba -
rajdan itibaren ana kanal olarak munta
zam bir hale ifrağı ve anakanal tarafın
daki bahçelerin sulanması için münasip 
mahallere ağızlıkların bırakılması gibi 
ilavelerin de icrasile bu manzume tama
mile köylünün kullanmasına elverişli 

bir hale ifrağ edilecektir. 

Ankarada su işinin kısa bir tarilıi : 

1923 te hükumet merkezi olan Ankara 
şehrinin nüfusu birdenbire artmış ve 
şehirde mevcud eski gayri muntazam 
su tesisatı ihtiyacı temine kafi gelme -
meğe başlamıştır. 

Ankara belediyesi bu ciheti gözönü -
ne alarak; şehrin su ihtiyacını tatmin 

Bu kararnameye göre, Nafia Vekale
tinin emri altında ve reis Nafıa Veka. 
leti müsteşarı olmak üzere Sıhiye Ve
kaleti Hrfzıssıha umum müdürü, Dahi
liye Vekaleti namına Ankara Belediye 
reisi, Nafıa Vekaleti sular umum mü • 
dürü ile Maliye Vekaleti mesul muha-

sibinden mürekkep bir komisyon teş

kil olunmuştur. Bu komisyon emrinde 
olarak teşkilata aid işleri görmek üze
re; fen heyeti, muhasebe, kalem ve i
haleleri yapmak üzere üç kişilik bir 
münakasa komisyonu ilave olunmuştu. 

1931 senesi haziranmda teşekkül e
den bu teşkilat yüksek vekaletçe tas -
vip olunan program dahilinde çalışma
ğa başlamış ve beş sene süren bir mesai

den sonra şehrin içme suyu ihtiyacım 
gerek teknik ve gerek mali bakımından 
lüzumu olan dikkat ve itina ile başar
mıştır. 

5 Senelik çalışma devresi esnasında 
komisyonun gördüğü işler. [1] 

1 - Kosunlar yer altı kaptajı. 
2 - Elmadağı suyunun isalesi, 

Barajın tayyareden alınmış bir resmi 

3 - Üç büyük ve iki küçük depo, 
4 - Kosunlar isale mecrasının tak

viyesi, 
5 - Şehir dahilinde 28 kilometre 

tulünde şebeke, 
6 - İşletme için yedek malzeme cel

bi. 

7 - Gardiyanlar için barakalar, 

!andırma havuzlarına 400 mm. lik boru 
ile giren su burada daha ince kuturda 
borulara taksim olunmaktadır. Bu bo
rular üzerinde bulunan fıskıyeler va
sıtasiyle su L.erratı temiz hava ile te
masa gelerek kokusunu kaybetmekte 
ve lezzetini ıslah etmektedir. 

Havalandırma havuzları karşılıklı 

iki tanedir. Havalanan sular bu havuz -
ların tabanında bulunan ve sülfat dalü
minyum evi içinden geçen bir kanala 
dökülmektedir. Kanalın sülfat dalümin
yum evine girdiği yerde suya sülfat 
dalüminyum karıştırılmaktadır. 

Sülfat dalüminyum mahllllü suyun 
bulanıklığını tevlit eden mevadın ter • 
sibini temin eder. İçerisine bu mahlUl
den karıştırılan su yukarda söylenen 
kanal dahiline akarak esas binaya gir
mektedir. Burada kanal üzerinde m~v
cut 12 kapak vasrtasiyle tersip havuzla
rına akmaktadırlar. Tersip havuzlarına 
dökülen suyun her zerresi bu havuzlar
da iki saat bekliyerek mevaddı sulbesi
nin o/o 80 nini bırakmaktadırlar. 

Bu suretle mevaddı sulbesinden mü-

him bir miktarda tecerrüt eden su ter
sip havuzlarından üç boru vasıtasile 

filtre kamaraları ortasında bulunan üç 
büyük kanala dökülmektedir. Bu ka
nallardan taşan sular üzerleri 1,5 metre 
yüksekliğinde kumla dolu olan filtre 
havuzlarına akmakta ve kumlardan sü
zülmektedir. 

3 SONTEŞRIN 19:'6 S. -

Barajda havai hat tesisatı 

Filtre havuzları üç tane olup her bi .. 
rinin sahasr 54 m2 dır. Bu suretle kum
dan süzülerek geçen su temasla berrak 
vaziette olarak bir ana boruda toplanır. 
Bu ana boruya suyun içinde kalan me• 
vaddı uzviye miktarına göre klor gazi 
enjekte edilerek su mikroplardan mu~ 
ra bir vaziyete konulmaktadır. Böylece 
tamamen tasfiye edilen su esas binanın 
önünde ve şimal tarafında inşa edilmiş. 
olan 3000 m8 lik depoya sevkolurunak .. 

tadır. 
Makine santralında şehrin muhtelif 

. yerlerinde bulunan depolara suyu ter
fi için tulwnbalar mevcuttur. Bu tu .. 
lumbalar vasıtasile su yukarda söyle • 
nen depodan alınarak terfi edilmekte • 
dir. Santraldan şehir sarfiyatını tetkik'. 
etmek kabil olduğu gibi istasyonun ne 
derece nazımlık ettiği de her an belU 
olmaktadır. 

Filtre ve tulumba istasyonunun ka .. 
biliyeti saniyede (216) litre su verebi· 
lecek vaziyettedir. 

Çubuk barajı suyundan maada şeh • 
rin esas su ihtiyacını karşılıyan Elma• 
dağı ve Kosunlar membalarmdan gelen 
sular da ipka edilmiştir. Çubuk barajı: 

suyu bu membaların yazın hemen he .. 
men nısfma inen verimlerini tamamlr
yacaktır. 

İki ana hatla gelen bu sular üzeri • 
ne de şehre gelmeden birer klor istas
yonu tesisi nazarı itibara alınmıştır, 

* * * 
1927 senesinde etüdü ikmal edilen 

Çubuk barajına 1930 tarihinde başlan· 
-ı ış ve altı sene süren bir inşaat devre• 
sinden sonra 1936 senesi ikmal edilmiş .. 
tir. Çubuk barajı için sarfedilen umum 
meblağ yekunu (4) milyon lira kadardıc 

Filtre istasyonu inşasına 1935 tari
hinde başlanmış ve (600000) lira kadar 
sarfile 1936 tarihinde ikmal edilmiştir. 

etmek üzere 1925 senesinde şehrin su 
işlerini bir müteahhide vermişti. 1928 
senesine kadar devam eden bu inşaat 
bazı mali sebeblerden durdurulmuştu. 

Bu üç senelik müddet zarfında yapı • 
lan işler Ankara şehrinin su ihtiyacım 
tamamen teminden uzak kalınr:;>tır. Bu
nun için Dahiliye Vekaleti tarafından 

keyfiyet memleket dahilindeki müte .. 
hassıslara tetkik ettirilmiş ve alınan 

muhtelif raporlara istinaden 1930 sene • 
sinde evvel& işin mali cihetinin halline 

8 - Hanımpınarında tulumba istas
yonu tesisi, 

9 - Kaleiçi ve Cebeci yüksek kısım
larına su veren iki hidrositat istasyo
nunun tesisi. 

Kantorovic in 
.:il 

kursları 
gidilmiş ve 10/6/930 tarih ve 1712 No. 
1ı kanunla şehir su işinin görülme5i 

için iki milyon liralık bir tahsisat te .. 
min olunmuştur. Bilhassa 23/3/931 ta .. 

rihinde .neşredilen (1779) No. lı kanun• 
la da bu tahsisat temin olunmuştur. 

Bir taraftan malt cihet halledilirken 

10 - Çubuk barajından filtre istasyo
nuna kadar isale mecrası, 

11 - Filtre istasyonu, 
12 - Etlik ve Keçiören su tesisatı 

(iki depo tesisi ve 14 kilometrelik boru 
ferşi) 

13 - Klor istasyonları tesisi. 

Filtre istmyonu 

Barajın içme su odasına 600 mm. tik 
bir isale borusu ile bağlanan filtre 
istasyonu; aşağıdaki tesisatı ihtiva et
mektedir. 

1 - Vanturimetre evi 
2 - Sülfat dalüminyum evi 
3 - Havalandırma, tersip, filtre ha

vuzları, klor istasyonu gibi tesisatı ih
tiva eden esas bina. 

4 - Laboratuvar, makine ve elektrik 
santra11arı 

5 - Atelye, 
6 - 3000 m~ depo. 

Bunlardan maada ayrıca müstahde
min evleri ve ambar mevcuttur. Çubuk 
barajından 660 ms Iık boru ile filtre is
tasyonun~ sevk olunan su evvela vantu
rimetre evine girmektedir. Buradan 400 
mm. lik çelik boru ile sülfat dalümin -
yum evine sevkolunmakta olup doğru -
dan doğruya esas bina dahiline, hava
landırma havuzuna girmektedir. Hava-

İstanbul Universitesi tedris heyetin

den Profesör Alfred Kantoroviç Anka

ra diş hekimleri tarafından nazari ve a

meli perfeksiyon kursları için şehrimize 

davet edilmiştir. 

Bu nazari ve ameli kurslar çocuk e. 

sirgeme kurumu umumi merkezi salon

ları ile diş polikliniğinde 3 gün devam 

etmiştir Kurslar di§ hekimi B. Ekrem 

Avni tarafından arkadaşlarına tercüme 

edilmiştir. Ankara diş hekimleri muhte

rem profesörün bu çok değerli kursları

nı büyük bir alaka ile takib etmiş ve 

çok müstefid olmuşlardır. Tayyare i:. 

lstanbula giden Profesör bütün Ankara 
diş tabibleri tarafından teşyi edilmiştir, 

Açık Teşekkür 
Profesör Kantoroviç tarafından An. 

kara diş hekimlerine verilen kurslann 
muvaffakiyetli bir şekilde cereyanına 

çocuk esirgeme kurumu umumi 

merkezinin konferans salonlarını ve diş 
polikliniğini tahsis etmek suretiyle yap .. 
tığı değerli yardımlarından dolayı çocuk 
esirgeme kurumu umumi merkezi baş· 
kanı ile ileri gelenlerine bütün meslek· 
daşlarımm açık teşekkürlerini sunarım. 

Diş hekimi Ekrem Avni 

Barajrn su tara frnın kalıplanması 

[1] Daha fazla tafsilat lçme Suyu 
Komisyonu tarafından çıkarılmış olan 
(Ankara şehri içme suyu) namındaki 
broşürden alınabilir. PllO!esör Kansoroviç'in tertib ettiği kurslardan bir görün.Ü~ 
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1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMISYO NU İLANLARI 

YEVMİYE ı5 - 25 KİLO SIGIR ETİ 
Tahmin edilen bedeli (1218) lira (75) kuruş olan yukarda mik • 

darı ve cinsi yazılı etin Askeri fabrikalar umum müdürhiğü satın 
alma komisyonunca 17-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de. açık ek· 
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplrein muvakkat teminat ol~ (91) lira. (41) kuruş ~e 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı vesaıkle mezkur gun 

. .. tl (ı592) 2-5255 ve saatte komısyona muracaa an. 
--~~~-~--·----~----~----~~--~------~ 

Anliara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara Telsiz verici istasyonunda yapılacak tamirat pazarlıkl_a 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1150 lira 85 kuruşt~r. Muv~kka! t:~ı
nat 86 lira 32 kuruştur. Buna ait şartname her gun yazı ışlerı buro· 
muzda görülebilir. .. .. . 

İsteklilerin 12-2 inci teşrin 936 perşembe gAunu ;;aat ıs ~e Tıcaret 
odası ve nafıa müdürlüğünden alınacak fennı ehlıyet vesı.~aları v_e 
teminat makbuzlariyle birlikte ba§.müdürlük binasında muteşekkıl 
komisyona müracaatları. (1610) 2-5287 

Maliye Vekaletinden: 
7-11-936 tarihinde pazarlıkla 412 lira 50 kuruş keşifli Çankayada-

ki garaj binası tamir ettirilecektir. .. 
İsteklilerin Milll Emlak Müdürlüğüne muracaatları. (1607) 

2-5284 

Aydın Nafia J\lüdürlüğünden: 
ı _ Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastanesi 

pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli (15690) lira 45 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenn1 şartname. 
E - Keşif, meteraj cetvelleri, 
F - Projeler. 
İstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 22-10-936 tarihinden 12-11-936 pcr§embe günü saat 

on beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1176) lira 78 kuruş 

muvakkat teminat vermesi hundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alman müteahhitlik vesikası, 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptıiına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika, 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümene getirilerek makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi· 
ce kapatılmış olması Jazımdır. Pöstada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (1602) 2-5283 

Anl\:ara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamede gösterilen yerlerde 
teslim şartiyle 207 ton kok kömürü pazarlıkla satın alrnacaktır. 

Pazarlık 11 - i!dnci teşrin - 936 çarşamba günü saat 15 de Başmü· 
dürlük komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6624 liradır. Buna ait şartname yazı işleri bü
romuzda her gün görülebilir. 

İsteklilerin o gün ve saatte 496 lira 80 kuru~luk teminat ile bir-
likte komisyonumuza müracaatları. (1608) 2-5285 

Ayvahli Belediye Reisliğinden: 
Ayvalıkta Cüınhuriyet alanında dikilecek olan Atatürk heyke· 

linin maketi ve projesi yapılmak üzere müsabakaya konulmuştur. 
Heykel at üzerinde Askeri kıyafette olacaktır. Heykelin kai· 

'desi İzmir taşından ve heykel bronzdan ve projesi (ı2.000) lira 
üzerinden olacaktır. 

PrCJje ve maketler Dahiliye Vekaleti Anıtlar komisyonunca tet· 
kik edilerek birinciye (300), ikinciye {100) lira mükafat verile
cektir. 

Müsabaka 10 kanunuevvel ı936 ya kadar devam edecektir. 
Taliplerin o güne kadar maket ve projelerini belediye reisliğine 

·vermeleri ilan olunur. (2619) 2-5294 

. 
Nevsehir 
. . -' Belediye 

Reisliğinden: 
Belediyemizin elektrik tesisatı için mütehassıs iki Montöre ih

tiyaç vardır. Kanuni ve fenni ehliyeti haiz işçilerin yirmi gün zar· 
fında Nevşehir belediyesine ve yapacakları iş hakkında tafsilat al· 
mak için İstanbul G2latada Minerve hanında 36-39 numarada Al· 
fred Şovarza müracaatları. (2624) 2- 5293 

Anl{ara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Umumi Müdürlüğümüz binasındaki kalörifer kazanlarından bir 
liısmmın tebdil ve sair tcferruatmın tamiri işi pazarlığa çıkarılmış· 
tır. 

Muhammen bedeli 1889 lira muvakkat teminatı 141 lira altmış se
kiz kuruştur • 

Pazarlık 13-2 inci teşrin 936 cuma günü saat 15 de başmüdürlüğü· 
müz binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin o 
gün ve saatte bu işi yapabileceklerine dair Nafıadan alacakları fen
ni heliyet ve ticaret odası vesikası ile komisyonumuza müracaatları. 

( 1609) 2-5286 

Anliara Valiliğinden: 
Akşemsettin mahallesinin aralık sokağında 106 metre murabbaı 

35 ada 8 pars!I 12/ 34 kapu No. lu arsa Mukaddema talibine 560 lira
ya ihale edilmiş ise de teahhüdatm ifa edilmemesinden ihalesi fesh
edilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 11-11-936 çarşamba günü saat 14 de yapılacatır. Bedeli nakten 
ve peşinen alınacaktır. İ steklilerin 42 lira depozito makbuziyle sö· 
zü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müraca-
atları. ( 1492) 2-5121 

MSW9•1 A" 

MlLL! MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMISYONU 1LANLARJ 

• l 
'BİLİT 

1 - Beher tanesine biçilen deri altı kuruş olan iki milyon tane 
muhtelif renk ve numarada makara kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
mu§utr. 

2 - İhalesi S ikinci teşrin 936 perşembe günü saat 15 de Ankara 
da M. M. V. satın aıma KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 600 kuruşa M. M. V. SA. AL. KO. dan almır. 
4 - İlk teminatı 7250 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tublarını ihale saah~en en az bir saat evvel M. M. V. satm alma 
Ko. na vermeleri. (930) 2-4437 

BİLİT 
ı- Beher kilosuna biçilen ederi 36 kuruş olan 4200 kilo benzin 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2- Eksiltmesi 9111/ 936 Pazartesi günü saat 11 dedir, 
3- İlk teminat 113 lira 40 kuruştur. 
4-- Şartnamesi Ko. da görülür ve parasız alınır. 
s- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatında 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları (1515) 2-5152 

BtLİT 
1 _ Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50.000 metre 

haki renkte astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
2 _ Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 _ İlk teminat mikdan 1125 liradır. 

- 4 _ İhalesi 14-11-936 cumartesi g-ünü saat 11 dedir. 
5 _ Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatrndan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1573) 2-5229 

BİLİT 
ı _ Hepsine tahmin edilen bedeli 2880 lira olan 8000 metre ame• 

rikan bezine ihale günü istekli çıkmadığından yeniden pazarhkla 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 _ Pazarlığı 9-11-936 pazartesi günü saat 11 dedır. 
3 - İlk teminat 216 liradxr. 
4 _ Pazarlığa girecekler kanun:l teminat ve 2490 saytlr Kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle pazarlık gün ve saatında· 
M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

'i _Şartnameler hergün Kr. dan parasız alınabilir. (1568) 
2-5225 

BİLİT 
t - Her bir tanesine biçilen ederi 300 kuruş olan 2.200 tane yün 

fanile kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 495 liradır. 
4 - İhalesi 16-11-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmesine gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ttncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M.M.V.Sa.Al. 
Ko. na vermeleri. (1570) 2-5227 

BİLİT 
ı - Her birine biçilen ederi 160 kuruş olan 5000 tane frenk göm

leği kapah zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öi?;leden 

sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 600 liradır. 
4 - İhalesi 13-11·936 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1571) 2-5228 

1 ANKARA BELEDiYE REISLlCI 
t LAN 

ı - İtfaiye memur, şoför ve mürettebat için yaptırılacak 85 
takım elbise ve kasket için verilen bedel haddilayık görülınediğin· 
den eksiltmesi on gün uzatılmıştır, 

2 - Muhammen bedeli (1087 ,5) liradır, 
3 - Muvakkat teminatı (81,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 10/teşritıisani/936 salı günü saat on buçuk· 
da Belediye Encümenine müracaatları. (1618) 2-5292 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

lLAN 

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

2 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lira olup ilk teminatı ı338 
liradır. 

3 - Eksiltmesi 17/2. Teş./936 salı günü saat 15 de Niğde ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden. bir saat evveline kadar komisyona verilmiş !bulu· 
nacaktır. · 

5 - Şartnamesi her gün komisyonumuzdan parasız alınabilir. 
(1613) 2-5290 

Nafia Vekaletinden: 
ı - Ankara Cebeci Musiki Muallim Mektebine ilaveten yapıla

cak çalışma odaları ve jimnastikhane inşaatı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. 

Keşif bedeli 27125 lira 49 kuruştuı. 
2 - Bu işe aid ~:ırtllAfne ve evıak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D. - Hususi şartname (fenni Şartname) 
E. - Keşif cetveli. 
F. - Proje. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 136 kuruş mukabilinde yapı 

işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle ve 12.11.936 tarihine müsa

dif perşembe günü saat 16 da yapı işleri eksiltme komisyonu oda· 
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2034 lira 41 kuruş 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve
sikası almış bulunması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1523) 2-5194 

• 
a'' 

Bir verirsen bin l<azanabilirsin. Birini kaybedersen paran hel>~. ôf!
nıamı~tır. H.eın yüzlerce vatanda~ını zengi.n etmif hem de yurduı • 
ll~'~ölderine birkaç Filo katmı~ olursun. Bu yüz'ler'e <ıen&indem 
lri.rium .de senin <>lmıyacağuu kim iddia edebitil'. 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN 

Fevzipaşa mahallesi ı 7 numarada İsmail Şevkete: 
Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğü vekili avu• 

kat İbrahim Rauf Ayaşlı tarafından aleyhinize ikame edilen alacak 
davasında adresinizin meçhul olduğu mübaşir meşruhatından ~nlaşıl 
makla usulün 141 inci maddesi mucibince 20 gün müddetle ılanen 
tebliğat yapılmasma karar verilmiş ve duruşma günü .20/ 11/ 936 
cuma saat 10,5 ğa talik edildiğinden yevmi mezkı1rda bızzat gel· 
meniz veyahut bir vekil göndermeniz ilanen bildirilir. 2-5296 

1 MAZURKA 1 
...... ..iPmekİİİİİlilyamkmllıliıi.dalıılıiliH•alk .. s.inema.sm .. l!llll•d•a_. ....... 

. 

Yüksek Mühendis ~lektehiArhr· 
ına ve Eksiltme Komisyonundan : 

ı - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde fksiltmeve lionulup istelC 
ti çıkmamasından dolayı intaç edilemiyen Yükek Mühendis Mekte
bi binası dahilindeki ''21115" lira "98'· kuruş keşif bedelli "B» kıs• 
mının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buncı mrebut olan inşaatın tarifi, fer\ 

ni: ve husus? şartnameler. 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesL 
D • Plan ve projeler. . • 
İstekliler bu şartnameleri ve evrala ''110" lturuş bedel mukabı· 

tinde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 çarşamba günü saat "15" de Gümüşsu• 

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt.., 
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. , 

4- Eksiltmeye girebilmek i~in istekiilerin "1584" lira muvak• 
kat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A- Naha Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi• 
kası, -

B - "10000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
~~ c 

C - 936 yılına aid ticaret odası vesikası. 
D. İsteklinin mühendiş veya mimar olduğuna dair diploma ve .. 

ya sureti mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri ile 
ortak olarak çalıştığına dair noterden musaddak vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3. üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis binası içindeki arttırma ve 
eksiltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir• 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 .üncü maddede ya• 
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil• 
mez. (2343) 2-5180 

Nafıa Bakanhğmdan: 
9 İkinci teşrin 936 pazartesi günü s'aaE ıs de Ankarada Nafia 

Bakanlığı malzeme eksiltme komisyonu odasında 5786 lira mu• 
hammen bedelli 660 adet meyil 200 adet kilpmetre ve 460 adet mün .. 
hani levhasının yaptırılması kapalı zas.f:c!-lsuliyle eksiltmeye ko .. 
nuimuştur. 1 

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

Muvakkat teminatT 433 lira 95 kur4ştur. 
1936 senesi için ticaret odasında ka~ıtlı bulunduğuna dair ve 

resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 say'ıfr nüshasında çıkan tali• 
matnarneye göre Nafia Vekaletinden alınmış vesika ibrazı mecbu· 
ridir. 

Eksiltmeye gireceklerin 9 ikinci teşirn 936 pazartesi günü saat 
ı4 e kadar teklif zarflarını makbuz mukabilinde malzeme eksilt-
me komisyonuna vermeleri laznndır. (1443) 2-5105 

İnebolu Urhaylığmdan: 
EVSAFI: 
Markası - A. E. G. 
Tipi - Dik ve iki silindirli. .. 
Sistemi - Süpapsız iki zamanlı• adedi devri 400 
Takatı - 34/ 36 
Muhammen bedeli - 200 lira . _ 
Belediyemizde mevcut olup evsafı ve muhammen bedeli yultar-

da yazılı bir adet müstamel mazot motörü yedek parçalan ile birlik
te 21-10-936 dan itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
satılı ğa çıkarılmıştır. 

İhalesi verilen bedel layık had görüldüiü takdirde 19-11-936 gil· 
nü saat 16 da belediyede yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve °İo 7,5 muvakkat teminatları• 
ni kanunun 32, 33 üncü maddeleri dairesinde ihale saatından evvel 
göndermeleri ve şartname sureti istiyenlerin otuz kuruşluk damga 
pulu ile evvelden mütacaatlan ilin olunur. (1556) 2-5220 
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Harta Genel Direk~törlüğünden: 
1 - Harta Genel Direktörlüğü kıta erleri için aşağıda muham· 

men bedelleriyle milcdar1arı ve eksiltme günleri yazılı (10) adet mah
ruti çadır ile (18) ton odun açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Talihler ayrı, ayrı yapılmış şartnameleri görmek için her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat makbuzlariy• 
l e vaktinde Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. (1509) 
Muhammen bedel. Teminatı eksiltme T. günü 

Lira kuruş 
640 00 Çadırların 
360 00 odunların 

muvakkate 
Lira kuruş 

-18 00 
27 00 

perşembe 9-11-936 
9-11-936 

2-5146 
,, 

Milli Müdafaa Vekaleti 

saat 

10 
ll 

Deniz merkez satın alma komisyonundan: 
Muhammen bedel Teminatı Miktarı 

LİRA LİRA TON CİNSİ 
19.500 1463 50 Benzollu Benzin 
21.000 1575 300 Dizel mayı m;ıhruku 

. 1 - Yukarıda muhammen bedeli ile teminat ve miktarları yazılı 
banzollu benzin ve dizel mayi mahruku kapalı zarfla ayrı ayrı mü
nakasaya konmuştur. 

• 2 - Benzinin münakasası 6 - 11 • 936 cumıı:, günü saat 14 de ve 
mayi mahrukun münakasası da aynı gün saat 15 deAnkarada M. M. 
Vekaleti binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenTerin her gün Ankarada Deniz 
Merkez Satın Alma kor.,isyonuna ve İstanbulda Deniz Levazım Sa
tın alına komisyonuna müracaatları. 
• 4 - Münkasaya gireceklerin de teklif mektuplarını 2490 sayılı 

lCanunun hükümleri dahilinde münakasa saatinden bir saat evvel 
~omisyona vermiş olmaları. (995) 2-4462 

Bursa l{aplıcaları Türk 
Anonim Sirketinden: 

~ 

Şirketimize ait olup B ursa Çekirge caddesinde her türlü kon
for ~.e .. fenni t.esisatı haiz (ÇELİK PALAS HOTEL. BANYO) 
·~ butun mobılya ve takımlariyle birlikte uzun müddetle icara ve· 
rılecektir. İsteklilerin gerek işletme tarzı ve gerekse bedeli icar 
h.akkı?da yapacakları teklifleri 15 Kanunuevvel 936 tarihine kadar 
fırketın Bursadaki merkezine bildirmeleri. 2-5295 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1 - Satın alınması 15.znn gelen 15860 kilo ıxıooox2000 m/m 

Baf çinko açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat teminatx da 

286 liradır. 
3 - Eksiltme 16-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. 

T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım ve satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat mektubu 
ve şar.tar.mede yazılı belgelerle beraber mezkfir tarihe müsadif pa
nrtesı günü sözü geçen saate kadar bahsoJunan komisyona müra· 
caat edeceklerdir. 

7 ._ Şartnamel~r Ankara~a !:'.~vazım MüdürHiğünden ye İstanbulda 
1JCVazım Aynıyat Muavınlıgınden parasız olarak verılecektir. 

(1023) 2-4549 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
İskan Umum l\'lüdürl~Oiinden: 

. 1 - Orta ~nad~l~ vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen
nı şartnamesı dahılınde (5000) adet pulluk imali eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada iskan u
mum ~üdürlüğü~de ye ~~tan~ulda. iskan müdürlüğünde mevcut o • 
lup talıbler re~ı tatıl gunlen harıç olmak üzere her gün saat do • 
kuzdan on ycdıye kadar bu şartnameleri alabilirler • 

2 - Pazarlrkla ihalenin 10·11·936 salı günü sa:ıt 15 buçukta Sıh· 
h at Vekaletin<le hususi komisyonda yapılacağı. (1600) 2-5267 

İstanbul üniversitesi 
Rekıörlüğünden : 

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

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

İstanbul 

Fiı:.;oloj i 
Mikrobiyoloji 
Hijiyen 
Marazı teşrih 
Umumi emraz 
Farmakodinami 
1 inci dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 

• • • • • 
Unıversıtesı 

Rektörl~ün<len : 
Kadın ve doğum 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 
Radyoloji 
Fizikoterapi 
;ocuk cerrahisi 
İdrar yolları 

2 inci hariciye 
Tıb fakültesinin yukarda yazılr laboratuvar ve kliniklerinde 19 

asistanlık açıktır. İsteklilerin fakülteye baş vurmaları. (2412) 
2-5189 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel 340 lira Harta Genel Direktörlüğü topoğ

raf şubesi için 200 adet alaminyom map açık eksiltme ile sa~n alr- • 
nacaktır. 

2 - Şartn~meyi görmek için her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
de 25 lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzlarile 9-11-936 pa
zartesi günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (1508) 2-5147 

l(aracahey Harası 
Müdürlüğünden: 

Karacabey harası binicilik okulu ile Ankara binicilk okulunun ve 
Ankara atlı spor kulübü binicilik mektebini ikmal edenlerin hali
hazırda bulundukları yerler mufassal adreslerini Ziraat vekaleti 
Karacabey Harası müdürlüğüne yazı ile bildirmeleri kendi menfa-
atleri iktızasından olduğu ilan olunur. (2572) 2-5242 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

Sen~lik Kirası 
Lira Kr Daire No Kapı No Sokağı Mahallesi 
1788 - 2 2 Gökçe oğlu Kızılbey 

1800 - 5 2 ,, 
" 

,, ,, 
1680 - B 2 

" " " " 
Yukarıda yazılı ikinci vakıf apartıman dairelerinin teslim gii

nündcn 31/tcşrini evvel/1937 gününe kadar kirasına talip çıkma
dığından 2/teşrini sani/ 1936 gününden itibaren artırma sekiz gün 
dal a uzatılmıştır. İhale 9/teşrini sani/1936 pazartesi günü saat 16 
da Evkaf aparhmanında Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. Ta
liplerden % 7,5 buçuk teminatı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve 
şartlarını öğrenmek istiycnlerin mezkfir müdürlüğe müracaatları. 

lHUAIJLil\ıl ARANIYOR 
Fransızca ders vermiye muk

tedir bir bayan lazımdır. Ulusta 
M. K. Rumzuna bildirmeleri 

2-5289 

Saçları 
döl{üleııJ.er 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 

(1616) 2-5291 

l{asiyer Aranıyor 
Muhasebe usullerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebiie -
cek bir kasiyer alınacaktır. Ta
liplerin (ORMAN ÇlFTLİGİ) 
müdüriyetine müraC'aatları. 

ZAYi 
13 lira türk evrakı nakdiyesile 

birlikte askerlik terhis tezkere
mi kaybettim. Yenisini alaca• 
ğımdan eskisinin hükmü olma
dıitı ilan olunur. 

Devlet demiryollarmda 
demirbaş amele Konyalı 

Osman oğlu Ali 

IGrahlc ev 
Yenişehir Demirtepedı:, bah

çe içinde büyük salon, dört oda 
ayrıca bodruır.da odalar, garaj 
(üç ay içinde ve mobilya ile de 
verilir) kirası ayda (150) yüze ili 
liradır. Saat 5 5 ila 9 arasında 
2594 N o : telefon· etmeleri. 

1-5282 

Arsa Aranıyor 
Keçiören yolu civar nda ve 

Etli!: Keçiören arasında (elli) 
dönüm kadar arsası olup satmaıc 
isti yenlerin şartlaı mı posta ku· 

tusu (241) numaraya yazmaları. 

Aydın Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ayd.n ilinin Nazilli ilçesinde cezaevi 

inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mı..kavele projesi, 
C - Bayındırı k İşleri Genel Şartnamesi, 
D • Fenni şartname, 
E - Keşif, meterajcetvelleri, 
F -Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğünden 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 26-10-936 dan 16·11-936 pazartesi günü saat on beş

te Nazillide komisyonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (3359) lira 74 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olduğ"unu göstermesi lazımdır. 

A· Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası, 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikast. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
ma1<buz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncii maddede ya
zılı asate kadar gelmiş olması ve d:ş zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1506) 2-5195 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğün len: 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Dördüncü U. Müfettişlik mrnta· 

kası dahilinde takriben 102 Km. uzunluğundaki Elaziz - Plür yo· 
lunun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadam şosa inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (500.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname, 
E - Hususi şartname, 
F • Silsilei fiat cetveli, 

G • Taş, kum, su grafiği, . 
İstiyenlerin bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fenni şartna

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evrakı 12,5 
lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idaresinden 
ve Elazizde Tunceli nafıa dairesinden aalbilirler. 

3 - Vahit fiatlarında zam yapılan inşaatın eksiltmesi 10-11-936 
tarihinde salı günii saat 14 de E'azizde Tunceli nafıa müdürlügü bi
nasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23750 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş, yol ve teferruatı müteahhitliği ehli -
yet vseikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddeed yazılı saate ka· 
dar gelmiş olması ve dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1598) 

2-5268 

Anl\:ara vilayeti ,satıo 
alma komi~yonuıı~:.Jn: 

f - Kapalı zarf usuliyle 500 kilo sulfat nikotin satın almacak4 

tır. 

2 -Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır. 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati bey mahalle· 

sinde Saylav!ar sokağında Ferah apartmanında ziraat mücadele 
müfettişliği dairesinde yapılacaktır .. 

4 - Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstanbulda 
ziraat müdürlüğünden parasız verilir 

5 - İsteklilerin teklif rtıektublarınr teminatlariyle birlikte mu
ayyen gunde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncii maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ko-
misyona vermeleri (874) 2-4416 

l\fanisa Valiliğinden : 
1 - Tur,-.utlu Mani.>a yolunun 4 + 430 - 17 ~ 436 ncı kilo· 

metreleri arasında ş.ose inşaatı (32346) lira 89 kuruşluk keşifname· 
si üzerindeıı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi ve kes!fname (162) kuruş rot.kabilinde Manisa Nafıa Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü asat 11 de Manisa Vilaye· 
ti Daimi Encümeninde yapılaca!ctır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı (2426) lira iki kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli

yet vesikası ve 1936 yılma aid ticaret odası vesikalarını ve muvak· 
kat teınin:ıt makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı 
z.ırfların ihzarında müteahhitlerin 2490 asyılı kanunun 32 inci mad
desine riayet etmeleri şarttır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalr zarflarını 5-11-936 
perşembe günü saat ona kadar vilayet daimi encümeni reisliğine 
vermeleri ve posta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanun•ın 31- üncü 
maddesine riayet etmeleri şarttır. (1447) 2-5074 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mani olur. Kom0 • 

jen saçlar.rn köklerini kuvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır 
Komojen kanzuk saç eksiri nıa. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rmda bu1unur. 

L1N1MANTOL KANZUK: l 7eni SİNEMALAR Halk ROMATiZMANIN KATI 
. DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşlerı Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi c ı·varmda 1 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

• ı s•waarsran4ti?AM 

BUGÜN BU GECE 
ÖLÜM PERİSi 

Oymyanlar : 
Frederic March - Merle Oberon 

Herbert Marshall 

Emsali görülmemiş bir aşk ve 
ihtiras filmi 

Programa ilaveten: Renkli (Canlı 
Resimler). 

BUGÜN BU GECE 
Mevsimin en gülünç ve en eğlenceli 

komedisi 

LOREL - HARDi 
Hindistan da 

TüRKCE SÖZLÜ 
ilave olarak : -Foks J urnal 


