
Gündelik 

PAMUK İŞLERİ 

T. COŞKAN 
Cihanda, ev ve aile ihtiyaçlan

unı yüzde altmışından fazlasım, pa
muklu maddelerin teşkil eylediğine 
ve pamuk denilen nesnenin de dün
ya üzerinde nihayet yetişeceği kıta
lann malum ve mahdut bulunduğu
na göre, pamuk yetiştirme kabiliye
tini haiz memleketler, zeka ve ener
jileri nisbetinde iyi bir pamuk siya
seti kunnak ve takip etmek şartiyle 
ne kadar çok pamuk yetiştirirlerse 
yetiştirsinler oralar için yalnız refah 
ve saadet mukadderdir. işte geniş 
ve güzel, türk yurdu için mukadder 
olan akibet bu olacaktır. 

Sayın Ba~bakan İsmet lnönü hü
kümeti diyebiliriz ki, birkaç yıldan
beri, pamuk meselesini ele almış, in
celemeler yanmış ve bazı mmtaka
larda teknik bakımından esaslı işe 
başlamıştır. Yeni haşlandığı için öl
çüsü şimdilik istenildi~i kadar geniş 
olmamakla heraher elde edilen so
nudar hepimizi sevindirecek mahi • 
yettedir. 

Silifke'de ilgili bulunduğumuz 
pamuk ziraatini, vaziyeti daha ziyade 
aydrnlatmış olmak için aşa~da izah 
etmeği, pamuk sıyasamız bakımın
dan lüzumlu görüyorum. 

1935 yılında üç yüz dönümlük 
bir saha üzerinde, mensucat fahri • 
kalarımrzca aranan ince, düz ve mu
kavim elyaflı Klevland cinsi pamu
ğun zir~ati yaorlmıshr. 935 yılı baha
rında, Silifke'de Göksu'yun taşma· 
siyle uzun müddet tarlaların su al -
tmda kalmasından, pamuk ekimi, 
zamanında yapılamftvarak tam bir 
ay geç kalmıştır. Böyle olmasına 
rağmen elde edilen sonuçlar güzel
dir. 

Üç yüz dönümlük pamuk tarla
sma ancak bir defa su verilebilmi~tir. 
Adana ve havalisinde ötedenberi e
kilmekte bt 1unan yerli veya mısır 
cinsi pamuklara su verilecek olursa, 
Pamuk fidanl:\n derhal azm çicek -
lerini silker. Netice itibariyle mahsul 
çok azalmış olur. Halbuki, ekmekte 
olcluğumuz ve Acfana pamuk istas
Yonumm yetistirdiği Klevland cinsi 
Pamuklar verilen sulardan zarar de
ğil bilakis çok favda görmüş, mah -
ıul de her bakımdan güzel olmuştur. 

Elde edilen pamuğun, pamuk 
tnütehassısmm yaptığı dikkatli ve 
ince muayenelere göre, elyafın 
'Uzunlu~ 27 milimetre olduğu gö -
:tillmüştür. O havalide ötedenheri 
ekilen pamukların elyafı 19 - 20 mi
linıetredir. Bu hale nazaran 7 • 8 mi
limetre daha uzundur. 

Pamuğun verdiği randıman nis
heti de. çok mühimdir. Şöyle ki, yer
li nevilerin nndnnanı yüzde 26 - 29 
\te mısır nevi ianenin 30 olduğu hal
de Klev)andm yüzde 38,3 olarak so
nuç verdiği anlasılmışbr ki, bu mile. 
dar yiizde itibaryile yerlilere nazaran 
Yüzde 25 faiktir. 

Klevland cinsi pamuğun Ameri
ka' daki, randımanın azami yüzde 
n=s eti 40 oluşuna göre, Silifke T e· 
kir Çif t)iğinde elde edilen yüzde 38,3 
hepimizi sevindi!ecek bir sonuçtur. 

(Sonıı 6. ıncr sayfada) 

Etl. t .hi "1. • arı a ımı 
profesör Garstang 

sehriınizde 
!ı 

Ünlü Eti tarihi alimi Liverpool üni
\>ersitesi profesörlerinden Garstang ve 
J:efikası Ankaraya gelmiş ve dün saat 
18 de türk tarih kurumunu ziyaret et
tniştir. İ~tima halinde bulunan tarih ku
l'Umu üyeleri, profesörle bir saat kadar 
görüşmüşlerdir. Konuşmalar bilhassa 
~laca höyük hafriyatı üzerine cereyan 
etmiş, kendisine hafriyat hakkında iza. 
hat verilmiştir. Profesör, Türkiyede gör
düğü inkilab ve tarih hareketlerinden 
hayranlıkla bahsetmiştir. 

ADlMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Atatürkle 
ı 

Suriye vatani fırkası reisi 
B. Ruzvelt ezici bir zafer kazaİldı 

arasındaki telgraflar Politika 
bir 

mahfilleri; B. 
surette devam 

Ruzveltin eserine enerjik 
edeceği fikrindedirler Cumuriyet bayramı münasebetiyle 

Şam'da Suriye vatani fırkası reisi B. 
Fahri Elbarudi reisicumur Atatürk•e 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir. 

B. Landon bir telgraf çekerek B. Ruzvelt'i tebrik etti 
Arab aleminin hassas damarı Suri

ye, büyük eserinizi tebrik ederken, ken
disine karşt yüksek teveccühlerinizi diler. 

Reisicumur Atatürk, kendisine aşa
ğıdaki cevabı vermişlerdir: 

Samimi tebrikinize teşekkür ederim. 
Suriyeye karşı hissiyatımız halisane ve 
dostanedir. Suriye halkının rnesud ve 
müreffeh olmasmı dilerim. (A.A.) 

İzmit li3ğıd f ahrikası 
Yarın saat onda açılıyor 

Kuruluşu ile beş yıllık sanayi prog
ramının büyük bir kolunu gerçekleştir
miş olan Sümerbank İzmit kağıd fabri
kasr yann saat onda açxlacaktır. 

Açılrş töreninde bulunacak olan da
vetliler bu akşam saat 19.45 katarına 
bağlanacak vagonlarla İzmite hareket e
deceklerdir. 

Ezici bir ekseriyetle tekrar cumur reisi 
olan B. Ruzvelt 

BAI~KANLi\RDA SULH 
B. Stoyadinoviç, hulgar kıralına Ankara 

ziyaretinin neticelerini bildir·di 

Başbakanımız ve Dış Bakanımızla B. Stoyadinoviç 
arasında verişilen telgraflar 

Ekselans Stoyadinoviç lsanbuldan ayrılmazdan önce müzeleri gezerken 

Sofya, 4 (A.A.) - Kırat Boris ile 
öğle yemeğini yediği Kırişçin'den çı· 

karken yugoslav başbakanı B. Stoyadi
noviç şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Majeste Kıral Borisin beni Kı

ri§çin malikanesinde kendisi ile bera
ber birkaç saat geçirmeye davet edişi 

bana büyük bir şeref verdi. Krralın ba

na karşı gösterdiği yüksek ve hayırhah 
dikkatten dolayı en derin minnettarlı· 
ğımı her şeyden evel izhar etmek iste

rim. Kıral ile olan görüşme sırasında 

Balkanlardaki sulhun sağlanıla§Plası i-

(Sonu 6. rnci sayfada) 

Suriyede karışıklık 
Samda fevkalade 

!> 

• 
vazıyet 

Halebden bfr göriinüş 

ilan edildi 

~ 

(Yazısı 3 ünci.i sayfa.da), 

Nevyork, 4 (A.A.) - Son neticele
re göre, B. Ruzvelt 401 seçici ile Ame
rikanm aşağıdaki devletlerinde galib 
bir vaziyettedir : 

Alarama, Arizona, Arkansas, Kolo
rado, Konnecticut, Dalaver, Jlorida, Gi· 
orgia, İllinois, İndiana, Kansas, Kantuk, 
Mariland, Misigan. Missuri, Nev Mek· 

Nevyork devletinde B. Ruzve1t tam 
cumhuriyetci olan köy mmtakalarmda 
bile galib bir vaziyettedir. Şehrin ken• 
disinde Ruzvelt'in rey ekseriyeti bire 
karşı üç nisbetindedir. Buna mukabil 
Ruzveltin yazlık evinin bulunduğu Hy· 

deyork mıntakasmda Landona verilen 
1233 reye mukabil Ruzvelt 1057 rey al· 

Seçim neticesini alaka ile bek/iyen ve Amerikayı temsil etmek üzere 
bir amerikan mecmuasında çı kan dikkate değer bir resim 

sfco, Şimaıt Coroline, Şimali Dokata, 
Ohio, Aklahoma, Pen~ilvanya, cenubi 
Caroline, Cenubt Dakota, Len-

i nesco, teksas, Virginya, Viscousin, 
Nevyork, Utah, Nev Jersey. 

B. Landon da 80 seçici ile aşağıdaki 
devletlerde galib vaziyettedir : 

Men, Massaşuest, Nebraska, Nevhom·ı 
psire, Rohode !sland, Vermut, Kalifor
nia, Mutana, Poaho ve Minneshoa. 

mıştır. 

Saat 23 e doğru Nevyorkta Taymis 

Squar'de takriben 500 bin kişi bulun.• 
makta idi. Halk, son neticeleri coıjkun: 

alkışlarla karşılamıştır. Reylerin mec• 
muu 531 olduğundan cumhur başkanlığı 
i~in lazım olan rey adedi 531 dir. Hal· 
buki B. Ruzvelt şimdiden 400 den fazla 
rey kazanmıştır. Bu itibarla B. Ruzvelt 

(Sonu 6. ınci savfada) 

Avusturya kabinesi çekildi 
Yeni kabineyi gene Bay Şuşnig kurdu 

Viyana, 4 (A.A.) - Hükümet gece 
yarısından sonra 1 de şu tebliği neşret
miştir: 

Başbakan Şuşnig salı günü hükümet 
ve müsteşarların istifasını federal baş
kana takdim etmiştir. Bu istifayı kabul 
eden başkan B. Şuşnigi yeniden baş.ha· 

Viyana konferansı· .. .. """". mn goruşecegı 

meseleler 
Viyana, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre diplomasi mahfilleri, yakında Viya
na' da toplanacak olan konferansa Ma
caristan' ın vaziyeti meselesinin ortaya a
tılmasını arzu etmemektedir. Hariciye 
müsteşarı B. Guido Şrnid, gazetecilere 
beyanatta bulunarak Tuna havzasında.. 
ki devletlerin bu mesele hakkında bir 
uzlaşma zemini bulmalarını arzu etmek
te olduğı•nu ve bu meselenin Viyana 
konfe~ıtsından sonra diplomasi yolu ile 
yapılacak müzakerelere mevzu teşkil e
deceğini söylemiştir. 

Umumi intiba, B. Musolini'nin söy
lemiş olduğu nutkun tamamen !talyayla 

ala.kalı siyasi bir nümayiş olarak telak
ki edilmesi ve Viyana konferansının bir 
başlangıcı addedilmemesi lazım geldiği 
merkezindedir. • 
Amiral Horti Romaya gicliyor 
Budapeşte, 4 (A.A.) - İyi haber a

lan mahfillerin sandığına göre Maca
ristan naibi amiral Horti bu ay sonunda 
Romayı resmen ziyaret edecektir, aı 

kan tayin etmiştir. 
B. Şuşnigin teklifi üzerine başkan, 

cephe milisleri genel kumandanı Mareııı 
şal Ludvig Hulgerthi başbakan muavini 

Tekrar başvekil olan B. Şuşnı'g 

tayin etmiştir. Yeni kabine şu şekilde 
tertib edilmiştir: 

Adliye bakanı~ Adolf Pils, maarif~ 
Bertuer, sosyal yardım: J osef Resch, 

finans: Rudolf Nenmeyer, ziraat: Pe• 
ter Mandorfer, ticaret ve münakalat: 

Tanşer, dış işleri: Guido Şmid, milli 
müdafaa; general Vilhelm Zehner, iç iş· 
leri: Herstenru, emniyeti umumiye: 
Sturner . 

Pertner, Mandorfer ve Horstenau 
bundan evelki kabinede de yer almı§ 

bulunmakta idiler. Yeni bakanlardan 
Sturmer, Haymver Hulget birliği men .. 

sublarmdandı~ 



SAYFA2 

HE.:R 

' 1 ŞE:VDrEN 
._ _______ BftRAZ 

il 

Zemarıe kızlan. 

Aaa ile baba lconuıuyorlardı. Baba, brısına dedi ki: 
- "'Genç kızlar neler bilmelidir?" isimli kitabı bınm .bza vermiştik; 

acaba okudu mu, ne dersin! 
Kadın cevab verdi: 
- Okudu, okudu. Hatti bir liri bahsi dlbeltti: bir ttmlcid yaptı; kitaba 

ilave edilmesi lwm gelen i/ti mevzuua /ıuJaSllSIJU Sizdi ve blitÜlı bunları 

bır melctup ha/iade müellife göaderdi. 

Taze y~. 

Balc1cal, asabi asabi, veznaıia yamada M&ab g4rmeite olan kadın maş
ttrisinin lıoluau tuttu: 

- Madam, dedi, Jcöpeğiaiz köyden gelmiş halis tere1aiımdan bir kilo 
yedi. 

Madam, kolunu adamcaiızdan kıırtararak: 
- Telaşa mahal yolc, dedi, madam ki yağ köyden ıelmi,ıir ve taudir, 

lıer halde hayvanın midesiai bozmaz! 

Unotulmıyan borç. 

- Bam olan borcamı anattan galiba? 
- Ne minasebet azizim, ber gün :soJuılcta ani ıörQace öteki kaldırıma 

iGJtağumu lar1'etmiyor muual 

N. R. A. 

Ameria•da cıımur reisi seçimi bitmek lizeredir. Belki de bu satırların 
'ılcacağı gazetede Roosevelı'in mi, yolca Landoa'un mu lr.azaadığıaı okur· 
aunaa. 

Rei:ı Roosevelt'in .tmerilca'da yaptığı en bllyiJlc iş - bilirsinh • N. R. A. 
dır. Bu ilç bari, bizim "milll hllcıama lcanunu'' diye tercüme edebileceği· 
miz "National Recovery Act" kelimelerinin başlarından alıamıftır. N. R. A. 
7eni 'ılrt1ğı uman, Roosevelt aleyhtarları bunu "Nominate Roosevelt 
Agaia Roosevelt'i yeniden seçiniz!" diye okuyorlar, latife ediyorlardı. 

Ba1calım bu latife sabi çılc.acd mz? 

Kimlerle evlenmeli imiş? 

Amerüran otolnobil cemiyeti, ev

lenmek istiyen lcızlara şuaları tavsi

ye ediyor: "Niıanlımzın otomobili 

varsa günün en lcalabalılc saatlerinde 

şebirde, sizi gezdirmesini ondan is

teyiniz ve dı"klcat ediniz; otomobille· 

rin yolları tılcadığı sıralarda dudak· 

larıadaa glllümseme elcsilc olmuyor

sa, virajları zarif bir tarzda döna

yorsa, en tehlikeli zamanlarda soğuk 

kanlılığını lrayltetmiyerek frenlere 

basıyorsa onunla evleamektea çekin· 
meyiniz.,, 

Mars - Aziz M:ıdmazel, görünüıe ba· 
lr ' rsa bu sene modaya ben ilham verece-

Bu satırları okuyan bir arkadaş 
sordu: 

- Fakat kendine bu derece malik 
bir adam iyi koca olabilir mil tim. Kopenhagda çıkan Politiken 

gazetesinden 

Öfiim ve evlenme haberleri. 

(fazetelerde "ölüm'• haberleriyle "evlenme'' 14niıanlanma" ilanlarının 
alt alta konulması bir müddettir, adet hükmüne girdi. Bir evlenme haberi
m okuyorsunuz. Farzedin ki yeni aile ocağım kuranlar, taıudığınızdır. 
Seviniyorsunuz. 

-iyi bir lcızdı; mesud olsun! diyorsunuz. 
Yahııd: 

- iyi bir delibalıdır; iyi bir lzdıvaç da yapmış; saadet halchdır. Di· 
re temennilerde bulunuyorsunuz, 

Hemen altında bir lllJm bahri; orada ölümünden bahsedilen kimse de 
tanıdığıma 'ılcar•. 78n6us. Bir daltilca evvelki sevincin yerini fimd, bü-

7ülc bir ta.sa tııtmUJtıır. 
Her balde "ölmek" le .. evlenmek" arasında biribirine benzet tele bir ta• 

raf bile yoktur. Gazeteler bu ltaberlerin sayfalarını olsun, değiştirseler 
fena mı olurl 

• •• •• • GVNLl.'K TAKViM ..... 
19 Şaban 

23 llktetrin 

Hıdırelles 

Günefi ndoğması 
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1355 

1352 

184 

6,36 

- Ankara Adliye hukuk mektebi, AtatUrk'ün bir 
hitabesiyle açıldı (935). 

- Posta Telgraf ve Telefon idareli yeni binaıına 
taşındı (935). 

.. batması 17,02 
- Dördüncü Balkan konferan11 Selinikte toplan

dı (933). 

PO{.IS ~Af'IYESI 
..... Ş.pk.:ın•• u•ıW 
liındııl 

ULUS 

General Eidemann m 
B. Fuat Bulcaya gönder

diği telgraf 
Sovyetter Birliği Oa110aviahim baf

kanı Korgeneral Eidemann, latanbul· 
dan aynbrkeA Ttirk Hava lCurumu bq
kanı Fuad Bul caya apğıdaki telıraf ı 
göndermiıtir: 

14TBrlciye cumhuriyetinden ayrılır· 
ken, bana karız gisterilen bDsna h· 
bu/den dolayı sise samimi teşeklcDrle
rimi bildirmek iatmm. Şahı, lurim· 
de ıınııtulım• bir tesir budan tlrk mil· 
lmnin bDylk pli Kemal Atadirh de
ria minaettarlık drıyplarımı bir kere 
daha arutmenisl rica edel'fllt sise ui· 
lık ye parlak bir tiy~le idare ettifi· 
nis Tlrk Hava kıınımrı.aa blfylk mıı· 
nllakiyetler diler, )'ibek uy~ılarUIU 
:aıııarım. 

Tamn kredi kooperatifleri 
kanWlU tatbikatı 

Tanın kredi kooperatifleri kanunu
nun neşri tarihine kadar eski kanun hü· 
kümleri dairesinde tefelddll etmif bu
lunan 677 kooperatifden yeni kanuna in. 
tibak karan veren ve bu karan iktiud 
vekfiletince tasdik edilen kooperatifle
rin sayısı 561 i bulmuftur. 

Geri kalanlardan 83 ü intibak etme
mek karan vermİf olduğundan tufiye
lerine baılarulmııtır. 

Bundan batka 8 kooperatif kanunun 
neırini '1DÜteakib 1935 yılı içinde ve 19 
kooperatif de 1936 yılında civar koope
ratiflerle birleşmİflerdir. 

5 kooperatif kurubqlanndanberi fa. 
aliyete geçemediklerinden dolayı taafi
yeye tibi tutulmuılar ve nihayet bir ta
nesi de yeni kanunun tatbikini müteakib 
infisah karan vermiqir. 

İlk tarnn satış kooperatifi 
İktiaad ve maliye vekillerimizin ~n 

prk seyahatlerinde üzerinde ehemiyetle 
durdukları pamuk mahsulünün tetkilit
landınlması hakkında yerinde yaptıklan 
tetkiklerden sonra Kara vilayetinin pa
muk mmtakaaı olan Iğdır ve Tuzluca 
kaza merkezleriyle Cennet Abad ve A
ralık nahiye merkezlerinde birer tanm 
kredi kooperatifi ve bunlara müvui bi
rer tanın utq kooperatifi kurulması ka· 
rulaıtınlmıı olduğundan teıkil muame
lelerine bqlanıhmJ ve bunlardan kredi 
kooperatiflerinin tetkil iperi bitirilmit
tir. Yeni kanuna göre kurulacak aatlf 
kooperatiflerinin ilkini tqkil edecek o
lan İğdir aatq kooperatfi ardından yur
dun muhtelif mıntakalarmda diğer aatıı 
lt-coperatiflerinin kurulmaama tedrici ıu
rette devam olunacaktır. 

DiL KiJŞESI: 

"Bunlar cumuriyet idaremizin birer 
pheserleridir" 

''B ._,, ır - sıfatının vasıflandırdıiı is-
min mülred olması icab ederdi. Bu iti
barla ''ıaheserleridi~ ıeJcli bir hata teş· 
kil ediyor. 

• *. 
,'imparatorluk idaresi hangi ıehrl 

imar etti. Hangi tren hatlarını, köprü
lerini yeni veya tamir etti.'0 

''Tamir etti~' yi anlıyoruz ama "ye
ni etti" ne demelctirl Acaba muharrir 
"yaptı' mı demelc istemiıtirl 

• • • 
"Bu imar itlerini yapacağı yerde 

biWdı onlan barabezar bir hale koydu" 
Filcir gllzel, /abt i/ade sahtl 

Y •pılmamıı imar işleri aaszl olur da 
ta.brib edilir! Soara "bir barabear ba
liae koydu" demek durıır1ten "barabe
nr bir bale koydu" feklinde bir ilade 
bOf• gitmiyor. 

Yeni hapishaneler 
• • 

nızamnamesı 

Buna aaylavı B. Atıfm da bulun
duğu ve Adliye Vekaleti ceza itleri, 
hukuk itleri ve hapishaneler umum 
müdüründen mürekkeb bir komis
yon toplanarak, yeni ahpiahaneler 
niazmnameainin ihtiva edeceği esas
lar üzerinde tetkiklere b.,lamqJar. 
dır. 

Ticaret ve borçlar 
Kanunlara· ara81Ddaki ahengi 

temin için bir komisyon 
toplanıyor 

Bu ayın dokuzunda ticaret kanu· 
niyle borÇlar kanunu anwııda ahen· 
gi temin etmek ve icab eden ted
birleri tesbit etmek üzere bütün aJa. 
kaclarlann bulunacağı büyük bir ko
misyon toplanacaktır. 

Tayyareci Çukros 
Kon yada 

Konya, 4 (A.A.) - Tayyareci yil%. 
batı Harbert Çukroa 13,20 de Konya 
aabaaına indi. Tayyare meydanında 

kendisini vilayet, ıehir w apor mUmes
ailleri kUfdadı. Tayyareci 9,15 de Ye· 
tilköyden kalktığını, havanm kapalı ol· 
mumdan tren yolunu takib ederek geç 
geldiğiniTürkiyede seyahatından çok 
memnun kaldığını söyledi. Geceyi Kon
yada ge~recek...olan tayyareci valinin 
ıniaafiridir. Şehrimizde bulunmasın • 
dan istifade ederek Konyadaki eski e· 
serleri ziyaret etti. 

Küçük sanatlar kongresi 
Son tepinin on ikinci günil An.karada 

açılacak olan elitleri ve küçük sanatlar 
kongresi içtimalan için iktisad vekaleti 
konferana salonu tahlis edilmiı ve hazır· 
Wdara bqlarulmiftır. 

Vlllyetler kongreye g&ıdereceklerl 

murahbasllnn adlanru peyderpey veka
lete bildirmektedirler. 

Küçük sanatlar kongresi
ne Edimede hazırlık 
Edime, 4 (A.A.) - Anbrada top 

lanacak olan kilçilk sanatlar kongresi 
münasebetiyle bugün ticaret odasında 

oda reisi B. Rifatın bqkanlığında bir 
toRJantı yapılmıı ve küçük ıanatın ih· 
tlyaç ve dilekleri üzerinde uzun boylu 
konutulmut ve -esnaf tetekkilllyeri kon· 
grrye gidecek olan murahhaal.uı seç -
miıtir. 
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l\lülkiyeliler 
Ankara da 

Talebeler hususi trenle yann 
13.50 de geliyorlar 

Maarif vekileti tarafından Ankaraya 
tapnrn.auna karar verilen mülkiye mek· 
tebi t.lltbeleri Cebecide •'alt yol üze. 
rinde yapılan büyük biııuuıda denleri· 
ne batlamak Uzere buPıı buıual trenle 
İatanbuldan hareket edecekler ve yann 
aaat 13.30 da Ankarada bulunacaklar_. 
dır. 

Ankarada bulunan eski mülkiyeliler, 
kendilerine feyz veren bu nurlu ocafın 
inkilib merkezimize nakli dolayıaiyle 

duydukları sevinci izhar için bUyük bil 
karJı1ama töreni lıuırlamıtlardır. 

Bütün mülkiyeliler yann iatuyondl 
bulunacaklar ve genç arkada§larıru kar
playacaklardır. 

Cumuriyet hükümel:inin teıkilitı içiJI 
de ve serbest hayatta çahpn mülkiyeJi. 
!erle latanbuldan gelen talebeler bir alay 
halinde Ulus meydanına gelecekler vı 
burada mektcb ve eaki mülkiyeliler adı
na anıta çelenkler koyacaklar, mülkiye 
mektebinin Ankaraya nakline karar ve. 
ren büyillderimize ıükran ve minnetle
rini bildireceklerdir. 

Bundan sonra kafile: gene alay ha• 
linde Cebeciye, mektebe kadar gidecek
tir. 

Mülkiye mektebi mezunlan cemiyeti 
bütün mülkiyelileri ve mülkiyelileri se• 
venleri törende bulunmağa davet etmit' 
tir. 

Çocuk ~irgeme kunnnu· 
nun yardımları 

Çocuk esirgeme kurumu genel mer• 
kezi tarafından 16. 10. 936 tarihinden 
ı. ıı. 936 tarihine kadar 1448 çocuğa 
yardım edilmittir. Bunlardan 205 hasta 
çocuk ve anne genel merkeozin polikli• 
nilderinde bakılmıı ve tedavi edilmittir• 
Aynca dit balam evinde de 203 çocu· 
ğun diJ.leri bakılmıt ve tedavi edilmiştir. 
940 çocuk ve anne genel merkezin ban• 
yolanndan istifade etmiştir. Süt damla· 
smdan her giln 88 çocuğa silt verilrnil 
ve 15 günde yekun olarak 685 kilo be
dava süt dağmlmıgtır. Yardım için ge
nel merkeze baıvuran 12 yoksul yavru• 
ya para yardımı yapılmııtır. 

Çankın sporcuları ve 
partimiz 

Çankın, 4 (A.A.) - Villyet içindeki 
ıpor kulübleri bir toplantı yaparak of 
birlifiyle ballı partisine girmiılerdir. Bd 
sırada partiye sirenlerin laJ'lll gün geç
tikçe çoiabJ'or. 

Bulgaristan ve Türkiye 
Bugün dördüncü say

famızda bir bulgar pro
fesörünün, memleketimiz 
hakkında doıtça olduğu 
kadar, iki memleketin 
müşterek menfaatleri ba
knnından çok anlayıth 
bir maltalesinin tercüme· 
aini bulacaksınız. 

Şimal komşumuzun 
matbuatında, samimi ol· 
duklarından hiç ,Uphe 
etnıedifimiz bu neviden 
doıtluk tezahürlerinin 
çofalmaaı, sulhçu dost • 
luklarına. hele balkanlar 
çevresi içinde, pek bil· 
yük bir ehemiyet veren 
bis türlder ic;in ancak 
aevindirici bir keyfiyet• 
tir. 

Profesör Stoyanov•un 
reel menfaat ve endişe
lere tercüman olan bia
lerine iştirak etmiyecek 
aramızda bir vatandaı 
bulunmıyacafına bulgu 
doıtlarnruz emin olabi· 
lirler. 

Muharrir, makalesin· 
de çok ehemiyetli bir 
nokta üzerinde ıararla 
dunnuttur: her hangi 
bir Balkan memleketinin 
istiklaline halel geldiği 
zanum ''Balkanlar bal • 
kanlıların" prensipi teh· 
likeye düşer. Bütün di· 

fer menfaat ve gerek· 
Hkleri bir yana bıraksak 
bile, tek başına bu dil· 
•lince bile, balkanlıların 
biribirlerine en sıkı rabı· 
talar ve ittifaklarla baf· 
lı kalmalarını emrede • 
cek bir zarurettir. 

Bütün ihtilaflarını 
tasfiye etmif, bütün an• 
la'1Jl&zlıklarrnı, hazan 
ağır fedaklrlıklar paha· 
ıına bile ortadan kaldır· 
mq olan Türkiyenin, 
dostluğunu taninde an• 
cak menfaati bulunan 
komtu bir memlekete 
kartı ula kayıdaız kala-

mıyacalını aöylemefe 
hacet yoktur • 

Her zaman söyledik 
w aayın profesörle bera· 
ber tekrarlıyoruz: sulh
çu ıiyasetimizi realitele· 
re iatinad ettirmek, ve 
milletlerin hay)lti men· 
faatleri mevzuu bahso
lurken dünün hatırala· 
rından kalma hislerden 
değil fakat bugünün ve 
yarının zaruretlerinden 
ilham almak lazımdır. 
Türkiye bu prensipe, 
modem rejimini kurah
beri, asla sadakatten av • 
rılmış de2ildir. 

Türkiye, dostlukları• 
nı ve iyi komşuluk rabı• 
talarıru platonik dilek• 
lere inhisar ettirmemif, 
birçok dünkii hasnnlari• 
le ve bu arada Yunania
tanla en 11kı bir kardet
liğin ve elbirliğinin ~ 
melini atmak suretiyle, 
bu prensipin en kati bir 
delilini venniştir. 

Bulgarlıtanla müna • 
aebetlerimizin, her ild 
memleketin müş.terek 
menfaatlerine layık bit 
seviyeye yükselmesi için. 
bu yolda mevcud enııtel• 
teri ayıkbyacak ve mil • 
Jetten millete külürel 
milnaaebetlerln kuvvet • 
lenme5ine hizmet edecek 
kuvvetli ve müeterek bir 
or~izasyonun vücud 
bulmasını özleyoruz.Tür) 
milleti, yakından tanıdı• 
ğı ve atetli milliyetçilii'I 
kadar yorulmaz çaht' 
kanhğını takdir ettiği 
komşu bulgarlarla mille~ 
lerarası sahada misal tet• 
kil edecek bir yakınhğıll 
temelini atmaya daima 
hazırdır. Ve cumuriye• 
tin siyasi mazisindeki ic• 
raatı bunun en güzel i .. 
batını te,kil eder. 

YAŞAR NABl 



Yarı - Sıyasal 

Ciano döndükten sonra .. 
Kont Ciano Berlin'den döndükten 

sonra, Almanya ile ltalya arasında ne 
gibi bir anlaşmanın yapılmış olduğunu 
her taraf merakla soruşturdu. Kimisi 
iki memleketi ayıran meseleler üzerin· 
de durarak, anlaşmanın esaslı olduğu • 
na inanmak istemedi. Kimisi, iki dev -
let arasrndaki muvazi menfaatlerden 
bahsederek, bilakis, ciddi bir anlaşma
nın yapılmış olması ihtimalini ileri sür
dü. 

Biz, bu sütunlarda, daha ziyade bu 
ikinci kanaat çevresinde kalarak Ber -
lin'de alman neticelerin yakrntla kendi
lerini göstereceklerini söyledik. 

Berlin konuşmalarrndan sonra, Kont 
Ciano beyanatta bulunarak Berlin'de, 
bazı muayyen meseleler üzerinde durul
duğunu ve bu meseleler de Almanya ile 
ltalya'nrn müşterek hareket edecekle
rini bildirdi. Ve bu müşterek meselele
ri, saydı. 

Arkasından ltalya Başvekili Bay 
Musolini, galiba 7 milyonluk bir süngü 
ormanından kopardığı bir zeytin dalı

nı dıinya milletlerine uzattı. Bu sefer, 
Milano nutkunda, Duce, daha açık ko -
nuşuyor ve muayyen bazı işlerdeki gö· 
rüşünü bildiriyor. 

Bu seferki nutka göre, silahsızlan

ma, kollektif ve bölünmez barış ve Mil
letler Cemiyeti gibi mefhumlar, bir ta
kım Wilson tcrekesidir ki bunların ar
tık tasfiyesi ve realist bir politikaya 
geçilmesi lazımdır. Realist politika ise, 
lngiltere, Fransa, Almanya ve ltalya
nrn başlıca meseleler üzerinden anlaşma 
larıdır. 

M esela, Akdeniz meselesinde, lngil
tere adresine söylenilen sözler, gayet 
açıı.-tır: "l 11gilterenin yollarından biri 1 
oaln A kdcniz'' mefhumu ile "ltalya ya- · 
rım adasrnı saran ve ona yaşama im 
kanlarını veren Akdeniz" mefhumları- ı 
nrn telifi lazımdır. Aksi tııkdirde ltal
ya, her şeye hazırdır. 

Mühim olan nokta, ltalya başvekili 

Bay Musolini tarafından söylenilen bu 

sözlerin, daha şimdiden, ingiliz ve fran

sız sağ cehan mahfillerinde çok müsa

id tefsirlerle karşılanmış olmasıdır. 

Berlin'den başka türlü bir sesin gelme

sini beklemek abestir. Bilakis, Berlin, 

hiç olmazsa ltalya kadar, Wilson tere

kesine ve billıassa bugünkü şeklinde 

çalışan Milletler Cemiyeti'ne düşman

dır. Görülüyor ki, "dörtler" formülü • 

nün taraftarları Jıer tarafta mevcud ve 

her tarafta kuvvetlidir. Bu taraftarlar, 

faşist memleketlerde tabiatiyle bütün 

iş başındakilerdir. Demokrat memleket· 

lerde ise, sağda oturan ve muhafazakar 

formüllere bağlanmış olan kimselerdir. 

Bu suretle, Avrupa dış politikasının da 

faJ,ist bir görüşe göre yürütülmesini is

teyen kuvvetler gittikçe çoğalmakta ve 

sağ kutublar üzerinde polarize olmak-

tadır. BURHAN BELGE 

ULUS BİNASI İÇİN 

Proje Tanzimi 
ULUS Gazetesini yeni ve geniş 

hacimde basnıak üzere Almanya-
ya büyük bir Rotatif makinesi ve 
strotipi tesisatı ısmarlanmıştır. 

Bunların yerleştirilmesi ve çinkog
rafi atölyesinin genişletilmesi için 
Ulus binasında esaslı değişiklikler, 
bir kısmı ilaveler ve ayrıca depolar 
yapılacaktır. Buna aid projelerin 
hazırlanması için mimarlarımızın 
müracaatlarını bekliyoruz. Tatbik 
edilen proje sahibi için mevcud 
şartname dahilinde bazı faydalar 
temin edilmiştir. Her gün 9 dan 
itibaren müracaat edilir. 

İSPANYA IHTILALI 
Ce•l1ıelerde 

.1. 

ıı ~listlerin 

kuvvetleri ilerliyen nasyo
toılları, l\fadridi dövüyor 

Paris, 4 (A.A.) - Jurnal gazetesi, 
pek yakında Lö Burje'ye pilot mekte
binde tahsilde bulunmak üzere elli is
panyol marksist tayyareci talebenin ge· 
leceğ i hakkında şayialar üzerine yaptı· 
ğı t ahkikat neticesini bildirmektedir. 

Gazete, salahiyetli mahfillerin bunu 
reddettiklerini fakat bu derslerin ku· 
mandanının dö Burjeye gelmiş ve hava 
hakanı B. Kotun bu hususta müsaadede 
bulunmu~ olduğunu kaydediyor. 

Nasyonalistler ilerliyor 
Talavera, 4 (AP .) - Nasyonalist 

kollar dün öğleden sonra Mostolesi ve 
Villaviciosayı işgal etmişlerdir. 

Jaka radyosu, nasyonalist uçakların 

Barselonun F.rat del Llobregat tayyare 

ıneydanınr tesirli bir surette bomba
ya tuttuklarını bildir!yor. Bu meydanda 
birkaç marksist filosu bulunmakta idi. 
İki marksist avcı tayyaresi yere inmek 
ınecbı:. ıyetinde keılmıştı~. 

Nasyoncılistlcrin topları 

lUn'clride lıakinı 
Sevil, 4 (A.A.) - Milliyetperverler 

Getafa tayyare meydanı yakınındaki 

Cebro de los Angeles tepesini işgal et· 
mişlerdir. Marksist milisler tarafındai1 
kısmen tahrib edilen 1sa heykeli bu te• 
pe üzerinde bulunmaktadır. Alo.ıy Ya· 
gue, toplarının artık bütün Madrid'e 
hakim olduğunu söylemiş.tir. 

Paris, 4 (A.A.) - Eko dö Paris ga· 
zetesinin kaydettiğine göre marksistlc· 
rin işgali altında bulunan ispanyol top· 
raklarındaki muhtar hükümetler şun
lardır: 

Madrid hiikümeti: marksist lComü· 
nist, Barselon hükümeti: anarşist ko
münist, B ujapaloz hükümeti: anarşist 
köylü, Santander hükümeti: anarşits -
marksist, Valans hükümeti: anarşist • 
marksist, Bilbao hükümeti, marksist 
separatist ve komünist Malaga hükü
meti. 

~----------------------------------------~ 

Suriyede karışıklık 
~ .. mC:a fe, l{alade 
~ 

Kudüs, 4 (A.A.) - .Şamdan bildi
:rild iğine göre, Lübnan makamları iki 
kişinin ölmesi ve on iki kişinin yara
lanması ile neticelepen karışıklıklar ti· 
2erine Şam'da fevkalade vaziyet ilan 
etmişlerdir. Lübnan ve Suriyenin l>ir
leştirilmesini istiyen müslümanlarm 
tezahürleri devam etmektedir. Fran3,z 
fevkalfide komiseri ile dış bakanlrğına 
Yapılan müracaatlar gittikçe artan ga
leyanı göstermektedir. Şam'dalci vazi· 
Yet de fenalaşmaktadır. Berut • Ş.ım 

treni silahlı bir çetenin taarr:.ızuna uğ
ramıştır. 

Bir arah lideri Suriye - Fransa 
anla~ma~ınm iyi1iğindcn 

hahsccliyor 
Paris, 4 (A.A.) - 20 sencdenberi 

Suriyede, Mısırda ve şimal A.frikdsm
da fransız sıyasasına muhalif bulunan 
~Üslüman lideri Emir Şekib Arslan'ın 

vaziyet ilan edildi 
Andre reynoye verdiği bir beyanatı 

Tan grzetesi neşretmektedir. 

''- Fransa • Suriye muahedesi iyi 
bir şeydir. Ben metinleri telkin eden 
fikir ve ruhu bu metinlerin üstünde 
tutarım.Bu fikir ve ruhun iyi ve halis 
olduğunu teslim ederim. Bu muahede 
bir dostluğu mühürlemiştir. Bundan böy 
le kendisine ve bir büyük ulusun dost
luğuna layık olduğunu göste rmek Suri
yeye düşer. Suriye meclisinin bu mua
hedeyi büyük bir ekseriyetle tasdik e
deceğini ümid ederim. 

Suriye, Fransa için samimi ve emin 
bir dost ve müttefik olacaktır ve olmJ· 
lıdır. Bu yalnız onun ar:ıusu değil, ->· 
:nm menfaatidir de. 

Muahedenin, müslüman arab ulusla

rının Fransa ile olan münase0ctleri Ü· 

zerindeki tesirinin mükemmel olacağı

nı temin ede" 'irim.,. 

lRLANDA'DA: 

B. dö Valeranın lıazırlaclığı 
yeni kanuıı 

Londra, 4 (A. 
A.) - İrlanda ser

best devleti baş

kanı B. Dö Vale-

ra, dahili işler 

hakkında yeni bir 

kanun yapılacağr. 
nı ilan etmiştir. B. 

Dö Valera bu ye
ni kanunu şu şe

kilde vasıflandır

rnı~tır: 

"-Bu kanuna B. Dö Valera 
öyle bir şekil verilecektir ki, !ngiltcrc
nin lrlandadan milyonlarca mil uzakta 
olduğu sanılacaktır." 

B. Dö Valera bundan b:ışka yeni bir 
meclisin kurulacağını söyliyerek demiş
tir ki: 

"- İngiltere ile miinasebetlerimizin 
iyileşmediğini söylemekle rnüteessifim. 
Bunda, ne benim, ne de İrlanda milleti
nin kabahati yokutr." --
B. l\'.lusoliııiııin nutl{u 

küçül{ anlaşma~11 
Fransaya yali.ın .. 

ı, stıracak , 
Paris, 4 (A.A.) - İyi malftmat alan 

siyasal mahfillerde, B. Delbos ile yugos
lav elçisi arasında dün yapılan görüsme. 
nin Musolini'nin nutkuna taalluk ettiği 
bildirilmektedir. B. M usolini'nin macar 
istekleri lehindeki müdafaasının, küçük 
anlaşma ile Fransa arasında daha sıkı 
bir rabıtaya yol açtığı anlaşılıyor. Mil
letler cemiyetinin takbihi fransız mah
fılleri üzerinde şiddetli bir intiba hasıl 
etmiştir. Ve bu bt-yanat ciddi bir ihtar 
mahiyetinde tefsir edilmektedir. Fran-

' sa'nın, Habeşistan emri vak.iinin tanın-
ması hakkındaki menfi hareketi, hukuk 
bakımmdar. tarıımamn misaktan doğan 
teahhüdlerle telif cdilemiyeceği mütalaa
siyle ız:>h edilıyor. İtalya büyük elçisi
ni'l cuma-rtesi günti dış bckanlığmda bir 
teşebbii:>te c1:ıh:t bulundl'ğu teyid edili
yor. 

Ronıanyatla al.isler 
Bükreş, 4 (A.A.) - Faşist temayüllü 

romen gazeteleri, Musolini'nin macar 
tadilciliğinin lehindeki nutkunu tahlil e
derken, b'.l nutkun Romanya faşist mah
fillerinde uyandırdığı akisten bahsedi
yorlar. 

Bratiano'nun orga111 olan Miscarea 
gazetesi, nutkun bütün tahminlerden 
çok başka olduğunu kaydederek demek. 
kdir ki: "Roma şunu iyi bilmelidir ki, 
Romarya, hutiııdları içinde rahat bıra
kılmasını arzu etmektedir." 

SON DAKil\A : 

lNGILTERE'DE: 

Sıyasal üniformalar kalkıror 
Londra. 4 (A.A.) - Hükümctin par

lamento tarafından süratle tasvibini is
tediği umumi ni'zam hakkındaki kanun 
projesi siyasal üniformaların meni hak
landa hükümleri ihtiva etmektedir. 

Denizaltı harbımn 

iıısanilcştirHıııe!-iİ 

Londra, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine 
gÔre, bu cuma glinü dış işleri bakanlı
ğında, Büyük Br:tanya, dominyonlar, A
merika birleşik dcv!etleri, Fransa, İtal
ya ve Japonya delegeleri arasında, Lond
ra deniz muahedesine zeyl olmak üzere 
bir protokol imza olunacaktır. Bu pro
tokol, denizaltı harbmın insanile~tiril· 
mesine aid<lir. 

Ilahe~istan cl!:iliği konsiil jcnc
ı·allık oluyor 

Londra, 4 (A.A.) - Deyli Hcrald 
gazetesi, ita yan - habeş lıarbı sırasında 

Adisabalıa'da bulunmuş olan İngiliz el
çisi, artık Habeşistan'a dönmiyecektir. 
Filvaki, İng:Jı.ere ve Fransa hükümetleri 
arasında son günlerde yapılan müşave
relerden Adisababa·daki elçiliklerin kal. 
dırılarak konsül generallıklar kurulaca· 
ğı ve bu suretle sıkıcı itimatname mese
lesine son verileceği anlaşılmıştır. 

FRANSA'DA: 

B. Blum B. Toreze ccvah verecek 
Paris, 4 (A.A.) 

-- Başbakan B. 
Leon Blum, evvel-

ce bildirildiği gibi 

komünist partisi 

lideri B. Tore.z'

in hücumlarına 

tahriren c e v a b 

vermiyecek, fakat 

önümüzdeki pazar 

gilnü toplanacak 
olan sosyalist par-
tiıi milli konseyi B. Blum 
içtimamda bu meseleyi mevzuu bahsey. 
liyecektir. 

Ekmek fiatları artacnli 
Paris, 4 (A.A.) - Fırınların kırk sa

atlik iş haftasından tesis tarihi o. 
lan 13 ikinci teşrinden itibaren ekmek fi. 
atı kilo başına 10 santim artacaktır. 

l<'ransa - Çekoslovakya 
ticaret göriişmclcri 

Paris, 4 (A.A.) - Fransa ile Çekos
lovakya arasındaki ticaret görüşmeleri
ne başlanmıştır. Bu müzakerelerin hede
fi iki memleket arasındaki kontenjan 
ve döviz anlaşmalannda bazı tadiller ya
parak daha uygun bir vaziyete getir
mektir. 

B. Ruzveltin zaferine aid rakamL~r 
Nevyork, 4 (A.AA.) - 122.782 böl

gden 57.485 ine aid tasnif tamamlan
mıştır. Bunlara aid neticeye göre Ruz
velt seçici adedi itibariyle 13 milyon 
630.691 ve Landon 8 milyon 310.248 rey 

almıştır. 

Devlet adedi itibarile ise B. Ruzvelt 
45 devlet içerisinde her devletin seçim 
reyi emsaline göre 519 rey ve B. Lan
don da 3 devlette 12 rey almıştır. 

Jlül{ürrıetçileriıı taarruzu devam e(liyor 
Madrid, 4 (A.A.) - Havas bildiri. 

yor: Hükümet kuvvetlerinin Maclrid 
bölgesindeki mukabil taaıTuzu şiddetle 
devam ediyor. 

Kabinedeki tadilat istikbal için bir 
birlik vadeden şekilde telakki edilmek
tedir. 

Nasyoııalistleriıı 
Talvera, 4 (A.A.) - Kaymakam A

sencio ve Kastejon'un kumandası altın· 
daki nasyonalist kuvvetler, bugün öğle 
üzeri Karabansel kışlalarından ancak 5 
kilometrr 'esafede bulunan Alioren'i 

Havas ajansının muhabiri hükümet 
cephesini ziyaret etmiştir. Muhalıir gön
derdiği telgrafta önden ve arkadan hü
cuma uğrıyan asilerin Vamdemoro'yu 
terke mecbur kaldıklarını bildiriyor. 
Pinto köyünün iki kuvvet arasında mu
vasalasız kaldığı anlaşılmıştır. 

l\fadride •• • • •• •• 
yuruyuşu 

işgal etmişlerdir. Bu mevkiin işgali üze
rine miralay, Yague / kumandasındaki 
kuvvetler, hedeflerine vasıl olmuş bulun
maktadır ve şimdi, Madrid üzerine yü
rüyüşe başlayabileceklerdir. 

Belçil~ada askerlik~ müddeti 
Radyo Koloniyal'ın verdiği bir habe· ı 

re göre Belçika parlamentosu 18 aylık 
askerlik hizmeti projesini reddetmi~ ve 

ordunun ~lfilu hakkındaki projeyi kabul 

etmiştir. 

ALMANY A'DA: 

B. Rihbcntrob Bcrline gidiyor. 

Londra, 4 (A. 

A.) - Almanya

nrn I.ondra büyük 

cliçisi B. Von Rib· 

bentrop 1 S gün i

çinde Almnnyaya 

dönerek B. Hit

Ier'e Londradaki 
kabulü ve ilk inti

balan hakkında i

zahat veımek ni

yetindedir. B. Ribbentrop 

İngiltere. Almanya deniz 
kon uıonıafarı .. 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz • alman 

bahriye konuşmalarına yeniden başlan. 

mıştır. Bu konuşmaların hedefi, İngiliz -

sovyct neniz muahedesine karşı alman

larm yaptıklan itirazlardan doğan güç

lükleri gid~rmektedir. 

Lordlar l{amarası 

Kıralın nutku hakkındaki 

görüşmelerine başladı 

Londra, 4 (A.A.) - Lordlar Kama

rası, kıratın nutku hakkındaki görsş• 

mclerine başlamrştrr. Lord Snellin işçi· 

ler ve Lord Grainfordun liberaller na• 

mına yaptıkları tenkidlerden sonra, Alt .. 
deniz meselesi hakkında hiıklimet :ıoım1• 

na cevab veren Lord Halifaks demiştir 

ki: 

"- Bizce hiç bir .zaman bir ingilu 

• italyan ihtilafı mevcud olmadığını 

tekrar etmek belki faydalı olacaktıtf 

Müşküller, lngitlerenin milletlerarası 

teahhütlerini dostça yerine getirmelC 

hususundaki teşebbüslerinden doğmuş• 

tur. 

İtalya ile yeniden dostluk bağlan 

tesis etmeye daima hazır bulunmakta .. 

yız. 

Gazetelerin miitalcası 

Londra, 4 (A.A.) - Gazetelerin hep

si başmakalelerini parlamentonun kıral 

sekizinci Edvard tarafından açılmasına 

tahsis etmişlerdir. 

Taymis gazetesi, hükümetle muha· 

lefet arasında bir çok iç politika mese

lelerinde bir görüş birliği tesbit ve mü• 

şahede edildiğini kaydetmekte ve bu 

işbirliğinin dış politikaya ve mi!ıi mü· 

dafaaya da şümulleneceği ümidini gös

termektedir. 

Deyli Meyl gazetesi, kıratın geleceı< 

sene Hindistana bir ziyarette bulurunak 

kararma hususi bir ehemiyet veriyor. 

Deyli Herald gazetesi, kıratın daima 
' aynr ehemiyeti muhafaza eden işsizlili 

meselesinden bahsetmemiş olduğunu 

teessürle kaydetmekte ve nutkun dı§ 

sıyasa bakımından harb tehlikesini her• 

taraf etmeye matuf hiç bir teklifi ihti· 

va etmediğini bildirmektedir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Deniz grc\'i gcııi~liyor 

Nevyork, 4 (A.A.) - Deniz grevi, 

278 gemiyi ve 80,000 kişiyi mutazarrır 

etmektedir. Sanfransisko şehri denizci

ler sendikaları grevin Amerikanın bütün 

limanlarına teşmilini emretmişlerdir. 

B. Borah yeniden l'\'..İlcli 

Nevyork, 4 (A.A.) -Senato azasın· 

dan B. Boralı altıncı dda olarak ve kuv

vetli Lir ek.,eriyetle ldaho devletinde ye• 

ı.iden seçilmiştir. 
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(5) ALMANYA ve INGILTERE 

Sofya'da çıkan 27 ilkteşrin tarihli 
Utro gazetesinde Profesör P. Stoyanov 
yazıyor: 

Şark komşularımız türkler en bü • 
yük mim bayramları olan Cumuriyet 
yıldönümlerini bugünlerde kutluyor • 
lar. 

Cumuriyetmizin on üçüncü yıldö -
nilmü münasebetiyle bir çok yeni ve 
güzel neşriyat yapılmıştır. Bu neşriya
tın en güzellerinden biri de Maden tet• 
kik ve arama enstitüsünün çıkardığı M. 
T. A. mecmuasının bu yıldönümüne isa· 
bet eden beşinci nüshasıdır. ''Maden
cilik" gibi memleket iktısadiyatında 

en mühim mevkilerden birini alan ve 
bir kaç yıldır en mühim söylevlerde 
yer tutan bir hareketin memlekette mu. 
bitini yaratmak ve merakhlannı art
trrmak için çok cazib bir şekilde olma
sına hususi surette ehemiyet verilen 
bu mecmuanın bu esferki nüshası da 
münderecat ve baskı itibariyle hakika
ten övünülmeye değer bir eser olmuş
tur. 

Vç a)· önce Almanya'nın Londra Biiyük El '2iliğine tayin edilmiş olan B. von Ribbenırop·un 
Londra'da vazifesine başlaması, Almanya ile lngilıe.re arasında yeni bir yakınlaşma imkanla
rının aranmasına vesile teşkil edeceği hissini uyandırmıştır. Yeni elç_inin Londra'ya vanr var· 
maz gazetelere verdiği beyanatta kullandığı ifade, Almanyanın lngiltere ile elbirliğinden um
duğıı neıiceleri tıfıklanıış olduğu ehemiyeı ti bir lıiidise addedilmektedir. Fransız gazeteleri bu 
milleılerarası lıiidiseyi elıemiyetle telakki ecliyoı·lar. Aşağıda aynı mevzu üzerinde iki fransız 
gazetesinin biribirine aykırı iki mıılıtelif göriişünü bulacaksınız: 

Nisbeten bu kadar kısa bir zaman 
zarfında bunca güzel ve sayısız muvaf· 
fakiyetler kazanmış olmakla öğünebi • 
lecek milletler nadirdir. Laikleşmiş o· 
lan Türkiye, alfabesinin sadeleştiril -
mesi sayesinde, halk terbiyesi bakımın• 
dan tasavvur olunamıyacak kadar bii· 
yük neticeler elde etmiştir. Diğer taraf
tan, siyasi ve içtimai hukuk sahasında 

yeni prensipİerin kabuliyle vatandaşla
rının hususi teşebbüslerine yeni bir 
veçhe vermiştir. 

Le Temps gazetesinin baş yazısından: icin tek tehlikenin komünizmin geni!>lemesi oldu~un~ ınat"dt· 
i(-ını söylemekle hakiki maks.adrnı açrklamış oldu. B . von Rib
bentrop ilave ederek dedi ki: "iki memleketimiz arasında bu 
bakımdan daha sıkı bir elb · rliği yalnız ehemiyetli değil, me • 
deniyet ve kültürümüzün müdafaa için müşterek mücadele
mizde hayati bir ihtiyaçtır.'' Diplomasinin bütün programı bu
radadır. Komünizme karşı mukavemet vesilesiyle, Sovyet Rus
yasiyle açık rekabetinde Almanyanm davasına hizmet için, İn
giltereyi iki mistik arasındaki mücadeleye sürüklemek. Bu 
tem bir alman • italyan yakmlaşmasma temel vazıfesini gör -
müştür. Fakat bir İngiliz - alman elbirliği yollarını hazırla • 
mak meselesi mevzuu bahis olduğu vaziyet başka Lir manzara 
arzeder. 

lngilıere bir haçlılar seferine iştiralc etmez. 

İmdi, Türkiye, siyası, içtimai ve ik
tısadt terbiyenin süratli ve kudretli bir 
ritm üzerinde ilerlediği memlekettir. 

Kısa ve ülkülü bir takdim yazısın· 

dan sonra, Atatürkün muhtelif tarih • 

1erde söyledikleri eşsiz direktif cüm -

lelerini bir arada toplayan ve büyük bir 

"Atatürk" adiyle mühürliyen bir şeffaf 

kağıdın altından gözleri çeken ve her 

nüshada bir ayrı kabiliyet gösteren ens

titü ressamlarından biri tarafından ya

pılan "Atatürk'' portresi ve aynı can• 

lıhğı taşıyan İnönü ve Bayar resimle

rinden sonra; "Türkler ve Madencilik" 

başlıklı uzun ve mükemmel bir etüd 

mecmuayı süslemekte ve değerlendir

mektedir. Ayn bir yazı halinde dökü

mante kısımlarım alacağımız bu etüd, 

medeniyet devirlerinin remzi olan ma

denlerin ilk defa türkler tarafından 

bulunduklarını ve işletildiklerini mey

dana koyan esaslı ilmi delilleri içinde 

toplamaktadır. Bu münasebetle dünya 

ve Türkiye maden hayatına umumi ve 

şümullü bir bakışın izahlı intibalarını 

da ihtiva etmektedir: memleketimizin 

maden servetlerini ve cumuriyet illeri

nin şuurlu ve ilgili girişmelerini ve ve

rimlerini tebarüz ettirmektedir. Mec

muanın her defasında memlekete ve 

madene aid bir yeni tetkiki ihtiva eden 

etüdler kısmında bu defa da Van gölü

ne ve civarındaki petrol emarelerine 

aid iki yazı ve tercümeleri vardır. Tür

kiyede jeofizik yazısı da aynı şekilde 

ehemiyetlidir. Dökümantasyon kısmını 

"yakın şarkın petrol merkezi haline 

gelmesi" başlıklı çok dikkate şayan bir 

tercüme ile başlamaktadır. Arsıulusal 

İzmir sergisinde muvaffakiyetini kay

dettiğimiz "madenlerim.iz'' pavyonun .. 

dan intibalar ihtiva eden bir sayfadan 

sonra; dünya maden haberleri bu1.ün 
memleketlerde son aylar içindeki ma· 

den hareketledni sıralnamış görüıo ,ız. 
Biribirinden mühim istatistikler, biri
birinden değerli ve ifadeli grafikler mec
muaya büsbütün bir hususiyet ve kıy· 
rnet vermektedir. Yalnız madenle değil 
alelıtlak memleketin mukadderatiyle 
alakadar her münevvere tavsiye edile
cek bir mecmua olan M. T. A. ya mu .. 
vaffakiyet dileriz. 

B. von Ribbentrop Londrada alman elçi1iği vazif.:sirı~ ~aş.
lamıstır. İngiltercnin hükümet merkezine gelişi, kendısrn n 
de iŞtirak etmiş olduğu italyan - alman görüşmelerinin erte -
sinde vukua geldiği için, bunu üçüncü Reich hükümeti tarafın
dan girişilmiş olan büyük diplomatik oyunun yeni bir safhasr· 
nın başlangıcı addetmek mii.mkündür. Hitler Almanyasının, 
Avrupa sahasında danışıklı bir faaliyet takib etmek husu~usn
da İtalya ile bir anlaşma vücude getirdikten sonra, şimdı ~c 
tngilte,re ile menfaatlerine ve umumi politikasına uygu~ ?1r 
hal şekli bulmaya çalışacağı muhakkaktır. Ve bu husustak~ ne· 
defi tn,,.ilterenin hayırhahhğı sayesinde, merkezi ve şarkı Av
rupada ~llerini serbest bulundurac::ık surette garbta muvakkat 
da olsa bir istikrar temin etmektir. İtalya ile muvazi ve Jdnı
şıklı bir politika tatbik etmek hususunda İtalya ile ania ı;.ırk7n 
Berlin hükümetinin Londra ile rabıtalarını koparm:ık ve f rı.~.\l- ----------------------
tere ile faal ve devamlı bir elbirliği yapmaktan vez geçmek ıs: 
tiyecerrine kimse ciddi olarak ihtimal vermedi.İ'ci senedenberı 
bütün .,dış aksiyonu İngiltereye doğtu tevcih edilmiş olan Al· 
manya için bu, ita1yan dostluğunu pek pahalı ödemek d~.':' ~.k 
olurdu. Alman diplomasisi icin büyük güçlük, J ondı a hu~t~
metini kızdırmadan zecri tedbirler meselesinde İtalyayd hı_z
met ederek onun minnetlerine hak kazanmak, İtalya ile İııp.;ıl
tere arasında bir tercih yapmaya mecbur kalmamak ve her iki 
tarafı da idaer edebilmekti. Berlin bu işte muvaffak oldu ve 
İtalya cihetinden beklediği menfaatleri temin ettikten sonra 
şimdi, uzun zamandanberi İngiliz kabinesiyle girişmiş oiclu~.ı 

Milliyetçi ve cumuriyetçi Türkiye 
tamamiyle yeni bir devlet, şarkta te• 
rakkinin, kuvvetin ve sulhun reel bir 
unsuru ve sağlam bir istinadgahıdır. 

Ancak hadiseleri görmesini ve anlama· 
smı bilmiyen biri Türkiyenin yakın: 

şarkta oynadığı müsbet rolü takdir et .. 
mekten aciz kalabilir. 
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partiye devam etmek istiyor. 

lngiltere,yi kızdırmış olan liiıdisefor. 

Bu parti Sir Con Saymen ve B. Eden'in iki sene önce silah
ları tahdid meselesinin henüz görüşüldüğü bir sırada BcL tı.ne 
yapmış oldukları seyahatleri esnasında baslamıştı. Alman1.ırın. 
mecburi askeri hizmetin yeniden tesisi il~ Londrayı bir emri 
vaki karşısında bırakmak suretiyle İngilterenin teşebbü.;fme 
nasil bir cevab vermis oldukları hatırlardadır. Londra htikü
meti, bilhassa İngilte~enin o zamanki silahsız vaziyeti dol.t}'I· 
siyle Almanyanrn silah1anmasma filen mani olmasına im (a,ı 
olmadığı için gene de uzlaşıcı gayretlerinden geri durmak is
temedi. Berlin bu ilk avantajları istismar ederek İngilter~nin 
zahndan istifale ile ona, Versay muahedesinin bir maddesini 
ilga eden deniz anlaşmasını imzalattırdı. İngi1iz hükümetı:ıin 
Almanyayı tekrar Cenevreve çekmek arzusu da almanla1 ta -
rafından daha az hünerli olmıyan bir şekilde istismar eriı!di. 

İşte o zaman, B. von Ribbentrop'un, İn<ı;ilteredeki şahsi 
dostlarmn yardnniy1e sahneye girdiği ve Führer itimad adamı 
sıfatiyle yarı resmi bir şekilde faaliyette bulunC:uğu ~örül di.l . 
Fakat B erlin hadiseleri süratlendirilmekle az kalsın bi.itün işle
ri bozacaktı. Geçen 7 martta lokarno muahedesinin tek taraf • 
lı olarak feshi ve askersizlestirilmis Ren mrntakasmın fil en 
yeniden işgali, ingilizlerde Byle bir-itimadsızlrk uyandırdı ki 
bunlar Almanya ile herhangi bir anlaşmada bulunmanın müm
kün olup olmıyacağım kendi kendilerine sormsk mecburiye· 
tinde kalmışlardır. İngilterenin askeri bakm1dan hazırlıksız . 
bulunması ve kara. deniz ve hava kuvvetlerini gerekli seviye· 
sine çıkarmak için lazım olan zaman, İngiltere hükümetini her 
şeye rağmen Berlinle uzlaşma politikasını idame etmek zorun
da bırakmıştır. Esasen bu politika tecrübede umud kmcı çık
mıştır. Almanyamn, yeni bir lokarnonun akdine i~t~z~ren Ren 
meselesi için muvakkat bir hal sureti. aramak tek~ıfını reddet· 
mesi ingiliz suallerine cevab vermeyı reddetmesı, beşler kon• 
fera~sımn hareket noktasında, sovyet Rusyamn da iştirak etle· 
ceği bit umurrıl hal şekli tasarlamayı reddetmesi, bütün bu1" -
lar ingilizlerin hoşuna gitmemiş olan hMiseleırdi. Şimdi Bel
çikamn almış olduğu yeni vaziyet beşler konferansının nazır· 
!anmasını biraz daha güçleştirmiştir. Ve 1:-<>ndra'da B. Ribben
trop'un faaliyeti için çok hususi bir zemm yaratmışLu. 

Elçinin beyanatı •• 

Yeni Alman elçisi işte bu şartlar icinde i şe başlamıştır. Dün 
daha Londraya gelir gelmez, B. von Ribbentrop, kendı,,inı:c, 
vazifesine müsaid bir atmosfer yaratmaya yarayacak beyanat
ta bulundu. Almanyanm İngilterenin dostu olmak istediğini 
ve ingiliz milletinin de alman dostluğunu arzu ettigi zannında 
bulunduğunu söyledi. Fakat Führer Almanyasmm Avı upa 

Tepeden tırnağa dek yıkanın bol su için; 
Geceler av içindir, gündüzler uyku için. 

Çakal varsın yürüsün kaplanın arkasından, 
Hurtlar büyük avcıdzr, içsin kendi tasından, 

Kaplanla pars ve ayı büyüklerdir hoş geçin, 
Hati'ye saygı göster, sana kötü denmesin, 

Sürüler buluşunca sürünün birisiyle 
ileriye atılma, otur, geride bekle 

- Çünkü cengel böyle hikayelerle dolu
dur. Eğer bunlardan bir tanesine haşlamı§ 
olsaydrm, artık, onun ardı, arkası gelmezdi. 
Anladın mı küçük kardeş? 

Büyükler konuşurken ağzını açma sen ki, 
Güzelce Jfılurdılar, duyarsın orda belki 

'Bit kurtla döğüşürsen eğer kendi süründen 
Tek başına döğüş et, uzakta erken erken. 

Sığınaktır kurtlara, girdikleri inleri, 

Cengel yasası 
Cengel yasa~~n sayısız değişiklikleri 

hakkında sıze hır fikır vermek için Balu'nun 
~~k sık ezberden.o~duğu, şarkı gibi söyledi
gı mısraları çevırıyorum. Bunlardan yüzler
ce ve yüzlerce daha vardır. Faıkat ben bura
da en basit hükümlerden nümune ve~iş olA 
mak için bunlan alıyorum: 

lşte Cengel yasası, göklerle yaşıt, doğru; 
Bunu bozan kurtların felaket olsun sonu. 
Sarmaşık dalı gibi her yeri sarar yasa; 
Sürü sağlam oldukça kurtlar çekmesin tasa. 

Giremez kimsecikler ne ufak, ne de iri. 

lığer bir kurt kazarsa ininı' açıklarda 
Meclis onu düzeltir bir habercik yollar da. 
Gecenin yarısından önce bir av avlarsan, 
Sessiz davran, Cengeli sarsmasın sesin, naran. 
Haykırırsan geyilder korkudan otlayamaz; 
Kardeşlerin kaçışır, açıkta keser ayaz. 
Kendin, arkadaşların ve yavrun için öldür; 
Keyf için kana girmek kurt için büyük züldür. 
insanlara kıymaktan yedi kere uzak dur, 
El sürülmez birisi varsa adam oğludur. 
Hele düşkün olana saldırmayı ayıp say; 
Sürünün yasaları düşkünlere verir pay. 

İngiliz milleti kadar, derin insiyakları, zihniyeti ve anane
leri komii.nizme karşı olan az mi11et vardır; fakat diktatörlü -
ğün her türlüsüne muhalif ve demokratik nizama '.)nt.m kadar 
bağh olan milletler de azdır. Alman hükürneti, İngı1tere ile 
yakınl aşma ve elbirliği politikasını komünizme ka··~ı bir haç
lılar seferi temeline istinad ettirmek istemekle alman hükü -
meti belki bir kere daha psikolojik bir idaresizlik göstermiş olu 
yor. İngiliz milleti, kendini faşizm ile komüni7.m arasrnda 
bir tercih yapmaya mecbur addetmiyor; kendi tabiatına en uy
gun olan doktrine bağlı kalıyor, ve proletarya diktatörlüğü ka· 
dar faşist veya nasyonal sosyalist diktatörlüğüne de aynı em
niyetsizlik gözüyle bakıyor. Onun içindir ki bu sabahki İngi
liz gazeteleri, sağlar gibi sollar da, B. von Ribbentrop'un yan
lış bir yol tutmuş olduğu mütalaasındadrrlar. Muhafazakar 
temayülleri mah1m olan Daily Telegraph, yeni alman elçisinin 
Almanya Ue İngiltere arasında srkı elbirliği hususundaki da
vetini komünizm tehlikesine istinad ettirmiş olmasına esef 
ediyor ve çünkü diyor "anlaşmamız için daha iyi sebe,bler 
mevcuddur"; Nevs Chronicle de B. von Ribbentrop'a iyi bir 
anlaşmanın temellerini, Avrupayı Sovyet Rusyaya karşı bir 
haçlılar seferine sürüklemekten başka sahalarda aramasını tav· 
siye ediyor. Bu tefsirler, İngiltereyi yanaşmak istemediği bir 
politikaya sürüklemek için ümid ettiği zihniyetten çok ba~ka 
bir zihniyetin ifadesi olmaktadır. 

Bir alman - ingiliz anlaşması mı? 

Vlntransigeant gazetesinde de Gallus diyor ki: 
B. von Ribbentrop, elçilik vazifesine başlamak üzere dün 

Londra'ya geldi. Üç ay evvel tayin clilmiş olduğuna göre faz
la acele etmiş değildir. Fakat emin olalrm ki bu gecikme bir 
ihmalden doğmamıştır. Diplomat, sahneye girmeden önce, ba
zı hadiselerin vukua gelmesini bekledi: İspanyol bükü.metinin 
mağliibiyeti, Belçikanın bitaraflık kararı, Kont Ciano'nun 
Berlin seyahati. 

Almanya İngilterenin dostluğunu arzu etmektedir. Hitler 
"Mein Kampf" isimli eserinde bunu açıkça söylemiştir. Yeni 
ibir harb halinde ingiliz kuvvetlerini behemehal nötralize et

mek istemektedir. Bu gaye uğrunda fedakarlıklar yapmaya a
madedir. Diğer taraftan İngiltere de Almanyanrn dostluğunu 
istiyor. Evvela, ondan korktuğu için, ikincisi de alınan karak
terinin fransız karakterinden fazla hoşuna gittiği için. Ve ni· 
hayet Almılnya bir dünya ihtilaline karşı ona iyi bir sed halin
de göründüğü için. 

Onun İfiin B. von Ribbentrop, "Avrupayı ve İngiltereyi teh
did eden tek ciddi tehlikenin komünizm olduğunu" prensip 
halinde vazetmeyi ihmal etmemiştir. 

İngiliz imparatorluğu da buna kanidir diye ilS.ve etmiş ve 
hemen ardından "bu müthiş hastalığa karşı mücadele için iki 
memleketin elbirliği yapmalarını" teklif etmiştir. 

Şüphe etmiyelim: bu sözler makes bulunacaktır. İngiltere 
garbta sulh istiyor ve şarkta ne olacağı onun umurunda değil
dir. Daha şimdiden Rusyayı müdafaa için müdahalede bulun
mak fikrini reddediyor. Bu politikanın doğru görüş olduğunu 
iddia etmiyorum çünkü Almanya imparatorluğunu şarka doğ
ru genişlettikten sonra o kadar kuvvetli olacaktır ki arzularını 
dünyaya empoze edecektir. Fakat ingilizler güçlükleri günü 
gününe halletmek adetindedirler ve uzak hesablara muhalif -
tirler. Bir ingiliz • -alman anlaşmasının hazırlamakta oldu· 
ğuna emin olalım. 

Türkler, uzak yakın bütün milletler• 
den iyi tamdığxmız komşularımtzdır. 

Komşuluğumuz daima iyi, anlayışlı ve 
münhasıran kayıds12 bir sulh ve refah 
yolunda karşılxklr elbirliği üzerine müs· 
tenid olabilir. Gerek topraklarnnızın 

sahibi, gerekse sayimize ve onun seme· 
relerine malik olmak bakımından, her 
birinin ayn bir kültürü olan ve asırlar 
zarfında inkişafları müşterek bir seyir 
takib eden milletleriz. Sonra biz, biribi
rini yakından tanıyan ve iyi komşululi• 
la karşdıklı elbirliğinin topraklarımız 
üzerindeki hakimiyetimizi tarsin ve 
milli menfaatlerimizi ve kültürlerimizi 
takviye edeceğini müdrik milletleriz. 

Hürriyet ve istiklal balkanlarda güç 
ve pahalı olan fetihlerdir. Aramızdan 

herhangi birinin istiklalini kaybetmesi 
hepimizin bundan mahrum kalmamız 

demek olacaktır. Bunun içindir ki is· 
tiklallerimize malik olmakla bahtiyar 
bulunurken, herhangi bir balkan mem· 
leketinin istiklali tehlikeye girmesine 
müsaade etmemeliyiz. 

Türkiye ile rabıtalarımız, her şey ~ 
den önce türklerle biz bulgarların is • 
tiklal ve hürriyetlerimizi kazanmak için 
yaptığımız fedakarlıklarda, bir de biraz 
geride kalmış ve zengin memleketlerle 
dünya piyasasına tabi kalmış olmamız· 
dadır. 

Şu halde bunlar müşterek mesaimi ' 
zin, daha doğrusu, asırlardan beri mev
cud olan mÜ]terek faaliyetlerimizin 
üzerinde takib edilmesi lazım gelen 
sahalardır. Yalnız bu faaliyet biraz da· 

ha derinleştirilmeli, gerekli samimiyet, 
sebat ve idrakle ileri götürülmelidir. 
İyi komşuluğumuzu ve dostluğumuzu 
korumak ve teşvik etmek, kültürel ve 
ekonomik yakınlaşmaya çalışmak ve 
karşılrklr elbirliği yapmak laz;ımdır, 
Karşılıklı dış ticaretim~z ne kadar az 
ehemiyetli olursa olsun, mesela müşte• 
rek mahsullerimizin dünya piyasasın .. 
da kıymetlenmesi için yapacağımız el
birliği, müstahsillerimizi biribirine re• 
kabet etmede~, zenginleştirmeye yan. 
yacaktır. 

Hiç bir romanti?.me, fedakarlıklara 

Sürünün avladığı, haklundır açıkta ye,• 
Fakat ine gOtürme, bu benim payım diye. 
Bir yaŞma gelmeden yavruluk hakkı geçmez, 
llk avını yeyince onda büyük kurtluk sez. 
Jnin bütün hakkını ana kurta vermeli,· 
Yavrucuklar her avdan biraz paya ermeli. 
Mağaramn hakkı da yalnız baba kurdundur; 
Orada avlanması yasamıza uygundur. 

Yas tutun, kardeşimiz uyanmayacak: 

Çünkü yaşı ilerde, zorludur pençesi de, 
Bir yasa hükmündedir baş kurtların sesi de. 
Budur Cengel yasası, budur Cengele uygun. 
Kurtlar bunun önünde daima keser boyun. 

• • Parun Bagat ın mucızesı 
Arzın harekete geçtiğini anladığımız gece 
Yavaşça gidip elinden yakaladık; 
Çünkü biz onu severdik bir sevgi ile ki 
O, bunu bilirdi; fakat anlayamazdı. 

Kükreyen dağ yamaçlau parçalamnca, 
Ve bizim dünyamız yağmurlar içinde kalınca 
Biz küçükler, onu kurtardık. 

Fakat ne yazık ki o tekrar gelmiyor. 

Şimdi yas tutun; biz onu kurtarmıştık 
Zayıf ve zavallı bir sevginin hatırı için; 

Ve onun sovu bizi sürüp götürecek. 

- Langur' ların mersiyesinden -

Evvelce Hindistanda bir adam vardı ki 
memleketin şimal - garb tarafında bulunan 
yarı - müstakil bir devletin başvekilliğini 
yapıyordu. Bu adam, artık kendisi için cema• 
atin hususi manası kalma::ııan bu adam, yük
sek bir cemaate mensuptu ve Brahmen'di. 
Babası da Hindu sarayında cicili bicili, şata
fatlı elbiseler giyen eski tertib bir subaydL 
Fakat Purun Dass büyüyüp yetiştiği zaman 
artık dünyadaki eski nizamın değiştiğini. iş
leri yürütebilmek için ingilizlerle iyi geçin
mek ve onlann iyi bellediği şeyleri taklid 
etmek lazım geldiğini takdire başlamıştı. 
Aynı zamanda yerli bir subay, efendisinin 
gözüne girmek mecburiyetinde idi. Bu, ko
lay bir iş değildi; fakat Bombay üniversite· 
sinde okumuş olan bu sessiz ve serin kanlı 
genç Brahmen bu tahsili sayesinde yavaş ya· 
vaş ilerlemiş, maksadma erişmiş, nihayet 
kendi k1rallığma başvekil olmuştu. Sözürı 
doğrusu, memleketinde Mehraceden ziyade 
omın sözü geçiyor, hükmü yürüyordu. 

(Sonu var) 
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JıtIU ALLiMLERiMiZ O DE SADA 
Rusya Cumuriyeti Maarif Komiseri 

B. Bubnov'un davetlisi olan türk mu
allimleri 31 ağustos sabahr Odesa'da 
Sovyet topraklarına ayak basmışlar ve 
ertesi gün Moskova'ya hareket etmiş

lerdi Yeni Rusya'nın yeni merkezinde 
dört gün süren meslekt tetkikten sonra 
muallimerimiz Leningrad'a gitmişler, 

Pctro'nun kurduğu çarlar şehrinde de 
bem tarih, hem meslekleri bakımından 

ittihadına dahil Ukranya cumuriyetinin 
ikinci büyük şehri olan Odesada temsil
leri ukran dilile verdiler. Bunu öğ.renen 
bir yabancının, opera başlamadan önce, 
kapalı perdenin önüne gelerek bir şey
ler okuyan kimseyi, eserin rusça hula
sasını veren birisi sanmakta belki de 
hakkı vardı. Fakat bunun hava tehli -
kesinden korunmaya dair yeni bir teb
liğ olduğunu öğrenince yabancının bu 

Sovyet sahnesinde Karmen temsil edilirken 

&ydcılr birkcıç gün geçirmişlerdi. Ge
• Moskova'ya uğrayarak Kırrm sahil
lerine inen türk muallimleri; Sivasto
pol'dan Yalta'ya kadar Karadeniz kıyı
larındaki sıhat ve terbiye müessesele
rini görmüşler, on beş gün süren bir ay
rılıktan sonra 16 eylı1lde gene Odesaya 
dönmüşlerdir. 

Odes~'ya; türk • sovyet münasebeti
nin daimi temas noktası denebilir. Türk 
muallimlerinin buraya ilk geldikleri 
gün; Sovyet ülkesinde güzel bir seya
hat yapan hava kurumu umumt reisi 
Çoruh mebusu B. Fuad Bulca Türkiye
ye dönmek üzere Odesa'ya gelmiş bu
lunuyordu. Muallimlerimizin dost mem
leketten ayrılmak üzere Odesa'ya dön
dükleri gün de, elli kişilik türk spor 
kafilesi şehirde bir gece kaldıktan son
ra Moskova'ya hare.ket etmiş bulunu. 
yorlardr. !ntourist'in Puşkin caddesin· 
deki büyük oteline, sporcularımız için 
kapıya asrlmış olan ''hoş geldiniz" yazı
sı daha kaldırılmağa vakit kalmadan, 
iki saat fasıla ile ken'dilerine "uğurlar 
olsun'' denilecek olan muallimlerimiz 
gelmişti. 

Türk muallimleri 16 eyltıl akşamı 0-
~esa operasında "Poltavalı Navali" adlr 
operayı görmeğe davetli idiler. Sovyet 

veya hatalara mahal yoktur. Hadiseler 
reel ve açıktır. Lazım gelen şey, bunla
rı olduğu gibi görmek, ve menfaatleri
mizi, maziyi değil, istikbali göz önün -
de tutarak muhakeme etmektir. 

Bizim görüşlerimizi ve tasavvurları
mızı paylaşan Tfükiyedcki dostlarımız 
pekala bilirler ki Bulgaristanda sami -
mi ve sadık dostlara maliktirler. Bun
lar, cumuriyet bayramr münasebetiyl!, 
türk dostlarına milli ve siyasi hürriye~ 
\re istiklal eserlen·1i iieri götürmeleri • 
ni ve türk milleti.1hı refahına engel o. 
lan bütün içtimai ve iktisadi manileri 
muqaffakiyetle ortadan kaldırmalarını 

:temenni ederler. 

yanılıştan üzüleceği yerde memle
ketteki müdafaa hazırlığına hayranlık 
duymaması mümkün değildir. Bilhassa 
bu yabancı ertesi gün, gaz maskelerini 
takmış birçok kafilelerin, önlerinde mı
zıka, şehri dolaştıklarını görünce ha· 
vadan korunma tedbirinin Sovyetler di· 
yarında daha ne kadar geni§ tutulduğu
nu kendi kendine sorması tabiidir. 

Odesa sokaklarında 17 eylfil günü 
talimlerini yapan kafilelerin önlerinde 
mensup oldukları fabrika veya idare • 
nin adını gösteren büyük levhalar var
dı. Her müessesenin memur ve işçisi 

ayrı bir kafile teşkil etmişti Kadm, er
kek, yaşlı, genç ve hatta henüz çocuk· 
luktan kurtulmuş olanlar da bu kafile· 
lerin içindeydi. 

Kafileler, mesafeyi her hafta biraz da
ha arttırmak şartiyle, maskeli yürüyüş
idmanlarx yapıyorlar. Kauçuklu yüzle
rinden birere hortum sarkan ve iri 
yuvarlak camların arkasından bakan 
insanların toplu manzarasındaki aciblik 
gerçi, seyredenleri bir müddet oyalı -
yor. Fakat bunları seyrederken; bütün bu 
hazırlıkların karşılamak istediği muh
temel akıbetin ne kadar feci olacağını 

hatırlamamak mümkün mü? ... Şehir so

kaklarında mızıkanın tatlı ahengine u
yarak bir nevi neşe ile sakin ve mutma
in yap:lan yürüyüş hareketinin bir harb 
halinde alacağr manzara şüphesiz baş • 
ka olacaktır .. Ve o zaman her milletin 
yüreğinde gizlenen metanet ve itidal 
hisleri büyük imtihamnr verecekse de 
bazı teknik hazırlıklar da hemen her 
yerde ihmal edilmemektedir. Herkes 
maske içinde güç nefes almağa katı illa
rak uzun yürümeğe alışmalıdır ki şehir 
havaları zehirlenince, normal değilse 

bile, güçlükleri yenen cehtli bir ya~a

ma mümkün olsun. 
Odesalılar, operalarının, hacim iti • 

bariyle değilse de, mimari üslfıbu ve iç 
tezyinatı bakımından, Sovyet ittihadrn
da en yüksek kıymette olduğunu ifti-

harla söylüyorlar. Şehrin bir plana gö
re kurulmasında büyük hizmeti görü -
len Kardinal Rişliyo ahfadından fransız 
bir vali, Odesa'ya bir de güzel opera bi
nası kazandırmıştır. Odesa rıhtımında
ki meşhur merdivenli terasın önüne bu 
valinin heykeli konmuştur. 

Türk muallimleri 17 eylQI sabahı 

Odesa yakınındaki "çocuklar şehri" de· 
nilen büyük müesseseyi görmüşlerdir. 
Burada 2000 çocuk ve bunlarla meşgul 
900 mürebbi, muallim ve memur vardır. 
Müessese, ana ve babadan mahrum, ta -
mamen kimsesiz çocuklar içindir. Süt 
emmekten kurtulan küçük yaştaki yav
rularla tahsil çağındakiler terbiye ve 
tahsil bakımından iki kısma ayrılmış

tır. Burada çocuk orta tahsilini biti
rinciye kadar kalabiliyor. 

Sovyet memleketinde de çocuğa 

bakmak mükellefiyeti müştereken ana 
ve babaya aiddir. Nikfilı :n feshinde ba
kim evvela çocuğun hayatını temin etme 
ği düşünür. 

Çocuğun aile içinde yetişmesi sov -
yet prensiplerindendir. Ancak bazı 

sıhhi zaruretler veya büsbütün kimse
siz kalış, çocuğu devlete mal eder. 

Muallimlerimiz 17 eylı11 akşamı 0-
desa maarif emininin davetlisi idıler. 

Ziyafette Odesa sovyet reisi, hariciye 
komiserliği Odesa mümessili, türk kon
solosu ile Odesa fakülelerine mensub 
profesörler ve birçok muallimler bu
lunmuştur. Yemeğin sonunda maarif e
mini türk muallimlerile temastan duy
dukları geniş memnuniyeti ifade et
miş ve türk miııt şefini saygı ile an
m·şt.r. Muallimlerimize riyaset eden 
Maarif Vekaleti mesleki ve teknik ted
risat umum müdürü Rüştü Uzel ceva
bında, türk muallimlerinin, üç haftaya 
yaklaşan tetkik seyal1atlerinde, sovyet 
ilim muhitinden gördüğü sıcak meslek
daşlık alakasını saygı ile karşıla 

drklarını söylemiş ve bilmukabele sov
yet ittihadı şefini hürmetle anmıştır. 

Ziyafet çok samimi bir hava ıçinde, ge
ce yarısından iki saat sonraya kadar 
sürmüştür. 

18 EylUl sabahı Odesa rasathanesini 

kafilede bulunan doktorlar da tıb fakül

tesini ziyaret etmişlerdir. Türk musiki 

tnuallimlerile kafileden birçok kimse

ler Odesa konservatuvarında istidadlı 

çocuklar orkestrasının iki konserini 

dinlemişlerdir. Orkestradaki yavru de

necek bir yaşta olan çocukların göster

dikleri yüksek meharet, dinliyenlerde 

geni§ bir takdir ve heyecan hissi uyan
dırmıştır. Çocukların, konserin sonur.-

da şeflerine sarılışları ile her çocuğun 

kendi musiki aletini kucaklar şekilde 

tutuşu, hakikaten zevkle görülen bir 
şeydi. 

Muallimlerimiz 18 eylUl gecesi saat 
10 da kendilerini İstanbuldan Odesaya 
getiren Rudzutak vapuruna bu defa 

aksi istikamet için binmişlerdir. Kendi· 
lerini, Odesa maarif emini ile, muallim
leri, şehir sovyeti mümessili ve harici
ye mümessili ile konsolosumuz vapur
da uğurlardışlardır. 

20 eyHU sabahı, tiç hafta süren bir 
ayrılıktan sonra İstanbul rıhtımına ka
vuşan muallimlerimiz; Üzerlerine dü· 
şen asil vazifeyi başarmış olmakla her 
zaman övünebilirler. Yaptıkları bütün 
temaslarda, bilgi ve karakterlerile ya
bancı meslekda~.tarımn hürmet ve mu
habbeini kazanan türk muallimleri, ken
dilerine gösterilen misafirperverligtn 

SAYFA 5 

Pravda ve lzvestiyaya. gfir~ 
İtalyan -Alman anlaşması ve B. Mu
solin.inin nutkunun manası nedir? 

Moskova, 4 (A.A.) - B. Musolini
nin nutkunu tahlil eden İzvestiya gaze
tesi beynelmilel hadiseler sütununda 
şunları yazmaktadır: 

"Bu nutuk, italyan milletinin büyük 
kütleleri arasında gitgide daha kati bir 
şekilde bilinen memnuniyetsizliği tat
min etmek için söylenmiştir. Bu iti
barla o nutkun taarruzkar tonu hiç kim· 
seyi korkutmayacaktır. Tehdid edici 
mahiyetine rağmen B. Musolininin dış 
siyasa hakkındaki beyanatı, İtalyanın 

milletlerarası vaziyetinin sağlamlaşmış 
olduğuna değil, fakat tamtersi bu mem
leketin git gide ziyadeleşen yalnızlığı
na bir delil teşkil etmektedir. 

B. Musolini, macar tadilcilerinin is

teklerine arka olmak mecburiyetindedir. 

Fakat bu istekler, ancak Çekoslovakya, 

Yugoslavya ve Romanya topraklarının 

zararına olarak gerçekleşebilecektir. Ma

car tadilcilerinin isteklerini h.imaye et

mek küçük antant memleketlerini biri

birine bağlayan bağları daha fazla kuv· 

vetlendirmek demek olacaktır. 

Roma ve Bedin arasındaki "Mihver,, 

den bahsederken, B. Musolini, herhal

de, Londra ve Parisin müthiş bir korku 

duyarak hemen bütün isteklerini yerine 

getirmeye çalışacaklarını düşünmüştür. 

Akdenizdeki hakimiyeti hakındaki 

isteklerini ileri sürmüş olan B. Musoli

ni, İngiltereye, geri çekilmeyi teklif et· 

mektedir. İngiltere ve Fransaya taarruz 

etmekle B. Musolini, Hitlerle temin et· 

mek istediği neticelerin, tam aksi olan 

neticeler elde edecektir. Çünkü B. Hit· 

ler Fransa ile İngilterenin arasına ni

fak sokmaya çalışmaktadır. B. Musoli

ninin nutkuna' bakılrrsa, B. Cianonun 

B erlinde ikameti esnasında bir uzlaşma· 

ya varılmıştır. Bu anlaşma bir suvari· 

nin atı ile olan anlaşmasını hatırlatmak

tadır. Ve bu işte B. Musolini her halde 

süvari rolünü oynamaktadır.,, 

Pravda gazetesi diyor ki : 

"B. Musolini, methe değer bir sami

miyetle, italyan dış siyasasınm hakiki 

manasını ifşa etmiştir. Milletler Cemi· 

yetinin ve kollektif emniyet sisteminin 

inkırazı. 

Musolininin nutku, mütearrrza karşı 

müsamaha sıyasasının, kendilerini dün

ya mukadderatının hakimleri sanan mo

dern sezarların nasıl dillerini ve elle

rini çözdüğünü parlak bir şekilde isbat 

etmektedir.,, 

yüksek kıymetini takdirde ve bun~ı söz 

ve hareketlerile ifadede zekalarını faz

lasile göstermişlerdir. 

Dost sovyet muallimlerinin türk 

meslekdaşlarına gösterdiği derin neza . 

ketle türk muallimlerinin onlara karşı 

izhar ettiği saygı üç hafta süren seya

hatin bütün samimi havasını doldur · 

muştur. *** 

Moskova, 4 (A.A.) - Journale dö 
Mosku, baş makalesinde İtalyan • alman 
görüşmelerini mevzu bahis ederek ve 
garbi Avrupa diplomasisinin son iki se• 
nelik blançosunu yaparak diyor ki : 

"Alman • italyan anlaşmasının ehe· 
miyet ve genişliği hakkında muhteli( 
kanaatler beslenebilir. Fakat bu anlaş· 
manın sağlamlığından şüphe etmek pek 
haklı bir hareket olur. Şuna emin olu
nabilir Hitler ve Musolini, kendi men· 
faatleri bunu emredince, birbirlerini al· 
datmak ve birbirlerine hiyanet etmek• 
ten zevk alacaklardır. Fakat bütün bun• 
larm arkasında inkar edilmez bir hadi· 
se vardır: O da, İtalyanın bilhassa Fran• 
sa ile alakadar bulunan kısımlarında 

Hitler politikasına yaptığı yardımdır. 

Musolini yakınlaşma hususunda yap 
tığı teşebbüslerde Fransa, Hitlere ya• 
kınlaşmak için İngilterenin yapmış ol· 
duğu teşebbüsler kadar muvaffakiyet 
sizliğe uğramıştır. Bu şartlar için<le, 
ancak Hitlerd matbuat ile başka meın· 
leketlerdeki bu matbuatın emrinde bu· 
lunan gazeteler kollektif emniyet fik· 
rinin ve Milletler Cemiyetinin iflas et-

tiğini söyliyebilir. Hakikatte Milletler 
Cemiyetini ve kollektif emniyeti balta· 
lama ve taarruza karşı müsamaha ve za
af siyasasının iflası karştsında bulun
maktayız. 

Londra ve Paris, dünkü siyasalarr• 
nın hazin neticelerinden lazım gelen 
dersleri alabilecekler midir ? 

Fransa ve İtalya, mütearrıza yaptıli· 

lan yardım ve müsamahayı kuvvetlen· . 
direrek ve prensiplerle dostları ayak 

altına alarak, eski politikalarına devam 

edecekler midir ? 

Yahut, 3 şubat, 1935 fransız • İngiliz 

anlaşması yoluna girecek ve sulhun tan• 

zimine çalışacaklar mıdır ? 

Bazı işaretler göstermektedir ki, ge 

rek Pariste, gerekse küçük antant ve 

diğer memleketler hükümet merkezlerin 

de, birinci yolun yanlı§lığx ve ikincisi· 

nin doğrulu~u hakkmda sarih bir fikir 

edinmeye başlanılmıştır. 

Dieğr taraftan, Fransa ve İngiltere• 

nin ispanyol meselesindeki hareket tar· 

zı daha korkunç netir.ekre varacak olan 

eski y~ış siyasetin devamı hakkında 

korku uyandxracak mahiyettedir. 
Hitlerin ve Musolininin fikirlerinin 

İspanyada muzaffer olması, ne Mosko· 
va ve Milletler Cemiyetinin ne de kol
lektif emniyetin, fakat İngiltere ve 
Fransa politikasının iflası olacaktır. 

Bu iflasın neticeleri pek tabii olarak 
bizzat bu memleketler için daha hisse .. 
dilir olacaktır.,, 
~,~ 

Doktör - Operatör 

· Nejat l(ulalrçı 
ANKARA, CEBECİ RASTA
NESt KULAK, BURUN VE 

BOÔAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 

Tefrika: No; 80 

BiLiNl\liYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Tabii muafiyetin yanı başında bir de mükte
tıeb muafiyet vardır. Bu muafiyet kendiliğinden 
veya suni surette kazanılrr. Biliriz ki uzviyet, 
müstevlileri doğrudan doğruya veya vasıtalı o
larak tahrib kabiliyetini haiz maddeler istihsali 
suretiyle bakterilere ve virüslere intibak eder. 
Bu suretledir ki kuşpalazı, tifo, çiçek, kızıl ve 
saire, bunlara yakalanmış olanlara, hiç olmazsa 
birkaç zaman için, muafiyet verirler. Kendili
ğinden gelen bu muafiyet, uzviyetin yeni bir 
vaziyete intibakını ifade eder. Bir tavuğa tavşan 
seromu zerk edilriği zaman tavuğun seromu bir 
kaç gün İçinde tavşanın seromu içinde mebzul 
bir tortu meydana getirmek hassasını kazanır. 
Bu suretle tavuk, kendisi icin tehlikeli olan tav
şan albi.iminlerini zararsız kılmak kabiliyetini 
haiz bıılunmaktadır. Bunun gibi, bir hayvana 
tnikroplu zehirler şırınga edildiği takdirde bu 
hayvan panzehirler hasıl eder. Fakat ona mik-

robun kendisi zerk edilecek olursa hadise karı~ 
şıklaşır. Bu mikroplar, hayvan tarafından, on· 
lan biribirine ilsak edip tahrib eden bir takım 
maddelerin imalini intaç ederler. Metchnikof· 
f'un keşfettiği üzere, kandaki ve nesiclerdeki lö~ 
kositler de bunları yutmak hassası iktisab ederler. 
Marazı doğuran unsurun tesiri altında, bazı hem 
mütezad ve hem mütekarib hadiseler zuhura ge
lerek tehlike amilinin ortadan klakmasmı temin 
ederler. Bu oluşlarda, diğer fiziyolojik oluşların 
basitlik, mürekkeblik ve nihailik vasıfları görü .. 
lür. 

Uzviyetin bu intibak cevablarrnı tahrik eden 
muayyen bazı şimik maddelerdir. Bakterilerin 
vücudlarmda görülen bazı polisakkaridler, bir 
proteinle birleştikleri zaman, höcrelerle iç ma· 
yilere has aksülameller husule getirirler. Vücu· 
dumuzun nesicleri, bakterilerde sakkaridler ye
rine, onlarınkilere benzer hassaları olan yağlı 
veya şekerli maddeler imal ederler. Yabancı pro• 
teinlere veya yabancı nesiclere hücum etmek 
kudretini uzviyete veren bu maddelerdir. Mik
roplar gibi, bir hayvanın höcreleri, diğer bir hay· 
vanm vücudunda aksi cisimlerin husulünü in
taç eder ve bunlar da, nihayet, o höcreleri yok
ederler. Bundan dolayıdır ki şempanze maymu~ 

nu husyelerinin insan vücuduna nakli muvaf fa .. 
kiyetli netice vermez. Bu intibaki aksülamelle
rin mevcudiyeti aşı ve seromlann kullanılması
na, yani suni muafiyete imkan vermiştir. Bir 
ata ölü veya tesiri hafifletilmiş mikroplar ve
ya virüsler zerkedilmekle kanında büyük mik
darda aksi cisimlerin gelişmesi tahrik olunur. 
Bu suretle bir hastalığa karşı muaf kılınmış olan 
hayvanın seromu, aynı hastalıkla malul hastala
rı hazan iyileştirmek kudretini haizdir. Bu serom 
onlara kendilerinde eksik olan zehre veya mik
roba karşı gelen maddeleri verir ve bu suretle 
de insanlardan birçoğunun mikroplu intanlara 
karşı kendilerini koruma iktıdarsızlığmı telafi 
eder. 

tulanyle dolar. Bütün vücudda derin değişiklik· 
likler husule gelir: ateş, hezeyan, şimik müba
delelerin teserrürü baş gösterir. Tifo, zatürree. 
kan zehirlnemesi nevinden ehemiyetli intanlar· 
da kalb ve karaciğer gibi uzuvlarda afotler beli
rir. O zaman höcreler, alelade hayatta mekni 
kalan bir takım bassalar izhar eder. Bunların ak
sülameli, iç muhiti bakterilere karşı öldürücü 
hale getirmeğe ve bütün uzvi faaliyetleri tenbi· 
he meyleder. Lökositler fazlalaşır, yeni madde
ler ifraz eder, nesiclerin muhtaç oldukları isti
halelere maruz kalır, hastalık unsurları ve uzuv• 
lann bozulması ile, bakterilerin zehirliliği ve ma• 
halli toplantılariyle vukua gelen tahmin olun • 
maz şartlara intibak eder. lntanlı mıntakalarda 
çıbanlar ve cerahat husule getirirler ki bunların 
mayaları mikropları hazmederler. Bu mayalar· 
da canlı nesicleri eritmek hassası da vardır. Bun· 
lar çıban için ya cilde veya içi boş bir uzva doğ
ru yol açarlar. Bu suretle de cerahat vücuddan 
çekilip gider. Mikroplu hastalıkların alametleri 
yeni şartlara intibak, bunlara mukavemet ve 
normal hale avdet ic;in nesiclerin ve iç mnyilerin 
cehdi suretinde tecelli eder. 

VII 
Mikroplu hastalıklar. - Tereddi ettirici hasta
lıklar ve intibak? fonksiyonlar. - Vücudun 

karşı gelemediği hastalıklar. - Suni 
sıhat ve tabii sıhat 

Hasta, vücudunu istila eden bakterilere kar
şı, yalnız başma veya spesifik seromlarm, yahud 
spesifik olmıyan şimik ve fizik ilaçlann yardımı 
ile mücadele eder. Bu sırada lenfa ve kan, mik
roplu zehirlerle ve hasta uzviyetin tegaddi tor· (Sonu var) 



SAYFA& 

Elifleri aergülrUle reporıajlar : l ı 

cTürkün sanat dehasına hoyun eğmemiş 
malzem e y o k tur. » 

KADINLARI HANGi VİTRİNLER ALAKALA NDIRIYOR? - ESKİŞE
HİR TAŞINDAN NELER YAPILABiLİR?- BEBEKLER VİTRİNİ - TÜRK 
~tFTÇlLtötNlN TARİHİ - TARİHi ESERLER DİVANHANESi - ÇO " 
~OKLARIN, ÖNÜNDEN AYRILAMADIKLARI VİTRİN. · i ~rr~n~~ 

Sergideki tezgahında çalışan sanatkar 

Dün tatil günü olmamuına rağmen 
Elifleri ve küçük sanat sergisini ka
labalık denecek derecede çok halk gez
aıittir. Geniş Sergievi salonunun her 
yeri ayrı bir zevk damgası taşıyan za -
rif bölmelerinde teşhir edilen eşya vit
rinleri önünde sıralanan seyirciler uzun 
aıfiddet buralardan ayrılamıyorlardı. 

Bilhsasa bayanların şiddetle alaka
aını çeken elişleri, broderi dantel, 
Antep işi, pcntür vitrinlerinin önü hiç 
boş kalmıyordu. 

Geniş bir bölmeyi çevreliyen loca -
lara ayrı ayrı yerleştirilmif mankenle
rin üzerlerindeki roblar, tayyörler, man
tolar, yalnız makasın ve elin değil, ka
fanın ve zevkin de işleyerek vücud ver
Cliği zarif modeller, hiç eksilmeyen kibar 
bir seyirci kafilesini kendilerine çek -
tnekte idiler. 

Eskişehir taşından yapılmış eşya 

vitrini de ince bir zevkin ve ömür tör -
püleyici bir çalışmanın çeşidli örnekle
rini göz alıcı bir §Ckilde seyircilere su
nuyordu. 

Eskişehir tatından yapılan işleri bir 
çoklarımız İstanbul yolculuklarımızda 

Eskişehir istasyonunda, kara parmak -
lık önünde sıralanan işportalarda gör
düğümüz ağızlık, tesbih .kolye, kemer, 
krizantem gibi, ıenelerdenbcri değişmi
yen çeşidlerden ibaret sanıyorduk. Hal
buki sergide gördüğümüz örnekler, bu 
yumuıak maden ile ne güzel eserler 
ıncydana getirilebileceğini ve getirildi
lini isbat ediyorlar .• Güzel ve sanatki
ıane i'lenmi' bastonlar, çiçekler, yu
murtalıklar, pudrahklar tuvalet billur
ları, her biri üzerinde haftalarca. belki 
aylarca iı!enilmiş, özenilmif, göz nuru 
Clökülmü' eserlerdir. 

Sergie, şapka, ayakkabı vitrinleri 
8niinde duraklıyan meraklılar buralar-
4!a teşhir edilen mod~lleri büyük bir 
alika ile tetkik ediyorlardı. 

Önünde en futa kalabalılC toplayan 
Titrin, bebekler vitrini idi. Elinde se
peti ile elma satan Sabancalı kadın, şem
aiyeıi topuğuna bağlanmıJ, elinde boş 
tişesi küfelik sarhoJ, tablasının ba,ın. 
da bağırarak simit satan simitçi, yu -
murta satan köylü, köpeği ile avdan dö
nen avcı ayrı ayrı dikkati çeken ve çok 
snuvaf fak olmuş sanat eserleridir. 

Bebekleri geçtikten sonra sola raıt
lıyan ve güzel, tatlı bir bahar manzara
sı hissini veren yapma çiçekler ve sağ
daki ince bir zevk mahsulü J ile işlen
miş rengarenk kadın çamaşırları vit
rinlerini geçtikten sonra dedelerimizin 
i~erine ayrılmış olan tarihi eserler sa
lonuna geçiyoruz. 

Salonun daha methalinde bugün an
cak son ustaları yaşayan tiitk sanatı oy
macılık, teznibcilik, cildciliğin şaheser 
CSrnekleri ile karşılatıyoruz. Bunların 

yanında, türk çiniciliği hakkındaki mu
kayeseli ve örnekli tablo bize 868 den 
1668 senesine kadar sekiz asırlık çini
cilik tarihinin başlangıcını, yükselme, 
tevakkuf ve inhitat devirlerini gösteri
yor. Bu örnekler karşısında bilhassa 
964 - 1557 yükselme devrindeki eserleri 
görünce takdir duymamak elden gel • 
miyor. Tevakkuf ve inhitat devrinin 
iSrnekJerindeki mevzu darlığı, çizgi 
ihenksizliği, boyalardaki monotonluk 
ve cansızlık bu güzel sanatın kurban git· 
tlği ihmali bütün acılığı ile gösteriyor 
•e ihtiyarsız olarak insanın dudakların
dan hasretli bir (yazık! .. ) sözü çıkıyor. 

Tarihi eserlere ayrılan büyük salon, 
etrafını çeviren büyük vitrinlerdeki 
paha biçilmez eserleri ile bir divanha
ne manzarası vermekte ... Burada teş -
bir edilen 207 eserin 6 tanesi Ankara 
Etnografya müzesinden, diğerleri türk 
• islam asarı ve Topkapı müzesinden 
getirilmiştir. Bunların içinde elmas ya
zı takımları, altın ve fildişi işlemeli 

Serginin alt katında işliyen tezgah
lardan biri 

C\}'nalar, işlemeli ve kabartmalı gümüş 

cezveler, sefer tasları, gümüş leğen ib
rikler, tepsiler, yemek takımları, şam
danlar, sayılı ustaların ellerinden çık· 
mış kitab cildleri, altın tel ile işlerunit 
dibadan kaftanlar, zerduz işlemeli ku
şaklar, altın kakmalı kilidler, 16 ve 17 
inci asra aid Upk, Bergama, Ladik, 
Gördes, Kula ipek halı ve seccadeleri, 
mozayikli, fildişi itlemeli, altın ve gü-

mü' kakmalı, savatlı tüfekler, taban -
calar, kalkanlar, ok ve yaylar, kılıçlar, 
pala ve yataganlar önlerinde ayrı ayrı 

durulacak ve insanı geçmişin sanat ha
yatı hakkında düşündürecek maddi ma
nevi değerleri çok yüksek eserlerdir. 

Alt kat salona iner inmez insanı 

ilkönce neşeli çocuk sesleri kar§llıyor. 

ve derhal vitrinleri görmeden hükmü
müzü veriyoruz: oyuncaklar kısmı bu
radadır. Geniş bir dairenin yarısını çev
reliyen sıra vitrinlerin içinde yavrula

rın sevinçlerine sevinç katacak neler 
yok ki 1. yukarı kat vitrinlerin önünde 
çok bir şey anlamadan duran ve canları 
sıkılarak annelerinin, babalarının etek
lerinden (haydi gidelim) diye çeken yav
rucuklar buradan bir türlü ayrılmak 

istemiyorlar ve bulsefer de anneler, ba
balar (haydi gidelim) diye onları bu -
radan uzaklaştırmak istiyorlar. Çünkü 
yavrucuklar vitrinlerde gördükleri her 
oyuncak önünde : 

- A ... ne güzel. 

hayret ve sevinç nidasından sonra 
içten gelme bir istekle: 

-Baba .. bunu bana alsana ... dileğin
de bulunuyorlar ..• 

Alt salon, daha fazla el ile işlenen 

küçük sanatların muhtelif şubelerinin 
yapılış ve çahşış usullerini gösteren 
bir atölye halinde .. Sayıları, bugün ÇC'k 
azalmış kehribacılığa, oymacılığın.tez -
hib aanatının, fildişi işlemeciliğinin us-
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B. Ruzvelt ezici bir zafer kazandı 
Politika 

bir 
mahfil leri; B. 

surette devam 
Ruzveltin eserine enerjik 
edeceği fikrindedirler' 

(Baıı 1. inci sayfada) 

yeniden dört sene müddetle cumhur 
bafkanı ıeçilmiştir. 

Seçim ıükun içinde geçti 
Nevyork, 4 (A.A.) - Dün cumhur 

reis intihabı için seçim bürolarına gi
derek rey verenlerin miktarı pek çok 
idi. İntihaba, memleketin her tarafmda 
saat altıda başlanmıştır. Nevyorkda, Şi
kogada ve diğer şehirlerde halkın yüz
lerce metre uzunluğunda sıra teşkil et
mekte oldukları görülüyordu. 

Her tarafta sükun hüküm sürmiiştür. 
Hava, müsaid idi. 
İtfaiye efradı ve belediye müstahdimi
ni ile b'irlikte intizamı temin edebilme
leri için bütün polis memurlarının izin
leri geri alınmıştır. 

l lk rakamlar 
Nevyork, 4 (A.A.) - Dün gece ya

rısı Nevyork saati ile B. Landonun yal
nız dört hükümet dahilinde yani Men, 
Hampsir, Vermont ve Vioming'de on 
beş intibah dairesinde başta gelmekte 
idi. B. Ruzvelt, diğer kırk dört hükü
met dahilinde 516 intihab dairesinde 
başta gelmekte idi. 

Gece yarısı sayılmış olan dokuz mil
yon reyden B. Ruzvelt, 5.493.124 ve B. 
Landon, 3.078.112 rey almışlardır. 

B. Ruzveltin ezici muvalf akiyeti 
Nevyork, 4 (A.A.) - B. Ruzveltin 

kazanmış olduğu muvaffakiyetin ezici 
olduğu anlaşıldıkca Nevyorkdaki nüına· 
yişlerin coşkunluğu artmıştır. 

Nevyorkda hiç bir hadise olmamıştır. 
Eyaletlerde ve bilhassa İronto "Ohio,, 
da bazı hadiseler olmuş ve bir münaka
şa esnasında bir kişi ölmüştür. Faltvik 
"Kontuki., de de bir müntehib, bir po
lis memurunu öldürmüştür. 

"'"' * 
Vaşington, 4 (A.A.) - Siyasal mah-

filler B. Ruzveltin seçim muvaffakiye
tinden s~nra politikasına artık gelecek 
seçim mücadelesini göz önüne almaksı
zın devam edeceğini bildiriyorlar. Çün
kü, mevcud ananeye göre bir reisi cum
hurun üçüncü defa seçilmesi varid değil· 
dir. B. Ruzvelt sosyal reform progra
mını ve endüstri ve tarım kontrol ted
birlerini enerjik bir surette tatbika de
vam edecektir. B. Ruzvelt aynı zamanda 
milletlcrarası ticaretin ihyası, gümrük 
engellerinin azaltılması ve paraların is
tikrarı sahasında daha faal bir hattı ha
reket takib edecektir. Keza, milletlerara
aı bir silahsızlanma anlaşmasını tahak
kuk ettirmek için de çalışacak ve fakat 
bu hususta, Avrupadaki vaziyeti aydın
lyatıncaya kadar, ihtiyatlı davranacak
tır. 

B. Landon B. Ruzvelıi tebrik etti 
Nevyork, 4' (A.A.) - Cumuriyetçi 

namzed B. Landon, cumur başkanı B. 
Ruzvelt'e aJ&ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

"Ullıs reyini verdi. Şimdi her ame
rikalı bu karara uyarak memleketin se
lameti için elele verecektir. Bu, demok
rasi prensipidir . En samimi tebrikleri
mi kabul buyurunuz." 

Cumhuriyetçi Herald Tribün gezetc
si, B. Ruzvelt'in muavffakiyetini büyük 
bir şahsi zafer ve itimad reyi olarak te
lakki temektedir. 

B. Rıızvelı çok memnun 
Nevyork, 4 (A.A.) _ Aylesi ve sa

mimi dostlan ile birlikte sayfiyesinde se
çim neticesini bekliyen B. Ruzvelt Ame
rika tarihinin en büyük seçim muvaffa.. 
kiyeti olan bu neticeden dolayı çok mem
nun olduğunu söylemiştir. 

taları burada hem işlerini te~ir edi· 
yorlar, hem çalışıyorlar 

Sergideki bellibaşlı sanat şubeleriy-
le bunlann çalışma şekilleri, bugünkü 
ihtiyaçları hakkında alakadarlarla yap
tığımız görüşmeleri srrasiyle yazacağız. 
Yalnız burada şu kadarını seyJiyelim ki 
sergi hakikaten muvaffak olmuş bir 
eserdir ve insan, vitrinlerin önünde çok 
durmadan §Öyle bir dolaşma ile ancak 
bir saatta gezmesini bitirebildiği sergi
den çıkarken " elişlerinin yarattığını 1 
büyük endüstrinin ürettiğine" ve (tür
kün sanat dehasına boyun eğmemit 
malzeme) olmadığına iman ediyor. 

Nevyork, 4 (~.A.) - Son alınan ne· 
ticelere göre Ruzvelt en az 45 ve h,attl 
46 devlet içinde ·ekseriyeti yani 523 rey 
kazanacaktır. cumhuriyetciler ancak 
Men ve Vermutta tutunabilmektcdirler. 

Bu netice en nikbin demokratların bile 
tahminini geçmektedir. Mesela netice· 
leri daima hakikate en yakın bir suret• 
te tahmin etmekte olan Littereri Dayest 

gazetesi dahi büyUk farJa 80D Uç 1ia!ta 
zarfında kamoymm birden bire RuzveM 
lehine çevrilmesi ile izah etmektedir. 

Nevyorkta vali Lchmann tekrar se
çilmiştir. Yeniden seçilecek 32 valili~ 
ten 24 ünü demokratlar kazanmışlardır.. 
Cumhuriyetçilerin merkezi olan Fil .. 
delfia şehri bile ilk defa olarak demoltr 
rat namzedine reyini vermiştir. 

B~ı\LKANLARDA SUI~H 

B. Stoyadinoviç, hulgar kıralına Ankara 
• • • 
zıyaretınm neticelerini bildirdi 
(Başı 1. inci sayfada) 

çin Balkan milletleri arasındaki bağla
rın kuvvetlenmesi maksadiyle yaptığım 
Ankara ziyaretinin neticelerini kendi· 
sine bildirdim. Biz Balkanlılar da Av
rupa sulhu eserine iştirak etmekteyiz. 

Gerek kırat, gerek dostum başbakan 
Köscivanof ile yaptığım mülakatlarda 
Bulgaristanda sulhçu bir müfekkire
nin mevcud olduğunu büyük bir mem
nuniyetle müşahede eyledim. Bulgari&
tan ile Yugoslavy<l arasındaki doğru -
dan doğruya münac;ebetıtre gelince, bu 
münasebetlerin çok m\.ıkemmel şartlar 
içinde inkişaf ettik le·. ;ni söylemekle 
bahtiyarım. Bu mün.ıLchetler hiç bir 
zaman şimdi oldıığıt k<.Öar müsaid ve 
dostça olmamıştır. Ankara ve Kırişçin 
ziyaretleri bende mi:sı:ıkbel Balkan iş 
birliği hakkında en müsaid ümidler u
yandırmıştır. Balkan milletlerinin bü · 
tün sahalarda daha :n~sud ve daha fe· 
yizli bri atiye mazhar olacaklarından e
minim. 

B. Stoyadinoviç Rulgaristandan 
ayrıldı 

Sofya, 4 (A.A) - K-.r.al Borisin mi· 

safiri oldukları Kırişçin malikanesindeıı 

bu akşam saat 21 de "iönen yugoslav 

başbakanı ile Madam Stoyadinoviçin ve 
Bulgar başbakanı Koseivanofun bulun• 

duğu hususi tren Sc!y:ı istasyonuna 

gelmiştir. Yugos~av • \.'·..ılgar başbakan .. 

larını karşılamaya g~len zatlar arasın· 

da hükümet erkanı ile 1 tirkiye, Roman• 

ya, Yunanistan, Çekoslovakya diploma

tik mümessilleri bulunmakta idi. B. Sto

yadinoviç, resmi §ahsiyetlerle kısa biı: 

mülakattan sonra aynı trenle Yugo&e 

tayaya harekte etmiştir. Bulgar başba• 

kanı ile zevcesi B. Stoyadinoviç ve zev• 

cesine Dragoman istasyonuna kadar re• 
fakat etmişir. 

B. Stoycidinoviç Bclgrada vardı 

Belgrad, 4 (A.A.) - Başbakan Sto

yadinoviç bu sabah saat dokuzda An· 

kara seyahatinden dönmüş ve bütün hil· 

kilmct erkanı, Balkan antantı ve küçl\li 

antant elçileri ve dıf işleri bakanlığı 

yüksek memurları tarafından karşılan• 
mıştır. 

Başbakannnız ve Dış Bakanımızla B. Stoyadinoviç 
arasında verişilen telgraflar 

Yugoslavya başbakanı ve dış işleri 

bakanı Dr. Stoyadinoviç, Türkiyeden 
ayrılırken Edirneden B~şvekil İsmet 
İnönüne aşağıdaki telgrafı göndermiş

tir: 

"Doste ve müttefik memleketi terke· 
derken türkiyenin her tarafrndan bana 
karşı gösterilen bu derece hararetli 
hüsnü kabulden mütevelJit derin min
nettarlık hislerimin kabulünü ekselans
larınrzdan rica ederim. Eksel§ns Reisi
cumhur nezdinde çok büyük sedaka
time tercüman olmanrzı, ekse13ns ve a
ziz dostum, sizden rica ederim. Dost 
ve müttefik memleketlerimizi birbiri
ne bağlryan sarsılmaz dostl11tun bu y~

ni müşahedesi, mi11et1erimizin refahı 

için en emin garantiyi teşkıl etmekte
dir. Türk milleti i<;in, candan rebth ve 
saadet dilerim. Bayan ismet lnönü hak· 
krndaki hürmetkar tazimatımla birlik· 
te en dostane hissiyatımı kabul buyu
runuz, aziz dostum. 

Başvekil İsmet İnönü aşağıdaki tel
grafla Dr. Stoyadinoviçe cevab vermif· 
tir: 

"Ekselansrnrzrn telgrafı, türk - yu
gosla\• dostluğunun ve ittifakınrn, bun
ları akteden iki büyük mill'etin kalbin
de olduğu gibi bizim kalplerimizde de 
ne derece büyük bir yeri olduğunu bir 
kere daha bana gösterdi. Türkiyede si
ze gösterilen hüsnü kabul, aziz başba
kanrm ve dostum, ziyaretinizin daha zi
yade alevlendirdiği derin hissiyattan 
doğmuştur. Memleketinize selametle 
avdet hakkrndaki temenniyatımı arze
derken, bu fırsattan bilistifade, şahsi 
temasımızdan ne derece mesud olduğu
mu ve bu teması tekrarlamanrn benim 
için ne kadar şayanr memnuniyet ola
cağını .bildiririm. Refikam ve ben, Ba
y;n Stoyadinoviçe hürmetkar ve çok 
dostane bissiya~ımızı arzederiz. ( A.A.) .. "' 

Yugoslavya Başbakanı ve dış işleri 
bakanı Dr. Stoyadinoviç, Türkiyeden 
ayrılırken Edirneden Hariciye vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Arasa aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

"Güzel vatanınızı terketmeden evel, 
Türlu'yede bana karp gösterilen hara-

retli hüsnü kabulden dolayı Ekselansı· 
nrza teşekkür etmek isterim. Bayan Sto
yadinoviç ve ben, bu seyahati hiç bit 
zaman unutamıyacağız. Bayan Rüşta 
Arasa karşı olan hürmetkar tazimatım· 
la birlikte size karşı olan çok dostane 
hissiyatımı kabul buyurmanrzı rica eo 
derim, Ekselans ve aziz dostum. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras Dr. Stoya. 
dinoviç'e aşağıdaki telgrafla cevab ver~ 
miştir: 

"Sizin burada bulunuşunuzdna mu .. 
tevellit büyük zevki yenilemiş olan tel
grafınrz, bende ifadesinden aciz bulua• 
duğum bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Memleketlerimiz arasında dostluk ve 
ittifakın tam ifadesi olan şahsi dostlu• 
ğumuza daima sadık olarak, Ekselansı· 
nrzdan Yugoslavyaya selametle dönm~ 
niz hakkındakren har temenniyatımr 

kabul buyurmanızı rica ederim. Refi• 
kam ve ben, sizin için şahsi muvalfaki· 
yetler ve çok zarif dostumuz Bayan 
Stoyadı'noviç için de saadetler dileriz 

(A.A.) 

Başbeıke 

PAMUK İŞLERi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Bilhassa elyafının uzunluk, elestiki
yet ve düzgünlüğü asıl Klevlandm 
aynıdır. 

935 yılında elde edilen bu ronuç 
yalnız mahsulün kalitesi bakımm .. 
dan değil, dönümünden elde edilen 
netice de lehtedir. Bu ümit verici ve 
sevindirici netice bizi içinde bulun· 
duğumuz 936 ydmda aekiz yüz dö
nümlük daha genit bir saha üzerin
de işe ba§latmıttır ki, onun da so
nuçlarım eyluldenberi tarlatmdan 
sevinçle devtinnekteyiz ! oldukça ge
oit ve mukayeseli yapmakta olduiu
muz pamuk ziraati sonuçlarmı, Ulus 
sütunlramda, pamuk i'1erimiz hak • 
kında, vakrt buldukça yazacağım, 
yazılar arasında pamuk işleriyle illi
lileri tecrübelerimizle alikalancbr
mak için sırası geldikçe yazdacaktır. 

Kastamonu Mebusu 
T.COŞKAN 
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, SONTES~lN 1936 PE ŞEMBE 

ANKARA LEVAZIM AM1HLİG1 
SATIN ALMA KOMİSYONU ILANLARI 

! LAN 
1 _ Ankara harb oknrlan ihtiyacı icin 5000 kilo ayva 7. ikinci teş

rin 936 tarihine mtisadif cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. . ·-· . 

2 _ Şartnamesi her gün levaz m amırlıgı satın alma komısyo-
nunda parasız görülebilir. . . 

3 - Ayvanın tutarı 500 lira olup muvakkat temınatı 37 lıra 50 
kuruştur. .. .. 

4 - İste':liler:n belli gün ve saatte kanunun 2, 3. uncu mad.dele-
rindeki vesika ve teminat r.n"'kbuzlan ile komisyona gelmelerı. 

(1488) 2-5129 

BİLİT 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 581000 
kilo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 84245 lira fiat biçilmiş-
tir. • 

3 - İhalesi 14.11.936 tarihine müsadif cumartesi günü saat 10 
da Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla • 
taktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları otan 5463 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko· 
misyonumuza müracaat etmeleri. (1531) 2-=:.5172 

!LAN 

1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 123000 
kilo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 17835 lira fiat biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 13-11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Ça
nakltale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat cvel teminat aks;aları olan 1338 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesi'~aları ile 
komisyona müracaat etmeleri. (1528) 2-5169 

1LAN 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 306000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 44370 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 13-11-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Ça

nakl.ale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat altçaları olan 3328 

lirayı ve ihale karıununun 2, 3 üncü maddelerimleki vesaik ile ko • 
'llisyonumuza müracaat etmeleri. (1530) 2-5171 

1 LAN 
1 - Miistal1kem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalc zarf ile 332000 

kilo un satı:ı al nacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48140 lira fiat biçilmiştir 
3 - İhalesi 12.11.936 tarih perşembe gün ve saat 15 de Çanakka

le müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 3611 

Jirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
o;aat evvel komisyona müracaat etmeleri. (1529) 2-5170 

İLAN 

1 - Amac;ya garni7onıınun senelik ihtiyacı icin alınacak olan 
221000 kilo ekmeklik unu kapalı e\.,,iltmeye konunlmuştur. Tah
mini bedel 30940 liradır. 

2 - $artnamcsi alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 10 11/ 1936 sah günü saat 15 de Amasya'da alay 

idman yurdunda yapılacaktır. . 
4 - Muvakkat teminat 2320 lira 50 kurastur. 
5 - İsteklilerin maliye ma ~hu rn veya L~nka makbuzu ile ko-

'"OiS) ona müracaallarr. (1542) 2-5181-

İLA T 

1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 80000 kilo odun 8250 kilo bul
gur 16-11-936 nızartesi günü raat 16 da ihalesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin odun için 90 liralık bulgur isin 56 liralık temi· 
natı muvakkateleri ile garnizon komutanlı~t arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler ilk teşrin nihayetine kadar 
Ankara Sarıkışla arkasmdaki ordugahda bulunan kıtaat satın alma 
komisyonuna mi.iracaat ve ikinci teşrin günleri Poltlida garnizon kı· 
~aatı satın alma komisyonuna müracaatları. (1585) 2-5259 

t LAN 
1 - Ankara harb okullarının ihtiyacı iccin 120000 adet yumurta 

d : 1·inci teş. 935 tarihine müsadif cumartesi günü saat on birde açık 
ekwiltme ile alın2caktır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda her gün parasız görülür. 

3 - Yumurtanın tutarı 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 
lir. lır. 

4 - fstekliier kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te-
0minat nıakbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1624) 2-5322 

t LAN 

Piyade 40. ıncı alayın 206 kiloluk sığır eti mukabilinde 16. 8. 936 
Ta. ve 738543 sayıda vermiş olduğu ayniyat tesellüm makbuzu mü~ 
te~hhidi tarafından ziyaa uğratılmış olmasından hükmü kalmadığı 
~ıan olunur. (1625) 2-5321 

t LAN 
1 - Müsthakem mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un kapa

lı z rfla alınacaktır. 
2 - İhalesi 20.11.936 cuma günü saat 16 da İzmirde Kışlada 

müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu bedeli 26378 lira 5 kuru~ ve muvak· 

'<at teminatı 1978 lira 41 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
fstiyenlere 130 kuruş mukabilinde şartnamesi verilir. . 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerdekı 

şartnamesinde yazılı vesikalarile birlikte teklif mektupları ihale sa
'\trndan en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(1Cı26) 2-5320 

t LAN 
1 - Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için açık eksilt -

me ile münakasaya konulan 3200 kilo sade yağına istekli çıkmadı • 
ğından 12. ikinci tşerin tarihine müsadif perşembe günü saat onda 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Sade yağın tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 lira· 
dır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 üncü maddele
rindeki vesika ve teminat makbuzlariyle Ankara levazım amirliği 
6atın alma komisyonuna gelmeleri. (1614) 2-5319 

!LAN 
1 - Kırıkkale Askeri sanatlar mektebi için açık eksiltme ile mü

nakasaya konulan 1500 kilo zeytin yağına istekli çıkmadığından 
12 ikinci teş. 936 perşembe günü saat on birde eksiltmesi yapıla· 
caktrr. 

2 - Zeytin yağının tutarı 975 lira olup muvakkat teminatı 73 li
ra 13 kuruştur. Şartname her gün parasız komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat makbuz!arile beraber Ankara levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1615) 2-5318 

ULUS SAYFA 7 
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= SUMER BANK= 

Bir verirsen hi~. kazanabilirsin. Birini kaybedersen paran hel>a at~ 
mıınut.~ır. ~~ ~uzlerce. vatanda91nı zengin etmit hem de yurdu • 
tıun,goklerıne hırkaç fılo katmı• olursun. Bu yüzlerce zen · d 
iri · · d · 1 T eın en ._ rının e aemn o mıyacağmı kim iddia edebilil'. 

1 İKİ YAVRUCUK 1 
-----~---

Ankara P. T. T. 
Basmüdürlüğünden: 

' .k. Ankara Telefon Şebekesi ihtiyacı için alınacak 4000 tane ı ~ 
delikli beton k~nk açık eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bed~lı 
5000 muvakkat teminat 375 liradır. Buna ait şartname Bş. Md.luk 
yazı işleri bürosund~ h~r gün görülebilir. . .. .. 

İsteklilerin 9 ikıncı teşrin 1936 pazartesı gunu saat on beşte 
2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve teminatlariyle birlikte Başmü· 
dürlüğümüz binasında Müteşekkil Komisyona müracaatları. 

(1541) 2-5183 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı · 

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

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

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

!stiyenler bu evrakı 72 kuruş bedel mukabılınde Yapı İ~lerı U. 
Müdürlüğünden alabilirler. 

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

4 - Eksiltmeye girebılmek ıçın talıblerın 1087 lıra 32 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la· 
zımd·r. İsteklilerin teklif mektublarmı 3 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saatevveline kadar komisyon Reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. 

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

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

33 kuruş keşif bedelli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. . 

Eksiltme 9 • ikinci teşrin - -936 pazartesi günü saat on beşte ıl· 
baylık makamında toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

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

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

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

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

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

Tavukçululc Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Müessese önündeki 172 metre murabbaı beton yol pazarlık sure
tiyle tamir ettirilecektir. İsteklilerin 6 • ikinci teşrin 936 cuma gü
nü saat onda Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohum Islah Enstitü· 
sünde toplanacak komisyona baş vurmaları. {1640) 2-5330 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Ankarada Tülice mahallesinde hükümet caddesinde kain Şişko· 

zade apartımanı namiyle maruf ve evvelce altında merkez kıraatha
nesi bulunan apartımanın Ankara İcra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunca 17.11.936 salı günü saat 14 de kati arttırması yapıla
caktır. 

Bu gayri menkulü alacak olanlara, arzu ettikleri takdirde, ban
kamızca takdir edilecek kıymetin o/0 50 sine kadar ikrazatta bulu • 
nulabilecektir. ( 1638) 2-5326 

§ Umumi Müdürlüğünden: ~ - -- -- -= Liselerin 1930 • 1936 mezunlarından imtihan ile = - -= 25 - 30 memur alınacaktır. =-======-= İmtihan 25.11.1936 çarşamba günü yapılacaktır. = Matbu izahnamenin Ankarada umumi müdürlük-
- ten; İstanbulda Sümer Bank şubesinden ve diğer ma-
- hallerde Sümer bank müesseselerinden istenmesi ilan 3 
=: olunur. 2-5279 =: 
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Jandarma Genel Komutanlığ-ı 
AnJ\:ara Sabna1ma 

Komisyonundan: 
Bir tanesine yedi yüz elli kuruş değer biçilen yüz yetmiş iki bat· 

taniye 16-11-936 pazartesi günü saat onda açık eksiltme ile satın alı• 
nacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek eksiltmeye girmek 
istiyenlerin doksan altı lira yetmiş beş kuruşluk teminat makbuz ve· 
ya banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları, 

(1582) 2-5258 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden : 

Hastanenin kulali, boğaz, burun şubesine muktazi mikdar. cinsi 
ve tahmini fiatiyle eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşağ:da 
yazılı alatr tıbbiye 26 - T. evvel • 936 tarihinden 9 • T. sani - 936 ta
rihine kadar on beş gün müddetle eksıltmeye konmuştur. 

Şartname ve listeleri Ankarada Nümune hastanesinde ve İstan • 
bulda Sıhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 9 • T. sani - 936 pazartesi günü saat onda Ankarada nU .. 
mune hastanesinde yapılacaktır. 

Şartnamenin: A, C, D ve E. fıkralarında yazılı kıymetleri temi• 
nat olarak vermek istiyenler bunların aynen komisyonca alınması 
yasak olduğu cihetle bunları daha evvel bir malsandığına yatırara1' 
makbuzunu ibraza mecburdurlar. (1512) 2-5178 

Muvakkat teminat 
Lira 
5000 

Mikdarı 
313 kalem 

Lira 
375 

Cinsi Eksiltme şekli 
Kulak, boğaz ve Kapalı barf 
Burun aletleri. 

Kapalı zarf usliyle eksit me ilanı 

Antalya Nafia 
Müdürlüğünden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Antalya lise ve pavyonu binası 
kargir ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaatrdır. 

Tahmin edilen bedel (30615) lira 75 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnamelCr ve evrak şunlardır. 
A. Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projcsci 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E • Hususi şartname 
F • Keşif hülasasr cetveli 
G • Projeler. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrak'ı Antalya Nafia Müdürlü .. 

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

Antalya Nafia Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2296 lira 18 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalraı haiz 
olup getirmesi lazımdır. 

Nafia Vekaletiden-alınmış yapı müteahhitliği vesikası ve yap .. 
tığı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektuplerı yukarıda (3) neti maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getiri .. 
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2419) 2-5186 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara vilayeti Hipodromunun birinci mevki yeni tribün lokan

ta. salonu tadilatı 16 - Teşrinisani - 936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de vilayet binasında toplanan daimi necümence ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşfi 3862, tc· 
minatı muvakkatesi 290 liradır. İsteklilerin banka mektubu ve ya -
hut hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlarla ve bu işe 
ait olarak vilayet nafıa müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesi
kasiyle yukarda yazılı gün ve saatte daimi encümene gelmeleri. 

Bu baptaki keşif evrakiyle şartnameleri görmek istiyenlerin her 
gün nafıa müdürlüğüne müracaatları. (1589) 2-5250 

Ayvalık Belediye Reisliğinden: 
Ayvalıkta Cümhuriyet 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 (12.000) lira 
üzerinden olacaktır. 

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

Müsabaka 10 kinunuevvel 1936 ya kadar devam edecektir. 
Taliplerin o güne kadar malret ve projelerini belediye reisliğin• 

vermeleri il~n olunur. (2619) 2-5294 

Çanakkale Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

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

Muvakkat T. 
858 L. 25 

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

pazartesi 

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

3 - Müracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. 

Ankara, 

2-5212 
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Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

•• . 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

t'ru~!M liığin timsali olan ('.B markasını arayınız 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye koeulan iş (Dördüncü U. Müfettişlik mınta

kası dahilinde takriben 102 Km. uzunluğundaki Elaziz - Plür yo
lunun teaviyei türabiye. snıai İ!Jıalat ve makadam şosa inpatıdır. 

Bu i•terin tahmin ecWea bedeli (500.000) liradır. 
2 - Bu işe aid ,arın.meler ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C • Bayındırlık itleri gene) şartnamesi, 
D • Tesviyei türabiye. şose ve kirgir intaataldair fennt şartname, 
E • Hususi prtname,_ 
F - Silsilei fiat cetveli, 

G • Taı, kum, ıu graiiğt 
lstiyenlerin bayındıdlk işleri genel tartnameai ve fennt tartna

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

3 - Vahit fiatlarında zam yapılan inpatm eksiltmeli 10-11-936 
tarihinde sah günü saat K'4e Elazizde Tunceli nafıa müdürlijğü bi
:auında yapılacaktır. 

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

teminat vermesi ve bund9n başka Ticaret odası veıikasını ve Nafıa 
Veldletinden istihsal edilmiı yol ve teferruatı müteahhitliii ehli -
yet vseikasını haiz olup ghtermesi lbımdır. 

6 - Teklif ~ktuplau yukarda 3 üncü maddeed yazılı saate ka· 
dar gelmig olması ve dı, zarfı mühür mumu ile iyice kapatılmı• ol
.. u lbımdır. Postada olacoak gecikmeler kabul edilmez. (1598) 

2-5268 ,.. . 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Akçe Jioyunlu tuzlasında metruk 14 gölün ke,ifnameai veçbile 
eaılı tamiratı ,artnamesiyle münakasaya konulmuııtur • 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli muhamminin yüzde yedi bu· 
~uğu olan 116 lira 93 kuruş muvakkat teminat paraliyle birlikte 
6-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada bankalar caddeıınde inhi
urlar bqmüdürlüğünde toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri 
llh olunur. (14441) 2-5071 

M. M. Vekileti 
Deniz Merkez Satm Alma Komisyonundan 

Ton Cinai Tahmin bedell Münakasa gilnil Saati 
600 Muot 9600 7·11-936 11 de 

1000 Kardif Jdhnlril 11160 7-11-936 11,30 da 
1 - Tonlariyle talmıiıt bedelleri yukarda yazılı Mazot ile Kardif 

k&nürünün pazarlıkla miiaakasaları hizalarında yazılı gün ve aaat• 
te Akarada Milli Müdafaa yekileti binasındaki komisyonda yapıla
caktır. 

Z - Şartnamesini JrÖrmek istiyenlerin her gün münakaaasına it
tirak edeceklerin de hizalarında yazılı gün ve saatte komisyona mü· 
racaatlarL (1634) , 2-5324 

Tavukçuluk Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

Tavukçuluk Enstitüsü için iki kütüphane ve bir masa pazarlık 
ıureiyle yaptırılacaktır. İsteklilerin 6 - ikinci tegrin • 936 cuma gtl
ııü saat onda Keçiören yolu ~erinde Ankara Tohum Islah Enstitü· 
eiinde toplanacak komlayena bat vurmaları. (1639) 2-5329 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

tskin Umum Müdürlüğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerlettlrilen giSçmenler için fen

ni prtnameai dahilinde (5000) adet pulluk imali ebiltmeye ko-
nulmuttur. 

Bu pulluklara ait fenni ve idart şartdameler Ankarada lakin u
mum müdürlüğünde ve utanbulda iskan mildilrliliünde mevcut o. 
Jup talihler resmi tatil giakıi hariç olmak üzere her liin aaat do• 
kmdan on yediye kadar ba pl'tnameleri alabilirler. 

a-PuarJılda ihalenin 10-11-N& lab_.entt aat ıs basüta Sıb-
lıat Velrilethıde buaust Uaııiıyonda yapıJacaiı. (lGOO) z-5267 

Nafia Vekaletinden: 
16 - birinci kinun - 936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Na

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

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı uç hra mukabılınde Ankara
da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 4250 liradır. 
isteklilerin teklif mektuplarmı Nafıa Vekaletinden aJınmı• mü

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

(1565) 2-5256 

l tıe•A";:ERI FABRiKALAR UMUM MUDURLUGO 1 
SATIN AL~A KOMiSYONU iLANLARI 

YEVMİYE 15 - 25 KİLO SIÔIR ETi 

Tahmin edilen b~delı 0218) lira ~75) kuruş olan yukarda mik -
darı ve cinsi yazılı etin Askeri fabrıkalar umum müdürlugü satın 
alma komi,syonunca ı 7-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de. açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Taliplrein muvakkat teminat olan (91) lira (41) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1592) 2-5255 

Maliye Vekale~inden: . 
7-11-936 tarihinde pazarlıkla ~12 lira 50 kurut ke,ifli Çankayada

kt ~araj binası tamir ettirilecektır. 
İsteklilerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. (1607) 

2-5284 

Adlive Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz mahkemesi_yJe v~~let memurlarına resmi 

mesai saatleri haricinde şartnamesı mucıbınce kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usuliyle kiraya verile~~ktir. A~tırma 2~.11.936 cuma günü 
saat 15 tedir. Bir senelik bedelı ıcar 60 lıra tahmın olunmu9tur. Mu-
vakkat teminat ise 4 lira 50 kuruştur. isteklilerin bu ite ait olan tart• 
nameyi görmek üzere hergün vekilet le.azını müdürlüğüne ve ar• 
tırma iÜnü 4 lira 50 kuruşl':~ .~uvakkat te~i~.at mak~uzu i~e bir· 
likte adliye levazım müdürlugu odasında mutegekkıl komısyona 
mürac.aat etmeleri ilan olunur. (1642) 2-5331 

1 ANKARA BELEDiYE REISl.JGI ILANl..ARı 1 
İLAN 

1 - itfaiye memur, ıoför ve mürettebat _i~in ya~t~~ılaca~- ~5 
takım elbise ve kasket için verilen bedel haddılayık gorulmedıgın• 
den eksiltmesi on gün .uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1087.5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (81,5) :ı dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

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

Daima sabit 
Dalına tabii 

Juvantin 
saç boyalan 

..., 
lngilb &muk ecsaneai llbo

ratuvarlannda hazırlanan Ju'Vb
tln saç boyaları musur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
uçlan tabii renklerini bahfeder. 
Juvantin ~ boyalan kmma1 ve 
liyab olarak iki tabii renk tlze.. 
rinde tertib edilmiıtir. 

Kiralık ev 
Yenişehir Demirtepede, bah

çe içinde büyük salon, dört oda 
aynca bodrumda odalar, 11:araj 
(üç ay içinde ve mobilya ile de. 
verilir) kira11 ayda (150) ylizellı 
liradır. Saat 5/5 ila 9 araamda 
2594 No: telefon etmeleri 

1-5282 

ZAYt 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağı ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde 
kendisine müracaat, 2-5328 

KİRALIK DAiRE 
Sarıkögkte B. Mecdi apartma

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

ZAYİ 
1329 yılında Mucur ilk ob

lundan aldığım ,ehadetnamerni 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

322 No. da kayıtlı İbrahim 
oilu Ahmet Kızım 

2-5325 

Kasiyer Aratııyor 
Muhasebe uıullerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebile • 
cek bir kasiyer alınacaktır. Ta
liplerin (ORMAN ÇİFTLIGİ) 
müdüriyetine müracaatları. 

Yenitehirde 
SATILIK EVLER 

Yenigehirde İsmet pqa cad
desinde beger odalı mutfak, ban
yo ve bodrumlu, elektrik, terkos 
ve havagazını havi bahçe ortasın
da iki ev beheri dokuzar bin lira
ya satılıktır. Ve her ikisinde Em
lak Bankasına üçer bin lira borcu 
vardır. İsteyene bu borclarda dev
redilebilir. 

Telef on: 2640 
2-5205 

-----------------
1 MiLLi MÜDAFAA VEKALET! 1 
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ı - Bir adet 10 tonluk cer makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6.000 lira olup ilk teminat parası 450 
liradır. 

3 - ihalesi 7-11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. satınalma komisyonundan ala 

bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sav:h kanunun 2, 3 üncü ma~

delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gününde teminat ·ıe tekhf 
mektuplarını en geç bir saat evveline kadar M. M. V. Sa. Alma ko-
misyonuna vermeleri. (1460) 2-5088 

BILtT 
l - Hepsine biçilen ederi 8580 lira oian 13.200 çift yün ve 19.800 

çift pamuk çorap kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-

lerin her gün öğlı:den sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 643 lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 12-11-936 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlilcte teklif mek
tuplarını ihıtle saatından en az; bir saat evvel M. M. V. Sa. AJ. Ko. 
na vermeleri. (1513) 2-5176 

BİLİT 
l - İzrıir müstahkem mevkiinin göstsreceği yerlerde yaptırıla

cak olan 38939 lira 4 kuru' keşif bedelli telefon hatları kapalı zarf• 
le eksiltmeye konulmuştur. : 

2 - İhalesi 19-11-936 perşembe günü saat 11 de lzmir'de müstah• 
kem mevki utın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2920 lira 46 kuruştur. Keşif, şartname ve plin• 
ları ancak İzmirde müst. mv. SA. AL KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında mukayyet olduk
ları şart olduğu gibi ihaleden laakal bir hafta evvel bu işin ehli ol• 
duklarına dair nafia !en heyetinden vesika almaları ve bu vesika
ları komisyona ibraz etmeleri lazımdır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Uncil 
maddeleriyle prtnameainde yazılı vesikaları kanuni talimatlariy• 
le teklif mektubJarını ihale saattinden en az bir saat evvl lzmird~ 
müst. mv SA. AL. KO. na vermeleri. (1566) 2-5216 

BILİT 
Hepsine biçilen ederi 4320 lira olan dört kalem illç açık eksilt. 

me ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 7 ikinci teırin 936 cumartesi günü saat 10 dadır~ 

3 - ilk teminatı 324 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olprak Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni temill8t ve 2490 sayılı kanu• 

nun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve aaatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları 

ti.AN 
(1480) 2-5112 

1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kuma,a talip çıkmadığın• 
dan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 26.845 lira olup ilk teminat parası 2013 
lira 38 kuruıtur. 

3 - !halesi 17 - ikinci tetrin • 936 salı günil saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nlimunesini göıı;nek iıtiyenlerin 135 

kuruı mukabilinde M. M. V. satın alına komisyonundan alabilirler .. 
Muhabere ile prtname gönderilemez. 

5 - Eksiltmeye girecelçlerin kanunun istediği YCUik ile birlikte 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale saatından bir saat evve
line kadar M. M. V. satın alma komiayonuna vermelerL (1588) 

2-5261 -

Davetname 
KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Davacı: Kızılcahamam Tayyare Şubesi vekili Ankara avukatla. 

rından Cemal Hazım ve Kızılcahamam avukatlarından Bahri MU. .. 
tecep oğlu; 

Dava olunan: Kızılcahamam Tayyare ,ubeai katibi pazar nahiyOL
linden Hacı Ahmet oğullarından Seyit oğlu Sabri: 

Tayyare Şubesi ile Müddeaaleyh Sabri aralarındaki üç bin yil• 
yirmi üç lira 69 kuruş alacak davasının duruşınası günü olan24-11-93' 
salı günü saat 11 de Kızılcahamam Asliye Hukuk Mahkemesine gel• 
meniz veya bir vekil yollamanız aksi halde durufl!Ulnızın gıyaben 
yapılacağına dair davetnamedir. (1631) 2-5323 

0 
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Ankara Memurin Koopera
tifinden aldığım 2624 numaralı 
hiue senedimi zayi ettim. Y eııi
aini- çıkartacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilin ederim. Yeni SiNEMALAR Halk 

Hu. M~ Mimarı Cemil Bafkurt 
2-5317 

lmtiyu eahlbl " Bqam
harriri Palib Rıfkı ATAY 

Umumi Nqriyata idare 
eden Yuı itleri lltldlldl 
Nuuhl BAYDAR 

Çaalm cadded c1Yuıa6 
Ulu Buımnbıtle ..... ._. 

BUGON BU GECE 
ö~OM PERiSi 

Freclric March - Merle Oberon 
Herbert Marahall 

:Atkın ilahi büyüklüjü, ve göaterilen 
nefia feragatini em1alaiz bir canlı
lıkla perdede akselme6 bueaeri 

matlab slriinü• 
,.,_....... il&ft: Rdl Mld Ma•ı 

BUGON GONDOZ 
LOREL- HARDI HINDISTANDA: 

GECE 
Büyük bir sabırıızldda beklenen 

muazzam pheser 
M A Z U R K A 

Pola Negıi 

Halk matineeinde: KiBAR HIRSIZ 


