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Izmit le ağıt fabrikası bugün a~ılıyor 

1; SONTEŞRIN 1936 CUMA 

Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

DİL ARAŞTIRMALARI 

«Miizik» terimi ürerine bir etüd tecrübesi 
A~ılma töreniyle bir likte il<l f ahrikamn da temeli atılacaktır l . 

Yazan: Ahmet Cevat EJIRID 

geçtiğine zerre kadar §üphe eden var. 
mı acaba? İtiraf edeyim ki kendim dG 
bu yanlı§ inanı paylaşanlardan idim, ve 
orijinal kaynağın türkçe olduğunu ha• 
tınma getirmekten çok uzaktım; şiıu. 
di ise, en titiz ve güç kanar bir ruh ile 
yürüttüğüm birçok araştırmalar sonun• 
da içimde öyle bahtiyar bir yeni ka• 
nağat doğmuştur ki onu herk~ bildi~ 
mek arzusundan kendimi menedemiyo
rum. 

Türk endüstrileşmesinin yeni bir ba
şarısı olan İzmit kağıd fabrikasının bu
gün işletmeye açılma merasimi yapıl
maktadır. Kağıd fabrikasiyle birlikte iki 
sene zarfında program mucibince işlet
meye açılan fabrikaların adedi, yediyi 
bulmaktadır. Bu yedi büyük endüstri 
parçasını, memleketin ekonomik kurulu
şunun kilid taşlan telakki edebiliriz. Be. 

~ zini, kağıdını, camını dışardan getiren 
memleket bugün bunları kendi milli c- . 
meğiyle kendi yapmaktadır. Ekonomik 
kalkınmamızın ana hedefi de esasen bu 
milli bütünlük değil midir? 

Endüstriyel kuruluşumuz bizi yeni 
ihtiyaçlarla ka?'§ılaştırdı. Memleketin 
kültürel ilerleyişi, programın derpiş et• 
tiği tesisleri artık ki!; görmüyor. Bunun 
içindir ki, İzmit kağıd fabrikası işletme
ye açılırken ayni zamanda onun yanında 
ikinci bir kiğıd fabrikaaının ~a temeli a-

Btıfbetke 

sıımlCLEŞEN TtJRKlYE 

Falih Rıfkı ATAY 

Muhterem doktor Refik Saydam, 
ikinci tetrinin üçüncü günü, Anka
ra' ela Hıfzuaıhha Mektebini açb. Ve
kilin nutkunu dikkatle okumak Ji. 
zmıdır: o bize yalnız müessesenin 
vaz~evemaluadmıc:leğil,cümhuri
yetin, bb mesleğinin meauliyetlerini 
nasıl anladığını ve onu nud bir u
mumi menfaat disiplini altma ~ 
İçin çalqtığmı izah etmektedir. 

itini mükemmel yapmak Sıhhiye 
Vekilimizin adetidir. Mekteb direk-. 
törü prof eaör doktor Kollins diyor ki: 
··-Benim kanaatime göre açılan 
mekteb, Avrupa ve Amerika için de 
model olabilir." 

Yeni yapbğmuza bir defa harca
malıyız ve örneği mutlaka Balkan • 
&§m aramalıyız. Bu yalnız bizim en 
yeni müesseselere malik olmamız de
nıek değildir: ihtiyaçlarına hudud 
olmıyan memleketin parasını tasar· 
nıf ebnek demektir. 

Türkiyenin, tehir ve taşra, bayın
dır ve harab, herhangi bir noktasuıa 
aideneniz, onun i j i y e n ihtiya· 
cı içinde kıvrandığını görününüz. 
Medenileşen seviyesi, bu ihtiyaç ile 
~e bu ihtiyacı tatmin eden tedbir ve 
nıüeueselerle ölçülebilir. Garb me
denivetinin bir cennetine benzettik· 
leri lskandinavya memleketleri, zi. 
Yaret edenler üzerinde, iki hasret bı
rakıyor: ljiyen ve bakım! Teneffüs 
olunan hava nereye girebilirse, ora
da, ijiyenin vazifesi ve mesuliyeti 
•ardır. 

Bu cihetten cümlıuriyetin Türki
Yede bqarmq olduğu muvaffakıyet· 
lerin yalnız büyük cleğil, fakat i 1 k 
olduğunu söylemek liznndır. Os
lnanli İmparatorluğunun halk hasta· 
Lldanna Avrupa ve Amerika hayır 
cemiyetlerinin yan • misyonerlerin· 
Clen gayri kimse alika duymazdı. 
Devletçi ve halkçı bir rejimin en 
~ disiplin vereceği mesleklerden 
Liri, fÜphesiz bu olmab idi. Her teY • 
lcuvvetli ferd, devam& siy, iyi istih
~, şevkli hayat ve yıpranmıyan İra· 
de, hepsi, Türkivenin her gün en 
Lüyük hızla sıhhilqmesine bağhdır. 
Bu hususta imkinlammzm azamiai
bi kullanmakta olduğumuzu ferah 
tönülle iddia edebiliriz. Herkesin ve 
her yerin imdadma yetİfemİyonak, 
lbazeretimizi kim takdir etmez? 

Ankara'nm yeni müeuesesinden 
latifade edenler, Türkiyenin en ha
)lrlı unsurlarından olmak ,erefine 
'-mzeddirler. OnJarm vazifesi iji
l_~izlikle, yani vatandq mtırabmm 
~ eebeblerinclen biri ile müca
deie etmek, Atatürk cümhuriyetinin 
~ medeniyetçiliğini, en iyi mi
lallerle tamtmakbr. 

Bugünkü kültür dilinde hakim olan 
terminolojinin grekçe ve Jitince un
surlardan yaratılmış olduğuna öyle u
mumi bir kanaat vardır ki buna zıt en 
küçük bir mütalea ileri süren olsa üs
tüne tarafgirlikle suçlayıcı bakı,lar 

çekmekten kendisini kurtaramaz. Hal· 
buki Uçüncü Dil Kurultayında. ve on
dan beri, asri kültür terminolojisinin 

lzmit Kağıd.fabrikası nın umumi görünüşa 

birçok kelimeleri üzerinde Güne' • Dil 
teorisinin prensipleri ve metodu ile ya• 
pılan analizlerin ve sıkı bir kontrol al
tında yürütülen ka?'§ılaştırmaların ve
rimleri eski kanağatleri kökünden sar
sacak, söküp koparacak derecede kuv
vetli ve zengindir: her gün de yeni e• 
tütlerle bu verimler artmakta, türkçe
nin bugünkü kültür terminolojisinde 
nasıl temelli bir rol oynamıı olduğunu 
meydana koymaktadır. İtte, misal ola
rak, betkebap yaptığımız ''müzik" ke· 
limesi; bunun fransızcadan alındığına 
bütün dünya dillerine ise grekçeden 

tılacaktzr. İhtiyacımızın yarısından faz- le tahakkuk ettirmit oluyoruz. 
laamı kar,ılayacak olan birinci kiğıd 

fabrikasının yanında kurulacak olan i· 
kincisi, tam bir kağıd istiklalini hedef 
tutmaktadır. 

Fakat tam bir kağıd istiklalinin ma
nası yanm kalırdı: Eğer ldğıd ham mad
desi olan sellülozu dışardan getirtmekte 
devam etseydik. Tam bir bütünlük için. 
dir ki, ikinci fabrikanın temeli atılırken 
bir de Türkiyenin ilk sellüloz fabrikası
nın temcf taşları konacaktır. 

Kiğıd endüstrisi, ham ve mamQl 
maddeleri yerli olan endüstri şubeleri· 
miz sırasına girmekle, ekonomi siyaseti
mizin bu birinci hedefini tam manasiy-

EŞSİZ BİR 

MUV AFF AKİYET: 

B. Ruzveltin 
2 S milyon rey 

lOJllıyacağı 
anlaşılıyor 

2S milyon rey alacağı tahmin edilen 
B. Rmzvelt 

Hiç bir amerika cumhur başkanı, bu 
kadar az taahhüde girişitiği halde Ruz
velt kadar kuvvetli bir ekseriyet kazan

(Sonu J. üncü ,şsyfada) 

~·.--ıı 

••• 
Açılma töreninde bulunacak olan da

vetliler dün 19.10 ve 19.45 trenlerine ek
lenen vagonlarla şehrimizden aynlnuı

lar ve uğurlanmıılardır. 

Mülkiyemiz, hoş geldin ... 

Dün lstanbuldan ayrılan Mülkiyeliler, vapurdan şehri selamlarken 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Ankaraya 
nakledilen Mülkiye mektebi talebeleri 
bu sabah merasimle Cumhuriyet ibide
sine çelenk koyduktan sonra 11 de kal
kan trenle Ankaraya hareket ettiler. 

Talebeler hareketlerinde İstanbul 
valisi ve muavini ile tehrimizdelri bü
tün mülkiyeliler tarafından uğurlandı
lar. 

Altmış yıllık şerefli bir tarihe malik 
olan mülkiye mektebi bugün saat 13.30 
da Ankaraya geliyor. Mülkiye için oldu.. 
ğu kadar Ankara için de mesud bir ha
dise olarak telakki ettiğimiz bugün için 
bir tören programı hazırlanmııtır. Bu 
rrogram şudur: 

1 - Tren 13.30 da gelecektir. Kar· 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Madrid hüküm etinin daveti: 
«Herkes silih başına, yenmeli veya ölmeli!» 

Madrid etrafında, 20 kilometrelik bir cephe üze
rinde ihtilalciler yeni mevziler elde ettiler 

Paris, 5 (A.A.) - Madrid cephesin
den Havas ajansına bildirildiğine göre 
'General Varela kumandasındaki nasyo
nalistler saat 14.15 de Getafeye girmit-

iç sayfalarımızda -----------

Birkaç yüz hükümetçi milis köyün ilk 
evleri önünde mevzi alarak marksist 
kuvvetlerin geri çekilmesini korumayı-. 
çalışmışlardır. Hava istasyonunun ben
zin depoları ateş aldığından gayet ko
yu bir duman tabakası ortalığı kapla
mıştır. IKINcı SAYFADA: 

' Her şeyden biraz. - Düşünüşler: 

Kurban çocuklar. - İç haberler. 
OÇONCO SAYFADA: 

B. Eden'in, B. Musolini'nin nut
kuna cevabı. - Günün hadisele
ri: Resimler. - Dıt haberler. 

DORDONCO SAYFADA: 
Yabancı gazetelerde okudukları
mız: Küçük anlaşmanın sağlam
lığı. - Tefrika: Bilinmiyen insan 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Haberler. 

ALTINCI SAYFADA: 
Elitleri sergisinden röportajlar. 

"'11l1üiJOJOfJ .sıu:ao 8JJliJli'.lJilO 

Son haberlere göre Jladrid etrafında ih
tili.Jcilerin cephesinin yeni ıeklini 

gösteren harta 

terdir. KCSyUn zabtından önce kuvvetli 
bir top ve tilfek •tefi teati edilmittir. 

Saat 15 de hükümet kuvvetleri Mad
ridin 13 kilometre yakınında bulunan 
köyü boşaltmışlardır. Şafak sökerken 
nasyonalistler, Madridin 11 kilometre 
yakınında bulunan Alkorkan'a girmiı
lerdir. Madrid civarı şimdi nasyonalist 
topların tehdidi altındadır. Bugünkü 
harekat, Madrid etrafında yirmi kilo
metrelik bir cephe üzerinde temerküz 
etmit bulunmaktadır. General Tarclo 
gazetecilere Madridin bu hafta içinde 
düşeceğini bildirmiştir. İhtililciler, Le· 
ganes kaaabaaıru da zaptetmiılerdir. 
Mıarbistler Terrejon de Valko n 

(Sonu S. iaci uy/ada) 

Gerçek, her etüd için çekilen emeli• 

lerin cömertçe mükafatını veren bu ig 

erinçliğinde öyle bir taşmak istidada 

var ki, yeni inanı yaratan etütleri ga
zete sütunlarına geçirmek ihtiyacı bir 
insiyak halini alıyor. , 

Okuyucunun mütalea sabrına uI11İ 
1&1 gururu besliyen bir inan sevinci 
vermek ümidiyle "müzik" üzerindeki 
bu etüdün, ve bunu takib edecek olan 
etüdlerin gözden geçirilmesini ricayı 

cesaret ediyorum. 
••• • 

Güneş • Dil teorisiyle yapılan ana• 
tizlerde riayet edilen güzel usule göre, 
en önce, "müzik" kelimesinin manasını 
tesbit edelim. Larousse Univerael'do 
"musique'': "sesleri kulağa litif gele
cek tarzda terkib etmek aanatı" diye 
tarif olunmaktadır. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

BİR MACAR MUSİKi 

ALiMi ŞEHRİMiZDE: 

B. Bela Bartok 
halkevinde konf e"' 
rans ve konserler 

verecek 

Halkevinde ~onser ve lionleranslar vere 
cek olan B. Bela Bartok 

Anliara Halkevi tarafından hallı: 
muaikiai üzerinde 3 konferans ve iki 

konser vermek üzere davet edilmiş olan 
maruf macar kompozitör ve musiki ili• 

mi" B. Bela Bartok dünkü ekspreale 
şChrimizc gelmiştir. B. Bela BartolC 
dün Partiyi ve Halkevini ziyaret etmİf 

ve akpm Halkevinde tilrk muaikl 
muallimlerile ve musikiıinaslarla bic 
konuşma yapmııtır. 

Musikitinaı bugün ilk konferansını 
saat 18 de Ankara halkevi salonunda, 

ikinci konferansını ayın dokuzunda vo 
üçüncü konferansını ayın onunda ve ay
nı saatlerde Halkevi salonunda vere
ceklerdir. 

Birinci konserini ayın yedisinde ve 
saat 15.30 da Musiki muallim mektebin• 
de verecek olan büyük sanatldr, konse
re aoliıt olarak ittlrak edecek ve kea. 
dinin ve diğer maruf macar kompozi• 
törlerinin erlerini çalacaktır. 

Aynı koneer ayın 17 sinde akp"'
Ankara Halterinde tekrar edilecektir. 



~AYFI\ 2 

HE~ 
l ŞEVIDIEIN 

__________ (93ü~t\:Z~ ' il 

At ve Ah! 

Ankara belediyesi resmi, hususi, ve talcsl otomobillerinin plakalarını 
değiştirdi. Tabii, siz de ıörmüşsünüzdür. Bunların hususi/erinde şu iki 
llarf: (A.11). tabilerin de şu ilci bari: (A.T) var. 

Geçen gün sokakta dalgın olduğu plakaların değiştiğini bilmemHln
den, miyop olduğu da kirpiklerini üstüste getirip bakmasından anlaşılan 
•ir adam. barlleria azaszndald noktayı göremiyerelc: 

- Bu At da ae yahu? diye soruyordu. Bualara binince ata binmiş mi 

olacağız? 
Yanındaki arkadaıı, galiba işin larJcınd• eenb ~erdi: 
- O at'• sılcszk binebilecek misin, biaemiy«•k misini «asım bı111Hm. 

Fal:at 6teld tatar ağası gibi yaysa yürürha fil 6teJıileıiıı plilııuım ıöı· 
dükçe: 

-Alı! çekeceksin. 

Tecrül)e .•• 

Hislerioden ayade dlfilnceleriy· 
le bareket etmekte olman malıtemel 
bir kadının batıra defteriadeıu "Aık 
-dostluğa ~yle bitab eder:- Oradan 
bile. ben oturayım/ Ve birkaç aman 
geçince de onunla şöyle Jconıqur: 

- Yerine gel de bea Kideyimt"' 

Doğru olacağını umar mısınız? 

Yazın pl•ida, erkei flneşte rst· 

nırken karısı ile çocuğa denize giri· 
yorlarmı~. 

Erkek, birdenbire arıere} bağır
mış: 

- Bu nasrl iş Sen omuzlarına 

kadar denize girmişsin, çocuk nere
de? 

Ummadık taı baı yarar I - Korkma, eliDdea tııtu1oram. 

İzmirde sinek nziyeti ! 

lzmirden bir lstanbuı gazetesı'ae çekilen bir telgraf. baha ne dı'yor: 
''Son günlerde lzmirde de siyah sinek (neredesin Dil k~si salıibi. kırlr. 

yıllık lı:ara sineğin adı siyah sineğe ~rillDİJI) bolluğu ıöriildi. Fabt ls
tanbuldakine nisbetle azdır.,, 

Mecidiye Jı:öyü yayguası yüzüadea guetelerimize yeai n muAim/ 'bir 
menu çıku de~ktiı. 

Bu gidişle yakında Diyarbekirle Aydın arasıada sinek adedi luiım 
gösterir istatistik ve grafikler göriiraeııizı hayret etmeıiaiz. 

1'Landon mağliıh olmuş,, 

Bütün dünya gazeteleriyle birlikte bizim basınmuz tla gfllJlerdeaben · 
ımcrikaa seçimine bolbol başlıklar. uzun uzwı siitıUJlu tabsis etmektedir. 

Nihayet Ruzvelt, Landon'u mağl(Jb etti. 
Giyini§inden ve saçlarının kesilifiadea. spor merdlısz olduğa ıalqılu 

'1ir genç dün, bir arkadaşına: 
- Yaba Amerilcada Landon mağlllb olmq diyorlar. diyordu. l>u 7eai 

bir şampiyon mu acaba? Tuhaf değil mi. ismia.i lıiç duymuu§tım. 

Tefrikalara dair. .. ______ _ 
1Jıi arbdaı konıquyorlardı. Bir tanesi dedi kı': 
- Yahu. lstanbul gazetelerinde yeniden yeııiye bir takım telriialar 

b~ladı ki, bunları ben ''Ril§tiye" ye ıiderlt.ea okumuştum. 
Otelri cevab verdi: 
- Ne ise. onlar roman, ya öteki, sözüm ona, yaJcın tarihi anlatan telri

blara ne dersin? Onlar da bizim rü§.tiyeye gittiğimiz zamamn reiimleı_ia.i 
l>allaadırııuyorlar mıl. 

Başma liuyunık köpek. 
" 

Bit iskoçyalınıa köpeği .bsab düWnından bir parça et çaJdı. Cıaı sı· 
'kılan kasab, iskoçyalrya S10rdu:. 

- Bu köpek sizin mil ' 
'Adamcağız biraz Jcek•ledikten sonra: 
- Evet, dedi. benim köpeğimdi; benim köpeğimdi ama, artık benim ol

maktan çıktı. Bak.samza. kendi karnını kendi doyuruyor. 

GVNLi~K TAKViM • •• •• • 

2c5 Saban 

24 llktqrin 

Hıdırellez 

Günepa dolması 

Güne,in batması 
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1355 

1352 

185 

6.37 

17,0l 

- Ankarada Balıkpazan caddesindeki abfap bara-
kaların yıkılma•ına baflandı. (929) 

- Dumlupınar ve Sakarya denizaltı gemilerimize 
bayrak çekilme t6reni yapıldı (931) 

- Sovyet Harbiye Komiseri General Voroıilof U. 
mirde (933) 

tsr ANBUL TELEFONLARI: 

Sovyet konsoloshanesin
de çay ziyafeti 

İstanbul, 5 - GenHal Eidemann'ın 
Türkiyeyi ziyareti esnasında bütün türle 
gazetelerinin yaptıkları doatane neşri
yata bir mukabele olmak üzere ,ehri
miz Sovyet konsoloalufu bir çay ziya· 
feti verdi. Ziyafet, çok umimi bir ha· 
va içinde geçti. 

Yeni cadde isimleri 
latanbul. 5 - Y eııl Poıtahane cad

desine .. Şehinph Pehlevi.. , Fincancı· 
1ar yokufwıa da "Vaid Çınar., adlan· 
nm nrilmesl Şehir mecllaince ittifak· 
la kabul edilcll. 

C.H.P. Kaza kongreleri 
latanbul. S - Yilayetimb C.H.P. 

bza koqreleri bu ayın 14 lbıden itiba
ren toplantılarına blflıyacılldarcbr• 

Mekteb çocukhırmm 
kahveye gitmemeleri 

için 
İstanbul, 5 - Mekteb çocukları· 

nın kahvelere devamına mani olmak 
için mekteb mildürlUklerile tehrimiz 
Emniyet müdürlüğü beraber çalıpnağa 
karar verdiler. 

Kadınların askerliği 

dolayısiyle miting 
İstanbul, S - Kadınların aslierliti 

hizmeti yapmaları hakkında hazırlanan 
kanun projesinin Kamutaydan geçece· 
ği gün lstanbuldaki kız mekteb talebe· 
leri İstanbul kız lisesinde toplanaraJC 
bir miting yapacaklardır. 

Takas yolsuzluğu davası 
İstanbul, S - Tabı yolsuzluğu da

nsınm görülmesine dün ilçlhıcü ceza 
mahkemesinde baılanıldı. Bu iı dolayı
tiyle mahkemeye .evekdilen suçluların 
ayım 42 kipdir. 

Güzel sanatlar 
akademisinde 

İstanbul, 5 - Güzel sanatlar a&de· 
misinin mimari kısmı için angaje edi· 
len Prof. Bruno aym 20 sinde tchrimi
ze gelecektir. Resim kısmı için, Pariste 
Skandinavya akademisi profesöril B. 
Leopold Levi angaje edilecektir. İstan
bul belediyesi imar bürosunda çaıı,. 

makta olan B. Vagner, Akademi ,ehir
cilik 9ubeainin teknik ve ekonomik Ju&o 
mıru deruhte etmiftir. lstanbul Univer
aitcai profesörlerinden Beuerp aka
demide aaııa.t tarihi prof esöd\iğü yapa· 
caktır. 

DiL KÖŞESi: 

.. Cumuriyetimizin on Qçüncil yıldö· 
ntlmünU, bugün bir sevinç ve kıvanç 
içerisinde çırpınarak kutlulamakta yer
den göğe kadar haklıyız." 

"Sevinç ve kıvanç içerisinde çırpın· 
mak ..... göz önaae biç de iyi bir hayal 
getirmiyor. insan ıstırab içinde, ihtilaç 
içinde çırpınır ama, herhalde bu fiili 
sevinç ve nad~ hislerinin tezahür ~k
li ba.lduada iııllanmalc doğru değildir. 

••• 
"Her biri bir asra ıığacak Jiadar tü· 

mullü ve önemli inkılipları-" 
Muharrir. mabadııu iyi ifade ede· 

memiı. ÇüııJca "bir ura sığa~· bir 
lıldise bir yıla da sığabilir. ''Ancak a· 
sırlar zarfında baıarılabilece~ demek 
ve yahut lıig olmazsa •bir ura" dan 
lJaee bir "ancalt' kelimesi illve etmek 
icab ederdi. 

Profe~r Nlmbusün maceraları: Saatlerce bekledikten sonra ..... (Le /ournal'den) 
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CUMHURİYET BAYRAMI DOLA YISİYLE 

Atatürk.le yabancı devlet reisleri arasında 
teati olunan telgraflar 

Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 
Belçika Kıralı Oçüncü Leopold ile A
atark arasında ftideki telgrallar teati 
edilmiftir: 

Vatanınızın refahı için en balia te
menniyatum arzederim. 

Nazik te1ıgraftanndan dolayı Majes
telerine umimt ıurette tefekkür eder, 
aynı zamanda phsi tadetleri ile Bel
çika milletinin refahı hakkındaki auni
mt temenniyatımı kabul buyurmalarını 
rica ederim. ... 

Cumhuriyet "2yramı mlmsebetiyle 
lta.lya Kıralı Oçaaca Victor - Emanuel 
Ue AtatBrk arasında atideki telgraflar 
teati edilmlftirı 

Türk millt bayraı\U yıldanUmlhıU, 

Türkiyenin refahı ve Ekselansınızın 

saadeti hakkındaki en har temenniyatı· 
mı Ekselansınıza yeniden arz için bü
yük bir fırsat bilirim. 

Cumhuriyet yıldönümU milnasebe· 
tiyle göndermek Jatfunda bulundukları 
nazik telgraftan dolayı Majestelerine 
hararetle tefekkür eder ve şahsi saadet
leriyle İtalyanın refahı hakkındaki en 
aamimt temennilerimi kabul etmelerini 
rica ederim. 

• •• 
Cumhuriyet bayramı manasebetiyle 

'Japonya imparatoru Hirohita ile Ata· 
türle arasında atideki telgrallar teati 
edilmi~r: 

Cumhuriyetin ilAnr yıldönUmQ olan 
bugün de Ekaelaİıaınıza çok hararetli 
tebrikatımla şahsi saadetleri ve millet· 
terinin refahı hakkındaki aamimt te
mnenilerimi arzetmekle bahtiyarım. 

Cumhuriyetin ilanı yıldönümU mU
naeebetiyte Majestelerinin göndermek 
JOtfunda bulundukları nazik telgraftan 
pek ziyade mütehassis olarak kendile
rine hararetle teşekkür eder ve şahsi 
saadetleri ile milletlerinin refahı hak-

Alacahöyük kazısı 
Mevsim sonu dolayısiyle 

tatil edildi 
Türk Tarih Kurumunun Alacahöyük

te yapmakta olduğu hafriyat, mevaim 
aonu dolayıaiyle 27 ilkteırinde muvak
katen tatil edilmittir. Bu seneki hafri
yat geçen ıeneden daha uzun ıürmüt ve 
20 mayıstan 27 ilktefrine kadar 161 gün 
deTUD etmittir. Bu mevsimde kazılan 
saba ve meydana çıkarılan kUltür etYa-
11geçen1e11ekinin bir kaç mialidir. Haf
riyat verdiği neticeler itibariyle tilrk 
tarih ve büttin bqu tirihi için fevka
lide büyük ehemiyeti haiz bulunmak 
tadır. 

İafenkali kapının yanı ba'ında eti 
imparatorluğu çağına aid mabet veya 
ıaray olması muhtemel büyük bir yapı· 
dan başka bakır çağına aid ıekiı sekiı
buçuk metre derinliğindeki °'tahminen 
5000 • 5500 aene evveline aid,, hüküm· 
dar ailesi,, mezarlarında yüksek bir kilİ· 
türün ifadesi olan altın, gümilf, bakır ve 
ıeramik e,ya buJunınuttur. Bunlar A· 
nadolu balar ldlltüıünil orta Asya me
deniyetine bağlayan belgelerdir. 

10 metreden 14 metredeki ana topra· 
p kadar devam eden kalkolitik "a.al· 
lıııolithik,. tabakada yapılan ara,tırmada 
iae gene üç iskelet ile aeramik eserler 
çıkarıJmııtır. 

Höyükte bu sene yapılan meıaiye 

Ankara tarih. dil ve çoğrafya fakültesi 
antropoloji asistanı Bayan Muine de 
ittirak etmi'tir • 

Tiirk tarih kurumu üyeleri dün bir 
heyet halinde etnografya müzesine gi· 
derek muvakkaten tefhir edilen eserle
ri görmüşler ve hafriyat direktörü B. 
Hamid Koşay'ın verdiği izahatı dinle
mişlerdir. Kurum gelecek sene hafriya
ta daha büyük mikyasta devam edecek· 
tir. 

kındaki aamimi temennilerimi kabul et• 
melerini rica eylerim. 

••• 
Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 

ispanya reisicumhura llanuel Azana 
ile AtatDrlc arasında atideki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Cumhuriyetin illnı miltt bayramı 

münasebetiyle Ekselanımıza en bara• 
retli tebriklerimi ve Ekselansınızın sa• 
adetleriyle milletlerinin refahı hakkın· 
daki samimi temennilerimi arzeyleri1D4 

Cumlfuriyetin itlnr yıldönllmO mü· 
nasebetiyle yotlamak Uitfunda bulun• 
duklan temennilerden dolayı EkseJan• 
aınıza ıamimt surette tefekkür eder ve 
,ahsi saadetleriyle ispanyol milletinin 
refahı hakkındaki en iyi temennilerimi 
kabul etmelerini rica ederim. ... 

Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 
Amerika Birleşik devletleri reisi Frank
/in Ruzvelt ile Atatürk arasında atide .. 
ki telgraflar teati edilmiştir: 

Türkiye cumhuriyetinin it!nı yrt .. 
dönümünde gerek memleketim namına, 
gerek kendi namıma Ekselansınıza sa• 
mimi tebriklerimi arzetmekle hususi bir 
zevk duymaktayım. 

Cumhuriyetin yıldönUmü münase• 
betiyle Ekselansınızın yollamak liıtfun• 
da bulundukları nazik telgraftan ziya .. 
desiyle mütehassis olarak hararetli te• 
fekkilrlerimi ve aynı zamanda şahsi sa• 
adetleriyle amerikan milletinin refahı 
hakkındaki samimt temennilerimi ka· 
bul buyurmalarını rica ederim. 

TÜRK YUGOSLAV 
ticaret ve kliring anlaş .. 

ması mer.iyete girdi 
Dün meriyete giren türk • yugosla1' 

ticret ve kiliring anlaşması güm• 
rüklere telgrafla bildirilmiştir. Yeni 
anlaşma ile Yugoslavyadan gelen mal· 
lara en ziyade müsaadete mazhar mil• 
let muamelesi yapılmaktadır. 

Yugoslav misafirlerimize 

' verilen albumlar 
Dost yugoslav misafirledmizin TUr• 

kiyeyi ziyaretleri dolayısiyle matbuat 
umum müdürlUğü tarafından hazırla .. 
nan ve birisi ziyaret hatıralarını, diğeri 
de Türkiyede ıehircilik. ekonomik ve 
tosyal sahalardaki inpyı gösteren iki• 
ter albüm, Matbuat umum mUdürlüğU 
İstanbul mümessilliği tarafından dost 
Yugoslavyanın sayın başbakanı B. Sto
yadinoviç.in refikasına ve kendilerine 
refakat eden bütün gazetecilere takdinı 
edilmiştir. Misafirlerimi,.., albümün ha• 
nrlanıt tarzının güzelliğinden bilhasss 
memnun kalmışlardır. 

Topkapı sarayı matbah· 
lan tamir ediliyor 

Müzeler ve anıtlar idaresi dlfer ta

rihi eserler yanında Mimar Slnanm bil

tün eaerlerlm yavaı yavq tamir ettil'" 
mektedir. Bu cümleden olmak tızere 

lılimar Sinanm eserlerinden olan Top

kapı sarayı mıitfaklan mimari kıymet

lerine halel verilmeden mimarların ne
zareti altında tamir edilecektir. Yaptı" 

nlan keıfe gö~ lüzum görülen 9000 U• 
ra masraf havalesi gönderilmiıtir. 

Öğrendiğimize eöre şimdiye kadaf 

ziyaretçilerin göremediği saray mutfa1' 
qyatı tasnif edilerek pek yakında ô4 
raklrlara teflıir edilecektir. 

Topkapı sarayı mUzesine giden yo1 
bir müddettir harabe yüz tuttuğundatl 
İstanbul belediyesine aid olan bu yo
lun asfalt olarak yapılması için Müzelet 
direktörlüğünce İstanbul belediye reir 
liğine yazılmıştır. 
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B. l\1USOLiNi'N1N NUTKUNDAN SONRA 

Avam Kamarasında, 
B. Eden siyasi vaziyet hal<lnııda 
m~m beyanatta bulundu 

Londra, S (A.A.) - B. Eden, bugün 
öğleden sonra, Avam Kamarasında dış 
siyaset hakkında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur.: 

"- Hepimizin, beynelmilel vaziyet
teki bugünkü vahametten tam ve şuuri 
surette haberdar olmamız lazımdır. 

Umumi toplantı kürsülerinden ve 
mümkün olduğu kadar fazla kalabalık 
mitingler esnasında, muhakkak surette 
hakim olunamayan tonlarda milletlerara
aı aiyaset hakkında beyanatta bulun· 
mak, çok kullanılan bir adet halini al, 
mıştır. Ben kendim bu adeti taklit et
mek niyetinde değilim, fakat İngiliz hü
kümetinin ve memleketin görüşünü.ı tam 
surette bildirilmesi de icabetmektedir. 

Dikkatimizi hem hale, hem de aynı za
manda istikbale tevcih etmeliyiz. 

Milletler cemiyeti meselesi 
Bazı mahfillerde Milletler Cemiyeti 

hakkında güftügfıda bulunmak bugün 
moda olmuştur. Bu güftügCı.ların hak
sız olduğunu isbat etmek isteriz. Mil
letler Cemiyetinin tuttuğu prensipler, 
milletlerarası meselelerin halli için şim
diye kadar bulunmuş olan en iyi pren
siplerdir. Bazı milletler bu fikirde de
ğildirler. Bu milletler bu fikirde olma· 
dıkça, Milletler Cemiyetinin otoritesi 

tam olamaz. Bununla beraber, Millet
ler Cemiyetinin otoritesi gene tam ha-

line getirilebilir ve Milletler Cemiyeti· 
ni mümkün olduğu kadar mühim bir 

müessese haline koymak, bizim vazife· 
mizdir. Büyük Britanya, millet haysiye
tiyle meşru menfaatlerinin müdafaasın-

da bu vazifesini kimseye bırakmıyacak
tır. Ve bu müdafaa hiç diğer bir mille· 
tin meşru menfaatlerine doğru tevcih 
edilmiş değildir. Milletler Cemiyetinin 
islahı hakkrndaki ingiliz teklifleri, Mil 

!etler Cemiyetinin esas bünyesine do
kunmamaktadır. İlk hedef, Milletler Ce
miyetinin mümkün olduğu kadar çabuk 
bir surette tedbirler almasını mümkün 
kılmak, ikinci hedef, Milletler Cemiye-

tinin, yalnız bugünkü statukonun ida
ll'lesi ile muvazzaf olduğu hakkındaki 

tenkide cevab vermektir. Statukonun 
daimi surette idamesinin imkansız ol
duğunu, ve Milletler Cemiyetinin müs· 
takbel siyasetinin bu cephesini tetkik 
etmek Milletler Cemiyeti komitesine 
11.id bulunmaktadır.,, 

Bc.~ler lwn/e.-ansı 

B. Eden, bundan sonra beşler konf e-

ransını mevzuu bahsederek bu hususta 

demiştir ki ·: 
"- Beş devletin fikirleri bugün ma

lfımdur. Bu fikirler tetkikedilmiş ve 
birbirleriyle mukayese olunmuştur. Dün 
ingiliz hukümeti, diğer dört devletle 
bu hususta fikir teatisinde bulunmuş
tur. Şimdiye kadar yapılan fikir tea· 
tileri, bazı mühim fikir ayrılıklarını 

meydana koymuştur, fakat bunlardan 
hiç birisi yeni bir şey değildir ve hiç 
birisi, büyük olmakla beraber, muhak· 
kak surette iktiham edilmez mahiyet 
göstermemektedir: Pek az zaman sonra 
konferansın muvaffakiyet şansları hak· 
kında tam surette fikir sahibi olabile· 
ceğiz. Bu konferansın muvaffakiyeti i
çin kabil olan her şey yapılacaktır. Biz, 
bu toplantıda, bizim kendi menfaatleri· 
miz olduğu kadar diğer alakadar dev
letlerin menfaatleri olduğunu da zan
nediyoruz.,, 

l ngillere ve yabancı aevletler 

B. Eden, bundan sonra Büyük ~ri

tanyamn diğer yabancı devletlerle olan 

münasebetlerine temas ederek şunları 

söylemiştir : 

"- Fransa ile olan münasebetimiz, 

sıkı ve samimidir. Münasebetlerimizin 

bugünkünden daha iyi olduğu bir devri 

hatırlayabilmek zordur. Bu karışık alem 

içinde, garbi A vrupadaki iki büyük de

mokrasinin biribirine yaklaşması belki
de tabiidir. Bu dostlukta bu iki hükii· 
metten hiç birisinin inhisarcılık zihniye· 
ti yoktur. Her iki hükümet de gayet sa· 
rih surette, diğerlerinin işbirliğini te· 

mine yalnız hazır değil, fakat aynı za· 
manda hahişkar olduklarım bildirmi~

lerdir. 
Fransa için bu söylediklerim aynen 

Belçika hakkında da varittir. Belçika

nm teahhüdlerine sadık kaldığına da· 
ir teminat almış bulunuyoruz. 

Almanya 
Almanyaya gelince, Almanyada mü

teaddid beyanatlarla daha sıkı bir ingi
liz • alman dosluğu izhar olmuştur. Bu 
arzu, büyük britanyada da samimi su· 
rette mevcuttur ve karşılıkhdır. Fakat al
manyaya olsun diğer her hangi bir mem

lekete olsun İngilterenin verebileceği 

her dostluğun iki kati şartı vardır. Böy
le bir dostluk evvela inhisarcı olamaz, 
saniyen kim olursa olsun hiç kimseye 
karşı teveccüh etmiş bulunamaz. 

(Sonu S. inci sayfada) 

'1$tanbu1 Halkevi taralrndan tertib edilen Türkiye serbest güreş müsabakalarında •ı 
'ı'ekir~ağlı Hüseyin Pehli~an birin~i gelmiştir. R_e~imleriıniz Tekirdağhya Parti 
layragmı taşıyan kordela ıle şampıyonlu. k kemerının takılışını göstermektedir. 

BİR MEBUSUN 

SÖZLERİ ÜZERİNE:-

Fon Ribhentrop 
tesehhüslerde 

' hulundıı 
Londra, 5 (A A.) - Avam hma• 

rasınm geçen perşembe günkü toplantı
sında ke>münist mebus Gallaçker, alman 
büyük elçisi Fon Ribbentrop'un Lon
draya muvasaletinde "Tek bir düşma
nımız varsa o da komünistliktir." söz· 
!erini mavzuubahs ederek "Bir kimse
nin elleri işlediği cinayetlerin kanları 
ile kirli bir halde buraya gelerek böyle 
şeyler söylemesi İngiltere için ne ha
zin bir vaziyettir" demişti • 

Alman büyük elçisi, kendi şahsına 
karşı yapılan bu tecavüz hakkında in
giliz dış bakanl:ğının dikkatini celbet

miştir. 

B. Eden, bu taarruzlardan dolayı 
müteessif olduğunu, fakat böyle ten
kidleri menetmek salahiyetini haiz ol
madığını elçiye bildirmiştir. 
LEH1STANDA: 

B. Bek Lon'draya gidiyor 
Varşova, 5 ( A. 

B. Bek 

AVUSTURY A'DA: 

A.) - Hariciye 
bakanı B. Bekin 
Londrayı resmen 
ziyaret etmek Ü· 

zere yarın hare
ket edeceği haber 
verilmekte• 
d i r. B. Bek bu 
suretle B. Edenin 
Varşova ziyareti
ni iade etmiş ola

caktır, 

Kahine dışında kalan hakanların 
yeni vazifeleri 

Viyana, 5 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre, geçen kabinede vazifedar olup ye· 
ni kabinenin dışında bırakılan Baron Ba· 
renfels A~usturyanm Budapeşte elçili· 
ğine tayin edilecektir. Eski ticaret baka· 
nr Stokinger federal demiryollan idare
si başkanlığına, Draksler de kredi ban.. 
kası genel direktörlüğü.ne tayin edile· 

cektir. 
• 

Kahine değişikliği niçin .yapıldı? 
· Vorşova, 5 (A.A.) - Kurıyer gaze

tesi Avusturya kabinesinde yap1lan de
ğişikliğin ehemiyetini kaydettikten son
ra prens Starhemberg ile alakadar bü
tün bakanlann tasfiye edilmiş olduğunu 
yazmakta ve milli unsurun kabinede da
ha kuvvetli bir tal"Zda temsil edildiğini 
tebarüz ettirmektedir. 

Yeni hüdce tesbit olundu. 
Viyana, 5 (A.A.) - 1937 büdcesi ko

nuşmalarına başlanı:nı:ştır. Büdce 57, 72 
milyon şiling üzerindedir. Büdcede mil
li müdafaa için, işsizler için ve umumi 
borçların faizleri için mühim mikdarda 
para ayrılmıştır. -----
lusa dı~ haberler 
* Paris - Lövassör otomobil fahri· 

kalan işsizlik yüzünden işçilerin bir 
kısmına yol vermek istediğinden bütün 
işçiler grev yaparak fabrikayı işgal et
mişlerdir. 

* Moskova - B. Molotof, Mongolis
tan cumhur reisi şerefine Kremlin sara
yında B. Stalin'le diğer mühim Sovyet 
şahsiyetlerinin hazır bulundukları bir 
ziyafet vermiştir. 

* Paris - Bir yolcu treniyle bir 
marşandiz treninin çarpışması neticesi 
olarak 20 yolcu yaralanmıştır. 

* Kanita - 500 pero askeri, Rio
Santiago mıntakasında Pero erazisini 
işgal ederek 6 ağustos 1936 statükosu
nu ihlal etmiştir. 

* Paris - Frangın düşürülmesin
denberi yerli mallar üzerinde yüzde 7 
ve yabancı mallar Ü.?:erinde de yüzde 
2,5 nisbetinde bir yükselme vardır. 

* Moskova - Tayyareci Aleksicf 
12.695 metreye çıkarak geçen mayısta 
elde edilen sovyet yükseklik rekorunu 
594 metrelik bir farkla kırmıştır. 

FRANSADA~ 

B. Daladiyenin ordu encümenin-
,1" ı. = beyanatı . 

-"IM""!l""~l'!l'm~, Paris, 5 (A.A.) -· 
;j Parlamento ordu 
:.f encümeni har~ 

'<-'<:! 
bakanı Daladye-
nin izahatını din· 
lemiştir. Bu top· 
lantıdan sonra 
neşrolunan tebliğ

de deniliyor ki: 
"Harb bakam 

B. Daladiye bilhassa milli mü-
dafaa için ilmi araştırmalarda bu~un

mak üzere bir enstitü kurulması hak· 
kında bir takrm layihalar tevdi oluna· 
cağını bildirmiştir ve ordu subay kad· 
rolarınm takviyesi için gereken ted· 
birlerin alınacağını söylemiştir. 

Bakan harb levazrmı imalatı hakkın
daki yeni programın tatbikinde en ufak 
gecikmelere meydan verilmiyeceğini ve 
ordunun yeni teçhizatının memleketi 
her ihtimale karşı müdafaaya hazır bu· 
Junduracağını bildirmiştir. 

Harb bakanı, alman ordusunun vazi· 
yeti hakkında da tenkidi bir tahlil yap
mış ve subay kadrolarının bir seneden 
önce tamamlanamıyacağınt söy1cmiş ve 
Renin işgalindenberi alman ordusunun 
motörlü vaziyeti ,yol inşaatı ve müda· 
faa tertibatı hakkında izahat vermiştir. 

Senato ve parlamentonun fevka
lade toplantısı 

Paris, 5 (A.A.) - Hükümetin arzu
su üzerine senato ve parlamento bugün 
fevkalade bir toplantı yapacaklardır. 

Parlamentonun bugün öğleden sonra 
1936 senesi fevkalade toplantısının ikinci 
devresinin açılması münasebetiyle görüşü 
lecek üç mühim mesele vardır. 

Bütçe siyasi vaziyet ve İspanya işleri. 
Fakat bu meselelerin konuşulmasına he· 
men girişilecek değildir. Zira hükümet, 
evvela bazı tali meseleleri tasfiye etmek 
arzusundadır. Muhalifler de halkcılar 

cephesine karşı kat'i taarruza geçmek i· 
çin biraz daha vakit geçl'lJesini istiyorlar 
buna karşı, siyasi grublar, partilerin va
ziyetlerini tesbit etmek üzere hususi top 
lantılar yapacaklardır. 

Celse açılır açılmaz B. Blum, B. Hen 

rio ile B. Taittenger'in harici siyasete ve 

B. Kerilles ile B. Ybernegaray ve B. 

Fernand Lauren'in iç siyaset hakkındaki 

istizah takrirlerinin 26 ikinci teşrine te

hirini isteyecektir. 

BELÇlKADA: 

Askerlik müddeti hakkında 
B. Van Zeelandm hcyanah 

B. Van Zeeland 

Brüksel, 5 (A. 
A.) - B. Van 
Zecland, p a r 1 a • 
m e n t o ordu en
cümeninde lıeya

natta bulunarak 
Belçikanın müda
faası için 18 aylık 

askerlik zaruri ol
duğu görüşünde 

israr etmiştir. Komisyon azasından bir 
çokları buna muhalefet etmişlerdir. B. 
Van Zeelandı.o askeri kanunların heye
ti umumiyesi hakkında itimat meselesi
ni ileri süreceği teeyyüd etmektedir. 

Mamafih başbakan bazı tadilatı tedkik
ten imtina etmiyecektir. 

lNGlLTEREDE: 

Avam kamarası kırahn nut
kuna cevab hazırlıyor. 

Londra, S (A.A.) - Kıralın nutkuna 
verilecek cevab hakkındaki konuşmalara 
avam kamaraSinda devam edilmektedir. 

Muhalif işçi partisi İngilizlerin işsiz· 
lik ve gayrikafi gıda yüzünden vücudca 
zayif düştüklerini ileri sürerek tenkid'de 
bulunmuştur. 

H ükümet namına cevab veren asker
lik müsteşarı Eilot, bunu gayri kafi gıda 
değil fakat askerliği bir cinayet telakki 
eden muhtelif işçi partisi yüzünden ileri 
geldiğini söylemiş ve işsizliğin ise amele 
partisi iş başında iken bugünkünden da. 
ba fazla olduğunu ilave eylemiştir • 

YUNANlSTYNDA: 

B. l\ıletaksas Giride gidiyor . 
Atina, S (~ 

A.) - Han yadan 
gelen haberlere göı 
re, öbürgün Gi .. 
ride gelecek olan 
Başbakan Metak .. 
sasın kabulü için 
bütün işçi k o r " 
porasyonla .. 
r ı n ı n iştirakiy .. 
le burada büyük! 
hazırlıklar yapıl .. 

B. Metaksas maktadır. 

EŞSİZ BİR 
-
l\IUV AFF AK1YET: 

B. Ruzvellin 
25 milyon rey 

toplıyacağı 

anlaşılıyor 
(Başı ı. inci sayfada) 

mamıştır. B. Ruzvelt sadece umumi O• 

larak liberal siyasayı devam ettirmeyi 
vadetmiştir. Bu itibarla B. Ruzvelt ha .. 
yati meseleler mevzuu bahis olduğu va• 
kit en doğru bulacağı yolu tutmak hu .. 
susunda tam bir serbestiye malik ola· 
caktır. 

Şimdiye kadar saylavlar meclisine 
288 demokrat tayin olunmuştur. Yüz 
den bir az fazla cumhuriyetçiye karşt 

daha kırk kadar demokrat seçileceği 
tahmin olunmaktadır. 

Başka bir tahmine göre, 96 az<l• ~· 
lunan senatoda 75 demokrat yer alaak'· 
tır. Yeniden vali tayin eden bir çok de'f 
letlerde de demokratlar muzaffer olmatC 
tadırlar. demokrat Hukton, Kansas da 
B. Landonun yerine geçmiştir. Şimdiye 
kadar Ruzvelt 23.160.365 ve Landon 14 
423. 773 rey almışlardır. 

B. Ruzveltin 25 milyon rey 
toplıyacağı ankı§ılıyor . 

Nevyork, 5 (A.A.) - B. Ruzveltın 

25 milyon rey toplıyacağı anlaşılmak .. 
tadır. Bu mikdar reyin mazide eşi yok• 
tur. Demokratlar, gerek senato ve ge• 
rek mümessiller meclisinde ekseriyet• 
!erini artırmışlardır. Mecliste 308 ye• 
rine 316 demokrat bulunacaktır. Sena• 
toda 70 yerine 71 demokrat bulunacak
tır. Siyasi mahfiller kabinenin tadili 
ihtimalinden bahsetmektedir. Bu tadil. 
bir ikinci kanunda posta nazırı B. Far• 
ley siyasi hayattan çekildikten sonra 
tedrici surette yapılacalctır. Ticaret na• 
zırı B. Roperle bahriye nazırı B. Svan
son, harbiye nazırı B. Vudring, mesai 
nazırı Mis Porkins ve adUye n'izırı B. 
Kömings de istifa edeceı{lcrciir, 

B. Roper, B. Laguardia he.lef ola
caktır. Herhalde bugün mevzuubahs O• 

lan mesele B. Ruzveltin kanunu esasi· 
yi veya aıı: mahkemeyi tadil edip etmi· 

yeceğidiL . 

Dün sabahki son neticeler 
Nevyork, 5 (A.A.) - Bu sabah saat 

üçte ki neticeler: 
Ruzvelt, 46 hükümet, 523 intihab d'l· 

iresi, 23.822.442 rey. 
Landon, 2 hükümet, (Maine ve Ver

mont) 8 intihab dairesi, 14.835.381 rey. 

B. Hull'ün beyanatı 
Vaşington, 5 (A.A.) - B. Hull, se: 

çim neticelerinin, sulhu kolaylaştırmak 
ve bir harb ihtimalinde tam bir bitaraf· 
lık muhafaza etmek hususundaki Ame· 
rikanın çalışmalarım büyük bir ekser~· 
yctle tasvib ve teyit ettiğini söylemiş· 

tir. 

Grev bütün limanlara sirayet etli 
Nevyork, 5 (A.A.) - Denizcilerin 

grevi, Amerika'nın bütün belli başh li· 
mantarına sirayet etmiştir. Yabancı poo.. 
tası, büyük güçlüklerle gönderilmiştir. 
Uzak şark postası, dört gün gecikmiş
tir. 

Nevyork, 5 (A.A.) - Liman işçileri• 
nin grevi ekonomi hayatının normal fa. 
aliyetini felce uğratmaya başlamıştır. 

Pasifik denizinin bütün limanlarında 
grev devam etmektedir. Yalnız Filadel
fiyada belediye reisinin müdahalesi sa· 
yesinde grev nihayet bulmuştur. 
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DİL ARAŞTIRMALARI 

«Müzik» terimi üzerine bir etüd tecrübesi 
(Başı 1. inci sayfada) 

Littre ise ''musique" kelimesinde şu 
izahları veriyor: 

''Eski ve ilkel anlamiyle müzik hu
susi bir fen değildi,, Müz (Muse) lere 
aid ve onlara tabi olan her şeydi: de
mek ki zihne (ruha) Hitif ve iyi tanzim 
edilmiş bir şeyin fikrini getiren her 
sanat (art) ve her fen idi". (Montesqu
ieux, Esprit des lois). 

''Kafi derecede isbat olunmuştur ki 
Grekler müzik kelimesiyle bütün gü
zel sanatları anlarlardı; bunun isbatı 

şudur ki, Müzlerin çoğu asıl müzikle 
ilişiği olmıyan bir sanata başkanlık e. 
derdi, Kliyo (Clio) nun tarih hamisı 

olması gibi." (Voltaire). 

Etimolojik olarak ise bütün kaynak· 
lar, grekçe "mousa" = muse ,(Milıı;) -
den gelen "mousikiğ'' kelimesini göste 
riyorlar. 

Littre "Muse" kelimesinde de şu i
zahı veriyor: 

"Muse (müz): l. Eskilere göre li
beral sanatlara başkanlık eden dokuz 
tanrıçadan her biri: Kliyo (Clio): ta
rihin Müzü; Kalipso (Callipso) beHi
gatın ve kahramanlık şiirinin Müzü; 
Melpomen: tragedi'nin Müzü; Taliye 
(Thalie): komedi'nin Müzü; Evterp 
(Euterpe) müziğ'in Müzü; Erato: aşk 
şiirinin Müzü; Terpsikor: dansın Mü
zü; Polimniye: lirik şiirin MüzU; U
raniye: astronominin Müzü. 2. (Mecaz 
ile) edebiyat (les belles lettres) ve hu
susiyle şiir; 3. Şairlerin ilhamı; 4. Her 
şairin dehası; S. Bazan bir şaire de müz 
denilir; 6. Şaire ilham veren şahıs veya 
his." 

Larousse Universel de §Öyle ilave 
ediyor: 

"Jupiterle Mnemosin'in kız!arı o
la11 dokuz Müz eskilere göre güzel sa
natlara başkanlık ederlerdi. Sanatların 
birbirlerine zincirlendiğini göstermek 
için müzler hemşire tasavvur edilmiş
lerdi." 

Grek mitolojisindeki dokuz hem~re 
Müz'ün zincirlenme tasavvuru tek bir 
mefhum temsil eden bir semboldür, bu 
da "ruha latif gelen ifade" mefhumu
dur: belfıgnt, trajedi, komedi, lirik, şiir, 
aşıkane şiir, müzik, tarih - epope: hep 
sözle, sesle güzelliğir. Jatü ifadesi olduğu 
gibi dans ta: jestle, hareketle latif ifa
desidir; astronomi de göklerdeki ilahi 
hareketlerin latif bir izahıdır. 

Dokuz ayrı ayrı sanat'ın mevzuları 

tek bir anlam omcasından dallanıp çık
mış güzel bir polisemi misalidir; bun
larda ana mefhumu teşkil eden latif ifa
de etimolojik analizde bize rehberlik 
edece~tir. 

••• 
Fakat, en önce, Avrupa etimolojist

lerinin "müzik" kelimesine menşe ola
rak gösterdikleri mousa-müs hakkında 
ne bildiklerini görelim. Grekçede ve 
başka Hind - Avrupa dillerinde "müz'' 
sözünün manaca ve iştikakça bağlandı
'ğı bir kök ve bir kelime aylesi var nu
dır, onu görelim. 

Boisacq Grekçenin etimolojik 10-
gatinde fransızcaya muse = müz diye 
alınan grekçe sözün şu dört şeklini ve
riyor. (Sayfa 647): 

Mousa (iyon ve atik lehçesi), 
Moisa (eol lehçesi), 

Tefrika: No: 81 

M oğsa ( dorien lehçesi; grekçedeki 
uzun "o" yu işaret etmek üzere ''oğ" 

kullanılmıştır). 

Muğlıa (lakedemon lehçesi) .• 

Etimolojik bakımından verdiği izah 
ise şundan ibarettir: 

"Ehrlich, aslı monthya olduğu farz. 
olunan bu kelimeye eski almanca men
di = heyecan, sevinç; eski saksonca 
mendian = sevinmek sözlerini yaklaş
tırlr; grekçe manthano = öğreniyorum, 
mentherc = endişe sözlerine de bakı· 

nız. - Düşünmek ifade eden "men" kö
kü ve Hitince mons = dağ ile de müna
sebeti aranmışsa da bu mütalea itibar
dan düşmi.iştür." 

Alois Walde'nin mukayeseli etimo
lojik Hıgatinde, mendh teminde, 
sanskritçe medh§ ''= bilgi, tetkik, an
layış, düşünce'', grekçe mathein "öğ

renmek" grupunun yanına "belki" ıhti 

raziyle grekçe mousa = müz kelimesi 
de yazılmı~trr. (Cilt II. s. rl). 

Bay Meillet ise, Ernout ile beraber 
yazmış olduğu latincenin etimolojik 
lfı:gatinde bu kelimenin grekçeden la
tinceye musa olarak geçirilmiş olduğu
nu söylemekle iktifa ediyor, hiç bir 
yaklaştırma yapmıyor. 

İşte Avrupa kaynaklarından müzik 

(gr. mousiki) ve bunun orijini olarak 

kabul edilen müz (mousa) kelimeleri

nin etimolojisi hakkında öğrenebildi

ğimiz bundan ibarettir. Hakikatte bu 

yakla§tırmaların pek sathi olduğu aşi

kardır: M ousa ile math - ein "öğren

mek'' veya mendi "sevinç" arasında 

baştaki ''m" den başka hiç bir benzer

lik yoktur. Germence "mendi'' deki he

yecan mefhumu grekçe math-ein ''öğ

renmek'ten daha muvafık görünüyorsa 

da gerek mcndi'den ve gerek math-ein'
den "mousa" nm nasıl çıktığı gösteril
miyor; ve grekçede mitoloji mevzuu 
olan bu kelimenin gerek hakiki oriji 
ni, gerek fonetik değişimleri ve morfo
lojik gelişimi, Hint - Avrupa dilleri 
mukayeselerince de makbul olan kai
delere muvafık olarak izah edilemi· 
yor [l]. 

A. C. EMRE 

[1] Bu etüdün alt tarafr yarınki sa
y1mızdad11 

Prof. K. KÖMÜRCANIN 

Modern ve herkese elzem kitaplan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 

Ticari mallımat ve bankacrlık 
İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 
sanayi, ziraat, banka) 

Ticari ve mali hesap 1.ci kısan 

Zihni hesap kaideleri 

Logaritma cetvelleri 
(yeni rakanı) 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 

Mali cebir (istikraz ve 

Krş. 

3S 
l22,SO 

lOS 
87,SO 

175 
70 

20 

56 

200 

sigorta hesaplan.) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

İstanbul. 

.Küçük anlaşmanın sağlamlığı 
l'ugoslavya Ra~vekilinin hiikiimet merkezimize yaptığı seyalıat.e muvazi olarak Roman va Aı· 
rafının, Prag'<la Çekoslov<tk Cumur Reisi ne resmi bir ziyarette bulunması keyfiyeti Balkarı 
tmla§ması kudur kiiçiik aııla:<Jmanın diı, ah si şayiaları en açık bir şekilde yalanlayan, bir sağ
lanılıl~ta olduğunu isbat etmi!}tir. Sullı dos rlcırı, sulhun devamına bağlılıktan başka bir gay~ .. 
lcri olmı)·an bu iki devletler gr11punmı, billıassa bu buhranlı zamanlarda, lıer ztınıandcın 
dalıa fazla tesanii<llil im lmalarımlan ancak scvint; ve em niyet duyabilirler. Le Tcm]Js gaz ete. 
sinin a~ağıda terciime ettiğimiz l!aşyzısı bu hislere tercüman olu.yor: 

Romanya Kıralı Karol'un Çekoslovakyadaki ikametinin 
resmi kısmı nihayetlenmiştir. 

Bu ikamet, basit bir nezaket ziyareti hududunu aşan bir 
şümulli haiz lomuştur. Kıra! Karo! memleketinin siyasetinde 
çok aktif bir şahsi rol sahibidir, ve basit bir cumur reisi olmı
yan B. Beneş'le yapmış oldtığu mülakatlar havaiyattan iba
ret kalmamıştır. Hususiyle ki iki devlet reisinin yanlarında 
dış bakanları BB. Antonesko ve Krofta da hazır bulunuyor
lardı. 

Bu konuşmalar sırasında birçok mevzulara temas olun
muştur. 

Muhakkak ki Çekoslovakyanın Sovyetler Birliğiyle müna
sebetlerinden bahsedilmiştir: Prag hükümeti, muhtemel bir 
alman taarruzuna karşr bir garanti addettiği bu münasebetle-
ri gevşetmek isten>:ese bile, BB. Beneş ve Krofta, asla ~e~le
ketlerini sovyetlerın Avrupada bir ileri karakolu vazıyetıne 
sokmak niyetinde olmadıklarım muhatablarına temin etmiş 
olmalıdırlar. 

Hiç şüphesiz küçük anlaşma devletlerinin Roma protoko
lunu imza etmi§ olan Avusturya, Macaristan ve İtalya ile olan 
münasebetleri de görüşülmüştür: Küçük anlaşma, kendi an-
tirevizyonist prensipini sebatla muhafaza edecek olmakla be
raber, muayyen bir plan dairesinde, Tuna havzasının daha iyi 
bir organizasyona sahih olması yolunda bu devletlerle elbirli
ği yapmak imkanlarına sed çekilmemiştir. 

Neler gifriişilldii'l 

Prag görüşmeleri sırasında, sağlamlığı B. Stoyadinoviçin 
Ankara seyahatiyle tebarüz ettirilmiş olan Balkan anlaşması 
meselesinin de konuşulmuş olması muhtemeldir. Bunun gibi, 
Çekoslovakyanm Polonya ile münasebetleri meselesi de var
dır: Bilindiği gibi, B. Krofta'nın bu münasebetlerin düzeldi
ğine dair olan son beyanatı Varşovada hararetli bir kabul gör
müş olmaktan uzaktır. Romanya hükümeti Polonya ile anlaş-
masına büyük bir ehemiyet vermektedir ve kıral Karolla B. An· 
tonesko'nun zamanla bu anlaşmanın iyi işlemesini haleldar 
edecek bir gerginliğin devamiyle meşgul olmuş bulunmaları 
hatıra gelebilir. 

Bununla beraber, Romanya kıralmın Praga yaptığr ziya
retin esaslı bir gayesi vardı: dünyanın gözü önünde küçük an
laşma arasındaki tesanüdün parlak bir tezahürünü vermek. 
Bu hedefe erişilmiştir. • 

lJedlıcılı ştıyillltırm nuılıiyeti 

Son zamanlarda, bu tesanüd hakkında çok şayialar dolaş
mıştır. Alman propagandasının her sahada takib etmi:? oldu-
ğu yorulmak bilmez faaliyet, Bükreş ve Belgrad'da bolşevik 
tehlikesi hususunda ızhar edilmi§ olan endişeler, Milletler 
Cemiyetile kollektif emniyet politikası hakkında gösterilen 
şüpheler, fransız politikasının da aşikar kararsızlıkları, bütün 
bunlar, tesanüdünün o kadar açık delillerini vermiş olan bir 
teşekkülü zayıflatacak mahiyette görülmüştü. 

Küçük anlaşmanın büyük hazrrlayıcısı B. Titulesko'nun 
kenarda bırakılmış olması, B. Yevtiç'in çekilişinden beri yu
goslav hlikümetine atfedilmiş. olan bazı temayüller, Bratis
lava konferansı neticelerinin tamamiyle dağıtamamış olan şa
yialara kuvvet vermişti. Kısacası, Avrupada kuvvetler muva-

zenesinin değişmesi karşısında, küçük anlaı::ma devletlerinin 
hareket serbestliklerini geri almaya, ve her birinin kendi men
faatlerini korumak için en elverişli yola sapmaya temayül e• 
dip et.'Yliyecekleri soruluyordu 

Tcsaniidün sağlamlığı 

Kıral Karol'un seyahati bu şayiaların mahiyetini meydana 
çıkarmıştır. 

28 ilkteşrin günü Çekoslovak Cumur Reisi ile Romanya 
hükümdarı arasındaki sözlerin daha kati olmasına imkan yok
tu: 

B. Beneş şöyle diyordu: ''Majestenizin ziyaretinin siyasi 
manası, önce memleketlerimizin devamlı dostluğuna tercüman 
olması, sonra da - aziz dost ve müttefikimiz Yugoslavya dai
ma düşüncelerimizde yer aldığı için - küçük anlaşma devlet
leri arasındaki tam birliği ifade etmesidir". Ve Kıral Karol 
şöyle cevab vermişti: "Birliğini kuvvetlendirmek küçük an• 
laşmanm vazifesi icabıdır, ve sevgili müttefiklerimiz arasında 
bulunmakla bu hizmette bulunmuş olduğumdan dolayı bahti
yarım''. Bu sözlerden sonra, Romanya, Çekoslovakya ve Yu
goslavya arasında mevcud ittifakın sağlamlığından kimsenin 
şüpheye hakkı yoktur. Ve Bükreşte başlamış olan genel kur• 
maylar görüşmeleri hiç şüphesiz ki bu sağlamlığı artıracak• 
tır. 

ittifakın mevzuu 

Fakat şurası da hatırdan çıliarılmasın: Bu ittifaliın mev• 
zuu mahduddur. Küçük anlaşma devletleri diplomatik faali• 
yetleri hakkında aralarında umumi bir şekilde fikir danışma~ 
yı teahhüd etmişlerse, ancak Macaristanın revizyoncu bir ta· 
arruzu karşısında müşterek bir askeri aksiyona girişmeyi ka-
bul etmişlerdir. Prag'da yapılmış olan görüşmeler sırasında 

daha ileri gitmek "meselesine de temas edilmiş olduğu belli de
ğildir. Gene de, küçük anla~.ma içindeki tesanüdün böyle tan
tanalı bir şekilde teyid edilmiş olması bu grupa mensub dev· 
Jetlerden birine karşı bir teşebbüse girişmek istiyecek olanlarr 
düşündürecek mahiyettedir. 

23 ilkteşrinde, B. Krofta meclisin dış işler komisyonu ve 
Çekoslovakyanın Belçikanın misalini takib etmiyeceğipi ve 
bütün ittifaklarına sadık kalmak niyetinde olduğunu söyledi. 
28 ilkteşrin nutuklarından beri, Romanya ve Yugoslavya için 
de vaziyetin aynı olduğundan emin olabiliriz. 

Bu emniyet Fransa'da iyi karşılanacaktır, küçük anlaşma 
dostlarımız, Fransanm da, bütün teahhüdlerine tamamiyle sa
dık kalmak niyetinde olduğuna itimad edebilirler. Son Prag 
tezahürleri sırasında küçük anlaşma devletlerini Fransaya 
bağlayan rabıtalardan bahsedilmemiş olması keyfiyetinden 
bazıları bazı hükümler çıkarmak istemi§lerdir. Bu yanlış bir 
şeydir. Fransa, bu devletler birliğine Avrupada istikrar ve 
sulhun devamına hizmet eden bir teşekkülden başka bir gözle 
bakıyor değildir. 

İnkişaflarını ancak sulhun koynunda arayan memlelietle• 
rin menfaatleri Fransanın menfaatlerine aykırı olamıyacağI 
için bumemleketlerle Fransa arasında bir görüş ayrılığı mev• 
cud olamaz. Muvakkat hatalar vaki olabilir. Fakat Fransa 
kendi kendini terketmedikçe tamiri imkansız bir vaziyet hu· 
sule gelmiyecektir. 

İhracatın mürakabesi işlerinde çalışacak memurların kursu 
ıs birinci kanundan itibaren meriye

te girecek olan ihracatın kontroluna mü. 
teallik kanunun tatbiki için icab eden 
tedbirler ve hazırlıklara İktısad vekale· 
ti tarafmdan çok zaman evel başlanıldt· 
ğı malılmdur. 

İhracat tüccarlarına ruhsatname ve
rilmesi hakkındaki hükümlerin tatbikine 
aid hazırlıkların da bitmek üzere oldu- ı 
ğunu bir kaç sayı önce haber vermiştik. 

Y ekalet bu defa kanunun tatbikinde · 

kullanılacak memurları yetiştirmek üze
re bir kurs açmıştır. Yüzlerce istekli a
rasından seçilen 29 yüksek mekteb me
zunu genç, hafta ba~mdan beri vekalet 
konferans salonunda bu işe memur edi
len zatların idaresi altında vazifelerine 
müteallik malumatı öğrenmeğe çalı!

maktadırlar. .... 

İlk dersin verildiği gün, İktısad ve
kilimiz B. Celal Bayar konferans salo. 
nuna gelerek kursa devam edenlere ehe-

1 

miyetli bir söylev vermiştir. Vekil, me .. 

mur namzedlerine vazifelerinin ehemi

yetini hatırlatmış ve ona göre çalışmala
nnı tavsiye etmiştir. 

Kurs Ankarada l S gün devam ede .. 

cektir. Bundan sonra namzedler İstan-

bula ve Trabzona gidecekler; nazari ma• 

lumatlarını iş uzerinde deneyeceklerdir. 

Kursta ,muvaffak olanlar ihracatın mü. 
rakabesi işlerinde tavzif edileceklerdir. 

---"'!m!! .............................. m!!!l ..................... l!!!lm!!!!!!!!'!!!!lll!!!!!ll! 

BiLlmllYEN iNSAN 
Umumi bakımdan tereddi ettirici hastalıklar, 
vücudun, bozuk bir fonksiyona intibakı teşeb
büsünden ibarettir. 

yeni olan bir vaziyetle karşılaşır. Bununla be.. 
raber, maraz amilini tasfiye etmek ve onun ta
rafından sebebiyet veril.mi§ afetleri tamir eyle
mek suretiyle ona intibaka uğraşır. Bu intibak 
kudreti olmasa yaşayan mahlUklar devam ede
mezlerdi; zira bakterilerle virüslerin mütemadi 

lojik ve zihni faaliyetleri idame eden ve vücıı
da birliğini veren mekanizmalar vasıtasiyle hu• 
aule gelir. Dış şartların her bir değişikliğine vü• 
cud, uygun cevabı verir. Bundan dolayıdır ki 
insan, muhitinin bütün tahavvüllerine taham .. 
mül edebilmektedir. Hava vücuddan daiına ya 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Gıda eksikliğinden gelme liastahklarla, şir
yanlann katılaşması, miyokardit, nefrit, şe
ker gibi tereddi ettirici hastalıklarla da in
tibaki fonksiyonlar rol alırlar. Fiziyolojik oluş
lar uzviyetin hayatmm devamına en elverişli 
tekilde değişirler. Eğer bir gudclenin ifrazı kifa~ 

.yetaizlqirsc diğer guddeler, onu telafi için faa· 
liyet ve hacimlerini büyütürler. Kulakçıkla sol 
kanncığm muvasala deliğini süsliyen desame ka
nın hücumunu serbest bırakacak olursa kalb 
büyür ve kuvveti ziyadeleşir. Böylece ebhere he
men normal denilecek mikdarda kan atar. Bu 
intibaki hadise sayesinde hasta, birçok yıllar, 
herkes gibi yaşayabilir. Böbrekler fena işledikle
ri vakit şiryan tazyiki, kifayetsiz süzgeçten daha 
fazla hacimde kan geçmesi için çoğalır. Şeker 
hastalığının başlangıcında, pankreasın ensülin 
ifrazının azalışmı uzviyet telafi etmeğe çalışır. 

Bazı maraz amilleri de vardır ki uzyiyet bun· 
lara kar§ıkoymağa, intibak Ifekanizmalannı ha· 
rekete getirmeğe kalkışmaz. Mesela, frenginin 
~nksiz treponemleri bunlardandır. Bu tufeyli 
vücuda bir kere girince bir daha çıkmak bil
mez, deride, kan mecriJannda, beyinde, iskelet· 
te yerleşir. Ne höcreler ve ne de iç mayiler, o-
nu öldürecek surette aksülamel göstermezler. 
Kanserde, uzviyette hiç bir muhalefete rastla· 
maz. ister zararlı, ister zararsız olsunlar, urlar 
da normal nesiclere o derece benzerler ki vücud 
sanki bunların mevcudiyetinin farkına var· 
maz; ve bunlar, zahiren tamamiyle nhatli 
vücudlarda inki§Sf ederler. ilerde zuhur e
den hastalık alametleri uzviyetin aksülamelini 
temsil etmezler. Bunlar, zehirli maddeler ifraz 
eden esaslı bir uzuv tahrib eden veya 
bir siniri tazyik eden urun kötülükleri netice~ 
sidir. Kanser, önüne geçilmez bir şekilde ilerler, 
çünkü nesiclerle iç mayiler bunlara karşı hiç 
bir aksülamelde bulunmazlar. 

Hastalığın seyri sırasında vücud, kendisi için 

hücumlarma ve uzvi cümlelerdeki sayısız un• 
surların bünyevi vehinlerine manızdurlar. Jn .. 
san, vaktiyle, her şeye rağmen devamını ancak 
bu intibak kabiliyetine borçlu idi. Bugün ijicn, 
konfor, iyi gıda, hayatın tatlılığı, hastahaneler, 
hekimler, hastabakıcılar sayesinde modern me-
deniyet, kötü cinsten birçok insanlara yqamak 
imkanını vermiştir. Bu gibilerle bunlardan ge
len nesiller, beyaz ırk1amı zanna yardım et· 
mektedirler. Belki sıhatin bu suni teklindcn vaz 
geçmek ve intibakı fonksiyonlann mükemmelli
ği ile tabii mukavemetten gelen sıhatin inkip· 
fına _çalışmak gerektir. 

vııı 
Uzviyet dışı intibak. - Muhitin fizik 

şartlarına intibak. 
Uzviyet dışı intibakta vücud, iç halini mu• 

hitin tahavvüllerine ayarlar. Bu hadise, fi.dyo--

daha eoğuk veya daha sıcaktır. Halbuki nesic.c 
lcri yıkayan iç mayiler ve damarlarda cevelan 
eden kan hep aynı harareti muhafaza eder. Bu 
hadise, bütün uzviyetin mütemadi müdahalesi• 
ni icab eder. Hararetimiz, havanın harareti zi• 
yadelqince veya, mesela nöbet esnasında şimi1' 
mübadeleler daha faal olunca, yükselmeğe te-t 
mayül eder. O zaman, ciğerdcki deveran ve tel 
neffüe hareketleri hızlamr. Ciğer deliklerindet1 
daha fazla mik.darda kan tebahhur eder. Bunud 
neticesi olarak kanın harareti orada u.alır. AY" 
m zamanda, celdin altındaki damarlar inbisat 
edip deri de kızanr. Vücudun sathına bol bol 
gelen kan hava temasiyle soğur. Ve eğer hava 
çok sıcak ise, ter ifraz eden guddelerin cildi kaP. 
ladığı ter tabakası tebahhur ederken harareti al 
zaltır. 

'(Sonu var )1 
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Madrid hükümetinin daveti: 
cHerlre! silah başına, yenmeli veya ölmeli!> 
Madrid etrafında, 20 kilometrelik bir cephe üze

rinde ihtililciler yeni mevziler elde ettiler 
(S. l.lat:l aylada) 

ValdemerodaJd mobbil tamulan 
ptllldlrttUmittllr. General Varela ordu
IAIDUD bYai ldllliJUi ,fimdi payitahta 
on bet ldlomebe meufede bulunmak· 
tadır. lladrid yalmmıdald Kuatro. Vi
entoa tayyare mqdam bofakıhmt ve 
orada bulunmakta olan on dört bilktl
met tayyaresi, bilinmiyen bir 8elllte Jıa. 
reket etmiıtir. 

Payitahtın etrafmda koyu d
bulutlan g6rillmektedlr. Maclrid'e brp 
pek yakında taarruz edileceii uml· 
maktadır. 

"Geta/enin ifgali teyid o~ 
Salamank, S (A.A.) - naayona&t 

kuvvetlerin Getafe'yi ve buradaki tan-
re brarcAJımı iya1 ettikleri teeııllııl et
mektedir. Nuyonaliatler Getafe ile Aı. 
korkon arumdald Leganos mevktinl de 
ap~. 
Ko~ya radyosu, nuyonalistlerin Bo

adilla kayilnii ele ıeçirdiklerini haber ver 
mektedir. Talavera'dan bilclirildiiüıe ca. 
re, naayonaliatlerin eline yabana sem 
tank cesmiftir. nuyonalistler, sırhli bir 
marbiat trenini Getafe mmuJraamda 
IOncll ile ele ıeçiımitlerdir • 

AviU, 5 (A.A.) - Havaa aJımmm 
D!haNri, htlk6met kanet1eıinin cliin vl 
llavloaia dvarmda 400 Pl vererek. ild 
8llltlik bir muharebeden tonra geri çc· 
ldldilderini baber vermektedir. Hiikümet 
Jmnetlerin1n ba noktada SO tank ve 500 
miHa askeri tebif etmit olduklın tahmin 

edilmektedir. 

''Berlıea ailGlı bapna, yeıuneU 
NYfl ölıaeUI'~ 

lladrid, 5 (A.A.) - Gueteler tara· 
fmdan ortaya atdan davet, ıu tekiJdedir: 

• - Berka aiWı bqma. yenmeli ve
ya 81meli'' 

Aailerden mUrekbb pıablar, paytala
m bp:lannda JrararıtJı kurmuflardır. top 
..ım, ftıOtlardan mükemmel surette 
ifidilmektedir. Yeni talimatlara g6re mad 
rid, saat 22 den itibaren karanlık iGinde 
blmaJrtadır. Yalım, aiWıJı milisler na. 
bet belclemekte ve devriye &ezmektedir. 

Madrid lıükü.metinin tedbirkri 
Hülrilmet umwnt seferberlik için bir 

talanı tedbirler almqtır. Halk ile dolu o
lan 10kaklarda, caddelerde ukerleri ib. 
tima1 cepheye &ötilrmekte olan kamyon· 
Jann motörlerinin mUthiı ciiriilttlleri ak
letmektedir. Halk btiyen uabiyete Jca. 
pılmamaktadu. panik yoktur. binlerce 
iman, nrotlarda ve batti madridin için
de iatihklmlar. barikadlar vücuda cetir
mek için çahpnaktadırlar. 

Cenuba prldden paytahata baldm o
lan Carro ıu Anclea tepesi, henils hll· 
~tçilerin elindedir. 

Yeni ÜJIOllyol luıblned 
lladrid, 5 (A.A.) - Largo Xaballe

ro kabineli. eıki kabinenin hemen he
men bütün nuırlariyle dört anarplt 
auırı ihtiva etmektedir. 

Öteki nazırların memub oldukları 
Partiler: alıJ toayalift. iki komilniıt, 
lki tol cenah cumhuriyetçisi, Ud ciim
hurlyetçiler blrlili ua., bir Baalrlı 
sauyonaliat, biı' ICatalonyalı. 

Son bbineClekl lclliye ve l&Dayl aa
mlan kabineye memur edilmitlerdir. 
~enidea iç nenret ibdai edilmittir. 

8ıhat itleri. ticaret ve propapnda. 
Propapnda nuırlıima, IOl cenah cüm
luariyetçilerdeD. lladmp ICarıo. Bspla 
Ptirilmittir. 

ı..r .. 1' a6alerro'111111 beyanatı 
XaJ:lae'lle yapılma bu tadil dolayıliy· 

1e, B. Larp. matbuat delqeledne '" 
lleJWtta ba(tmanı,tur: 

•- llmdiW hal ve prt1ar altında 
lıtl1dlpıe faflane aleyhtar bilttln 9q.. 'ftd.._ lplıak etmelerinin nrud oldu
im 1ılılilfm Bu .ebebten dolayı anar-
tlatleri iftirake çıprdun. 
..,_,.. , llidiicn bhramanca 
lldldafa ._.. hurrJ•mnaJnlır. DU,. 
man. pmd'11en payitahtın kapılarında• 
dsr. Fakat ...tridliler w bildin tıpan· 
,.. uzu edecek oluna, dBfman taarruza. 
na yobdebilirıer. 

~deal nıiidala(ıle ltomlte•ini:le 
Londra, 5 <-'.A.) -Ademi müdaha

le tan homitesi, bu a1ilı dokuzunda top-

lanacaktrr. Alı1 komite ı.e ayın on Ud· 
ilinde toplanacaktır. Karadan ve hava
dan lıpan~'ya girilecek )'Ollarm kon· 
trolil maeıeaı. pa.arteei cllnil ıasden 
geçirilecek ilk•meaete olacaktır. 

Diln IOV)'etlerin italyanlar ve •••· 
nn iddialarma kartı vennlt oldukları 
cevab bakkmda yapılan mOmıbp, Sok 
hararetli olmUf ı.e de mlabet hiç bir 
netice elde edilememiftir, çtınldl itham
lara Jı:arp mukabil ithamln yapılmıftır. 

Komite aaar, 1rarflbk1ı vuiyetlerlnl 
ambafm etmiflerdir ve mevS1Jllbelw 
muhtelif üval b•Jrlmiü yeniden tahki· 
ırat yapılammr teklif e,ı..ri,ıetdir. 

~ Bayon - Bilbaoda çıkan bir gue· 
tenin haber verdiline ıare bu tehirde i· 
ki yabancı bQldlmet komolosu ile ban 
mbaylarm ve plıafyetlerin dahli bulun· 
dulu bir caauı tebeked meydana çıka· 
nhmttır. 1'unlar Burcos hGkOmetl he· 
Ahına caıuıluk yapmaktaı idiler. 

~ Pariı - ispanyadan framu: ban
kasına 1015 kilo altın getirtmekte olan 
bir tayyare Orlean clvaruıda mecburi 
ıurette yere lnmittir, 

Tadilat komisyonu 
kararlan 

Bina vergisi kanununda, tadillt ko

miıyonu brarlarmm varidat tahakkuk 
memurlarına imza mukabilinde ver.)lece
ği ve bunlann aııkadarıara tahakkuk 
memurlan tarafmdan lbbarnmne ile teb-

liğ olunacaiı turib eclildili halde tat• 
bibttaı bu tekilde muamele yapıhnadı· 
ğuıı ıören Maliye Vektleti vlliliJdere 

bir tamim göndermiftir. 
Bu mnimde, tadillt komiayonu b· 

rarlarma it.iru mebdeini tayin ve teabit 
mühim oldula cibl mevauu bahia karar· 
Jarm bsanç vergileriyle de •l8bclu' ol· 
muı itibariyle kanunun 31 inci madde-
8ine &öre hareket edilnwi Ubwmı bil· 
dirilmi9tir. 

Türk maden kömürlerine 
rağbet artıyor I 

• 
TUrk maden k6mUrilne olan ralbet 

bir çok memleketlerde artmaktadır. Al· 
drlımu malamata cCSre Romanyada hı· 
vapsı tirketinin astıiı bir münaka11yı 

Erzincanda yulaf ~ 
EninCUI, s (A.A.) - VUlyctte )'\l• 

laf ekimine ıittilrfe raibet ~ 
dır. ll•baul bire 3~S ftrdiiinden tu 
ild sene içinde çiftçi se ton -- mah
aul elde etmipir. auıua yulafui kiloeu 
iç kuruttan •trlıJor.t 

Mevliidiişerif 
8-11·936 puar ctmtl öiJe M!Msmı 

dan aonra merhum B. Abdilmıbman 
Balcı oflu ruhuna, Haca Bayram cmni
inde oknn•cak mevliidilferife. onu seven 
ve tanıyan uym doatlarmm ha.zır bu· 
lunmalanm aycrJanmı.zla dileriz. 

B. Abdün:alımaıı Balcı otlu ayleU 
n otuUan 

ULUS 

'llaglJa açrlrıı y.. 

pılHd olan lzmit 
ltllıd labrilıası. 

mllll ihtiyacın ya
mam karplaızıü. 

tMbz. Bugün tt!me

U atı/IUI ikinci /ab-

da ile kfğıd itlıa

H t111J18mile 8nlen

meite n •lllUos 
labrihsı ile de .u., 
itti Az1q14 bam 
n mamrıl maddeı .. 
d ile milli .. ,..,, 

.,..,.. cüecektlr. 
R#:mlmis labrl

,_...,,, yapafı w. 
itti Wlnlerilll ca.. 
~. 

İstanbul Radyosu 
OOLB NEIRY!ATI: 
ıuo PWrJa tlrk........,. 
12.50 llavadil. 
13.0S PWrJa hafif mlslk
ls.25.14.00 llulltelif p1lk aepi,.U. 
AXŞAll NEŞRiYATI 
18.30 Cu: Nida. 
19.30 Spro m••hwJerl: Jrtref lefilc 

tarafından. 
20.00 Türk IDPliJd heyeti. 
20.30 Vedia Rıza ve arkadaf1an tara• 

fındaa tirk mulilrili ve halk pr• 
kılan. 

21.00 Bayuı Elaeatancel tarafmct.n pi-
yano tolo~ 

21.30 Orkestra. 
ı - llourt: (Triıumh Plllt) uverttır 
2 - l'etru: (Tamlult auf der Aln). 
3 - Tldıaikowüy: (Sonbahar prla· 

11). 
4 Verdi: (Labavyata) dan parça· 

lar. 
5 Ricb. Straua: (Ra1enbvalier). 
6 - Dvorak: (Furiyat). 
7 Lecek: (Girofie Girofla) dan parça· 

ıar. 

Mütekait ve öksüzlere 
aid ikramiyeler 

dağıtılıyor 
Hizmet mtıddetlerl 1Maf baflanma· 

ıma yetmediğlntfen 6türi1 kanun hiiküm· 
terine c6re ikramiye ile altblarmın Jı;e. 
ıllmesi tekarrllr eden hu1111t idare mil· 
tebit ve 6biisleriııin 935 maır yılı to

nuna lmdar tahakkuk eden ikramiye ia
tibkaldarr ubinin olunan mikdardan fu. 

la çıktığında 933. 934, ve 935 yılların
da viliytlerden alınan ortaklık payla
riyle bu llaami7elerin tamamen veril· 
meaine bakin olmlmrt ve ancak mali ft• 

dyetin mUaaadetine göre ikramiJf il.• 
hlblerinin ihtly-slan mUmk6n mertebe 
brfılanamk üzere iatibkaklarmın bir 
kısmı uam yoliyle tediye olunmuetur. 

Bu keae 9~ yılında vlllyet bildce
lerine koau1n ~ altı ortübk pa· 
71Ddan tahail olun.n paralarla 935 malt 
yılı eomma bclmr Andrp selea SZ4 ml
tf'lraid ve ölalille aid ikramiye büiyele
riDin ...,...... ldenerek •18bludın 
Jreeilmai " ikramiye beublarmm t.uo 
fi,eei andık idare heyetiace bnrlq
tınlmıttır. 

Ba bbildaı taafiyeal tekard1r eden 
emekli ve 8bideriıı pri ka1aa ikrami· 
ye alacalrl•n olall pnlara aid tediye e
mirleri de ıerlerlne cönderUmlıtir. 

lıtihlrak ahiblerinin vaktinde ban· 
bya mtlncutla a1abilmeleri· 
ni ve havalelerinin çevrllmeaine 
amha1 birakıJmıtmuım temin için der• 
hal kendileri ~rdar edilecektir. 

Bu emekli ve abilzlere &ıce Menip 
bu kerre mabaup edilen avam mlkdariy· 
le eakl iknmiye lleaablarınm bir kerre 
de hıımıal mahuebece tetkik ettirilerek 

1 

batb bir llitikleri görUlmedlği tak· 
dinle paı'Marmın ödettirilmesi Dahili· 
ye Veklled tarafından teblii edilmİf
tir. 

B. MUSOLİNİ'NİN NUTKUNDAN SONRA 

Avam Kamarasında 
B. Eden siyasi vaziyet lıakkmda 

miihim beyanatta bulundu 
(Sifi J. anca uy/ad•) 

.4lnaarı)'CllllR ekOnomilc 110rl.aJclan 
Almanyanın ekonomik .sorluklarmdan 

iqiltereyi mnıhaze etmek huauaunda al
man;yada mevcut temayWil, bir da1db i· 
çin bile kabul edemeyiz. Bu hldlaelere 
Jratiyen tevafuk etmemektedir. lngilte
renln, harbdenberi ekonomik ve -11 
abalarda Almanya ile tqriki mesai 
için ne kadar tqebbüalerde ba • 
lunduiu hunaunda ıuar etmiyecep 
Bununlıheraber prw hakikattir ki yal· 
mz bür. barbtenberi, almanya;ya bir çok 
auretierde. almanyadan tazminat olarak 
aldığ~ yekima ,akın para vermitiz
dir. Diğer taraftan ticari sahadan çok 
daha mllhjm ewb bir mesele vardır ki 
onun 6nilne ceçmek icabeylemektedir. 
Bu mesele, dünya ticareti hacminin bil· 
yütülmeeini temin edebilmekteir. Bu hal 
netice itibariyle, diğer memleketlerin ol· 
duğu gibi almanyaıun ihracatım çoğal· 
tacaktır. 

re latikbalde de riayet olunmaunı btl 
aurette arau eylemektedir. İtalyanın 1* 
yolu tehdit etmek veyahut kesmek ni
yetinde ofmadıp ha.Jrlrmda B. llusoU. 
niniıı verdiği teminatı hbnll lmetle te

lakki edlJ'Ol'UL Bidm de bayle bir m. 
7etimb ;roktur. Akdenlade herbmal 
bir italyan menfaatini tehdid hakbMla 
hiç bir arsumus veyahut berbaa
ci bir ltalyan menfaatine hiicnm 
etmek humaunda hiç bir m,. • 
timis yoktur. Bu ,eralt altında, ber " 
kl memleket için Akdenlzdeki bu baya. 

tt menfaatleri delll, yalnız mllcadeleıls 
olarak idame fakat hattl kartılıklı bo 
ançla d..,... ettirmenin bnuthnlKctl 
kabil olmam lhımdır~ 

Uzak prkta, eon zamntvda. ÇJn • 
Japon gerginliğinin mahlD• auutte S. 
yilepnekte olduğuna dair but emuoe 
teri tespit etmekle bahtiyarım. 

il. Eden nikbin 
B. BdeD, IOD olarak tunları 

miıtir. 

"- tdbatDD ca.teriyor ki mWedd
araar va.zi)'et oldukça ciddidir. Palraf 

ben phten felaketin &ıline geçilmes 

olduğunu sanmıyorum, ve tuna kanii• 
ki Avrupada mUıtübel ıulh.- cenit _. 
rette, bizim oymyacalmm role bılll .. 

dır. Biz, Avrupaya •llal ve mfl~ 
bir vasiyet temin edecek olan harelletıe 

önderlik etmek ini)'Onıs. Sillhlar ... 

rinde bir ••18f'N vuku& gelmeden ldg 
bir uman c1evamlı bir aulb olalnu " 
milletler, b6yle bir anıa.- vukua pl
mene, kendilerinin hakkı olan hayat 

,eraitinden biç bir aman miiatefit oı.. 

mular. Bunaııla beraber, hattl bayaJ . 
prt1arr .aviyelinl. bir lilahlanım ..S. 
yeaiaa , ...... ıı.,ıı,.. llUı ... 

Jetler ~ Ba dell1lle eaef 
JOl'US, füat JnıcBakl vulJette. 1aaUW 
Iİlahlarmm kuvveti, aalhmı idllDMI 
çbı birinci a.recede ehemlyetlldir. 

tnpus ,.pmmm iç ee. llıl'ld .. 
palardır: 

L-•meeı.rcmlJrttl8'odtl h .. 
-tabiye ..en ıi, 

2. - Btr'Avnpa "'-isla ..._ 
Mreler, 6 b n 

3. -1-Hs bnetJerlnla 11D'l18 
.... ol ı 1 z 

Çocuk Esirgeme Kunı· 
munun teşekkürü 

Kardeı tefelddll olan Tilrk epor lia
rumu tarafmdan himayemizde bu111111111 
yavrulara clalıtılmak ünre karumuam
sa beher katuıu 150 gram gelen ı.
kutu kuru G&üm te~rrt1 edilmlftlr. Ba 
kıymetli yar-drmlam:adan dolayı Ttirk 
spor lnırm cand•n ~lddlr ederis. 



Eli*leri sergisinde röportajlar: 2 

Modernleşen kehribarcılık 1. 

Bir sanatkarın sanatı hakkındaki düşünceleri 

Esl.-i tesbilu;iliğin bugiinkii modern tehamiilii - ilk nuıdden.in 
bizde yapılması kabil değil mi? - Elişleri ve makina-Te~ki· 
liitsızlıl. - Kelıribarcdıkl<.ı uğraşan lwt,; sanatkar var? - Mii.ş· 
terel~ !,;'alışma neden imkiin.uz? - Halk ile temas yalnız sergi• 
lerde .• - Kelıribcırcılık ne ::aman bir encliistri halini alabilir?, 

Sergide, eski türk sanatı kehribar 
cıltğın bugünkü modern <.eserleri önün
de insan ihtiyarsız olarak eski ramazan
larda Bayazıt camii av1usunda kurulan 
tesbih ve ağızlık sergilerini hatırlıyor. 
Ramazandan ramazana kurulan sergiler 
de bir arada görülen tesbihçi ve ağızlık
çı esnafı senenin diğer günlerini, her 
biri bir cami kapısınd;:( kUçük el came· 
kanım kurmak ve yanında bağdaJ ku
rup tevelı:kül içinde müşteri bekleın:k· 
le geçirirlerdi. Bugün kehribarcııgın 
modern ihtiyaçlara uygun şekilde ge
nişlediğini ve tesbihçilik gibi hep bıri
bıine benzer yuv nıaı !arın sıralantn.l· 
r > dan sıyrı: ırak c. • eme~:ne kdfaıı.u 

ve ince zevkin de ka. :ş::ırak güzel atma
lar meydana getirdiğini sevinçle görü-
yoruz. ' 

Sergide, bu sanatın eski ustaların· 
dan olan ve onu ilk defa modernle§:ti· 
renler arasında bulunan küçük fabrika 
sahibi B. Hayrettin ile görüştük. 

~öz alıcı bir zevk ile vitrinlerini 
süsliyen çeşidi çok biblolarını, kadın 
tezyinatınr, bileziklerini, pudralıkları
nr, fotoğrafhklarınr, hokka takımlarını 
kolyelerini, şapka iğnelerini göstererek 
dedi ki: 

"- Bütün bunların iptidai madde
leri galalit, dekolit, yakalit gibi muh
telif kompozisyonlardır ve Avrupadan 
gelir. Biz bu maddeleri, el ile küçük 
tezgahlarla işler, bu hale getiririz. 

- Bu iptidai maddeleri bizde yap
mak kabil değil mi? 

- Niçin kabil olmasın... bunların 
maddei asliyeleri süttür. Kimyakerler 
südün kazeininden faydalanarak bir ta· 
kım kimyevi formüllerle bu maddeleri 
yapıyorlar. Bizim kimyakerler içinde 
bu yola heves edenler çıkarsa elbette 
bizde de yakalit, galalit, ve dekolit ya· 
pılması veya bunlara benıer kompozis
yonlar meydana gelmesi kabildir. 

- El ile yaptığınız bu işleri maki
naya gördürmek ve daha çok iş çıkar
mak kabil değil mi? 

- Kabil. Mesela ben yirmi sene ön
ce bu işi yalnız el ile işlerdim. Tabii 
en ufak bir işi çıkarmak için oldukça 
uzun bir zaman sarfederdim. Şimdi bir
çok işleri makinaya gördürüyorum. Ya· 

pılan işler modernleştikçe aletlerin, 
makinaların da bu işlerin gösterdikleri 
ihtiyaçlara göre modernleşmesi tabii'
dir. Yalnız dikkat edilecek bir nokta 
var: maki na otomatik çalı~r. Halbuki, 
bizim işlerde zevk hakim olmalıdır. 
Zevkli iş ise elden ve gözden çıkar. Q. 

tomatik makina, seri işi yapar. Biz 
en mütekamil makinalarda çalı~sak bi
le el işlerinden istiğna edemeyiz. 

- Sanatınızın bir teşkiJatı yok mu
dur? 

- Maalesef, bu işlerin son ustası bir 
Ali baba vardı. İki sene cvel öldü. O, 
bu işlerin adeta teşkilatçısı idi. Bugün
kü sanatkarların çoğunu bu Ali baba 
yetiştirmiştir. Ali baba, sanatı öldür
memek için çok çalışmış, didinmiş bir 
adamdı. Bütün esnafı adları, sanları ile 
tanır, kabiliyetlerini bilir ve hatta İ§ 
taksimi bile yapardı. 

- Ya şimdi?. 

- Şimdi esasen dükkan sahibi sa-
natkar hemen hemen kalmadı gibi bir 
şey. Toplu bir çarşı yok. On on iki dük
kancı İstanbulun muhtelif ve biribirin
den uzak senıtlerine dağrlmışız. Biri 
birimizle irtibatımız olmadan çalışırız. 

- Bu işlerle uğraşan ve geçinen 
kaç sanatkar vardır? 

- Dediğim gibi on on iki dükkan
cı ve bir de paraları olmadığı için dük
kan açamıyarak evlerinde çalışan 150-
200 kadar esnaf, bunlara büyük vilayet· 
lerde tek tük bulunan birkaç kişiyi de 
ilave edebilirsiniz. 

- 1stanbulda dükkanları olan ve ev
lerinde çalışan sanatkarları birleştire
rek bir teşkilat meydana getirseniz ol· 
ma.ı mı? 

- Cok iyi olur, fakat buna imkan 
göremiyoruz. Müşterek çalışma arzu· 

dan ziyade evvela sermaye, sonra da se
viye meselesidir. Bizi bir araya getir
mek için kuvvetli sermaye ve evinde 
kamı aç çalışan işçi ve esnafı doyura· 
cak bol yevmiye lazımdır. Maamafih 
bu yapılsa bile seviye meselesi, gayri 
meşru rekabet yolları, yapılacak teşki
latı bozmağa kafidir. Bütün ümidimız 
H:tısad Vekaletinin çıkaracağı küç:i!C 
ı;anatlar kanununda ve hükümetim~zin 
terakkimize yapacağı yardımdadır. 

- Halk ile temasınız nasıldır? 
B. Hayrettin bu sual karşısında acı 

acı güldü: 

- Halk ile temasımız mı? Dükka
nımızda ve sergilerde .. acı olmakla be
raber söyliyeyim ki halk bizi sergiler
de görüyor, işlerimizi beğeniyor, tak· 
dir ediyor, fakat sonra ... başka bir ser
gi açılıncaya kadar unutuluyoruz. Bir
çok sergilere iştirak ettim, sergilerden 
sonra hiç bir kimsenin beni dükkanım
da aradığını görmedim. Bu da gösteri
yor ki halkımızın his ve zevki sade gö
zünde .. biz ise bunu kafaya ve gönüle 
sokmak istiyoruz ve bunun için elimiz
den geleni yapıyoruz. Gene olmıyor, 

galiba bir kusurumuz var. Yalnız bu 
kusurumuz nedir; bunu bilmiyoruz f .. 

- Büyük mağazalara mal veriyor 
musunuz? 

- Veriyoruz ama devede kulak ka

bilinden. Bizim yaptığımız işlerin Ör· 

nekleri Avrupadan seri halinde yapıl· 

mış olarak geliyor. Büyük mağazalar 

bunları bizden daha pahalıya satıyor

lar. Güzellik, zariflik bakımından yan
yana getirildiği zaman bizim göz nuru 
dökerek, el emeği ile meydana getirdi
ğimiz eserlerden çok daha aşağı olan 

Avrupa mallarına bilmem nedense halk 
da fazla rağbet gösteriyor. Maamafih 
şimdiki halde bizim sanatta çalışanla
rın sayısı az olduğundan işlerimizi isti· 
yen ve bizi yerimizde arıyan çok can
dan türkçü lllW~terilere ancak kifayet 
edebiliyoruz. 

- Çırak yetiştirm?yor musunuz? 

- Ben üç çırak yetiştirdim. Bunlar 
bugün çalışmış olsalar ustaya yakın iş 

çıkarırlar. Halbuki her nedense sanatı 
öğrendikleri halde her biri bir yerde 
başka işler yapıyorlar. 

B. Hayrettin, camekanlarını doldu· 
ran yüzlerce çeşid bibloları göstererek 
ilave etti: 

- Bizim el ve göz zevkimizle mey

dana getirdiğimiz bu işleri örnek alarak 

seri halinde çıkaracak makinalara ma• 

lik olduğumuz ve bilhassa bu iş.terin 

ilk maddesi olan galalit, Dekolit, Ba

kalit gibi kimyevi kompozisyonları 

kendi kimyakerlerimiz yaptığı zaman

dır ki bu küçük sanatımız bir endüstri 
halini alabilir ve belli başlı birer ihraç 
maddesi olarak da milli servete yardı· 
mı dokunabilir. 

Yeniden kurulan tarım 
kredi kooperatifleri 
Tarım kredi kooperatifleri kanunu

nun meriyete girdiği gündenberi beş 

mıntakada yeniden on beş kooperatif 
teşekkül etmiş ve faaliyete başlamıştır, 
bunları mıntakalarına göre yazıyoruz : 

Trakya mm takasında; Kırklareline 

bağlı Baba eski kazasında: Pehlivan kö
yü, Havsa, Lalapaşa, Tatarlar. Edirne
ye bağlı Keşan Kazasında: Çamlıca, Pa
şayiği t. 

Ege mm takasında: İzmire bağlı Ke
mal paşa kazasında: Yeşil Parsa, Özlü
ulucak, Manisaya bağlı: Kttmkuyucak. 

Akdeniz nımtkasmda; !çele bağlı 

Silifke kazasında: Tekirçiftliği. 

Karadeniz mıntakasında; Orduya 
bağlı Dursunsuyu kazasında; Dursun
suyu. 

Doğu mm takasında; Iğdır ve Tuzh
ca kazalarında: Iğdır, Tuzlıca kaza mer
kezleri, Cennetabat, aralık nahiyeleri. 

Mülkiyemiz, Boş 
Mülkiye •

,. 

.bugün 

13.30 da 

şılayıcılar daha e' ve·· istasyonda yer al
mr§ bulunacaklardır. 

2 - Tren geldikten sonra eski mül
kiyeliler ve Ankara yüksek tahsil genç. 
leri namına km-şılama merasimi yapıla
rak, profesör, talebe ve karşılayıcılar U· 
lus meydanına gelecektir. 

3 - Ankarada en eski mülkiyeli sı
fatiyle Ordu saylavı B. Ahmed İhsan Tok
göz burada bir nutuk söyledikten ve 
mektej n'mma buna cevab verildikten 
soma t.:~ iır. ve minnet ni~anesi olarak 
mekteb ve eski mülkiyeliler namına hey
kc:Ie birer çelenk konacaktır. 

4 - Mekteb profesör, talebe ve 
karşılayıcıJan ihzar edilen otobüslerle 
mektebin Ceiıecid~Vi binasına k.ı1,ı.- gi
decekler ve burada da tebrikler yapıl
dıktan sonra merasime nihayet verile
cektir. 

l\f üll{iyemiz 
lıoş geldin 

Atatürkün son nutkunda miijde
lediği gibi, Ankara Türkiyenin yalnız 
idare değil, ilim merkezi de olmak yo
lundadır. Her türk ·varlrğının öz kay
nağı burası olacaktır. Tarih ve dil 
ilimleri gibi bütün bilgiler de Ankara 
atmosferine girdikten, Ankara feyzine 
kavuştuktan sonra, türk topraklarında 
dahi olgun ve önemli meyveler vere
ceklerdir. 

Uzun yıllardanberi memleketimize 
birçok güzideler kazandıran, memleket 
idare ve fikir hayatında birinci pliinda 

yer.i olan bu yüksek mektebimizi An
karaya gelmiş görmek, mekteb namına 
ve memleket namına hakikaten sevinil
miye değer bir hadisedir. 

Çünkü mülkiyenin Ankaraya gelişi, 
herhangi bir miiessesenin herhangi a-, 
lelade bir icabla, bir yerden bir yere 
nakledilişi kabilinden gündelik bir hfi-

'aise sayılamaz. Memleket hayatında bi
rinci derecede rolü olan ve yetiştirdiği 
vatandaşlar memleket hizmetlerinin ön 

saflarında çalışan bir müessesenin An
karaya gelmesi o müessesenin daha faz. 
la verimi ve feyzi için bugün baş vu
rulacak çarelerin baş.nda gelir. 

Ankaranın yuğuran, yaratan ve yü:. 
rüten havasına girmek bahtiyarlığına 
kavuşan her müesseseyi ve her vatan

daşı tebrik etmek laf olsun, adet yerini 
bulsun diye yapıl;ın bir kutlama değil; 
hakikaten içten ge,mesi gereken şuur
lu ve isabetli bir tebriktir. 

Ankarada yerleşen mülkiye, su al
dığı kaynağa daha yakın ve gıda aldı
ğı toprağa daha girgin bir ağaç gibi 
daha çabuk gelişmiye, daha olgun ye
tiştirmiye muvaffak olacaktır. 

Ankarada yetişecek ~ülkiyeli, ho· 

caklardır. 

calarının ve kitabları
nın şuuruna ve zeka
sına aşılıyacağı mem
leketçi ve inkılabçı 

fikri ve bilgiyi yanı 

başında canlı ve ça
lışkan görerek, bilme
ye başlarken duyup 
benimsiyerek Türki
ye cumhuriyeti hiz
metlerine her suretle 
hazır olmuş buluna-

Ankarada oliuyacak mülkiyeli, daha 
çok ve daha tam Ankara zihniyeti ile 
yetişecek; her gittiği yere bir parça 
Ankara götürmesini bilecek; bütün ilk 
mahrumiyetlerini bir bir, azimli ve sıra
lı halleden Ankarayı her gittiği yerde 
örnek edinecektir. 

Ankara, mülkiyenin hocaları ve ta
lebeleriyle, bir kaç yüz seçkin münevvere 
daha kavuşmanın, bir kaç yüz uyanık ve 
aydın vatan evladını daha bağrına bas· 
manın sevincini ilk müjde günlerin
denberi duymakta ve bu günü bekle
mekteydi. 

Mülkiyelilere, candan ve gönülden 

hoş geldiniz, eleriz. 
B. K. ÇAGLAR 

Mülkiye mektebinin 
tarihçesi 

Tanzimat ve islahat hareketleriyle 
yeni esaslar koymağa savaşan osmanlı 
imparatorluğunda dahili ve mükli idare
deki noksanlıklar hissedilmiş ve 1259 
senesinde "kaymakamlık ve müdürlük 
gibi umuru mülkiyede istihdam oluna. 
cak memurlara mahreç" olmak üzere bir 
mekteb açılmıştr. Bugünkü siyasal bil
giler okulunun ilk temeli bu mekteble 
kurulmakla beraber o zamanki tahsil de
recelerine göre kısmen idadi derecesin
de olan bu mektebi mülkiyenin hakiki 
başlangıcı addetmek müşküldür. Asıl 

mülkiye 1877 de kuruldu. 

Rus harbının doğurduğu sarsıntılar 
planlı bir idareye olan ihtiyacı bir ka~ 
daha belirttiğinden "Sahibi azim ve seci
ye, memurini dahiliye ve siyasiye" ye
tiştirmek maksadiyle ve üçü idadi ikisi 
ali derecede beş sınıftan mürekkeb ola-

• rak açılması kararlaştırılan mektebi fil. 
nunu mülkiyenin 4 kanunuevvel 1877 de 
açılış resmi yapıldı. 

Hükümetin bu müesseseye o zaman 
vermek istediği ehemiyet ilk müdürüne 
(nazır) unvanım vermesinden ve ferik 
Ali Nizami paşayı bu vazifeye tayin ey
lemesinden anlaşılmaktadır. Mektebde 
nazırdan başka bir müdür de vardı. Bir 
sene sonra mülkiye tarihinde adını dai
ma takdirle kaydettirmiş olan merhum 
Abdürrahman Şeref mekteb müdürlüğü. 
nü deruhte etti. 

Mekteb ilk mezunlarını 1879 da ver
di, 1883 de leyli kısım da açıldıktan son
ra bir kat daha parladı. O zamandan i
tibaren muallimler de dahil olduğu hal
de bütün mekteb müntesibleri arasında 
başlıyan ı.amimi alaka ve rabıta kuvveti
ni daima arttırarak bugüne kadar devam 
etmiş bulunuyor. 

İstibdad devresinin memleketin en 
nurlu bir ilim muhiti olarak fikri hüriyet 
ve nezahetini muhafaza etmeğe savaşan 
mekteb, bin türlü darbelere maruz kal
masına rağmen mülkiye aylesindeki va· 

Geldıa .• 

Mekteb müdürü def- 1 

tere çelenk konuluş 

tarihini kaydediyor -
Mülkiyeliler Kadıköy is· 
kelesinde - Taksim a
bidesine çelenk konduk• 
tan sonra talebe istiklal 
marşını söylerken - Ta• 
]ebe abideye koymak Ü• 

zere çelengi getirirler· 
ken. 

tan, millet ve hüriyet aşkını aleylendir• 
mekten bir an geri durmadı. 

Meşrutiyet devri mülkiyeye yeni bit 
hız verdi. Fakat mekteb bu devrede de b 
kiki bir inkişaf göstermeği beklerken 
1915 de dariilfünuna kalbolunmak sure• 

tiyle ilga edildi. ~ 
Umumi harbın bütün şiddetiyle de .. 

vamı, harici gailelere dahili müşkilatın 
inzimamı, hükümet erkanının memleket 
idaresi hususundaki kanaatları üzerine 
her gün biraz daha fazla müessir olma .. 
ğa başlamış bir ilim ve tecrübe mahsulü 
mütaleaların nazar itibara alınmasına 

imkan hazırlamıştı. Bundan dolayıdır ki; 
darülfünunda yalnız ilim gayesi mak· 
sud olduğu ve idare memurlarına lazım 
gelen meslek ve ihtı:;as dersleri ve tenı 
biyesi göstermeğe imkan bulunmadığı: 
anlaşıldığından 1 nisan 1918 de mekteb 
dahiliye nezaretine merbut olarak yeni· 
den açıldı. Bu ikinci açılışına memleket 
idaresinde jCrefli hizmetler alan yük• 
sek şahsiyetlerin te§kil ettiği idare he .. 
yeti ile mekteb cumuriyet devrine ha.. 
zırlanan değerli bir müessese oluyordu. 

Mülkiyenin bundan sonraki hayatı, 
mesud inkilabımızın nur ve ziya taşan 

feyyaz devresine isabet eder. Mülkiye 
bundan sonra bir taraftan yeni rejimin 
yüceltici ve ilerletici ihtimamına maz· 
har olan, diğer taraftan eski mezunları
nın etrafında çevirdiği samimiyet ve ala· 
ka halesi içinde dinçleşerek yurdun ken
disinden beklediği vazifeleri yapmağa 

çalışmış ve her sene yetiştirdiği mezun• 
!arla inkilabın her sahasında yeni unsur
lar vermiştir • 

Memleketin idari, mali, ve harici teş· 
kilatına her sene vatan aşkiyle yoğru .. 
lan yeni elemanlar hazırlayan bu mües. 
sesenin cumuriyet devrinde Hiyik oldu
ğu mevkie yükseldiğine en büyük delil 
de şimdiye kadar belli başlı bir binaya 
sahih olmıyan mektebe yüksek cumuri· 
yet hükümeti Ankarada yeni ve modern 
tesisatı ile bir bina• hediye etmes'.dir. 
Bununla beraber mülkiye bundan daha 
büyük bir mazhariyete nail olmuştur. O 
da Atatürk'ün mülkiyeye bizzat yeni a
dını vererek hakiki alakasını göstermi~ 

ve bu suretle (siyasal bilgiler okulu)nu 
kıymetli himayelerine maı;har kılmış ol
malarıdır. 

Bugüne kadar lstanbulda altmışmct 
senesini yaşayan ve iki bin mezun ve
ren mekteb, bundan sonra, yeniden zin· 
deleşerek her yıl memleket için yeni bir 
kuvvet olan unsurlarına Ankaranın te
miz havasında yeni bir irfan hamulesi 
vermekte ve Atatürk inkilabmın yeni 
hamlelerini aşılaınaltta devam edecektir. 

Geri bırakılan kongre 
1 

Boks kulübü başkanlığından: 
Kulübümüzün senelik adi kongresi 

ekseriyet hasıl olmadığından 8 ikinci 
teşrin 1936 tarihine müsadif pazar günü 
saat onda Ankara belediyesi salonunda 
toplanacaktır. Bütün arkadaşların gel• 
meleri rica olunur. 

saıs.noıo..?t:Otıl1ıL ............ o 7 7 ~ 

Doktör - Opera tör 

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

BOÖAZ MÜTEHASSISI 
Ankara. Kooperatif arkası 

.Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 
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SAYFA 7 

1 . ı ŞEYTANLI TREN 
~-------'ıJ 

Karacabey Harası 
l\iüdürlüğünden: 1 j ·=~ı ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gl 

SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

l"'avuk~ululc Enstitüsü ' 
Direktörlüğfuıden : 

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

Ankara P. T. T. 
Başmüdürl~Oiinden: 

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

İsteklilerin 12-2 inci teşrin 936 perşembe günü saat 15 de Ticaret 
odası ve nafıa müdürlüğünden alınacak fenni ehliyet vesikaları ve 
teminat makbuzlariyle birlikte başmüdürlük binasında müteşekkil 
komisyona müracaatları. (1610) 2-5287 -------

iN YENiSEHiR 
' Maltepe Akıncılar Sokak 

(hinter Bomonti • Garten) sind cine 3 - Zimmer. und cine 4 • Zi~
merwohnung mit Zentralheizung, Warmwasser, Bad ete. zu vermı-
eten. Zu erfragen dortselbst. Telefon: 3948. 2-5336 

Bir Memur Alınacal~ 
Türk Hava Kurumu merkez muhasebesi için (90) lira aylık ve 

(15) lira mesken bedeli ile lise mezunlarından (Ticaret lisesi me· 
z:unlarr tercih edilir) imtihanla bir memur alınacaktır. İsteklilerin 
'u vesikaları getirmeleri lazmıdırı 

1) Tahsil diploması ve fotoğraflı sağlık raporu 
2) Askerliğini bitirdiğine dair vesika / 
3) Evelce çalıştığı işlerde ilişiği ve kullanılmasına engel bir ha

li olmadığına dair vesikalar. 
İstekliler bu ayın onuncu sah günü saat on beşte yapılacak im

tihana girmek üzere Kurum Başkanlığına müracaat etmelidirler. 
• 2~5346 

Adliye Velialctinden: 
Vekalet makam otomobili için Çankırı caddesi ve yahut Bent de

resi civarında bir garaj icar edileceğinden bu civarda garajı olan
ların Adliye Vekaleti levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

(1648) 2~5342 

f alılisiye Umum Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf usulile satın alınacağı itan edilmekte bulunan 

Motörlü Cansandalının idari şartnamesinde bazı tadilat apyılması
na lüzum görüldüğünden buna dair şimdiye kadar neşrolunan ilan· 
lar hükümsüz sayılmıştır. 

2 - Mevzuubahs Motörlü Cansandah 6-11·936 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

3 - İhalesi 21.12.936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Galatada merkez rıhtım hanında dördüncü katta Tahlisiye Umum 
Müdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacak olan mezkur san
dalın muhammen bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat mikdarı 
1443 lira 75 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilen va
kitten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine tev· 
di etmeleri şarttır. Buna aid resim ve şartnameler mezkur komis· 
yondan parasız alınır. (2667) .. 2-5351 

R EVU Esaatı. 
fsO llenellk bir tecrübe mahsulüdür. 

tter nevi kol ve cep saatleri · • 
Kontörler. KronoJıraflar, 

Spor aaatıerl 
S.tlıı:. eaıtçlllf'ISt aatılır.) 

RIZA TEVFiK. Saat 'T'lcarethan .. 1.~nl(Ara, S.nkalvCad. 8 • 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürl~Oünden: 

Umumi Müdürlüğümüz binasındaki kalörifer kazanlarından bir 
xısmının tebdil ve sair teferruatının tamiri işi pazarlığa çıkarılmış
tır. 

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

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

( 1609) 2-5286 

Ankara Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Ticaret sicilline liayıt ve ilan muamelesini şimdiye kadar yaptır· 
tnıyanla~ın k_a~uni müddet olan on beş gün zarfında odaya müraca· 
atla tescıllcrını yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 2-5305 

Vakıflar 

Senelik Kirası 
Lira Kr 
1788 -
l800 -
1680 -

Umum ··· 
Müdürlüğünden: 

Daire No Kapı No Sokağı Mahallesi 
2 2 Gökçe oğlu KızılbeY. 
s 2 ,, .. .. •• 
8 2 ,, .. •• ,, 

.. Yukarıda ya~ı~ı ikinci vakıf apartıman dairelerinin teslim gü· 
nu~nden 31/teşr~n~ evvel/1937 gününe kadar kirasına talip çıkına
dıgından 2/teşrını sani/ 1936 gününden itibaren artırma sekiz gün 
daha uzatılmıştır. İhale 9/teşrini sani/1936 pazartesi günü saat 16 
~a Evkaf r~partımanında Varidat Müdürlüğünde yapılacaktır. Ta
lıplcrden ı n 7,5 buçuk teminatı muvakkate alınacaktır. Tutmak ve 
şartlarmı öğrenmek istiyenlerin mezkur müdürlüğe müracaatları! 

(1616). 2-5291 

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

P. T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğü~den : 

1 - İdare ihtiyacı için 140 ton 4 m/m ve 10 ton 2 m/m kutrunda 
galvanizli demir tel kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 18·11-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18000) liradır. 
4 - Talihler 1350 liradan ibaret muvakkat teminatlarım idare

miz veznesine teslim ederek alacakları makbuz veya kanunen mute
ber teminat mektublarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mek· 
tublarını ihtiva edecek kapalı ve mühürlü zarfları mczkQr tarihe rast
layan çarşamba günü saat 14 de kadar sözü geçen komisyon reisliği· 
ne vereceklerdir. 

5 - Talihler müteahhidlik ehlivet varakası ibra% edeceklerdir. 
6 - Şartnameler Ankarada P.T.T. binalar ve levazım müdürlü· 

ğünden ve lstanbulda Beyoğlunda ayniyat muavinliğinden parasız o-
larak verilir. (1125) 2-4658 ------

Aydın Nafia l\f üdürlüğünden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinde memleket hastanesi 

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

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

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

A - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, 
B - Bu gibi yapı inŞaatı yaptığına dair ehliyet vesikası 
C - Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika. 
6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

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

H11vza Belediye 
Elektrik Eksiltmesi : 

Riyasetinden: 

1 - Havza şehri elektrik tesisatı Nafıa Vekaletinden musaddalC 
proje ve şartnamesi mucibince 14-10-936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27-11-936 cuma günü saat 16 da Havza belediye 
dairesinde müteşekkil belediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel: mevcut santral binası ve 200 adet ağaç 
direk bedeli hariç olmak üzere yaptırılacak lokomobil elektrik te
sisatı bedeli keşfi 14635 liradır. 

4 - Bu işe aid evra}c şunlardır: Proje ve teferruatr, eksiltme şart 
namesi, mukavele projeleri, fenni şartnameler, keşifnameler tefer
ruatı ve saire olup istekliler Havza belediyesinde ve İstanbul'da 
Galata Selanik Bankası 4 üncü kat 67 numarada elektrik mühendisi 
Hasan Halette görebilecekleri gibi beş lira bedel mukabilinde de 
alabilirler. 

5 - Muvakkat teminatı 1098 liradır. 
6 - İşbu arttırma ve eksiltme 2490 sayılı JCanuna göre yapılaca

ğından isteklilerin arttırma şartnamesinde yazılı hususatı tamamen 
ikmal etmeleri ve teklif mektuplarını buna göre hazırlayıp vaktin
de belediye riyasetine vermeleri ilan olunur. (2311) 2-5103 

KİRALIK KONFORLU İYİ MANZARALI DAİRE 
as.-Altı oda büyük hol alaturka alafranga klozet banyo Dikmen 

falt caddesi üzerinde 2 numaralı apartıman içindekilere ve 
Telefon: 3949 sorula. 2-5312 · • 

Dahiliye 
Kütahya şehri 

eksiltmesi. 

Velcfiletinden: 
içme suyu tesisatı inşaat 

.. 
. _Kütahya şehrine 4',4 kilometre mesafeden su isalesi ve şehir da-

hılındeki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru ferşi
yatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehir 
dahilinde bir depo inşası kapalı zarf usuliylc ekisltmeye konulmuş
tur. 

1. - İşin muhammen bedeli 91443 lira 25 k'uruştur. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evraJCı 460 JCuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şef • 
liğinden alabilirler. 

.. 3 .. - Eksil~e 23 binrici kanun. ~36 tarihine rastlayan çarşamba 
gunu saat on bırde Ankarada Dabılıye Vekaleti binasında toplana
cak Belediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 maddelerine uygun 5822 lira 16 
k'uruşluk muvakkat teminat. • 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C: · Kanunun 4 Uncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

manı bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D - Nafıa. Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5 - Teklıf mektupları ihale günü aaat ona kadar makbuz mulia

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek· 
lif mektublarının iadeli tahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona glemiş bulunması lazımdır. 

Bu. iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
Heyetı Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1538) 2-5197 

imar dahili ve haricinde 

Satılık Ev ve Arsalar 
. 2-5201 

ı - Muhafız alayındaki matbah ocaklarının tanıiri 10/11/1936 
tarhine müsadif sah günii saat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Ocakların keşif bedeli 9i5 lira olup muvakkat teminatı 73 
lira 13 kuruştur. 

3 - Şartnamesi ve keşif her gün Lv. amirliği satm alma komia· 
yonunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
(1518) 2-5164 
lLAN 

1 - Lüleburgazda 36 şar kamyonluk iki adet garaj pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Garajın muhammen keşif bedeli 44653 lira 38 kuruştur. llk 
pey parası 3350 liradır. 

3 - Pazarlığı 11· 2.te~rin 936 ça~amba günü gaat 16 da Çodu 
Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bunlara aid keşif ve fennı şartnameleri İstanbul ve Ankara 
levazım amirliği ve Çorlu satın alma komisyonunda her gün görülür4 

S - Pazarlığa gelecekler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte belli gün ve sa• 
atte Çorlu kor satın alma komisyonuna müracaatları. (1584) 2-5234 

iLAN 
Birecik hudud kıtaatmın 120 ton ununa eksiltme günü veriler.. 

fiat pahalı görüldüğünden kanunun 40 ıncı maddesi mucibince 
tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17.11.936 tarihinde yapıla• 
caktır. , • 

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

lLAN 
1 - Ankara harbiye okurlarının ihtiyacı için 48000 kilo pirinç 

23 ikinci Teş. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on birde ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamenin her gün eksiltmenin yapılacağı Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - Pirincin tutarı 9600 lira olup muvakkat teminatı 720 liradır. 
4 - İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 

makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermiş olacaklardır. (1627) 2-5338 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
:ATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLAR1 
1 - 5 kalem A. M. Contalırana verilen fiat komisyonca pahalı 

görüldüğünden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 16·11-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk teminat parası 262 

lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonunda bizzat 

alabilirler. Muhabere ile ~artname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki istenilen belgelerile ihale gün ve saatinde M. M. V, sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (1619) 2-5337 

. t LAN 
1 - Şartnamesindeki değişiklik dolayısiyle 30.000 metre tayya• 

re kanat bezi ile 65.600 metre tayyare kanat şeridi yeniden kapa1r 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

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

B1L1T 
Su ve boru tesisatı: Telsiz binasına verileceJC su ve boru tesisatı 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı: (1067) liradır. Keşif, proje ve 
şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi: 
21-xı-936 cumartesi günü saat on bir.dedir. İlk teminatı: 80 lira 70 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
k~nunun 2,3_ cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazarlı1' 
gun ve vaktınde M. M, V. Satın atma komisyonuna gelsinler, 

(1644) 2-5340 
İLAN 

.ı - 154 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara JCeten ipliğe 
talıp çıkmadığından yneiden açık eksiltmeye konmuştur • 

2 - Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuru~ olup ilk teminat pa. 
rası 101 lira 22 kuruştur. 

3 - İhales 10-11-936 günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı lianunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V, Satın alma komisyonunda bulunmaları. (1587) 2-5260 

BİLİT 
. 1 - Muhtelif ebadda 404 mahun ve 406 kayın kaplama tahtaar 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 14.960 lira olup ilk teminat parası 1122 
liradır. 

3 - İhalesi 23.11.936 pazartesi günü saat 15 dedir, 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün M. M. V. Satın al• 

ma komisyonuna gelmeleri. Muhabere ile şartname gönderilemez. • 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatindan en geç bit 
saat evveline kadar teklif ve teminat mektuplarını M. M. V. satıl' 
alma komisyonuna vermeleri. (1254) 2-4810 

İLAN 
Sıhhiye arabası: 30 tane sıhhiye arabası liapalı zarf usulü ile sa• 

tın alınacaktır. Bir tanesinin tutarı (250) liradır. Evsaf ve şartna • 
mesi nakliye şubesinden alınacaktır. (Parasızdır). İhalesi: 13-xı-936 
cuma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 56~ lira 50 kuruştur. Ek· 
ailtmeye girecekler 24go sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ia
tenen belgelerle birlikte (ilgili bulunanlar için) teklif ve teminat 
mektuplarını havi mühürlü zarflarını ihale günü aaatından bir sa
at evveline kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna versinler, (1S69l 

2-S2Z6 
İLAN 

1 - Pazarlıkla alınmasına karar verilen 150 ton hint yağı pa
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 102.645 lira olup ilk teminat parası 6382 
lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 12.11.936 perşembe günü saat 14 dedir. 
4 - Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 515 liuruş maı

kabilinde M. M. V. satın alına komisyonundan alabilirler. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerindeki belgeleriyle pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1537) · 2-5174 

BİLİT 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan yüz bin çift erat 

kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Kunduralar yerli fabrikalar mamUlatı olacaktır . 
3 - İhalesi 9 - ikinci teşrin - 936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatı 20950 liradır. 
5 - Şartnamesi 21 lira 50 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. dan 

alınır. 

1 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu • 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatından e naz bir saat evvel M. M. V. satın alma 

• Ko. na vermeleri. (1459). 1 2-5106 
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Sıhhat ve İçtimai M ua ven et Vekaleti 

iskan Umıım Müdürlüğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen

ni şartnamesi dahilinde ( 5000) adet pulluk imali eksiltmeye ko-
nulmuştur. . A 

Bu pulluklara ait fenni ve idari. şa~tna~el.~r .~~.karada ıskan u
mum müdürlüğünde ve 1stanbulda ıskan mu.?urlugundı:. mevcut o -
lup talibler resmi tatil günleri hariç olmak uzere her gun saat do • 
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler • 

2 - Pazarlıkla ihalenin 10-11·936 sah günü saat 15 buçukta Sıh-
hat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı. (1600) 2-5267 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUÖUNDAN: 

1 - Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun mayıs 
928 T. ve 190-191 cilt, 49 sayfa No. larmda kayıtlı ve Ankaranın 
Bent deresi mevkiinde vaki biribirine bitişik bostan a?ğıdaki şart
lar dairesinde açık artırmaya çıkarılacaktır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bostan iki kısımdır. Birinci kısım ya
ni 190 No. lu bostan 1662 metre murabbaı, diğeri ise 13215 metre 
murabbaıdır. Heyeti umumiyesinin beher metresine yetmiş K. kıy
met konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 10.12.936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmi~ olan yukardaki muhammen kıymetin 
yUzde 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli ?ir ban~anın te~ina~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne tahvılterı 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy· 
metin yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 25.12.936 tarihine müsadif 
cuma günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada (keza mu
hammen kıymetin yüzde 75 şini bulmak şartiyle en çok artıran tali
bine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numa
ralı kanun ahkamma tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tu· 
tulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi giin kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve) en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale e
dilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
Uzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize .bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1.12.1936 tarihinde 935-117 nu· 
ırnara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan c:artname-
mizi okuyabilirler. 2-5344 

1 D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 
MUDURLOGO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 
Muhammen bedeli 14350 lira olan 70 ton karbit 18-11-936 çar. 

ıamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bi
nasında satm alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
<Jarpaşada. tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1562) 2-5223 

ANKARA ASLİYE MAHKEMESİ İKİNCİ HUKUK DAİRE
SİNDEN: 

Ankara defterdarlığı namına avukat Hilmi Raşit Yamanın An
karada Balıkpazarmda Hilal sokağında Ercieş pazarı sahibi Ziya 
yanında Hayrullah aleyhine Mardin vilayeti 3 numaralı bina tahrir 
Jı:omisyonu azası iken kanun hilafına tahrir yaparak memuriyet va
%ifesini suiistimal etmek suretiyle hazineyi 848 lira 65 kuru~ zarara 
60kmuş olduğundan mezkur paranm maamasraf ve ücreti vekalet 
Wtsili hakkında 28. 10. 936 tarihli istida ile açtığı dava 
üzerine mezkOr arzuhal sureti on beş gün zarfında cevab 
vermek üzere tebliğ edecek olan mübaşirin tebliğ ilmühaberin
deki 1. 11. 934 ve 9. 6. 936 tarihli müşerrihlerinde ikametgahı meç· 
bul olduğundan bila tebliğ iade kılındığı gösterilmiş davacı vekili
nin ilanen tebligat icrası hakkmda sebkeden talebi H.U.M.K. nun 
141 ve müteakib maddeleri hükümlerine uygun görülerek bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren müddeti mezkure zarfında cevab verilmesi ve aksi 
halde işbu ilanın tebliğ makamına kaim olacağı bilinmek üzere key-
fiyet ilan olunur. 2-5348 

Kalorifer eksiltmesi 

Elaziz Hall{evi Başl{anlığından: 
Kapalı zarf usuliyle t·ksiltmc ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş Elaziz Halkevi kalorifer tesisatı. 
Keşif bedeli 13821.10 liradır. 
2 - Bu işe ait ~artnameler ve evrak şunlardır: 
A: Eksiltme şartnamesi, 
B: Mukavele projesi, 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D: Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname. 
E: Hususi şartname, 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G: Proje, grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ankara vi

layeti Bayındırlık B::ı.smiidürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 19-10-936 tarihinden 9-11-936 günü saat beşde Eta

ziz'de halkevinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1036.58 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalar ıhaiz olup gös
termesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda "3" üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elaziz IIalkevine getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektuplarm nihayet ''3" üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edi Imez. 

(1601) 2-5278 

Tavul{~ulul{ Enstitüsü 
Direl<.törlüğünden : 

Tavukçuluk Enstitüsü için. iki :kütüphane ve bir masa pazarlık 
sureiyle yaptırılacaktır. İsteklılerın 6 - ikinci teşrin - 936 cuma gü
nü saat onda Keçiören yolu üzerinde Ankara Tohum Islah Enstitü-
sünde toplanacak komisyona baş vurmaları. (1639) 2-5329 

. Ifualıl~ Daire 
Yenişehir Demirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak No. 
4. Fevkalade manzara. Büyük 
bahçe içinde "6'' oda ayrıca hiz· 
metçi odası. Büyük balkon ve 
taraça ve dolaplar her türlü kon
forlu. Telefon: 2013 2-5345 

l\Ievva tuzu 

l(asiyer Aranıyor 
Muhasebe usullerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebile -
cek bi'i- kasiyer alınacaktır. Ta
liplerin (ORMAN Ç1FTLİGİ) 
müdüriyetine müracaatları. 

ZAYİ 
Tatbik mühürümü zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağım; eskisi
nin hükmü yoktur. 

Yozgat Başkitabetinden 
mütekait Ahmet Hamdi 

Yağar 2-5350 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDANI 

ı - Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankaranın İzze~ti~ 
mahallesinden Tabakhane sokağında kain ve tapunun 1234 tarıhlı 
No. da kayıtlı bir bağ ahşap evin aşağıdaki şartlar dairesinde tamamı 
açık artırmaya çıkarılmıştır. . . . 

2 _ Evsaf ve müstemilatı: ev ıkı kattır; alt katta bır taşlık sofa. 
bir oda ve bir köhne"'ahır ve bir hata üst katta iki oda bir küçük so-

• fa vardır. Heyeti umumiyesine bin lira kıymet konm~§t.ur. .. . 
3 _ Satış peşin para ile olmak üzere 8.12.936 tarıhınc musadıf 

salı günü saat 14-16 ya kadar icra dairesinde gayri menkul satı§ me-
murluğunda yapılacaktır. . . 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardalcı muhammen kıym~tın 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli ~ir ban~anın te~ına~ 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edılen hazıne tahvıllcıı 
getireceklerdir. . . . . .. 

5 - Satış günü artırma bedelı takdır edılen kıymetın yuzde 75 
şini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 _ İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde 23.12.936 tarihine müsadif çar
şamba günü saat ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza en çok ar
tıran talibine ihale olunur. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipden tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale e· 
dilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi mü~teriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alcikadarlarm bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır~ 
Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler hergün tarihinde 936-69 nu• 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartname· 
mizi okuyabilirler. 2-5347 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüz radyo stüdyosunun kadife perde ışi açık eli-

siltme ile yaptırılacaktır. · 
Buna ait şartname ve kadife nümuneleri her gün Ba~üdürlülC 

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

kuruştur. 
Taliplerin daha evvel teminatlarını yatırarak ihale günü olan 

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

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

En hoş meyva tuzudur. İnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız
lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Yenişehir Demirtepede, bah
çe içinde büyük salon, dört oda 
ayrıca bodrumda oda~ar, .garaj 
(üç ay içinde ve mobılya ıle de 
verilir) kirası ayda (150) yüzelli 
liradır. Saat 5/5 ila 9 arasında 
2594 No: telefon etmeleri. 

1-5282 

ZAYİ 

Tekaüt maaşlarımı almak üzere 
tatbik mühürümü zayi ettiğim
den bir yenisini yaptıracağım. 
Zayi ettiğim mühürümün hük
mü yoktur. 

İrfan Arda 
2-5339 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla. 

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

İmtiyaz sahfol ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri MildürU 
Nasuhi DA YDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

. . . -

JNH'·SA 

· .. KIRMIZI ~ 

BEYAZ SEK 

BEYAZ DÖMİ SEK' 

+· 
YENİ FİATLAR~ 

70 el. 35 Kuruş 
10 el nıı f!4• ıçın 10 Kurut 

2. Ut . 
lf 

15 
' 2. Lıt 70 3.40 ' 25 ı 

" 
3.40 100 aynca dePOZ•IO al nor ŞIŞelfll getırlince 

" " 
dıpozılo cerı •eri!l(. 

-
·:". ·:c:.ıc-·~~~.· -~-~ .. Açık satmak isteyenlere hususi şartlarla litresi 22 kuruştan verılir,l 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN GÜNDÜZ 

O~ÜM PER1S1 
GECE 

1KI YAVRUCUK 
Cl. Borghon - Maxudian 

Madelaine Guitty 
'.Analık sevgi ve fedakarlığını 
canlandıran müessir bir film 

Programa ilaveten: Canlı Resimler 

BUGÜN BU GECE 
Sabırsızlıkla beklenen senenin en 

muazzam şaheseri 
M A Z U R K A 

Pola Negri 
Reji: Bitmemiş Senfoni'nin sahne 

vazii Willy F orst 
ilave olarak: Paramunt Jurnal 

Halk matinesinde: KİBAR HIRSIZ 


