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7 SONTEŞRIN 1936 CUMARTESİ 

Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

z i Ağıt ve art n Fabrikası 
Dün B. Celal Bayarın bir nutkiyle, 

Maliye Vekilimiz tarafından açıldı 

DİL ARAŞTIRMALARI 

''Müzik,, terimi üzerinde b ·r 
tecrübesi etüd 
II. (*) 

Güzide bir davetli kitlesinin hazır hıılun duğu açılma •• • 
torenı, Şimdi kelimenin bir de Güneş • Dil ı 

teorisiyle etimolojik ve semantik ana
lizine bakalım. Kelimenin müzik ve 
grekçe Mousiki şekillerini alalım: bu 
son kelimedeki "u" diftcngu "ou" diye 
okunuyorsa da, yukarda gördüğümüz 

eski dört imla şeklinden diftongu iycab 
ettiren bir sesin düşmüş olduğu anlaşıl
maktadır: işte !bunun için grekçedeki 
diftongu ihmal etmemeliyiz. Bu iki şek
lin etimolojik formülleri şunlardır: 

Yazan: Ahmet Cevat EMRE 

sıdır. Bu mana ''latif ifade" suretinde 
hulasa ediliyordu. Bunda esas olan gü .. 
zellik'tir; sanat demek güzelliğin latif 
ifadesi demektir; bu ifade müzikte ses
le, diğer sanatlarda sözle, jestle veyı 

başka hareketlerle olur. 

Brışbctke 

SA VYET BA YRA1\11 
F. R. ATAY 

Bugün, Moskova'da, Savyet 
dostlanmız, kendi inkılablannın on 
dokuzuncu yıldönümünü kutlamak
tadırlar. Biz, Savyet Rusya'nın ilk 
dostuyuz. Türkiye'nin ilk dostu ol
mak fazi1~t1 dahi Savvet Rusva'nm
dır. 

İki inkılab rejimi arasındaki bü
tün farklara raomcn, bu iki inkılab 
arasında , kendi memleketlerinde 
halk saadetine çalııı:mak ve adc.ıletçi 
olmak, ve dı anya karşı, banşcı ve 
milletlerin birı;İtlioi davacısı olmak 
bakmnndan son derece yakın bir 
münasebet. vardır. Onun için, iki 
dost devlet birbirimizi kardeş diye 
ananz. Bwnin, on dokuzuncu yaşı
na giren Savvet devletinin taliini 
dünya inkar ederken, huna biz inan
mısız ve onu biz, istem;~izdir. Cün
kü Kema1i~tler etra'rnıızda ve bütün 
dünyada İnsani Ve ban!\ÇI bir alem 
teerıı:iis etmPsini emel edinmistik 

Savyet inkılal,ı, aradaıı g~e~ u
zun seneler içinde, yalnız bizim gibi 
dostlarını ve iyicillerini değil, lakin, 
dü1manl~nnı ve kötücüllerini ilma 
edecek bir ileri tekamül hareketi ü
zerinde yüriimüştür. 

Savyet Rusya, sade dostlan ve 
komşul~n deoil, lakin, eğer politika 
münasebetleri ve hacim nisbetleti 
düsünülecek olursa, alem sulhu için 
faydalı olmuştur. lnkıl!ibçı Atatürk 
Türkiyesinin, Leninc1 Rusya de ni
çin dost oldununu ilk zamanla .. da 
anlamıyan ve İstemiyen nice dev
letler, en sonu, onunla sulh uğrunda 
cebhe birliği etmenin cihansümul ve 
insaniyetli menfaatlerini anlaınışl.u. 
dil'. İki inkılabcı devi~~. ilnsi de. sö.ı:
lerini tutmuslar ve şeflerinin muhab
betli idaresi altında, kendi halk yı
ğ1'!larma vad ve dünyaya ilan ettik
len davalarını gerceleştirmisler ve 
kudretlenmişlerdir. Her ikisine hü
c.Uın planmın esasını teşkil eden if
tıra ve sünh~. nihavet, hakikati anla
mak istidadında olanhr uasmda de
rin bir hüküm değiıikliğine sebeb ol-
mustur. . 

Savyet Rusya ve inkd5.bc1 Tür
kiye, kendi emniyet menfaatle • 
.rini, dünya sulhunun emniyeti 
dava.ima bağlamağı 've bu suretle el 
\l'e iş birliklerine herkesin hürmet 
_etmesi lazım stele'1, bir ıümul ver
lne~i bilmislerdir. 

·oo~tlu~muz gibi, menfaa•leri
miz bir kalmakta devam ediyor. 
Dünya şartlan tehlikeli, sulh ve hü
riyetler için tehlikeli olmakta devam 
et ik~e, bu dostluğun ve menfaat bir
lii! · nin kuvveti arbnakta devam ede
cektir. 

Savyet Rusya ihtilalcil~rinin on 
ttokuzuncu bayramlanru tebrik ede
riz. Bu, bizim de kutlamakta oldu
ğumuz bir yıldönümüdür: 29 teşrin, 
aynı ihtilalcilerin, aynı derecede be
nimsiyerek kutlamakta oldukları bir 
bayram olduğu gibi! 
I' Halk yığmlarımızm saadetine ve 
lnilletler arasında sulh nizamının 
Cfevam etmesine calı~mak gayemiz 
olduğu gibi, her ilci inkılab devleti
ni, gayesi bu olan çalışmalarında mu
\l'affak görmek, bizi onlar icin oldu
ğu kadar, anlan da bizim için sevin
diren vesilelerdir. 

Ankara, Moskova'nm bayrammı 
·on dokuzuncu defa olarak yeniden 
tebrik eder. 

İzmitte büyüli tezalıürlcre 
F""lr---ı'~~~-...~~~~~--~~--

vesile verdi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Mousiki: uğ +um+ uğ +us+ ik +iğ 
Müzik : üğ + üm + ' 1 + üz + ik + · , 

İkinci şeklin nokta ile doldurulan 
iki unsuru tarihiğ inkişaf esnasında 

kontraksiyonla düşmüştür. 

Bütün unsurlarını muhafaza eden bi
rinci formülün birer birer elemanlarını 
semantik bakımından inceleyilelim: 

Güzellik, bütün şekilleriyle, güne• 
şin aydınlık ve sıcaklık vasıflarından 

çıkmıştır: o halde, ana - kök aydınlık 

ve sıcaklık anlamlariyle bu kelimenin 
terkibine girmektedir. 

Güzelligin duyulması da kelimenin 
teşekkülüne giren subjektif bir unsur
dur; öyle ise, duygu, his, şuur da ana .. 
kökün menşede temsil ettiği diğer büı 
anlam unsurudur. Ana - kökün haiz ol• 
duğu bu anlamı, onun yerine kaim olan: 

(2) um unsuru temsil eder. 
(3) uğ unsuru ise temsilin bir obje 

veya süje vasıtasiyle olduğuna delalet 
eder. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Dün açılan lzmit kağıd fabrika sının kağıd makineleri dairesi 

İzmit, 6 (A.A.) -

(1) uğ: Ana - kökü temsil eden bu 
unsurun güneşin hangi vasfını ifade et
tiğini bize bildirecek olan kelimenin 
yukarda tahlil etmiş olduğumuz mana-

(*) Bu yazının baş tarafı dünkü sa· 
yımızdadır. 

Kağıt ve karton fabrikasının açılış 

töreni bugün burada büyük tezahürlere 
vesile olmuştur. 

Günlerdenberi bu güzel hadiseyi 
kutlamak için hazırlıklarda bulunmak
ta olan İzmit halkı bu sabah erkenden, 
Ankara ve lstanbuldan davetli olarak 
gelmekte olan misafirlerini karşılamak 
için istasyona giden yollara dökülmüş
lerdi. Fabrikanın civarı . kalabalık bir 
halk kütlesi ile dolu idi. Ankaradan bir 
kısım misafirleri getirmekte olan Ana
dolu ekspresi ve onu takiben de İstan· 
buldan gelen tren İzmite geldiler. 

Merasime riyaset edecek olan Eko
nomi Bakanı Celal Bayar ile Maliye 
Bakanı Fuat Ağralt, Gümrük ve İnhi
sarlar Bakanı Rana Tarhan ve Nuri 
Conkerin riyasetindeki Büyük Millet 
Meclisi riyaset divanı azasiyle mebus
lar, Sümer Bank genel direktörü N u
rullah Esad ve vekaletler ileri gelenleri 
ve ordu büyükleri yerli ve ecnebi mat
buat mümessillerini getirmekte olan 

(Sonu 6. ınci sayfada) 

Bela Bartok dün ilk 
konferansım verdi 
Konferansçı Macar ve Türk halk 

musikilerinin menşe birliğini ve · 
Macar musiki · sanatı üieriiıde 
lolklorün oynadığı büyük rolü i-
zah etti. · 

Dost macar milletinin bilyük kom
pozitörlerinden ve musiki alimlerinden 
olup Macaristan sınırlarının çerçeve• 
sinden çok aşkın milletlerarası bir şöh· 
retin sahibi olan Bela Bartok, halkevi
mizin davetlisi olarak Ankaranm misa
firi bulunuyor. 

Halk musikileri üzerindeki tetkik· 
teriyle temayüz etmiş olan bu kıymetli 
musiki aliminin aramızda bulunması, 

musiki kültürünü folklor temeli üze
rinde yeniden kurmak işine girişmiş o
lan inkılab Türkiyesi için sevinçle kar
şılanacak bir hadisedir. 

Macar musiki alimi, dün, Ankarada 
vereceği birkaç konferans ve konserden 
ilkini Ankara balkevimizde saat 18 de 
kalabalık bir dinleyici kitlesi önünde 
vermiştir. 

İki milletin musiki sahasında müş
terek menşeleri kadar müşterek çalışma 
metodlan bakrmından çok dikkate de
ğer olan dünkü konferansında, Bela 
Bartok, memleketimizde konferanslar 

(Sonu 6. znci sayfada) 

Mllkiye din geldi. 
Eslii mülkiyeli.Zer ve yüksek tahsil gençliği, mülkiyeyi 

layık olduğu sevgi ve heyecanla karşıladılar 

Eski mülkiyelilerden B. Ahmed Ihsan Tokgöz, genç mülkiyeliJere nutuk verirli en. - Genç mülkiye1iler namına bir talebe 
cevab veriyor. - Atatürk anıtına çelenk konulduktan sonra. 

YUGOSLAVYALI GAZETECİLERE GÖRE 

Atatürli, devlet adamlarımız 

türli · yugosl av dostluğu 
ve 

Yugoslavya Başvekili muhterem Stoyadinoviç ile Ankara ve 
lstanbulu ziyaret eden yugoslav gazeteciler memleketimizden 
ayrılacakları gün, bana seyahat intibalarını anlattılar. Bu intiba
ları aynı zamanda türk - yugoslav dostluğunun iç yüzünü ve de
rin sebeblerini anlatan birer vesika olarak "Ulus,, da neşretmek 
benim için .büyük bir bahtiyarlıktır. 

Eski başvekil Pasiç tarafından elli 
altı sene evvel tesis edilen Samouprava 

gazetesinin başmuharriri Milan, Stoi
mirovitch • Yovanovitch; 

- Her hangi bir mevzua temas et • 

meden önce, muhterem meslekdaşımız 
"Ulus" vasıtasiyle türk dostlarımıza, 

bilhassa türk meslekdaşlarımıza, bizi 
çok mütehassis eden iyi kabullerinden 

(Sonu S. inci sayfada) 

(Yazısı S. inci sayfada) 

Bugün 
İç sayfalarımızda 

iKiNCi SAYFADA. 
El işleri sergisi - Düşünüşler 

İzmit kağıd fabrikası. - Polis 

teşkilat kanunu. 

OCONCO SAYFADA: 
Yarı Sıyasal: Ruzvelt'in zaferi, 

- Dış haberler 

DÖRDÜNCÜ SAYFADA: 
Atatürke gelen tebrik telgrafları 



Polisimiz için ··r ek bif 
teşkilat kuruluyor 

Yeni kanun projesi, polisliği tam hiı· 
meslek haline koymaktadır 

Polis Enstitüsü için de bir kanun projesi hazır-landı 
Devlet daireleri teşlcilat kanunlarını 

bugünkü ihtiyaçlara göre tanzim eden 
seriden biri olarak: polis teşkilat kanu
nu projesini hükümet Kamutaya ver
ıniştir. 

Polis işlerinin ehemiyeti ve bunlar

dan her birinin ihti=oasa dayanan çok 

mühim birer ilim ve fen şubesi haline 

gelmesi dolayısiyle emniyet ve asayişi 

korwnak vazifesini üzerine alan polis 

teşkilatımıza yepyeni ve modern bir 
hüviyet veren kanun projesi, birçok ye
ni hükümler getirmektedir. 

Polisliği tanı meslek haline 
sokmak için: 

Zabıta memurluğunu tam meslek ha
line koymak için on sene içinde polis
lerin orta mekteb mezunu olmaları te
min edilecek ve bunlara ilk partide 20 
lira asli maaş verilecektir. Lise me
zunları 22 lira ile komiser namzedi ola
rak alınacaklar, polis enstitüsünün orta 
ve yüksek kısımlarını ikmal eder etmez 
maailan 25 liraya çıkarılacaktır. 

Orta mekteb mezunu polislerle, ge

dikli küçük zabitlikten terhis edilmiş 

J>Olislerin sivil kısmında çalıştırılması 

esası vazolunmuştur. Terfi için birinci 
derecede liyakat, ikinci derecede kıdem 
esas olmaktadır. Müddet üç senedir. 

Polis memurlarının komiserliğe ter
fileri için enstitünün orta, ve başkomi
serlerin emniyet memurluğu derecele-

' rine yükselmeleri için yühsek kısımla-
rını bitirmeleri mecburi tutulmuştur. 

Müsabaka usulü kaldırılmaktadır. 

Pl"ojenirı a1Ul lıaıları: 
Yeni kanun projesinin ana hatları 

ve ihtiva ettiği yeni hükümler şöyle hu
lasa edilebilir: 

1 - Polis kadrosunda bilgili me
murları artırmak maksadiyle tahsili or
-ta ve daha yüksek olanlara büdcenin 
müsaadesi nisbetinde maaş verilmesi e
sası kabul edilmiştir. Bu suretle mesle
ğe, mesleğin icab ettirdiği derecede bil
gili elemanların girmesi temin edilmiş 
oluyor. 

2 - Polis kadrosunun temel varlığı, 
JComiser sınıfına dayandığından, bu sı
nıfla birlikte, emniyet memurlarının 
terf ihi cihetine gidilmiştir. 

3 - Polis kadrosu mtmlcktin ihtiya. 
cıru karşılayacak bir dereceye göre tan
zim edilmiştir. 

4 - Emniyet işlerinin ihtisas şube
lerinde yüksek tahsil görmüş ve ihtı· 
sasla alakadar meslek sahihlerinin hiz· 
ınet görmelerine imkan verilmiştir. 

5 - Polis mesleğinin bugün bulun
maz bir parçası haline gelen teknik la
bora tuvarlanrun a~ılmasr esası kabul e
Öilmiştir. 

6 - Adli zabıta ayrılmış ve adli iş
lerde mütehassıs polis yetiştirilmesine 
ehemiyet verilmiştir. 

...... GüNLtJK 

7 - Sivil zabıta kadrosuna ihtiyaç
ları karşılayacak alestikiyet verilmiştir. 
Polis evvela, üniformalı ve üniformasız 
olarak ikiye ayrılmakta, üniformalılar
da vasıtalı ve vasıtasız olarak iki sınıfa 
bölünmektedir. 

8 - İhtiyaç görülen yerlerde motor
lu, motorsuz polis teşkilatı esası kabul 
edilmiştir. 

9 - Polis inzibat cezaları daha ma
kul esaslara baglannuş ve tanzim edil
miştir. Emniyet müdür ve memurlarına 
arami üç günlük maaş katına kadar re
sen ceza vermeğe izin verilmektedir. 

10 - Polisin ve aile ferdlerinin ba
zı şartlar altında bütün ömrünce terfii 
esasını kuracak ve polis apartmanlarının 
yapılmasını temine çalışacak müşterek 
bir yardım sandığının kurulll'.ası kabul 
edilmiştir. 

11 - Vilayetlerde münhasıran em
niyet müdürlüğü, kazalarda da emniyet 
amirliği teşkilatı esası kabul edilmiştir. 

12 - Zabıta amirlerinin otoritesi 
takviye edilmiştir. 

13 - Asli, idari ve siyasi polis bö
lümlerinin kullanış tarzlarının bir ni
zamname ile ve her birinin vazifeleri
nin birer talinutneme ile tesbiti esası 
kabul olunmuştur. 

14 - Üniformalı ve faal polisi yazı iş 
terine kapatarak faal kuvveti azaltmJmal: 
için yazı, hesab ve levazım işleriyle uğ
raşmak ve kendi sınıfları dahilinde ter
fi etmek üzere muhtelif dereceli muame 
lat memurluğu sınıfı kurulmuştur. Bu 
tertip meslekte liyakatle hizmet görür
ken her hangi bir anza ile faal hizmet
ten çekilme zorunda kalacakların hiz
metlerinden yine me31ek içinde faydalan
ma imlcanmı verecektir. 

Yeni kanun projesinin; istediği ileri va 
sıftaki polis memurunu yetiştirmek için 
şehrimizde kurulan " polis enstitüsü" L 
çin de bir kanun projesi hazırlaruıuştır. 

Polis enstitüsü üç kısım ve bir kurs
tan ibarettir. nk kısım polis namzedi ve 
polis memuru yetiştirmek içindir. Orta 
kısım, terfi sicilli kazanmış polisleri komi 
ser sınıfı için yetiJ.tirir. Bu kısmı muvaf. 
fakiytle ikmal edenler, liyakat ve kıdem 
6ıralarma göre komiser sınıfına terfi hak
kını kazanacaklardır. 

lhtısas kısmı emniyet müdürU yeti~
tirmek içindir. Bu lasimda komiser mua
vinliğine veya muadil memuriyetlere ta-

yin olunan yüksek tahsillilerle lise veya 
muadil mekteblerden mezun olup ela bi
rinci sınıf emniyet amirliğine veya mua
dili derecelere kadar terfi etmiş olan me-
murlar bulunacaktır. 

Bu kısmr muvaffakiyetle bitirenler, 
meslek dahilinde yüksek tahsil görmüg 
adolunarak daha yukan derecelere terfi 
hakhnı kazanacaklardır. 

Enstitünün yetiştireceği kriminoloji 
mütehassısları adli tıb işlerimiz için çok 
faydalı olacaktır. 

TAKViM 
'1 SONTEŞR1N 1936 

21 Şaban. 

25 İlkteşrin 

Hıdırellez 

1355 

1352 

186 

- Üsküdarda Bağlarbaşından Haydarpaşaya kadar 
uzatılmakta olan tramvay hattı ikmal edildi. 
(929) 

quneşin doğması 

'GüneJin batması 

6,38 

16,59 

- Kömür havzasının istihsalatını arttırmak ve 
memlekete ucuz ve bol enerji temini iayesi ile 

hükümet taşkömürü fiatlarını indirdi. (935), 

-------------~--....... ---.... -----........ " .. -...... ....-. 

Profesör Nimbus' ün mace rzıları: iyiliğe karşı aslanıD.- iyiHği 
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IST AN BUL TELEFONLARI: 

Sağ - sol meselesi 
İstanbul, 6 - Belediyenin, yaya kal

dırımlarda sağdan yürümek için koydu
ğu nizamın müeyyidesi olarak, da
imi encümen bu usule riayet etmiycn· 
lerden bir lira para cezası alınmasına 

karar vermiştir. Köprüde ve geniş cad
delerde karar yarından itibaren tatbik 
edilecektir. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
İstanbul, 6 - Haliç idaresi belediye

ye geçdikdenlieri 20.000 liralık işletme 
sermayesine el sürmeden temettülerile 
yedi vapurunu tamir ettirmiş, sekizin-

- tisini de kızağa almıştır. Bu netice, 
büyük şel:ı.irlerde nakil vasıtalarının be
lediyeleştirilmesi yolunda muvaff airi· 
yetli bir tecrübe telakki ediliyor. 

B.Prost'ını tetkikleri 
İstanbul, 6 - Şehircilik müte'hassı

sı B. Prost, şehir planının avanprojesine 
aid tetkiklerini bitirdi. Şimdi derhal in
psı icabeden bal, konservatuvar ve sa
ire gibi acil inşaatın projelerini tetkik 
ve sonra şehrin iktisadi vaziyetini tes
bit edecektir. 

İrak kurmay reisinin 
beyanatı 

tstanbul,6 - Cumhuriyet bayramın
da bulunmak ilzere memleketimize gel
miş olup memleketine dönmek üzere 
bulunan İrak hükümeti kurmay reisi 
Taha paşa gazetecilere beyanatında, 

geçid resmini seyrettiği ~rdumu
zun çok muntazam ve iftihar ver.iti 
olduğunu söylemiş ve son İrak htık~
met darbesinin sebebinin asker alma ka
nununun tatbiki olduğu ha~kmdaki şa• 
yiaları tekzit:ı etmiştir. 

Yeni valilerimiz 
Siird valiliğine Hnkkari valisi B. Ke· 

maı, Erzurum valiliğine Tekirdağ vali
~i B. Haşim, Tekirdağ valiliğine Siird 
valisi B. Sakib tayin edilmişlerdir1 

Harice buğday satılacak 
Alfilcalı vekaletten alman malQmata 

göre, bu sene hububatunıza hariçten 
fazla taleb vardır. Bu taleblcr buğday 
fiatlarının normal bir seviyede kalması· 
na müessir olmaktadır. Ziraat Bankasr· 
nın yakında ihracata başlıyacağı bil· 
dirilmektedir. 

Hususi idare ve belediye 
memurlarının sicilleri 

Dahiliye Vekaleti hususi idare ve 
belediyeler memurlarının ıiclllerini de 
tanzim etmeğe karar vennit ve valilik
lerden bu memurlara aid sicillerin gön· 
derilmesini istemişti. 

Vekalet bu defa gene bir tamim gön· 
dererek, ehemiyetle Uzerindc durulan 
bu işe aid malfunatın bir hafta içinde 
gönderilmesini ve şimdiye kadar bu işi 
sürüncemede bırakanlar hakkında da 
inzibati ceza tatbikini bildirmiştir, 

Hüseyin Tekirdağma 
döndü 

Tekirdağ, (A.A.) - Türkiye baı 
pehlivanı Hüseyin bugÜII geldi. Şehir 
methalinde lıelediye reisi, belediye hey' 
ti ve kalabalık bir halk kütlesi halkevl 
bandO&iyle kar~ılayarak alkışlandı. 

Hüseyin doğru Atatürk antına gide
rek çelenk koydu. Bundan sonra vilaye· 
te giderek valiye saygılarını sundu. 

(I;e ]ournal'den) 
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Elişleri sergisinde 
Para mükafatı verilecek eseı·leri.n 

ayrılmasına dün başlandı 
İktıaad vekaleti tarafından tertib e

dilmiş ve teknik ve enıtrüktif kıymeti 

itibarile memlekette büyük alaka ve 
takdir uyandırmıt olan !Chrimizdeki 
eliıleri ve küçük sanatlar sergisinde, 
para mükafatı verilecek eşyaların tefri
kine başlanmıştır. 

Dün gece bu mak'sadla faaliyete ge
~en jüri, bayanları bilhassa alakadar e
den aşağıdaki maddeler üzerinde çalıf
mağa başlamıştır: 

El İ§lemeleri hesap i§i, el itlemeleri 
yarma ve kanaviçe işleri, el işlemeleri 
Anteb igi, el işlemeleri modern i9ler, 
Trikotaj, kadın ppkaları,suni çiçekler, 
taraklar, bebekler, şallar, kadın çama
şırları, çocuk elbiseleri, kadın çantala
rr, kadın eldivenleri, tiftik eşya, sırma
lı Maraş itleri, yorgancılık, file itler, 
kordon işleri, 

tntihablar fevkalade hararetli mil

nakaşalan intaç etmekte ve çok defa 

mUkerreren reye müracaat zarureti ba§

göstermekte idi. Sergi binasında, Sergi 

komitesi reisi İktrsad Müsteşarı Kur

doğlu tarafından istikbal edilen jüri 

heyeti aşağıdaki bayanlardan mürek
liebdi: 

Saylav Bn. Esma, saylav Bn. Tür

kan, saylav Bn. Sabiha, saylav Bn. Şe· 

kibe, Bn. Celal Bayar, Bn. Kılıç Ali, 

Bn. General Said, Bn. Rahmi, Bn. Kur· 

doğlu Bn. General Naci Bn. İsmail Müş 
tak, 

Jüri heyetireisliğine Bn. Celal Ba .. 
yar ittifakla rica edildi ve kendilerinin 

bu işi saylav bayanlardan birine terlC 
için vaki ricası, bizzat Bayan saylavla· 
rın ısrarile kabul edilmedi. 

Kurdoğlu, sergi talimatnamesinin 
mlikfi.fatlara aid maddelerini okudu: ve 
aşağıdaki prensiplerin nazara alınması· 
nı ayrıca rica etti: 

"- Yükseli taltdirlerinden geçecelt 
olan maddeler memleketin muhtelif ta• 
raflarından, memleketimizde ilk defa 
açılmakta olan bu sergi için gönderil
miştir. Bütün kıymet ve güzelliklerine 
rağmen bittabi ne memleketimizin bi
lWııum elişlerini, ne de en güzellerini 
temsil ettikleri iddia edilemez. Önü
müzdeki serginin bu bakımdan daha 
mükemmel olacağını ümid ediyoruz! 

Dii§Ünil.§ler. 

Vereceğiniz isabeti} kararlar bu husus• 
ta bilhassa amil olacaktır. M Ukafat[ 
doğrudan doğruya seçilen işi vücuda 
getirene vereceğiz. Meseli Kızılay vit .. 
rininden bir şey seçilirse mükafatını 

Kızılay değil, o işi işlemiş olan alacak• 
tır. Müesseseye ise madalya verilccelC• 
tir. 

Seçilecek eşyalarda, kommeraiyal 

Jiıymet, yani ev e~asının aynen az ve· 
ya çok mikdarlarda imali ve satışa arzı 
imkilnı esas alınmalıdır. 

Hedefimiz, memleketimizde bu bran .. 
şı kommersiyalize etmektir. Bunu mem· 
leketimiz için istiyoruz. Turizm için 
istiyoruz. 

Bundan sonra ıalonlara geçlerek 
tetkiklere başlanmış ve tetkikler gece 
yarısından s.onraya kadar sürmüştür. 

Jüriye sunulan çiçek buketini, Bn. Celal 
Bayar Atatürk büstünün önüne koy· 
muştur. 

DUn elişleri (hesab İ§inde) İstanbul• 

dan gelen 565 kayıd numaralr parça~ 

yarma ve kanaviçe işinde İstanbul e .. 

sirgeme derneğinin 1748 numaralt par• 

çasr, Anteb işinde Adapazanndan Bn. 

Şahikanın 515 numaralı parçası, modern 

işlerde İstanbuldan Bn. }alenin 1503 

numaralş par~ası, trikotaj işlerinde İs

tanbuldan Bn. Müzeyyen Örer'in 2134 
numaralı parçası, kadın şapkaları kıs· 

mında 1stanbuldan Bn. Macleletin 1381 
numaralı ~apkası, kadın eldivenleri kıs• 

mında Bn. Nazire Galibin 992 kayıd 

numaralı eldiveni kazanmıştır. 

Tetkiklere bugün ve yarın da devanı 
edilecektir. 

Jöbetci eczaneler 
...> 

1-11·936 dan 31-12-936 akşamına kadaı: 

eczaneler gece nöbet cetveli 

ı - Pnzar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara &zanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebec;i eczaneler.! 
4 - Çarşamba Halk &zanesi 
5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
7 - Cumartesi İstanbul Eczancsr 

Endüstri davamızın yeni zaferleri 
Dün, endüstrileşme 

tarihimizin hususile. me• 
sud günlerinden birini. 
teşkil etmiştir: finans ba-
kanımız birkaç aydanbe· 
ri çalışma· halinde olan 
İzmit kağıd fabrikasını 
açarken biri kağıd, biri 
de selüloz imal edecek 
iki yeni fabrikanın da· 
ha temellerini attı. 

1zmitte ilk türli ka
ğıdlarınr elimize vermiş 
olan kağıd fabrikasr 
memleketin k~ğrd ve kar
ton ihtiyaemın yarısınr 
karşdıyacak bir hacim • 
deydi. Temeli atılan ye· 
ni kağıd fabrikası ile 
Türkiyenin kağıd davası 
tamamiyle halledilmiş 
bulunuyor: iki sene son
ra, dı,ardan kağıd ithal 
etmek zaruretinden kur
tulmuş olacağız. 

Selüloz fabrikası ise 
biri faaliyette bulunan, 
birinin de henüz temeli 
atılmış olan her iki ka· 
ğıd fabrikamızdan baş
ka İzmitte kurulmakta 
olan sunt ipek fabrikast• 
nın da ham madde ihti
yacrnt temin edecek, ay
rıca, daha birçok madde· 

'lerln imalinde kullanılan 
ham selülozu piyasaya 
çıkaracaktır. 

Bu üç büyük hadise
nin aynı güne sığması, 
endüstri hamlemizin ne 
kadar süratli bir tempo 
üzerinde ilerlemekte ol· 
duğunu bize anlatan bir 
mahiyet taş.ıyor. 

Endüstrileşmek, mil• 
letçe kavramış ve bağ
lanmış olduğumuz en 
büyük davalarımızdan 
biridir. Çoğalan fabrika· 
ların heybetli manzara• 
ları karşısında santiman
tal bir övünme hissiyle 
sevinmekten çok uzalC 
bulunuyoruz: gitgide is· 
tiklalimizin sembolü ha· 
line gelmekte olan fab· 
rikanın nasıl bir medeni
yet, kültür, refah ve ser· 
vet unsuru olarak milli 
hayatımıza karıştığınr, 
en maddi ve en pratik 
müşahedelerimiıle şuur• 
lu bir surette idrak et· 
mekteyiz. 

Memleketin ihtiyacı 
olan hesabsız istihsal 
maddelerini hariçten, 
normal döviz gelirimiz
le ithal edebilmemiz için, 
birçok istihHlk maddele
rinden en kısa zamanda 
tasarruf etmek mecburi
yetindeyiz. İthalat ista-
tistiklerimizi kabartan 

·rakamlar arasından pa-
muklu maddeleri yakın 

bir istikbalde büsbütün 

çıkarmaya muvaffak ol· 
mak yolundayız. Kağıd 
endüstrimiz. pamuklu 
yanına bir başka milhim' 
istihlak maddesini daha 
ilave ediyor. Ve endüs
tri seferberliğimiz', bu 
hızlı yürüyüşle, birkaç 
sene zarfında, ithalfitı• 

mızın istihlfik maddele· 
ri kısmından milyonlar• 
ca liralık bir tasarruf te• 
min etmiştir. Her geçen 
sene bu tasarruf yekQ.. 
nunu kabartan bir amil 
olacaktır. Bu keyfiyet 
ithal!itımızın ve netice 
itibariyle ihracatımızın 
azalmasını mr intaç ede .. 
cektir? Hayır, bilakis~ 
Fakat bn defa, meml~ 
ket, makineli istihsal 
vasıtalarını hariçten ih• 
tiyacı ile mütenasib bir 
hacimde ithal etmek, btı 
suretle de memleketin 
refah ve kalkınmasını 

süratlendirmek imklnını 
bulmut oluyor. Bu, en
düstrileşmemizin. yalnı:ı 
dış ticaretimiz. bakımın-
dan yurda temin ettiğj. 
faydadır. Kurulan e1!~ 
düstrimizin memleket ı• 
cinde bir iş, servet ve 
hareket kaynağı halin.de 
oynadığı rolü tebarüz 
ettirmeye bile hacet yok• 
tur. 

YAŞAR NABi 
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ROOSEVEJ..,TiN Z44.FERi 
Roosevelt'in zaferi, her şeyden ön

ce, bütün Amerika mil/eti namına, de
mokrasi'nin bir zaferidir. Dünya namı
na da, barışrn ve so3yal davalarda ileri 
fikirlerin bir zaferidir. 

Roosevelt için, karşı taraf, her va

sıtaya başvurmaktan çekinmedi. Onun 

uzaktan aknıbası olan ihtiyar bir bay3. 
nr bile onun aleyhine sevketti. K'omü
nist olduğunu, komünistlere satılmış 

olduğunu ileri sürdü. Fakat bütün bu 
· gibi sözler ve manevralar, Amerika'nın 
geniş halk yrğrnlarrnı sevimli, cesur ve 
büyük liderlerinden soğutamadı. Çün
kü bu gibi 1§.flar ve iftiralar, karşı ta
rafın, ancak programsız ve fikirsiz ol
duğunu isbat etmekle kaldı. Ve bu de
mokrasi ile dem-ığoji mücadelesinde, 
Amerika milleti reyini, demokrasi'ye 
vermiş oldu. 

* * :(.. 
Roosevelt, geçen dört yıl içinde, A-

merikan ekonomisini Wall Street'in ve 

endüstri magnatlarının elinden kurtar• 

mıya çalrşaral:, alacaklrya karşı borçlu

yu, işverene karşı işalanı ve işsizi, bor

sacılara ve spekülatörlere karşı da çift

çileri tutmuştur. 

"New dear' in manası bu idi. Fakat 

cümhur reisinin karşısına yüksek mah

keme çıkmış ve onun bu kararlarını a

na yasaya uygunsuz ilan eylemiştir. 

Bunun üzerine Roosevelt'in bütün te

şebbüsleri kanuni müeyyedesiz kalarak 

sadece devlet kredisinin kuvvetiyle 

devam ettirilmiş fakat ekonomideki sa

lah buna rağmen temin olunabilmiştir. 

Bugün halbuki, Roosevelt, yüksek 

mahkemedeki bazı azaları yenilemek a

çık olan yerlere de kendi adamlarım ta· 

yin etmek hakkını haiz bulunduğun

dan ve bundan başka da her iki kama

r.ada da % 75 i geçen bir çoğunluğa da· 

yandığından, "new deal" i kanuni bir 

nizam haline koymak iktidarım elde et

miş bulunuyor. Rooscvelt, bunu yap

maktan çekinmiyecektir. Ve bunu ya

parken, bütün memleketi, arkasrnda bu

lacaktır. Aldığı rey adedi, korkunçtur. 

Adeta bütün memleket, coşkun bir se

vinç dalgası halinde, kendisine yeniden 

sevgisini ve güvenini bildirmiştir. Hat

ta, cümhuriyetçilerin namzedi Landon 

bile, kendisine, 4'demokrasi icabı, her 

amerikalı'nrn 4"new deal" e yardım et

mek mecburiyetinde bulunduğunu" söy

lemekle, demokratik terbiyenin Ame

rikada ne kadar sağlam olduğunu bir 

de bu suretle tebarüz ettirmi!jtir. 

* * :(.. 
Roosevelt, öyie sanıyoruz ki, bir yı· 

la kalmadan, Amerikanın iç politikası· 

ru ana yasada lüzumlu bazı tadilat yap

mak pahasına da olsa, tam bir nizam al

tına almı§ bulunacaktır. Bunu yaptık· 

tan sonra asıl gayretlerini milletlerara· 

sı ekonomi ve politika meselelerine 
lıarcıyacaktır. 

Belki ilk ağızda yukarı Aemrika ile 

d§ağr Amerika münasebetlerini ve Pan

amcrika davasını bir hal formülüne bağ

lamağa muvaffak olarak Mon:roe pren

sipine bir yeni ve ikinci kat ilave ede

cek ve Avrupa ile, bundan sonra görüş

melere başlryacaktrr. 

Prof. K. KÖMÜRCANIN • 
Modem ve herkese elzem kitaplan 

~meU ve tatbiki kambiyo 
Veni muhasebe usulü 
ticari malumat ve bankacılık 

.lktisad ilmi 
ihtisas muhasebeleri (Şirket, 
aanayi, ziraat, banka) 
"l'icari ve mali hesap 1.ci kısım 
Zihni hesap kaideleri 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 
l'eni hesabı ticari (mufassaJ 
eıer) 

?.tan cebir (istikraz ve 

Krş. 

35 
122,50 
105 
87,50 

175 
70 
20 

56 

200 

,tigorta hesapları.) 100 
Ba~hca satış yeri: İkbal Kitapevi 

ts~l>ul. 

Avrupa ile görüşeceği nıe.seleler, 
şunlardır: 

1. Harb borçları. 
2. Hususi krediler, 
3. Para esası ve yeni miJJetlerarası 

ticaret, 
4. Barış. 

lngiltere dış bakanı Bay Eden'in bu 
sefer söylediği magistral nutuktan da 
anlryoruz ki, "yeni para esası" ile ••ye
ni ticaret", yalnız amerikalılarr değil, 
ingilizleri ve fransrzları da şu önümüz
deki yıllarda birinci plan faaliyetleri
ne sevkedecektir. Dolar - sterling - franJ.r . 
anlaşmasının ••yeni bir serbest tica- 1 
ret" e temel ve hareket noktası teşkil 

ye/emesi, öyle anlaşılryor Jci, bu üç büyük 
devletin barış programlarına esas teşkil 
eylemektedir. Dünyanın pasifikasyon'u 
ancak bu sayede kabil olacaktır. Eden'
in Almanya'ya kaqı sar/ettiği sözlerin 
satır araları iyice gözden geçirilecek 
olursa, bu hususta en küçük bir tered· 
düd ve şüphenin bile yersiz olduğu gö· 
rülür. kaldı ki, dolar • sterling • frank 
demek, dünya ticaretinin % 80 inden 
fazlasını kontrol eden bir para bloku 
demektir. Buna karşı bunun dışında 

kalan hiç bir menfaat yahud devletler 
zümresi devamlı bir mukavemet göste
remez. 

Roosevelt, asıl bu hususta, borçlu 
Avrupa devletlerine, bir yandan bir 
"borç ödeme planr'' bir yandan da ayni 
borçlu devletlere bir ••pazar kolaylrk
ları gösterme planı" teklif edecek ve 
birinci plan ikincinin şartını teşkil e
decektir. Buna muvazi olarak, lngilte· 
re'nin Ot•1wa'nın kapılarını açması 

muhtemeldir. Ve cihan krizinden sonra 
ilk büyük reprtse, eğer mukadderse, do· 
Jar - sterling - frank sahasında başlrya
cak ve inkişaf eyliyecektir. 

Roosevelt'ln zaferi, asri şu bakım

dan mühimdir ki, bu uyeni free trade". 

eskisi gibi başıboş bir liberalizmin ve 

başıboş par:ılarrn değil de, devletlerin 

kontrolunda yürüyen ticaretlerin ve 1 

devletlerin kontroluna verilmiş parala

rın bir ifadesi olacaktır. 

Avam Kamarasın daki konusmalar _, 

Avam Kamarasının bütün partileri, 
Eden in hatlarım çizdiği siyaset 

üzerinde anlaşmış bulunuyorlar 

B. 

~ ~'.' Londra, 6 (A. E , . ,,'~ A.) - Dün Avam 

.,i~, '~.. ; ~=:::::u b~~ 
'J -""~~F~'~'J tikten sonra mu-

j halefet işçi parti-
sinden B. Dalton 
söz alarak, B. E-
denin ıözlerinin 

daima filiyata in· 
B. Dalton kilib etmemesi 

nin teessüfe şayan olduğunu, hükümetin 
dış siyasasının müstakar olduğuna, 

nutukta Lokarno ve batı Avrupasmın 

pek fazla, umumiyetle Avrupadan pek 
az bahsolunduğunu sövlemiştir. 

Bundan sonra 
liberal B. Mander, . 
Milletler Cemiye
tine emniyetin ba
ki olduğunu, top
lanacak Lokarno 
konferansı. 

n ı n Almanyaya, 
sovyetler birliği 

ve Çekoslovakya 

gibi memleketle- B. Vinston Çörçil 

re bir hücum vesilesi olarak kullandı

rılmaması lazım geldiğini söylemiştir. 

B. Çörçil Akdenizde sulh ve hürri

yeti temin lüzumuna işaret ederek, sov

yetler birliğinin, sulhun idameıinde rol 
oynıyacağı ümidiyle, inkişafını bekle· 
mek gerektiğini, fakat bütün kuvvetle 
Milletler Cemiyetini isiaha ve takviye-

~eldiğini anlatmıştr. 

Bayan d' Att· 
hol, Romanya ve 
Ç e k o t> 1 o v a k
Y a y ı her hangi 
bir taarruza karşı 
korumak h u s u -
s u n da k i te
ahhüdlere İngilte-

B. N. Çemberleyn renin saygı gös-

termesi lüzumunu anlatmıştır. 

Konuşmaları hulasa eden B. Nevit 
Çemberleyn, Avam kamarasının bütün 
partilerinin, B. Eden'in izah ettiği ana 
hatlar üzerinde uyuşmuş olduklarını 

Nutkun akisleri 
B.Eden'in avam kamarasında verdiği 

nutuk her tarafta büyük tefsirlere yol 
açmıştır. 

İngiliz gazeteleri bilhassa ingiliz • al
man dostluğu meselesiyle meşgul olmak
tadırlar .Deyli harlad gazetesi B. Eden' 
nin bu husustaki sfulerini tasvib etmek
tedir. Bazı gazeteler de na.ti devlet adam
larınınbazı nutukları dolayısiyle ingiliz -
alman dosluğunun karşılamakta olduğu 
güçlükleri ci1emiyetle kaydediyorlar. B. 
eden nutkunda daima milletler cemiye
tine takılı olduğu cihetle, Deyli meyil 
nutku tazimkar bulmaktadır. Deyli tel
graf, deniz anlaşmasını ve ekonomik an 
laşmayı zikrederek, dünya ticaretinin 
ıslahı için almanya ile iş birliği yapmanın 
temenniye değer olduğunu yazmaktadır. 
Marning post, almanya ile iş' birliği de
ğil fransa ile ittifak lazım olduğunu ile
ri sürmektedir. Deyli meyil ise İngiliz. 
İtalyan yakınlaşmasına taraftar görünmek 
tedir. 

Paris gazeteleri nutku çok iyi karşı· 
lamışlardır. Lö Jur, ingiliz fransız mü
nasebetleri hakkındaki sözleri bilhassa 
memnuniyete şayan görmektedir. Pöti 
Parizyen ise B. Eden'in İngiltere'nin 

ltalya'ya karşı olan vaziyetini fevkala
de bir surette izah ettiğini yazmaktadır. 

İtalyan mahfilleri ise nutku ihtiyat
la karşılamaktadır. İtalya hakknıdaki 
fikirlerin sarih olmadığını ve nutkun 
ingiliz - italyan münasebetlerine esas 
teşkil edecek noktalardan mahrum bu
lunduğunu ileri sürmektedirler. 

Denizciler • 
grevı 

Kaygı uyandırmaya başladı 
Nevyork, 6 (A. A.) - Denizciler 

grevi, devam etmektedir. Vaziyet, kay
gı uyandırmıya başlamıştır. Söylendi
ğine göre, San Fransisko grevcileri, 
sebze ve taze meyve münakalatına en

gel olmamağa karar vermişlerdir. Nev 
Orlean'da 56 grevci yaklaşmıştır. Gal· 
veston'da karışıklıklar olmu§ ve 18 ki
şi yakalanmıştır. 

Böyle bir "yeni serbest tic.aret'' in 

yürüyebilmesi ise buna katrlaca.': olan 

memleketlerin ralnrz muvazeneli bir e

konomik bünyeye değil, ayni zamanda 

geniş sosyal reformları tatbik etmiş ol

malarrna bağlı kalacaktır. Yani, bu yeni 

ticarete katılacak olan memleketlerde 

'
4hayat standard" ı ile '4alım kabiliyeti" 

gibi amiller yalnrz üstte yaşryan bir kaç 

yüz bine inhisar etmiyerek halkın ge· 

ni§ yığınlarına da şamil olacaktır. Öy-

le ki, milletlerarası ticaretin hacmini 

ve inkişafrnı her memleketteki halk 

milyonlarının refah de.recesitayin ede

cektir. 

· müzakerelerin isbat etmiş bulunduğunu 
~'lyliyerek İngilterenin bütün teahhüd
lerini, yalnız hayati menfaatlerini ala
kalandıran mıntaka anlaşmalarına inhi· 
sar ettirdiğini anlatmıştır. 

Boston grevcilerinin şefi yakalan
mıştır Havaydan Amerika otoritelerine 
gelen bir telgrafta bildirildiğine göre, 
deniz grevi Havay adalarını da tehdid 

etmektedir. Çünkü bu adaların gerek 
ticareti, gerekse iaşesi doğrudan doğ· 

ruya gemi faaliyetine bağlı bulunmak· 
tadır. Esasen önümüzdeki tarih devresinı'n 

karanlık ve felaketli bir devre olması

nı, ne kimse beklemekte ne de herhan

gi bir insan arzu eylemektedir. Geçir

mekte olduğumuz §U kriz seneleri, im

tihan ve ceza devresi olarak, kafidir. 

Dünyanın hangi ta.rafına bakarsak, 

dava, geniş halk yığınlarrnı ileri gö

türmek, terbiye etmek, refaha ve bahti

yarlığa kavuşturmak davasıdır. 

Roosevelt, bunu, Amerikada böylece 

ortaya koyan adamdır. Başka memle

ketlerde, halk yığınları, aralarından, 

başka şefler çıkarmışlardır ve haklarr

nın yerine getirilmesi uğrunda, bu baş

ka şeflerin peşleri sıra yürümektedir

ler. Mesela bizde ve bütün Önasya'yı 

ışıklandırmak üzere bu davanın asil 

bayrakdarı özbeöz halk çocuğu Ata

türk'tür. 

Önümüzdeki tarih devresi, yalnız 

dünya ekonomisi ile dünya ticaretinin 

normal bir mecraya girmelerini değil 

dünyadaki insan milyonlarınrn ve in

san milyarlarının kültüre yani manevi 
• 

refaha ve refaha yani maddi kültüre 

kavu§tuklarrnı müjdeliyecek · olan de· 

virdir. Roosevelt'in zaferini biz asıl, bu 

bakımdan, Amerika ve dünya için ha

yırlı ve kutlu bir hadise sayıyoruz. 

Burhan BELGE 

Konuşmalar, reye müracaat edilme
den sona ermiştir. 

SON DAKiKA: 
·~ 

Deniz harhının insanilestirilmesi 
' hal<lundaki protol{ol dün imzalandı 

Londra, 6 (A. A.) - Denizaltı har
bının insanileştirilmesi hakkındaki pro
tokol imzalanm:ş ve bu hususta bugün 
bir beyaz kitab neşredilmiştir. 

Bu protokolda iki esaslı hüküm mev
cuddur: 

1 - Denizaltı gemileri, bir ticaret 
gemisini tevkif ettikleri zaman, deniz 
üstü gemilerinin tabi olduğu milletler
arası hükümlerle hareket edeceklerdir. 

2 - Denizaltı veya denizüstü gemisi 
olsun, hiç bir harb gemisi, bir ticaret 
gemisini, yolcular, mürettebat ve sefi
nenin evrakı salim bir mahalle nakledil· 

meden batıramıyacak ve yahud tahrib 
edemiyecektir. 

İhtar yapıldığı halde stoper etmek
ten imtina eden ve yahud araştırmıya 
mukavemet eyliyen ticaret gemileri 
hakkmda bu hükümler cari olmıyacak
tır. 

Bir ticaret gemisinin tahlisiye san

dalları, sahilin ve yahud başka gemile· 

rin yak.nhğı ve hava vaziyeti, yolcula· 

rın veya mürettebatın emniyetini ga

ranti etmediği takdirde salim mahal o
larak telakki edilemez. 

Amerika seçimlerinin kati neticeleri 
Nevyork, 6 (A. A.) - Seçimlerin 

kati neticesi alınmıjtır. Bu neticelere . . . 
göre, parlamentoda 334 demokrat,~ 89 
cümhuriyetçi, 7 terakkiperver ve 5 çift· 
çi mümessili mobus olacaktır. 

Senatoda da 75 demokrat, 17 cümhu
riyetçi, 1 terakkiperver, 1 bitaraf ve 2 
çiftçi mümessili bulunacaktır. 

Demokratların aldıkları ekıcriyet, 

parlamentoda 1855 denberi ve senatoda 
da 1869 danberi hiç bir parti tarafından 
alınmam: § bir ek&eriyettir. 

B. Ruzvelt 25.465.893 rey aldı 

Nevyork, 6 (A. A.) - B. Ruzvelt, 
'imdiye kadar 25.465893 ve B. Landon, 
15.615.489 rey kazanmışlardır. 15.000 na
hiye~eki neticeler henüz belli değildir. 

SAYFAJ 

lTALYADA: 

Kıralm Budape~teye gıtmesi 

muhtemel 

Roma, 6 (A.A.) 
- Resmi mahfil· 
ler, Macaristan 
naibi Hortinin 
Romayı ziyare• 
tinden sonra İtal
ya l.rahnın Bu
d??eşteye bir zi
yaret yapmasının 
müm«ün olduğu • 
nı. kaydetmekte .. 

Viktor Emanuel 11.f ıiirler. 

--~----

IRANDA: 

Şahinşah. ~Prdar l\f"'hrnud Ham 
kabul e\tİ 

Tahran, 6 (A.A.} - Şahinşah, dfü 
Afgan Hariciye Nazırı Serdar Şah 
Mahmudu öğle yemeğine kabul etmİJ 
ve kendisine altın bir kılıç \ıediye et· 
miştir. Serdar şerefine a.'t~a.'l" verilen 
ziyafette bütün nazırlar v" l\iplomatlar 
hazır bulunmuştur. 

INGILTEREDE: 

Umumi nizamı ~~orama kanunu 
sıkı hükiimJeri ihtlva edecek 

Londra, 6 (A.A.) - Siy.ısi mahfiller, 
parlamentoya yakında verilecek olan U• 

mumi nizamın muhafazasına müteaJlik 
kanunun siyasi cürümlerin ve suçların 
önüne geçmek ve vukuunda bunları ce• 
zalandırmak için çok şiddetli hüküm
leri ihtiva edeceği bildirmektedir. 

lNGIL TEREDE: 

Alman büyük el~iJiği taşa tutuldu 
Londra, 6 (A.A.) - Bazı müfritler 

alman büyük el!liliği önünde tezahürler 
de bulunarak polis müdahale edinceye 
kadar birkaç cam kırmaya muvaffak ol· 
muşlardır. Uç kişi tevkif edilmiştir. 

ROMANYADA: 

Ley kıymetinin cHişüriileceği 
sanılıyor 

Bükreş, 6 (A.A.) - Finans bakanr, 
ticaret bakanı ve milli banka genel di· 
rektörü arasında bugün müzakereler ol· 
muş bilahare başbakana bu mü,akereler 
neticesi hakkında izahat v~ril'71iştir. 

Sanıldığına göre, RotTlanya, ley kıy· 
metini değiştirecek ve leyin yeni kıy
meti bugünkü kıymetniden yüzde 40 
noksan olacaktır. 

FRANSADA: 

Parlamentonun toplantı~ı 
Paris, 6 (A.A.) - Mebusan meclisi, 

nahiyeler ve eyaletler maliyelerinin ıs
lahı hakkındaki kanun projelerini ka· 
bul ettikten sonra, sah günü tekrar 
toplanmak üzere içtimaını tadil etmiş· 
tir. 

* Roma - Altı hafta süren konUf· 
malardan sonra ingiliz • İtalyan ticaret 
anlaşmaları ikmal edilmiştir. Bu akşam 
imza edilecek olan bu anlaşmalar, 16 
teşrini saniden itibaren meriyet mevki
ine geçecektir. 

* Londra - Deniz altı harbının İn· 
sanileştirilmesine aid mazbata, bugün 
Hariciye nezaretinde B. Eden ile Ame
rika, Fransa, İtalya ve Japonya sefirle· 
ri arasında imza edilmiştir. 

• Moskova, - B. Stalin, bir tonluk 
bir ağırlıkla Sovyet Rusya yükselme 
rekorunu kıran tayyareci Alckevi teb
rik etmiştir. 

• Pariı - Radikal • sosyalist partisi 
icra komitesi 3 reye karft 25 rey ile 
halkçı cephe hükümetine itimad göıter• 
miştir. 

* Hamburg - Kont Zeplin balonu 
bu sabah Pernanbuko'daki Resife var• 
mıştır. 

• Londra - Amirallik dairesi Arma
trong • Vikera şirketine ''Unity,, tipin· 
de üç denizaltı yapmasını emretmi§tlr. 
Bunların in,aaı 1936 deniz programına 
dahildir. 



SAYFA4 -
DİL ARAŞTIRMALARI 

''Müzik,, terimi üzerinde bir 
etüd tecrübesi 

(Başı 1. inci sayfada) 
(4) us ve ikinci şekildeki üz unsuru 

bir obje veya süje vasıtasiyle temsil e
dilen giize1Jik duygusunun genişçe ve
ya çok geniş sahalara yayılmasını an -
latır: o halde buraya kadar olan: 

uğ + um + uğ + us - (veya -üz-) 
= mous - veya müz • kısmından çıkan 

mana güzelliğin ses, veya hareketle sı
cak, ılık (latif) ifadesi'dir. Bu ifade: 

(5) -ik- unsurunun delalet ettiği va
sıta ile tamamlanır ki, o da usul, metot, 
fen veya !ilettir. Kelime,. burada bazı 
dillere göre tamam sayılabildiği halde 
grekçcyc ve daha bazı dillere göre ise: 

(6) • iğ unsuriyle ancak isim şahsi
yeti tekemmül eder. Bu kelimede ana
kökün fonetik mümessili olarak başta
ki "m" sesi vardır: güzelliğin tezahürü
ne hizmet eden aydınlık, latif olarak 
duyulmasına hizmet eden sıcaklık, gü
zellik duygusunun ifadesine vasıta olan 
ses veya başka türlü hareket .•.. bütün bu 
güneşten alınan anlamlar bir kül olarak 
anakök vasıtasiyle, onun yerine geç. 
miş ulan "m" unsuruna intikal etmiştir. 

Türkçede "V. + m" kokünden bir
çok kelimeler vardır ki, her halde grek
çe math • cin "öğrenmek" veya gennen
ce mendi "sevinç" sözleri kadar müzik
le semantik münasebet gösterirler; bun
ların bir kaçt şunlardır : 

1 - Ômüt (Radlof lfigati, !. cilt; Te
leüt lehçesi) = "ruhun teheyyücü; en
dise: kaygı"; bunun fiili de vardır: 
ömüdet = tehyiç etmek. Buradaki di
namik (t) unsuru yerine geniş sahaya 
neşr unsuru olan -s/z getirilirse ömüs-, 
ömüz- olur ki, müziğin radikalini tem -
sil eder. 

2 - Umdu (Radlof LOgati, I. cilt; 
Şor lehçesi) = ihtiras "passion": arzu: 
iimut (Kır. Bar. Osm.) = emel, arzu; 
düşünce. 

3 - Omak (Çağ. Şor. v. s.) = canlı, 
çevik, çaHik; omot (Alt. Tel.) idem: 
omok pol = cesur ol; ''M" yerine baş
ka bir dudak sesi olan köklerden geliş
mİ" kelimeler de vardır: 

4 - Obdan (Radlof. I. Tar. Çağ.) = 
güzel, nefis; obdan bala = nefis, güzel 
kız; 

5 - Oflaz (Anadolu, Derleme fişle-
ri) güzel, nefis; levent; 

6 - Epik (Tarama Dergisi, B. T. L. 
"Uygur") = hüner, sanat; (ep ve ap 
ise raison ve sihir ifade eder, apsun ve 
efı;un bu köktendir). 

7 - Üi-üfür-, üfle- = nefh etmek 
ki, müziğin ilkel aletlerinde en mühim 
rolü oynıyan harekettir. 

Baş vokali düşmüş, dudak sesi üze
rine kurulmuş köklerden gelişmiş keli· 
meler hakkında yürüttüğümüz araştır
ma ile ise daha ehemmiyetli tanıklar el
de ediyoruz: 

8 - Kırgızcada nefes manasına ge -
len "pıs" sözünün nefesle çalman mu-
6iki tıletleri ile ilgisi aşikardır; bizdeki 
fıs • fısıl • fısıltı • fısılda • ailesi aynı 
köktendir. 

9 - Bozuk (K.,musu Türki, Radlof 
IV. Osm.) - Telli bir halk çalğısı. 

Bizim lchccmizde mahfuz kalan bu 
dil tanığı, aşikar bir surette, "müzik" 
kelimesinin tam kendisidir; aralarında 
b: m tebeddül ünden ve ikinci vokalin 
birinciye göre armonize olmasından 
başka hiç bir fark yoktur. Her ikisinin 
etimolojik formülleri tam bir identl 
arzeder: 

A) Müzik : 
B) Bozuk : 

il~ + üm + üz +ik 
oğ + ob + oz + uk 

Semantik bakımından ise en büyük 
yakınlık vardır. Arş.tırmamız bize: 

10 - Müzck (Radlof. cilt. IV. Lebedi 
lehçesi) = boynuzdan barutluk" keli • 
mesini de vermektedir; burada fonetik 
yakınlık pek büyük olduğu halde se
mantikçe bir uzaklık hissolunuyor; hal
buki bu uzaklık tamamiyle zahiridir. 
Çünkü "boynuz'', başka cihetten yürü
tülen bir araştırma ile, ilkel müzik 
Uetlerinin yapılmasına yanyan obje • 
dir. Genç musiki muharrirlerimizden 
Bay Mahmut Ragıp'ın gördüğüm bir 
etüdünde izah olunduğu gibi Sumerler
de boynuzlu öküz başı müziğin timsali 
idi. Geyik boynuzları arasına çekilmiş 
teller de en i1kel bir çalgıyı, "lir" i 
temsil eder. 

Bu sonuç üzerine "boynuz'' un al -

drğr fonetik şekiıteri tesbit edelim; ön
ce "m'' sesiyle olanlar: 

Müz (Radlof. IV. Koman Lehçesi) 
= müs (ibidem, Alt. Leb. v. s.) = mü
ğüz (Çağ. Kum. v. s.) = muos ve mo
uss (Yakutça, Pekarski). Bunlardan ge
rek grekçe mous - a gerek fransızca 

mus • e (müz) şekilleri görülüyor. O 
halde ıöyle düşünmek mecburiyetinde -
yiz: Boynuzdan ilk müzik aletini yap
mağa muvaffak olan eski Orta Asya 
türkleri o ilahi alete umuğus gibi bir i
sim vermişlerdi; boynuzun da ismi ta
bif olarak buradan çıkmıştır; o isimJen 
eskiden anlaşılan mana ise her halde 
şimdi anladığımız mana değildi; dü • 
dülr, boru gibı kelımelerden anla1.lan 
manaya benzer bir mana da (umuğuz, 

müğüz, mües .... = boynuz) sözünden 
anlaşılırdr. Boynuz müzik füeti olma • 
dan belki başka isimle anılırdı, başka 
dillerdeki muhtelif isimleri de buna de
lfilet eder. Fakat müzik aleti olarak 
isimlendiği ve ondan sonra bu isimle 
anıldığı şüphesidir. 

Boynuzun "b - p" ile başlryan şekil
leri vardır. En basiti Çağatayca "puğ" 

dur. Bir "buğuz" şeklinden bizim An.-ı· 
doludaki bozuk çalğısmın ıadıkali çık
mış görünüyor. Buna bir • uk unsuru • 
nun ilave edilmesine yeni aletin ciildük
lerden başka bir çalgı olması ve boy
nuzdan yapılmaması sebeb olmuştur. 

Fransızca "bois" klemiesinin hem 
boynuz (geyik boynuzu) hem flüt, dil· 
dük gibi nefesle çalınan çalğı manası· 
na gelmesi (Larouse universel 1. 261) 
bile tesadüf eseri olabilir mi 1 

Fransızca llıgatler "bois" kelimesi • 
ni haşep, orman manasiyle aşağı Latin
ce "boscum" dan getiriyorlarsa da bu· 
rada tashihi lazım gelen bir hata görü . 
yoruz: "Bois" daki "oi'' diftongunun 
basit bir ''o" dan inkişaf etmesine im· 
kan yoktur; fakat eski bir "og'' un hem 
"oy - oi" hem de "os'' olması her za
man görülen bir ses değişimidir; "bois" 
nın kelt knnaliyle eski bir türkçe "bo· 
ğus" tan yani boynuzla aynı orijinden, 
düdük ve boynuz manasiyle inkişaf et
.miş olması daha ilmi bir takdir olur. 
Öküz manasına olan Latince "bôs' türk· 
çe buzuğ ve buğa ile identiktir; "bois" 
isminin öküz değil daha ziyade geyik 
boynuzuna verilmiş olması da bizim 
Güneş - Dil Teorisiyle yürüttüğümüz 
tahllillerden çıkan etimolojik neticenin 
lehinedir. Bununla beraber zamanm va· 
ratamıyacağı hiç bir polisemi cilvesi 
yoktur; buğayı boi'ya ve bôs'a bağlıyan 
teller kopmş değildir. 

Eski fransızca ''muse" ve bugünkü 
fransızcada "musette = müzette'' ismi 
gayda dediğimiz nefesle çalınan müzik 
aletine verilmektedir. Latinceye isnat 
edilemiyen bu isim Kelt - goluva ka • 
nalaliyle bu lisana gelmiş türkçe müz • 
müs = .boynuz isminden başka bir şey 
değildir. 

Görülüyor ki türkçede doğrudan 

boynuzun her hangi bir şekli nefesle 
çalınan çalgı manasiyle kalmamış oldu
ğu halde fransızcada Kelt kanaliyle bu 
dile geçmiş olduğuna şüphemiz kalmı
yan boyn:.ızun bois (boğis) ve musc 
(müs) şekillerini çalgı, hem de nefesle 
çalınan çalgı manasiyle buluyoruz. (1). 

A. C. EMRE 

(1) Bu etüdün son kısmı yarınki sa
yımızdadır. 

Çocuk Esirgen1e Kurumu
nun yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi tarafından 16.10.1936 tarihinden 
1.1 l.1936 tarihine kadar 1448 çocuğa 

yardım etmiştir. 

Bunlardan 205 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde bakıl
mış ve tedavi edilmiştir. Ayrıca diş ba· 
kım evinde de 203 çocuğun dişleri ba
kılmı~ ve tedavi edilmiştir. 

940 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 88 çocuğa 
süt verilmiş ve 15 günde yekun olarak 
685 kilo bedava süt dağıtılmıştır. 

Yardım için genel merkeze baş vuranı 
12 yoksul yavruya para yardımı yapıl
mıştır. 

ULUS 

Lilc maçları 
Bu yılın mıntaka birin
cilikleri bugün başlıyor 

Futbol ajanlığının aşağıya koyduğu
muz tebliğinden anlaşıldığına göre, A ve 
B. takımları arasında lik maçları bugün 
başlıyor. Bundan sonra cumartesi gün
leri muntazam surette B. takımları maç. 
lan ve pazar günleri de A takımları 
maçları yapılacaktır. 

Lik maçlarına iştirak eden taktmla
nn çokluğu dolayısiyle geçen yıl oldu
ğu gibi bu yıl da birincilikler muhafız ve 
ankaragücü sahalarında yapılacaktır. 

Bu hafta yapılacak maçların en en
teresanı Ankaragücü • Çankaya arasın
da yapılacak olandır. 

Her iki takım da geçen hafta Fener
bahçeye karşı, Ankara futbolculuğunun 
yüzünü ağartan maçlar çıkarmışlardır. 
Enerjileri, teknik kabiliyetleri alana geln 
bütün seyirciler tarafından kabul ve tak
tir edilmiştir. Umarız ki kendi aralannda 
yapılan bu maçta da ayni gayretle çalı
şırlar ve meraklıları güzel oyunlariyle 
tatmin etmiş olurlar. 

Ankara futbol ajanlığından: 

Cumartesi maçları 
Ankaragücü sahasında: 

Gençlerbirliği - Güvenç spor B. T. 
saat 13.45 hakem: Servet 

Ankaragücü - Çankaya·B. T. saat 15. 
1 O hakem: Servet 

Muhafız gücü sahasında: 

Muahafız gücü· Demir spor B. T. sa 
at 13.45 hakem: Asrm 

Kırıkkale - Altınordu B. T. saat 15. 
10 hakem Asım 

Pazar maçları 
Ankara gücü sahasında: 

Gençler birliği • Güevenç spor A. T. 
saat 13 hakem: Hakkı 

Ankara gücü - Çankaya A. T. saat 
4.45 hakem: Hakkı 

Muhafız gücü sahasında: 

Muhafız gücü - Demir spor A T. sa. 
at 13 hakem: Ömer 

Kırıkkale - Altın ordu A. T. saat 
14.45 hakem: Ömer 

Ankara Giicü bisikletcileri 
Ankara Gücü genç bisikletçileri ku

lubça tertib edilen ve üç hafta devam 

edecek olan 40 kilometrelik yarışlara 

pazar günü saat 9 da Taşhandan başlı

yacaklardır. Bu miisabakalara kulübün 

20 üyesi iştirak edeceği haber alınmış

tır. Gençlere muvaffakiyet diler ve bu 

yolda kulübün mesaisini takdirle kar
§ılarız. 

~-------...... --------
POT ... ISTE: 

Otoray bir adamı ezdi 

Devlet demiryollarına ait otorayı i
dare eden Cevdet istasyon depoları ö. 
nünden gelmekte iken ayni istikamete 
gelen maliye memuru Ali Rızayı altına 
alarak hemen ölümüne sebep olmuştur. 

Cumhuriyet müddei umumisi işe el 
koymuştur. 

Kamyon bir ameleye çarptı 
Şoför Mustafanın kullandığı mezba

haya ait 2111 sayılı kamyon demirli bah
çeden geçerken sokakta çalışmakta olan 
amele Ahmed oğlu sefere çaptırnuştır. 
Zavallı işçi derhal hastahaneye kaldırıl
mıştır. Suçlu yakaiannuı ve adliyeye ve
rilmiştir. 

Kumar oynarlarken yakalandı1ar 
Akköprüde, Muammer ile Satılmış ya· 

zı tura atmak suretiyle kumar oynadık
ları görülmüş ve ani bir basıkm neticesin
de hepsi suç üstü yakalanarak Cumhuri
yet müddei umumiliğine teslim edilmit
lerdir. 

Sarho~luk yiizündcn 
Salih ile Mümin adındaki adamlar 

sarho§ olmuşlardır. kuyulu kahvede sar
hoşluk yüzünden aralarında en nihayet 
kavga çıkmış ve Salih eline geçirdiği su 
bardağı ile arkadaşını başından yarala
mıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

7 SONTEŞRIN 1936 CUMARTESl 
!!!Si 

Büyük bayramımız ve 
yabancı devlet reisleri 

Cümhuriyetin: on üçüncü yıldönümü 
dolayısiyle hüyül( öndere gelen telgrafları 

neşre devam ediyoruz 
Cumhuriyet bayramı münasebetiyle 

devlet reislerinden Cumhur Reisimiz 
Kemal Atatürk'e gelen tebrik telgraf
larını verilen ccvablariyle birlikte B· 

şağıda neşrediyoruz : 

Dost ve müttefik türk milletinin bay
ramı münasebetiyle şahsi saadetiniz ve 
Türkiye'nin refahı için olan en iyi te
mennilerimin kabulünü ekselansınızdan 
rica ederim. Yugoslavya Naibi Prens 

PAUL 

Cuml:iurıyet IJ:inının yıldöntimü mü
nasebetiyle altesiniz tarafından çekilen 
telgraf beni fazlasiyle mütehassis etti. 
En derin teşekkürlerimin kabulünü ve 
gerek altesiniz ve gerek dost ve mütte
fik Yugoslavyanın refahı için olan sa
mimi temcnnilerimin kabulünü rica e
derim. K. ATATÜRK 

*** 
Türkiye milli bayramı münasebetiy

le gerek şahsi saadetiniz, gerek Türki
yenin mlitemadi saadeti için olan en sa
mimi tebrik ve temennilerimizi takciim 
etmekle büyük bir zevk duymaktayız. 

Mısır Naibi Melımed Ali ve 
Mısır Niyabet Meclisi aza

ları: Abdülaziz, lizet, Şerif. 

Cumhuriyet ilanının yıl dönümü mü· 
nasebetiyle Mısır Niyabet Meclisi tara· 
fından s;ekilen telgraftan dolayı ziya

desiyle mtitehassis oldum. Gerek alte
sinize, gerek muhterem niyabet meclisi 
azalarına samimi teşekkürlerimi bildiri

rim. K. ATATÜRK 

*** Türkiye milli bayramı dolayısiyle 

ekselansınızın şahsi saadeti ve milleti
nin refahı i~in en samimi temennileri

mi arzederim • Çin Cumhur Reisi 
LIN SEN 

Cumhuriyet ilanının yıldönümü mü
nasebetiyle ekselansınızın yollamak 
lütfunda bulunduğu nazik telgraftan 
dolayı teşekkürlerimi ta~dim ederken, 

şahsi saadeti ve milletinin refahı için 
olan temennilerimin kabulünü ekse
lansınızdan dilerim. 

K. ATATÜRK 

!: * * 
Cumhuriyet ilanının yıldönümü ve

silesiyle ekselanslarına hararetli teb
riklerimi ve şahsi saadetleri ile cumhu
riyetin refahı isin olan samimi temen
nilerimi arzederim. 

Macar Kıra/lığı Naibi 
NICOLAS DE JIORTY 

Cumhuriyet ilanının yıldönümü mü
nasebetiyle izhar edilen temennilerden 
dolayı pek mütehassisim. Ve alteslerin
den şahsi saadetleri ve Macaristanın 

refahı için olan en iyi temennilerimin 

kabulünü rica ederim. K. ATA1'ÜRK 

~:: * * 
Cumhuriyet ilanının yıldönümü ve 

ekselansınızın ilk devlet reisliğine se
çilmesi münasebetiyle, şahsi saadetini 
ve Türkiyenin saadeti için Litvanya 

milleti ile birlikte izhar ettiğim temcn· 
nilerin kabulünü rica ederim • 

Litvanya Cumhur Reisi 
ANTANAS SMENTONA 

Cumhuriyet ilanının yıldönümü mü
nasebetiyle ekselansınız tarafından iz

har edilen temennilerden dolayı çok 
mütehassis oldum. Ekselansınıza derin 
tefekkürlerimi bildirir ve gerek şahsi 

saadetiniz gerekse Litvanyanın saade
ti için en iyi temennilerimi takdim ede

rim. K. ATATÜRK 

*** Türkiye milli bayramı vesilesiyle, 

gerek ken<H saadetleri, gerekse necib 
milleti için beslediğim en samimi te
mennilerin kabulünü ekselansınızdan 

rica ederim • 
Çekosfovakya Cumhur Başkanı 

EDUARD BENES 

Cumhuriyetin yıldönümü münasebe• 
tiyle bana göndermek lütfunda bulun• 
duğunuz temennilerden dolayı eksclan• 

sınıza hararetli teşekkürlerimi bildirir 
ve gerek şahsi saadetiniz gerekse Çe• 
koslovakyanın refab.ı için olan en derin 
temennilerimin kabulünü ekGelansı:-:.ız• 
dan rica ederim. K. ATATÜRK 

*** 
Tiirklye milli bayramı münasebetiy• 

le şahsi saadetiniz ve Türkiyenin rela• 

hı için olan en samimi temennilerimin 
kabulünü ekselansınızdan dilerim. 

Afganistan Kmılr 
MEHMED ZAHlR 

Majestenizin Tiirkiyc milli bayramı 
münasebetiyle izhar etmek lütfunda bu
lunduğu temı:nniler beni mütehassis et• 
ti. Gerek kendi saadeti, gerekse Afga· 
nistamn refahı için olan samimi temen• 
nilerimin kabulünü majestenizden di· 

lerim. K. ATA TÜRK 

*** 
.Türkiye milli bayramının yıldönli• 

mü vesilesiyle, şahsınızın saadeti, Tür· 
kiyenin refah ve şerefi için en samimi 
temennilerimin kabulünü ekselansınız• 

dan rica ederim. Mısır Kıralı 
FARUK I. 

Majestenizin Türkiye milli bayramt 

münasebetiyle izhar etmek lUlfunda bu· 

lunduğu temennilerini fazlasiyle mü• 

tehassis etti. Gerek kendi saadetleri, 

gerekse memleketinin refahı için 

samimi temennilerimiıı kabulünü 

olan 

nıa-

jestenizden dilerim. 
K. ATATÜRK 

*** 
Türkiyenin milli bayramı dolayısiy• 

le şahsi saadeti ve milletinin refah: için 
en hararetli temennilerimin kabulünü 
ekselansınızdan rica ederim. 

Avusturya Cumhur Başkanı 
MlKLAS 

Cumhuriyet ııanının yrldönümü mü• 

nasebetiyle ekselansınızın izhar et• 

mek lütfunda bulunduğu temenniler• 

den çok mütehassis alarak, şahsi saadet• 

leri ve Avusturya cumhuriyetinin refalu 

için olan en samimi temennilerimin 

kabulünü ekselansınızdan rica ederim. 

K. ATATÜRK· 

*** Türkiye Cumhurıyetinin yıldönü• 

mü dolayısiyle şahsi saadetleri ve ne• 

cib türk milletinin refahı için olan en 

hararetli temennileriınin kabulünü ek• 

selansmızdan rica ederim. 

Polonya Cumhur Reisi 
lGNACE MOSClCKl 

Cumhuriyetin yıldönümü vesilesiy• 

le ekselansınızın bana göndermek Jüt· 

funda bulunduğu samimi tebriklerden 

dolayı teşekkürlerimi takdim eder ;e 
şahsi saadetleri ve necib Polonya mı~· 
letinin refahı için olan en iyi temeımı· 
!erimi kabul etmenizi rica ederim. 

K. ATATÜR1' 

*** 
Bulg~ristan kıralı 111. üncü Borİ$ 

tarafından çekilen telgraf : 

Türkiye cumhuriyetinin yıldönümU 
dolayısiyle. en iyi dostluk hislerimi YC4 
niden teyid eder ve gerek şahsi saadC4 
tiniz, gerek Türkiyenin refahı i!jin eıı 

samimi tebriklerimi kabul etmenizi ek .. 
selansmı7dan rica ederim. 

Bulgaristan Kıralı 
BORIS Ill. 

At3tüık tarafından verilen ccvab : 

Majestcnizin, cumhuriyetin ilarıı 
münasebetiyle izhar etmek lütfunda ı.ıu· 
lunduğu temenniler beni son derece mil• 
tehassis etti. En iyi dostluk hislcrirnirı 
ve şahsi saadetini.de memleketiniz in re• 
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M81k·yelller din geldi. 
Eski mülkiyeliler ve yüksek tahsil gençliği, mülkiyeyi 

layık olduğu sevgi ve heyecanla karşıladılar 
Mülkiye profesör ve talebelerini ge

tiren hususi tren dün saat 15 de Ankara 
istasyonuna girdi • 

Lokomotif ve tren bayrakbrla ve mek 
tebin alAmetleriyle, yeşilliklerle süslen
mifti. 

Garda Ankarada bulunan eski mezun 

lında, yani 50 yıl 5nceki me%unu ol· 
duğuna işaret eden B. Ahmet İhsan Tok
göz cumhuriyetin merkezine gelen ve o
nun yaptırdığı yeni binaya yerleşen genç 
leri kutladıktan sonra, Atatürkün millki 
yelilerin toplantısındaki tarihi sözlerini 
tekrarlayarak dediki: 

•• - Şu yerde, bunu bize parola o
larak veren Ata türkün adına kurulmuş 
olan abidenin önündeyiz. Hepimiz yüzü. 

nizi, profesörlerinizi, memurlarmıaı .ev
giyle, Ankarada oturan bütün mülkiye. 
liler namına bir daha selamlar ve kut
larım. 

B. Ethem Menemencioğtunun 
söylevi 

Genç kardeşlerini üınid ve mubab
habbetle karşılayan mülkiyelilere mek
teb namına teşekkür eden profesör mül
kiyelilerin manevi varlığına ipret ede
rek ulusun öndere olan derin bağhh· 

ğ nı tekrarlamış ve sözlerini şöyle bi
tirmiştir: 

- Büyük kardeşler gibi ruhan ve fik
ren cumhuhiyetçi, milliyetçi, laik o
lan genç mülkiyeliler de halkın şahsi 

teşebbüsiyle başarmakta güçlük çektiği 
yerde, cihanın en büyük inkıJAblarmı 

yaratan .türk devletinin kurucu ve ko
ruyucu azminin faziletli, bilgili, kuv
vetli birer yard.mcısı olacaklarınt bu 
kutsal meydanda sizlere ve bütün ulu
sa vadederler. 

Sıyasal bilgiler okulu talebelerı' lfomutayı selamlıyorlar 

İnsaniyetin ve medeniyetin karşısı· 
na yüksek dikili şu, türkün harikalar 
yaratan azminin timsali önünde başla
rımızı ve kollarımızı ona doğru kaldı
rarak and içiyoruz ki biz en büyüğü
miizden en kiiçüğümüze kadar bütün 
mülkiyeliler kanımızın son damlasına 
kadar Atatiirkün yarattığı türk inkıla
bının disiplinli işçileri kalacağız ... 

bcst meslek sahibleri görülüyordu. An. 
karadaki yüksek tahsil gençliği adına ka 
labalrk birer hey'et de karşılayıcılar ara
unJa idiler. 

Samimi bir kucaklaşmadan sonra ge
leni~:· ve karşılayıcıları önde Muha
fız alayı müzikası olduğu halde şehre 

doğru hareket ettiler. 
.Kafile büyük millet meclisi önüpde 

durdu müzika istiklal marşını çaldı. ala
yı teşkil edenler müzikaya uydular ve 
bilytık millet meclisini se1imladılar. 

Ulus meydanın:la anıt önünde eski 
mii1kiyelilerden Büyük MilJet Meclisi 
reisi B. Abdülhalik Renda ve diğer mül
kiyeli vekiller kafileyi bekliyorlardr. 

Burada Ankarada bulunan mülkiye
Jilerin en eskisi sifatiyle Ordu mebusuB. 
Ahmet İhsan Tokgöz söz söyledi: Buna 
profesörlerden B. Ethem Menemenci
oğlu ve talebeden B. Turgut cevab verdi 
ler. Biiyükl re saygı telgrafları çekildi. 

Anıta Ankaralı mülkiyelilerle mek. 
teb adl uına iki güzel çelenk konduktan 
sonra h;:ız rlanan otomo' il ve otobüsler
le m ... 'c eb binasına gidilc.ıi. Mektebte fah
rt müll:iyelneredn Milli Müdaf.ıa vekili
miz general Kazım Özalp da bulunduğu 
halde Ankaralı mülkiyeliler Atatiirk kö
ıesine bir çeletık daha koydu:ar. Gelen
ler hrp birlikte binayı ge:r.diler ve pro~e 
aörlerle talebe'ere muvaffakiyet temenni 
ederek ayrıldılar. 

~ 

Ankaramn bağrında yer alan ve cum-
huriyet için, inkılab için daha büyük hiz
metler ifası beklenen mülkiyenin genç 
ve çalışkan talebelerine hoş geldiniz. der 
ve kendilerine muvaffakiyetler dileriz. ,, 

R Alım.ed lluan'ın ı1öylevi 
Mülkiyenin, kuruluşunun O:luncu yı-

müzü ve yüreğimizi ona çevirelim. Ve 
ihtiyar, •genç bu paroladan ayrılmıyaca
ğımıza and içelim." 

B. Tokgöz, bundan sonra, eski ve ye
ni devrin tahsil, vaziyet ve prensibleri
nin güzel bir izahını yapmış ve menfi ge 
ri kuvvetlere karşı mücadele ateşini ve
ren eski hocaların adlarını minnetle an
dr ve sözlerini şöyle bitirdi: 

Talebeden B. Turgudun söylevi 
Talebeden B. Turgut kendilerine bu 

yakın alakayı gösteren ağabeylerine ar
kadaşları adına teşekkür etmiş, Anka
raya gelmenin vermiş olduğu heyecan 

Sıyasal bilgiler okulu talebeleri Ankara garında kar~ılanrrlarlten 

- Arlcada§lar, bu isimleri andıktan son 
ra içlerinden b;r:sinin bir maliye pro
fesörü portakal Mikailil\ müdür Ab:iur
rahman Şerfcle birlikte bize son nasiha
tinden bir parçayı tekrarla} acağım. Tam 
elli bir sene evvel işittiğim bu söz bala 
kulağımdadır. bütün arkada~larımla bera. 
ber ruhumuza i§lemiştir. O söz şudur: 

Memuriyet hayatında yolunuz doğ

ruluk. mesleğiniz namus olsun. 
Bunu s'ze tekrarladıktan sonra hepi-

ve sevinci anlatmış ve demi§tİr ki: 
- Biz Ankarada müessesemiz için da. 

ha feyizli bir devrin açılacağına inana
rak geldik .. Çilnkil biz Ankarada açılan 
bütün bir tarihin baştan başa muvaffa
kıyet ve zaferlerle dolduğunu görüyo· 
ruz .. 

İçimizde zengin ve mütenevvi hisle
rin kaynaştığı şu dakikada bütün duy
gularımızı ifade edemiyecek bir :.al
deyiz." 

-========================================:..:====::::::::==========================='==="' 
fahı içln olan samimi temennilerimin 
kabuEınil maJestcnizden rica ederim. 

K. ATATÜRK 

'l Urk milli b:ı} raını münasebetiyle 
ekı...:lanslarından en kalbi tebrikitımm 
kabulünü istirham e} lerim. Bu vesile ile 
ekselanslarının şahsi sıhat ve afiyet ve 
Türkiyenin temaddii inkişaf ve umranı 
için en samimi temenniyatımı arzeyle
rim. ADOLF HITLER 

Cumhuriyetin ilanı yıldönümü müna. 
aebetiyle göndennek lütfunda bulunduk. 
lan nazik telgraftan ziyadesiyle müte· 
haasis olarak, e';selansınızdaıı en hJra
retli teşekkUrlerimi ve aynı zamanda 
phsi saadetleri ile alman milletinin re
fahı hakkındaki samimi temennilerimi 
kabul etmesini rica ederim. 

K. ATATÜRK 

*** Türkiye cumhuriyeti bayramı mü-
nasebetiyle zatı fah.inıanelerine tebrık
lerimi arz ve cumhuriyet milletine te
rakki ve saadet temenni ederim. 

Hicaz Kıralı 
A bdiilaziz lbrıissuııd 

Türkiye cumhuriyetin on üçüncü yıl 
dönümü münasebetiyle vaki tebriklerin. 

den dolayı teşekkürlerimi takdim eder 
ve zatı haşmctanelerinin ve memleketi
nizin ref.ıh ve saadetlerini temenni ey
lerim. K. ATA1 ÜRK 

*** Cumhuriyet L:ıy ı ... mmm hululü, zatı 
fahimanelcrine sihat ve saadet ve necib 
türk milletine refah temennileriyle 
müterafik derin tebriklerimi arzetme
ğe vesilei hascne olmuştur. GAZI 1 

Türkiye cumhuriyetinin yıl dönümü 
münasebetiyle vaki olan tebriklerinden 
dolayı teşekkürlerimi takdim eder ve 
gerek zatı hatmetanelerinin gerek necib 
frak milletinin refah ve saadetini te
menni eylerim. K. AT AT ÜRK 

*** Türkiye idi millisi bilyiik saadeti mu-
cib olmuştur. Bu vesile ile kemali sürur 
ile zati biraderanelerinin selamet ve sa
adeti ve dost ve komşu milletin tealisi ve 
memleketin terakkisi için samimi tebrik
lerimi ve halis dualarımı arz ve iblağ 

ederim. Rıza Şah Pe/Jlevi 

Türk cumhuriyetinin yıl dönümü mil 
nasebetiyle va'·i olan har tebrikleriniz
den dolayı za • etanelerine en derin 
teşekkürlerimi arzeder ve zatı biradera. 
nelerinin saadet ve afiyetleriyle neeib 
ve doıt İran milletinin refah ve tealisi i-

çin en aamimi temennilerimi tekrar 
eylerim. K. ATA1'ÜRK 

*** Cumhuriyetin ilanı vesilesiyle ekse-
lanslanna samimi tebriklerimi ve türki
yenin umranı için kalbi temennilerimi 
tak<li.:nle kesbi şeref eylerim 

Lazaro Cardenas 

Cumhuriyetin illnı yıl dönümü mü
sebetiyle tebriklerinden dolayı ekselan
sınıza samimi surette teşekkür eder ve 
phsi saadetleriyle Meksikarun refahı 
hakkındaki en bali9 tenıennilerimin ka
bulünü rica ederim. K. ATATÜRK 

*** 
Kuyut ve mübeccel şahsiyeti seniye. 

nize samimi ve takdirkar 9uunımu ve 
phsi saadetinizle genç ve muazzam cum
huriyetinin taaliai ve necib türk kavmı
nın refah ve bahtiyarlığı hakkında ha
lisane temenniyatımı arzetmeğe türk 
milletinin bayramı olan cumhuriyet yıl 
dönümünü fırsat addetmekle bahtiyar 
olduğumu arzederim. Emir Abdullah 

Tiirk cumhuriyetinin yıl dönilmü mü
nasebetiyle vaki tebriklerinden dolayı 

samimi teıekkilrlerimi tekdim ve zatı 
Aliniz ile memleketlerinin saadet ve taa
liani temenni ederim. 

H. ATATORK 

SAYFAS 

YUGOSLAVYALI GAZETECİLERE GÖRE 

Atatürk, devlet adamlanınız ve 
türk • xugoslav dostluğu 

(Baıı ı. inci sayfada) 

dolayı teşekkilr etmek isterim, 

Diye söze başladı ve devam etti; 

- Bu seyahatte bilhassa yeni Türkf
yenin başarmış olduğu geniş mikyasta
ki terakki eserlerini bizzat görebilmek 
fırsatını bulduğumdan dolayı bahtiya
rım. Güzel lstanbulunuzu ve kıymetli 
Ankaranızı ziyaret etmek tcrcf ve haz· 
zı bana ikinci defadır nasib oluyor. Bu 
suretle faydalı mukayeseler yapmak 
imkanını buldum. Elde ettiğim netice
den Türkiyenin samimi bir dostu ola • 
rak çok memnunum. Sizi ve memleketi 
nizi anlamak, biz yugoslavlar için çok 
kolaydır. Asırlarca beraber yaşadık. Biz 
de sizin gibi, pek müşkil şartlar için
de ve terakkiyi kolaylaştıracak vasıta• 
!ardan mahrum idik. Memleketin tam 
kalkımıru temin edecek sosyal, eko
nomik ve kültürel tekamüle hızla er • 
mek, merhaleleri süratle atlamak mecbu
riyeti iki memlekette de biribirinin ay
nı idi. Böyle bir programı olup da ta
hakkuk ettiremiyen bir millet başka mil· 
letlerin. karşısında nasıl mevcud olmak 
iddiasında bulunabilir? 

Neslinizin başarmış olduğu azametli 
eserin ve heyeti mecmuasyile buğün

kü Türkiyenin huzurunda saygı ile 
eğilirim. 

Sizinle neden anlafıyoruz? . 

Çünkü asırlarca bir arada, aynı ida· 
renin hükmü altında, aynı insanlık ve 
yurddaşhk şartlarlyle yaşamıı, aynı BI· 

yasal ve kültürel mukadderata tabi bu· 
lunmuı insanlarız. Milli şiirimuin en 
büyük kahramanı Kral Marko türklük 
tcrefi için türk saflarında harb ederek 
Tuna kıyılarında §Chid düşmüştür. 

Orta çağdaki en seçkin laralnniz ve 
Kosova meydan muaherebesinde ölen 
imparator Lazar'ın oğlu büyük Istefan, 
aksak Timurun istilasına karşı koymak 
üzere on bin sırp muharibiyle Ankara 
muharebesine iştirak etmiştir. 

İşte devam ettirilmesi İcab eden gü
zel tarih misalidir . 

Sizinle niçin mi anlaşıyoruz!.. çün

kü birlikte yaşadığımız zamanlar, kan

larımız karışmış, ve kanlarımız karışır· 

ken de zlfmiyetimiz hatta dillerimiz 

karışmıştır. Ve bu suretle birbimize ka

rıprken birbirimizi tanımış ve ikmal etmi

şizdir. Hayat felsefelerimizde de şayanı 

dikkat, bir birlik vardır. Bugün iyi ile 
kötüyü tefrik etmek hususunda aynı te 
lakkilere malikiz. Meseli bugün bizim 
memleketimizde, hay re savab, feıua te
merrüde de yinad denir. Görüyorsunuz 
ki ahlak triminolejilerimiz bile müıte • 
rektir. 

· Pisikolojik ittihadımızm en yüksek 
teceJJisi, it birliğimizin en güzel ifade· 
si, ifade ettiğim fikirleri kendi şahsiye
tinde tekim.il ettirmiş olan Mehmet 
Sokullu'dur. 

Bugün, her zamankinden fazla anlaş
makta olduğumuzun en bilyllk delili si
zin ve bizim dış politikamızın mukad
desatından olan Balkan antantıdır. Bu 
antant, ittifaktan ilstün, konfederasyon
dan biraz noksandır. Bunula beraber 
onda bir federasyonun bütün hususiyet• 
lerini bulabilirsiniz. İttifaklar sarih ga
yelerle ve muayyen bir müddet için akd 
olunur. Federasyonlar ise, gayri muay
yen müddetlere şamil ittifaklardır. Bal
kan antantı bu hususiyeti arzeder. 

Herbirimis kendi yurdumuzda ba
kimiz ve ancak her ikimizi alakadar 
eden meselelerde birletik bulunuyoruz. 
Diğer Balkan devletlerinin bu yüzden 
erittiğimiz, nimetlerden istifade ıçın 
aynı ideolojiyi kabul etmeltrini dilerim. 

Niçin mi anlaşıyoruz?.. Çünkü için
de yaşadığımız zamanın milşkilAtını ol· 
duğu gibi anlamışızdır. bir sırp atasö
sü: ''ıeyten uyumaz .. der. Tutunmak: 
toprak, dil, kültür velhasıl memleketleri
miızin maddi manevi bütün servetlerini 
tefkil eden ulusal kıymetleri muhafaza 
etmek için daima uyanık bulunmaktan 
başka ne çare vardır? 

Siz ve biz kendimizi elbiıHgiyle da 
ha iyi müdafaa ederi%. 

Samimi söylüyorum; aizlerin tama• 
miyle uyanık, dikkatli, ıuurlu, insanlar 
olduğunuzu gururla müşahede ettim 
ve Türkiyeden alıp Yugoslavyaya gö
türeceğim intibalarıınm en güzeli ve 
en kuvvet vericisi budur. Sizde efkarı 
umumiye bu bakımdan, dünyada bir mi· 

ali daha görülmedik ıurette orıanke 

dir. 
Bu tıayede efal ve harekatınızı daha 

iyi ölçerek bugünkü medeniyet içeri • 
sinde ve her ilri.mi%in menıaub bulundu.. 
ğumuz milletler cemiyetinin politika 
sistemi dahilinde liyilr olduğunuz mev• 
kil aize temin eden muvaffakiyetler elde 
ediyorsunuz. 

Niçin mi antqıyoruzl 
Çünkü biz yugoslavlar için büyüle 

devlet reisiniz, şanlı ve şerefli Kemal 
Atatilrk'ü g8rmek sizin ve bizim idea• 
Hze edip tapındığıruz insan tipinin ay. 
nı evsafta olduğunu anlamak için kafi· 
dir. Asker, kahraman, vatanperver ve 
,övalye f. Atatürk bizim de aevdiğimis 
insan ve devlet adanu evsafını mükem· 
mel surette temsil etmektedir • 

Milli şeref ve şuurunuzun bu canlı 
sembolü huzurunda saygı ile eğilir ve 
ona malik olduğunuzdan dolayı sizi can
dan tebrik ederim. Şahsiyeti türk ve bal
kan tarihinin bütün bir çağına hususi• 
yet veren böyle büyük bir adamın dev
rinde yaşadığınız ve ona hizmet ettiği• 
niz için bahtiyarsınız. 

Başvekiliniz ismet İnönü'nün de 
şahsiyetine hayran oldum. Evzamın ki· 
barhğı, sükun ve itidali, söz söyleyi
şindeki, duruşundaki vakar bu seçkin 
adamın vatanına ve şefine ne kıymetli 
hizmetler ifa edebileceğinin bir delili• 
dir. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras'a gelince, 
kendisi ve fahsiyeti bizde çok tanınmıı 
ve çok beğenilmiştir. Belgrad•a birkaç 
defa gelen Türkiye Cumuriyeti diplo
masisinin bu güzide şefi ile temas etmek 
fırsatını bulduk. Bir gazetecilerin dos
tu olan ve bizlere yalnız sarih malBmat 
vermekle kalmayıp doaatne lrpdatta 
dahi bulunan, Doktor Araı'a candan 
bağlıyız. Onun qi%e, bizim ona karp 
sevgimiz vardır. 

Yovanoviç sözlerini şöyle bitirdi: 

Bu mücmel intibaatıma son verirken 
bence mühim olan şu nokta üzerinde 
ısrarla durmak isterim, türk gazeteci • 
lerinin memleketimizi ziyaret etmiş, bi
sim ne olduğumuzu ne yolda çalııtıiı· 
mızı görmüş olmalarından çok memnu· 

nuz. Biz de onlardan örnek alarak, aynı 
surette ve aynı şartlarla buraya geldik~ 
Burada kuvvetli, bir, milletlerin istik • 
hali ve beynelmilel daimi bir sulhun is
tikrarı için ümid dolu bir Türkiye ketf 
ettik. Onun içindir ki bu misafirperver 
topraklardan ayrılırken ye&ine arzu• 

muz bu kabil temasların aık ıık yenilen· 
mesini, batta daimi olmasını bu ıuretle 
de her iki taraf matbuatının görmeden 
ve tahkik etr:ıeden bir şey yazmamast • 
nı istemekten ibarettir. Türk dost ve 
meslekdatlarnna hürmetle tekrar ede· 
rim ki, bizde her zaman cöaterdilderi 
samimiyeti bulacaklardır. Zira biz; ken• 
dilerine bu aynı samimiyeti göstermek· 
le memlekkelerimize ve türk - yugostav 
dostluğuna mllşterek idealimiz olan 
sulh ve insanlığa laydı: bir tarzda his· 
met eylemekte bulunduğumuza kanii.a. 

Neıet Halil ATAY 

ULUS BiNASI 
proje tanzimi 

tÇIN 

ULUS pzeteRm yeni ve senit 
hacimde t.._.k üzere Almanya'ya 
büyük bir Rotatif makinesi ve atro
tipi tesiaab umarlanmqbr. Bunlarm 
yerlqtirilme.i ve çinkografi atölye
ıinin ıenifletilmesi için uı .. hinum
c1a eulı deAik'ikler, bir iman iliv• 
ler Ye aynca depolar yapd~alcbr. 
Buna aicl projelerin bu.ırlanmuı 
için mimadumuzm müracaatmı 
bekliyoruz. Tatbik edilen proje sahi
bi için meYCUd ..,tname dahilinde 
buı faydalar temin eclilmittir. Her 
sün 9 elan ~ müracaat edilir. 

oııe a a a aiBIJT5 ou ooıaırınc ars ft 

Kiralık ev 
Yenişehir Demirtepede, bah

çe içinde büyük sal?>n, dört oda 
aynca bodrumda odalar, praj 
(üç ay içinde ve mobilya lle de 
verilir) kiraaı ayda (150) yüzelli 
liradır. Saat S/5 ila g arasında 
2594 No: telefon etmelerL 

1-5282 



SAYFA 6 

Bela Bartok dün ilk 
konferansını verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
vermek fı.rsatmın kendisine verilmiş 

olmasından dolayı iki memleketin kül
türel yakınlaşmasına bir hizmette bu
lunmaktan duyduğu memnuniyeti kayd 
ettikten sonra macar ve türk musiki 
folklorunu teşkil eden malzemenin pek 
çok müşterek vasıflara malik olmasr 
do1ayısiy1e buna ait meselelerin halli 
ancak müsterek ve muntazam bir calrş
mıya ha~lı olduğu noktasını tebarüz et
tirrrıi c;;tir. 

Kikük ml!ml~kAtlPtin veya çok !\İ

yas1 tazyik altrndıl bnlunmus ohın 

memleketlerin kendi halk türkülerini 
toplamıya ehemiyet verdiklerini kay
deden konferarsçr, lehlilerde, çe1<1erde, 
slov<ıklar<'la, finl,.rrte ve rutenlerde bu 
sah~da tesadüf edilen kesif çalışnıala
l'rn bir el'!ine Macaristanda da tesadüf 
edileceğini söylemis ve bu çalışmaların 
bilhassa 1906 ile 1918 arasındaki 12 se
nelik bir devre zarfında çok semereli 
neticeler verdiğini anlatmıştır. 

Bu çalışmalar o zamana kadar ma
lfun olmıyan birçok hakikatlerin kesfi
ne yol acmıştır. Bu keşiflerin en göze 
batanı, dünyanm her tarafına çingene 
mt•sikisi namr altrn~a yayılmış olan bes 
telerin hakikatte halis macar milletinin 
mahsulleri olduğunu meydana çıkar

mak olmıı c;tur. Çinp,ene1er sadece, c:>l~ıcr 
sıfatiyle köylerde macar köy musikisi
nin ve ııchirlerde münevver macar mu
sikisinin icra aleti olmuşlardır. Liszt'in 
macar rapsodileri ve buna benzer eser· 
}eriyle bu macar halk musikisi diinya
ca tanınmı!J ve bu suretle macar halk 
musikisi denince çok defalar yanlış o
larak çingene musiki ismi verilen mu· 
siki anlasılmı~tır. 

Folklor sahasındaki tetkikler bu 
halk sanatı musikisinden kat kat üstün 
bir köylü musikisinin mevcudiyetini 
meydana çıkarmıştnr. 

Tetkiklerin bir başka ve daha ehe

miyetli neticesi de en mümeyyiz vasfı 

beş sesli bir gam olan eski bir musiki 

üslUbunun köylü musikisinde keşfedil

mesidir. Daha çalışmaların b3.§langıcm

da bu be~ sesli gam sisteminin men§ei 

Jimal1 Asya türk1erinde olacağı dü

şüncesi izhar edilmiştir. Filhakika a· 
raştırmalar bu zannı teyid ve takviye 
etmiştir. Volga kıyılarında macarlarm 
bugünkü Macaristana göçmeden önce 
ya'5adıkları yerlerde yaşayan Çeremis 
halkının türkülerinde bu ayni hususi
yet görülmüştür. Bu türkülerden bir 
kaç yüzü az zaman önce neşredilmiştir. 

Bütün bu nevi musikilerin müşterek 
birtek membadan çıktığı bedihidir. Ve 

her şey bu membam şimali türk musi

kisinde bulunduğunu teyid edecek ma

hiyettedir. Gerek macarla.rm ve gerek

se çeremişlerin dili Fino • U gri men

şe inden olduğu gösterilir. Fakat ta bin 

sene evvelindenberi musikimiz ve lisa-

nımız o kadar türkleşmiş, ve hiç şüp

hesiz bu hadise ayni nisbette bir kan 

karışmasiyle birlikte vukua gelmiş ol

duğu için mücadele türklerin yan kar

deşleri haline gelmiştir ve Fino - U gri 

kavimlerinden fazla türklere yakınlaş
mıştrr. 

Türk musikisine ait unsurların, her 
taraftan cermen küJtüriyle çevrili olan 

Macaristanda bu kadar uzun zaman mu

hafaza edilmiş olması hayretle telakki 

edilecek bir hadisedir. Bilhassa genç· 

lerin daha fazla rağbet ettikleri yeni 

bir tarz macar halk musikisinde bile 
eski türk musikisinin tesirleri barizdir. 

Macaristanda cidden güzel olan köy-

. lü musikisi uzun zaman, çingeneler ta

rafından çalınan ve daha az kıymetli şe

hir musikisi lehine olarak ihmal edil

mişti. Tıpkı Türkiyede türk • arap 

rnusikisinin uzun müddet münevverleri 

folklordan uzaklaştırmış olması kabi
linden yabancı memleketlerde türk mu
sikisi diye de bu türk - arap musikisi 
tanılır. Bereket v~rsin ki öğrendiğime 
göre şimdi vaziyet değişmi§ ve türk 
halk musikisinin kıymeti anla§ılmıştl'ıl'. 

Köylü musikisi modern macar mu- ı 

siki sanatı üzerinde o kadar müessir 
olmuş, tekevvününde o kadar mühim 
bir rol oynamıştır ki, bu köy musikisi 
mevcud olmadan bugünkü macar musi· ı 

ULUS 

• zmit kiğıt ve karton Fabrikası 
Dün Be Celal Bayarın bir nutkiyle, 

Maliye Vekilimiz tarafından ac;ıldı 
Güzide bir davetli kitlesinin hazır bulunduğu açılma 

İzınitte büyük tezahürlere vesile verdi 

•• • 
torenı, 

(Başı 1. inci sayfada) 

tren de biraz rötarla saat 11.30 da İzmit 
istasyonuna girmiş bulunuyordu. 

İstasyonda vali Hamid, amiral Şük
rü Okan, üssü bahri komutanı Meh
med Ali, deniz ve kara kuvvetleri ileri 
gelenleri Celal Bayarla diğer vekille
rimizi selamlamişlar ve izciler resmi 
selamı ifa etmişlerdir. 

Kısa bir tevakkuftan sonra Ankara
dan ve İstanbuldan gelen misafirlerin 
bulundukları vagonlardan te~kil eclilen 
katar fabrikanın bulunduğu yere gel· 
miş ve burada trenden inilerek açılış 

merasiminin yapılacağı yere gelinmiş· 
tir. 

Ekonomi Bakanımızla diğer vekil· 
}erimiz fabrika önünde trenden inerler
ken başta müzika olduğu halde bir bah
riye ve bir piyade kıtası tarafından se
lamlanmış, İzmit ve Adapazarı mekteb
leri talebeleri tarafından da sürekli al
kışlarla karşılanmışlardır. 

Vali ve belediye reisinin 
nutukları 

Merasime başlanrrken ilk nutku va
li Hamid söylemiş ve onu takiben de 
belediye reisi söz almıştır. 

Her iki hatib büyük şef Atatürk'ün 
ve onun değerli mesai arkadaşı ve hü
kümet reisi İsmet İnönünün idareleri 
altında başarılmış olan büyük işler kar
şısında bütün bir milletin duyduğu min· 
net ve şükran hislerini ifade ederek 
ilk sanayi programına girmiş bulunan 
kağıd sanayiinin İzmitte kurulmuş ol
masının bu yurd parçasına getirdiği re· 
fah ve hareketin chemiyetini kayd ve. i
şaret eylemişlerdir. 

B. Celal Bayarın nutku 
Hatiblerin, alkışlarla karşılanan bu 

sözlerinden sonra Ekonomi Bakanımız 

kürsüye gelerek şunları SÖY.lemiştir : 
11 

"- Sayın vatandaşlarım, 

Bugün açılma törenini yapacağımız 
k~ğıd fabrikası endüstri programımız
da yer alan mühim mevzulardan biddir. 

artmakta olmasıdı 
Programlarımızı fikir ve proje halinde 

ortaya attığımız anla, onların tatbikine 
geçildiği krsa zaman arasında, görüyo
ruz ki milli ihtiyaç ilerlemiş ve hesab
larımız bu ihtiyacın karşısında küçül

müştür. 

Memlekette refah seviyesi artıyor 
Bu milletimizin dinamik hayatının bir 

ifadesi ve memlekette refah seviyesinin 
gittikçe artmakta olmasının bir işare· 
tidir. Bugün açmak üzere bulunduğu
muz bu fabrikayı ihtiyaç nisbetinde kur· 
mak istedik. Fakat inşaat bitinceye ka
dar geçen zaman içinde ihtiyacın art
mış olduğunu gördük. ve büyütmek 
mecburiyetinde kaldık. 

Fabrikanın tevsii işi 
Bugünkü açılına resmiyle birlikte 

bu fabrikanın tevsiine aid vazı esası da 
yapacağız. 

Bu tcvsiat için bir milyon yediyilz 
yetmiş bin lira sarfedilecektir. 

Bu tevsiat ile fabrikanın istihsal ka
pasitesi on iki bin ton ve senelik istih
sal kıymeti de iki milyon sekiz yüz bin 
lira ziyadeleşecektir. Sanayi hareketleri 
ilerledikçe ölçülerimiz de mütezayid bir 
surette genişlemektedir ve başarılan sa· 
nayi manzumesi birbirini ikmal eylemek· 
tedir. 

Sellüloz fabrikası 
Programımıza dahil esaslardan biri 

de Scllüloz fabrikasıdır. 
Sellüloz kağıdın ve Gemlikteki suni 

fabrikasının mayasını teşkil etmekle 
beraber aynı zamanda bir harb madde
sidir. 

Gerek asker1 ihtiyaç ve gerek milli 
ekonomi bakımından büyük ehemiyeti 
olan bu fabrika 2 milyon liraya kurula
cak, senelik istihsali 1 milyon 200.000 

lira kıymetinde 12 bin ton olacaktır. 

Sümer Bankın muvaf fakiyetli . eser ı 
Bütün bu işleri kendisine emniyet 

ettiğimiz Sümer Bank, teknik esaslara 
dayanarak size muvaffakiyetli bir eser 
verdiğinden dolayı bu büyük milll mü
esseseyi sevgi ve takdirinize arzederim. 

üçüncü, dördüncü ve beşinci sanayi prog. 
ramlanmrzın tahakkukunu hep beraber 
tesid edeceğiz. 

Törenimizi şereflediren hadiselerden 
biri de milli iradenin tecelli ettiği büyük 
millet meclisi divanı ve azalarının An

karadan buraya kadar gelerek ara01Izda 
bulunmalarıdır. 

Misafirlere ve izmitlilere 
teşekkür 

Bütün misafirlerimizi ve fabrikanın 
kuruluşundan beri sıcak bir muhabbetle 
bize müzaheret gösteren sayın izmitlile
re teşekkürü vazife sayarım Dahi önderi
miz Atatürk milletin yükselmesi hu
susunda büyük azim ve iradelerini sana 
yi sahasına da tevcih ettikleri içindir ki 
muvaffakiytlerimiz bariz bir surette ken
disini gösteriyor ve dahiyane idare ve 
irşadlan altında bu muvaffakiyetler teva
li edecektir. 

Milli ekonomimizi tam manasiyle 
memleket içinde cihazlandırdığırmz za
mandır ki millet refaha kavuşacaktır. mil. 
Jete karşı büyük mes'uliyet alınış olanla
rın tek arzusu milletimizi mes'ud ve mü
reffah görmektir. 

Ya~asm sevgili milletimiz, yaşasın bü 
yük önderimiz. 

Fabrikanın açılışı 
Bundan sonra kurdela maliye vekili 

tarafından kesilerek fabrikanın açılışı ya-

pılmıştır. Vekiller ve davetlilere fabrika 
nın her tarafı gezdirilerek kendilerine 
izahat verilmi~tir. 

Ekonomi bakanımız öğleden sonra 
kağıt fabrikasrnın tevsiine ait inşaatın ve 
sellüloz fabrikasmm temellerini atmışlar 
ve müteakiben Ankaraya dönmek üzere 
İzmitten aynlıru~lardır. 

Fabrikanın hatıra 'defterine 
yazılan sözler 

Fabrikanın hatıra defterine Celal 
Bayar şu sözleri yazmrştır : 

''lzmit kağıd fabrikası verimli mü
kemmel bir eser olmuştur. Burada çalı-
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Ankara Radyosu 
Ôğle neşriyatı : 

13.30 - 13.50 Plak: halk şarkıları 

13.50 - 14.00 Dahili ve harici haberler 
14.00 - 14.30 Plak: hafif musiki 
15.30 - 17.30 Cumhur başkanlığı fi
larmonik orkestrası üyeleri tarafından 

konser: (Orkestra şefi Dr. Pratoryüs.), 
Akşam neşriyatı 

19.00 - 20.00 Türk musikisi ve halk 
şarkıları 

20.00 - 2100 Studyo salon orkestrası: 
1 - Neue Blumen (Ukrainische wei• 
sen und tanze) B. Leopold : 
2 - Oh, Quand je Dors Melodie Ed. 
Lalo: 
3 - Morgenblater Walzer Johann St· 
rauss op. 279 

4 - Dans Arabe, F. Volpatti: 
5 - 1. er Mosaique sur Weber 

21.00 - 21.30 Plak: Dans musikisi 
21.30 - 21.55 Ajans haberleri 

21.55 - 22.00 Yarınki program ve istik· 
lal marşı 

şan arkadaş/an ve bilhassa başlarında 

bulunan müdür Mehmed Ali Kağıdcıyı 
tebrik ederim. Yalnrz fabrika ile değil 
müdürlerinin, mühendislerinin, işciJeri. 
nin liyakat ve dikkatleriyle de iftihar• 
etmekteyim." 

Hatıra defterinin bir sayfasına da 
şu satırlar ilave edilmiş ve altına da şu 
imzalar konmuştur : 

"lnsanlrk tarihinde en yüksek ve en 
eski medeniyetin sahih! olan türkler:. 
kağıd kelimesinin türk olmasından da 

anlaşılacağı üzere, binlerce yıl önce de 
kağıdçılık sanatı yapıyorlardı Avrupa• 
da bu sanat onlardan alınarak yayılmış· 
tı. 

Açılış gününde bulunduğumuz ha. 
kikaten yüksek kıymette olan lzmit ka· 
ğıd fabrikasiyle türk milleti, dahi Ata .. 
türk devrinde büyük ismet lnönü hü
kümetinin kurtarıcı ve kurucu program 
/arı içinde Ekonomi Bakanı Celal Ba· 

yarın yakın alakasiyle eski milli sana
tına kavuşmuştur. Bu eseri yaratanlara 
ve Sümer Bank kadrosu içinde başaran· 

/ara saygılar. Bugün temelleri atılan 

Se/Jüloz fabrikasiyle ikinci kağıd fab· 
rikasına başarılar dileriz.,, 

Büyük Millet Meclisi Reis ve
kiileriMaliye ve inhisarlar 

vekilleri 

iHTiLALi 
Bugün bize sevinç veren hadise bu 

törenin açılma merasimi itibariyle en
düstri programımıza dahil fabrikaların 
birincisini teşkil etmesidir. Kağıd en· 
düstrisi, bütün dünya nazarında da kıy
metli ve ehemiyetli bir sanat şubesi o
larak kabul edilmiştir. 

Memleket çocuklarının eseri 
Fabrikalarımızın fikir itibariyle ortaya 

atanlar, plan ve programının hazırlan
masında çalışanlar ve bunların inşaatı
nı yakın bir dikkat ve liyakatla takib 
edenler memleketimizin çocuklarıdır. 

Bunu bu suretle bahsetmekteki ehemi
yeti ifade etmek için diyebilirim ki, her 
açılan fabrikanın inşa kudreti, teknik 
vaziyeti ve verimli olması ve binnetice 
teknik esaslar dahilinde hüsnü idaresi, 
bizim için bir kudrettir ve bunları bize 
gösterenler genç elemanlarımızdır. 

Endüstri planrmızda hisse ve pay 
alan diğer milli müesseseler de aynı mu· 
vaffakiyeti göstermişlerdir. Gerek işci, 
gerek mühendis ve gerek iktisatçı olan 
bütün elemanlar türk milletinin müm
taz istidadını isbat eden büyük liyakat
lar göstermişlerdir. 

Cenuptal{i ihtilalci · kuvvetler üç liol 
üzerinden yürüyüşlerine devam ediyorlar 

Bu genç elemanları takdirinize ar
zetmek suretiyle söze başlamak istiyo· 
rum. 

Senede 12 bin tonluk istihsal 
Bu fabrika 3 milyon 300 bin liraya 

mal olmuştur. Senevi istihsal kapasite
si 12 bin tondur. Çıkaracağı malın kıy
meti 2 milyon 800.000 liradır. Bizim mil. 
1i ekonomi hayatımızda çok şayanı dik
kat safhalar vardır. Bunlardan birisi de 
işe başladığımız andaki ölçünün her an 

ki sanatini tasavvur etmek mümkün de. 
ğildir. 

Pek fazla a1kışlanmış olan kısaca 
hulasa ettiğimiz bu konferans esnasm
da değerli misafirimiz muhtelif macar 
ve Çeremis köy musiki ptlt'çalarım pi
yano ve plakla çalarak misaller vermi§ 
ve bir macar bir de türk halk türküsü· 
nün benzerliğini her ikisini de piyano• 
da çalmak suretiyle kıyaslamıştır. 

Bela Bartok yarın Musiki Muallim 
mektebinde bir konser verecek, ayın 9 
ve 10 uncu günleri halkevinde seri ko.n
feranslarrna devam edecektir. 

Bir sııal ..• 
Bize daima teveccüh eyliyen bir sual 

vardı. Deniliyordu ki, türkler ekonomik 
cih.azlarmı kurmak için belki para bu
labilirler. Fakat bunları kurabilecek e
lemanları nereden bulacaklar.? 

Fabrika kurmak kolay, fakat kurul
muş bir fabrikayı teknik esaslar dahi
linde nasıl işleteceklerdir? 

•••• ve cevabı 
Arkadaşlar, biz bütün bu suallere 

nazari olarak cevab vermiyoruz. Bilfiil 
kurduğumuz fabrikalarımızın mümtaz 
ve verimli vaziyeti buna bizzat cevab 
teşkil etmektedir. Bu fabrikaların ma
mulatmın nefaseti metaneti ve ucuzlu-

' ğu piyasaya ve memlekete şimdiden ken· 
disini sevdirmiş bulunmaktadır. 

Sanayi hareketinin memleket hayatın 
da uyandırdığı değişikliğin yam başında 
mali vaziyetimizi görmek ve mtitalea et
mek bizim için çok faydalı bir iştir. 

Birbirlerini tamamlayan 
iki politilca 

İnönü hükürnetinin iktisadi ve mali 
politikası birbirini tamamlamaktadır. Bu 
iki kuvvetin birleşmiş olması programla
rımızın tahakkukunda en mühim amil 
olmuştur. Bu münasebetle yükstk liya
katli arkadaşım maliye vekili Ağralı
run hatırasını huzurunuzda şükranla ya
dederim. Programlarımızın tatbikinde 
maliyemizin müzaheretine her zaman 
mazhar olmaktayız. Bu müzaheret de
vam ettikçe birinci, ikinci de olduğu gibi 

Madridde hükümet taraf darları ve aleyhtarları 
arasında çarpışmalar olduğu haber veriliyor 

Mostoles (Madrid önü) 6 (A.A.) -
Cenup nasyonalist ordusunun Asencio, 
Barron ve Tella kumandalarrndaki üç 
kolu, bu sabah Alcercon, Getafe ve Car· 
ro • de - les - Angelesden Madride doğ 

ru hareket etmişlerdir. Öğle üstü bu 
kolların öncüleri Cuatro • Vientos tay· 
yare karargahına, Carabanchel talim 
meydanlarına ve Villaverde varuşuna 

girmiş bulunuyorlardı. 

l lıtil.iilciler M adrid' i 
bombardıman ettiler 

Mostoles (Madrid önü) 6 (A.A.) -
Dnb. ajansının muhabirinin haber ver
diğine göre, nasyonalist topçu kıtala,·r 
dün Alkortondan Madrid merkezini ve 
ezcümle iç işleri bakanlrğmın bulun
duğu Puerta del Solu bombardıman et
miştir. 

Madrid' de nikbinlik 
Madrid, 6 (A.A.) - Hükümet kuv-

vctleri tarafından yapılan ve milisl~rin 

payitahttan altı kilometre mesafede ka

in Karbansel Varoşundan nasyonalist

leri tardetmelerini intaç eden son mu

kabil taarruzları üzerine Madridde nik· 

binlik yenden kurulmuştur. Şimdi top

sesleri ,hafif surette i§itilmektedir. Bu 

hal, Madridde itimadı arttırmıştir. Bü- ı 

tün gece, birçok kamyonlar milisleri ve 
mühimmatı hamil olduğu halde cephe
ye doğru hareket etmişlerdir. 

ihtilalciler Alikanteyi 
bombardıman ettiler 

Alikante, 6 (A.A.), - Nasyonalist· 

terin iki tayyaresi, bu sabah şehri bom

bardıman etmiştir. Bir bankaya bir 

bomba düşmüş, bir gece bekçisini öldür• 

müş, diğer bir bomba da bir gemiye dil· 

şerek bir tayfayı öldürmüştür. İki bom• 

ba da "25 de Mayo., adındaki Arjantin 

kruvazörünün tam yanma düşmüştür. 

Tehlike işareti verilir verilmez bütün 

ışıklar söndürülmüştür. Yalnız limanda 

bulunan İtalyan ve alman gemileri ışık• 
larmı söndürmemişlerdir. 

Hiikümet taraftarları ve alerh· 
tarları arasında çarpışmalar 

Paris, 6 (A.A.) - Tenerifden gelen 

bir telgarfta Madridde hükümet taraf· 
· tarları ile aleyhtarları arasında sokak 
muharebeleri yapılmakta olduğu bildi• 
rilmektedir. 

Dün hükümetin yedi tayyaresi dil• 
şürülmüştür. Karabancl varoşu, Yague 
kolu tarafından işgal edilmiştir. 

Oviedonun tathirine devam edilmek• 
tedir. Asturies maden amelesi, nasyona• 
listlere iltihak etmişlerdir. 

Salamankdan gelen bir telgrafta 
Madridde vaziyetin gitgide nazikleş• 

mekte olduğu bildirilmektedir. 
Nasyonalistler Madridin şimalinde 

Fresmedilla kasabasını zaptetmişlerditı 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ı 

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

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

Bu pull•ıklara ait fenni ve idari şartnameler Ankarada iskan u
u:ıum müdürlüğünde ve !stanbulda iskan müdürlüğünde mevcut o -
lup talihler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her giin ı;aat do -
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler . 

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

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

(15) lira mesken bedeli ile lise mezunlarından (Ticaret lisesi me· 
•unları tercih edilir) imtihanla bir memur alınacaktrr. İsteklilerin 
fU vesikaları getirmeleri lazrmdırı 

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 salı günü saat on beşte yapılacak im

tihana girmek üzere Kumm Başkanlığına müracaat etmelidirler. 
2-5346 

Muğla vilayetinden : 
Muğla'da Cumhuriyet meydanında yaptırılacak Atatürk anıt ka

idesinin 1055 lira 47 kuruş keşif bedelli temel ve Moloz inşaatı ve 
3191 lira 9·1 kuruş keşif bedelli ince yonma taş çıkarılması ki ceman 
4247 lira 41 kuruş kesif bedelli inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14 de ilbaylık makamın
da toplanacak vilayet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruştur. 
İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık i~eri genel şa~tnamele

rini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptılarına 
dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. Vilayet Nafıa Müdürlügün -
den vesika almak istiyenler ihaleden en az sekiz gün evvel resmen 
müracaatla ehliyet vesikası alacaklardır. 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin Muğla Nafia Müdürlüğüne 
mürcaat etmeleri itan olunur. (2629) 2-5314 

1'1 uğla vilayetinden: 
Köyceğiz • merkezinde yapturlacak 13348 lira 33 lcuruş keşif be

delli yatılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 16 da ilbaylık makamın -
da toplanacak Vilayet Daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

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

:rini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

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

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyenler ihaleden 
en az sekiz gün evevl resmen müracaatla ehliyet vesikası alacaklar-
dır. m 

Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazır -
lanac~k ve 16-11-936 pazartesi günü saat on beşe kadar makbuz mu
ıkabilinde Muğla ilbaylığına verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğüne 
miiracaat etmeleri ilan olunur. (2630) 2-5313 

İstanbul 

Te rih 
Fiziyoloji 
Mikrobiyoloji 
llijiyen 
Marazı tesrih 
Umum\ eti'ıraz 
Farmakodinami 
1 inci dahiliye 
2 inci dahiliye 
1 inci hariciye 

• • • • • 
Umversıtesı 

Rektörlüğünden : 
Kadm ve doğum 
Kulak, boğaz 
Göz hastalıkları 
Akıl hastalıkları 

Radyoloji 
Fizikoterapi 
Çocuk cerrahisi 
İdrar yolları 

Jandarma Genel Kamutan ıi!ı 
r!ı 

Anl~ara Satın Alma 
l{omisyoııundan: 

Bir tanesine elli kuru~ kıymet biçilen iki bin iki yüz otuz tilfek 
kayışı 14-11-936 cumartesi günü saat onda açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız verilecek olan bu eksiltmeye 
gireceklerin 8363. kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektup
lariyle belli gün ve saatte komsiyona başvurmaları. (4532) 

2-5219 

Dahiliye V elialetinden: 
Hukuk Müşavirliği kadrosunda münhal bulunan (14) lira asli 

maaşlı katipliğe memurin kanununun (4) üncü maddesindeki şart
ları haiz en az orta mekteb mezunu iyi yazar ve kayıt işlerinden 
anlar bir daktilo alınacağından isteklilerin ilan tarihinden itibaren 
üç gün zarfında Vekalet Hukuk Mü~avirliğine müracaatları ilan 
olunur. _t1659) 2-5366 

Tunceli Nafia 
Direl~törl~Oünden: 

I{apalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Dördüncü U. Müfettişlik mınta

kası dahilinde takriben 102 Krn. uzunluğundaki El5.ziz - Plür yo
lunun tesviyei türabiye srnai imalat ve makadam şosa inşaatıdır. 

Bu işlerin tahmin edilen lıedeli (500.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak sunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi, · 
B • Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Tesviyei türabiye, şose ve karg.ir inşaata dair fenni ıiartname, 
E - Hususi şartname, 
F • Silsilei fiat cetveli, 
G • Tas, kum, ı;u grafi i, 
!stiyen.lerin bayındırlık iş,eri genel şartnamesı ve tennı şartna

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve di.,er sartna:nelcri ve e rakı 12,5 
lira beclel mukabilinde Ankara Nafra Ve!dileti Soselcr idaresinden 
ve Elazizde Tunceli nafra dairesinden aalbilirle~. 

3 - Vahit fiatlarıncla zam yapılan inşaatın eksillmesi 10-11-936 · 
tarihinde salı günü saat 14 tle Blazizde Tunceli nafıa müdürlüğü bi
nasında vapılacaktır. 

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

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitligi ehli • 
yet vseikasmı haiz olup göstermesi lazımdır. 

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

2-5268 

KREM 

~ 
Kumral, Sarısın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi ~ 

kremlerdir. Cildi be lcr, Çil, Leke ve sivilce'eri kamilen izale § 
eder. Yarım as rdanlıeri kibar malıfellerin takdir ile kullan· ~~ 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. § 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
1 - Krem Ba1samin · ya"ğlı gece için penbe renkli f. 

2 - Krem balsamin yağsız gündüz için bcyttz renkli ı~ 
3 - Krem Balsamin acr badem gündüz için heyaz renkli ~ 
4 - Krem Balşamin acı badem gece i~in p.nbe renkli. li

04 
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2 inci hariciye 
Tıb fakültesinin yukarda yazılı laboratuvar ve kliniklerinde 19 

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

A yvalıl~ Belediye Reis~ffinden: 
1 

PEK YAKINDA 

ŞEYTANLI TREN 
I~~---~ 

.. Ayvalıkta Cümhuriyet alanında dikilecek olan Atatürk heyke
Jının maketi ve projesi yapılmak üzere müsabakaya konulmuştur. 
, ~Ieyk7l at üzerinde Askeri kıyafette olacaktır, Heykelin kai
-Oesı İzmır taşından ve heykel bronzdan ve projesi (12.000) lira 
üzerinden olacaktır. 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Anıtlar komisyonunca tet
lik edilerek birinciye (300), ikinciye (100) lira mükafat verile· 
l:ektir; 

Müsabaka 10 kanunuevvel 1936 ya kadar devam edecektir. 
Taliplerin o güne kadar maket ve projelerini belediye reisliğine 

~ermeleri ilan olunur. (2619) 2-5294 

İstanbul üniversitesi 
Rektörl~Oiinden : 

T1p :Fakültesi kılinikleri için ''hasta bakıcı mektebinden diplo· 
malı" altı hemşireye ihtiyaç \tardır .. 
p İstekli olanlarrn Fakülteye baş vurmaları. (2413) 2--5190 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
'l - Harta Genel Direktörlüğü kıta erleri için aşağıda muham· 

me:ı bede~eriyle mikdarları ve eksiltme günleri yazılı {10) adet mah
f\lti çadır ıle (18) ton odun açık eksiltme ile satın alınacaktrr. 

.. 2 - Ta~ibler ayr~, ayrı yapılmış tartnameleri görmek için her 
tun ve eksıltmeye gıreceklerin de muvakkat teminat makbuzlariy
le vaktinde Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satın alma komis
yonuna gelmeleri. (1509) 
Muhammen bedel. Teminatı eksiltme T. günü saat 

Lira kuru~ 
MO 00 Çadırların 
360 00 odunların 

muvakkate 
Lira kuruş 

48 00 
27 00 

perşembe 9-11-936 
9-11-936 

2-5146 
,, 

10 
11 

,. - ' 

Elektrik münakasa ilanı 

Niğde Belediye Riyasetinde : 
1 - Niğde şehrinin Nafıa Vekaletinden musaddak elektrik pro

jesi mucibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1·11-936 tarihinden i
tibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
tur.!. 

2 - Münakasa 15 • 12 - 936 tarihinde salı glinü saat 15 de Niğde 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- Tesisat üç kısma ayrılmıştır. 
A • Santral binası 2 muhavvile binası; yer altı kablosu için tuğ

la, kum ve direk diplerine konulacak taştan ibaret olup heyeti mec
muasının bedeli keşfi (6420) lira olup % 7,5 teminat akçası ( 481) 
liradır. 

B • 303 adet ağaç direk bedeli ke~fi 1415 lira olup % 7,5 teminat 
akçasx 107 liradır. · 

C - 150 beygirlik buhar lokomobilli alternator, tablo, santral mu· 
havvilesi, santralrn diğer teferruatı, santral binası ile şebeke arasın
daki kablo çrkış tertibatı, yeraltı kablosu ve iki adet muhavvile mer
kezi teçhizatı ve şebekeden ibaret olup mezkllr tesisatın Mersin 
gümrüğünden Niğde'de santral, yerine kadar nakliyesi de dahil ol
mak üzere bedeli keşfi (37974) lira olup % 7,5 teminat akçası 2848 
liradır. 

Bu üç kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Her üçll~ 
ne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu işe ait evrak, şunlardır: Proje ve teferruatr, fenni ~ar·t • 
name, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, mukavelename nüınunesi, 
Talip olanlar bu evrakı Niğde belediyesinden İstanbulda Taksimde 
İstiklal Apartımanında elektrik mühendisi Hasan Haletten; ve An
karad<ı Şehir emaneti heyeti fenniye müdür muav1ni mühendis 
Asım'dan alabilirler. · 

5 - Muvakkat 
0

teminat % 7 ,5 olup kanun mucibince bu teminat 
ve teklif mektubu ihale saatmdan bir saat evvel belediye riyasetine 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6 - Münakasa 2490 No. lu kımuna göre yapılacaktır. Talip olan
ların bu kanun mucibince ve eksiltme. ~artnamef)inde talep edilen bil· 
umum vesaikle birlikte o gun münakasada, hazır bulunmaları ilan 
olunur. (1603)- · · · 2-5276 

ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
S:A.TIN ALI\1A KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Çorlu garnizonu için 30 adet paratC>ner pazarlıkla yaptırı
lacaktır. 

2 - B ir paartönerin muhammen keşif bedeli 188 lira 85 kuruştur, 
3 - İlk pey akçası 425 liradır. 
4 - Pazarlığı 9-11-936 pazartesi günü saat 16 da Çorlu kor satın 

alma Ko- yapılacaktır. • • 
5 - Bunlara aid keşif ve fenni şartnameler İstanbulda ve Anka· 

rada Lv. amirliği ve Çorluda kor satın alına komisyonlarında her 
gün görülebilir. 

6 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanunun 
2. 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile birlikte belli gün ve saatte 
Çorlu kor satın alma komisyonuna müıac:aatları. (1557) 2-5211 

1 LAN • 
1 - Niğde mevkii için 150.000 kilo ekmeklik un kapalı zarf 

usulü ile alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lira olup ilk teminatı 1338 

liradır. 

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

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun, 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komisyona verilmiş bulu .. 
nacaktır. 

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

1 'f 

t LAN .• 
1 - Garnizon kıtaatrnın ihtiyacı için. açık eksiltme ile alınacağı 

ilan edilen 12000 kilo Gürgen odununa' 1stekli !iıkmadığından ek
siltmesi 13. 2. Teşrin. 1936 tarihine nıüsatlif cuma gtinü saat on 
birde yapılacaktır. 

2 - Odunun tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 70 
kurnştuı::. Şartnamesi her gün komisyonda .ııc.rasız görülür. 

3 - Isteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3 maddelerindeki 
vesikalar ve teminat makbuzlariyle Lv. aini'.rliği satın alma komis .. 
yonuna müracaatları. (1637) 2-5358 

1 LAN 
1 - Tümen birlikled krtaatmm hayvanatı için senelik yulaf 

veyahut arpa ihtiyacı 308 ton olarak münakasaya konulmuş ise de 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretiyle alınacaktır. 

2 - Mtinakasası 24.11.1936 tarihine müsadif salı günü saat 10 da 
Çatalca'da birinci tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi parasız olarak tatil günleri hariç hergün görü" 
lebilir. 

4 - Gerek arpanın ve gerekse yulafrıı teminatı muvakkatesI 
1155 liradır. Muhammen bedeli 15400 liradır. 

5 - İsteklilerin teminatı muvakkte m.3.kbuzlariyle birlikte ve 
vaktı muayyeninde tümen satın alma koınltövonuna müracaatları. 

(1652) . • . 2-5360 

1 LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatın·n ihtiyacı için 102000 kilo pi• 

rinç 23 ikinci Teş. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş
te kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesi ek::;iletmenin yapılacağı Lv. amirliği satın al• 
ma komis yonunda her gün paras z görülebilir. 

3 - Pidncin tutarı 20400 lira olup muvakkat teminatı 1530 lira .. 
dır. • 1 . 

4 - İstekliler kanunun 2. 3, cü maddeferindeki vesika ve temi· 
nat maı<buzlannı havi zarflarını belli gün ·ve saatten bir saat evveli .. 
ne kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1628) 

2-5354 

1 LAN . 
ı - Ankara depolar komutanlığında bulunan 1541 çift eski fotin 

9.11.1936 tarihine müsadif pazartesi günU saat on birde satılacaktır. 
Fotinler depoda görülebilir. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatde Lc;,vazım Amirliği Satın Al· 
ma Komisyonuna müracaatları. (1663) 2-5372 

BİLİT 
1 - Garnizon krtaatmın ihtiyaex için açık eksiltme ile müna .. 

kasaya konulan 50000 kilo ıspanağa verilen fiat bahalı gö.rüldü .. 
f_;ünden 13. 2. Teşrin 1936 tarihine müsadif cuma günii saat on beşte 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ispanağın tutarı 3000 lira ohıj) muvakkat teminatı 225 
lirad r. Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda parasrz görülür. · 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te~ 
minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracatları. 

(1636) 2-5357 

M!LLI MÜDAFAA VEKALETİ 
SATIN ALMA KOMİSYONU lLANLARl 

BİL!T 
1 - Kutularile beraber hepsine biçilen ederi 1122 lira olan yedi 

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

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı pelgelerle birlikte ihale gün 
ve saat nda lVI. M. V. Satrn alma Ko. da bulunmaları. 

5 - Şartnaınesi her gün öğleden sonra Ko. dan alınır. 
. . - (1477) 2-5128 

BİLİT 
1 - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuruş olan 4500 çift çizmfJ 

kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 206 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti4 

yenlerin her gün öğleden sonra komisyonli gelmeleri. · · 
3 - İlk teminatı 3088 lira 13 kuruştu-c, 
4 - İhalesi 10-11-936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine girecekler 2490 sayıfı kanunun 2 ve 3 en mad .. 

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatlaı::uıı tekJif mektupları i.lc 
biılikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (1479) 2-5141' :-, ,, 

BtLtT ~ 
1 - Vekalet daireleri ihtiyacı için 5 ~ne yazı masasıı ile 2 tane 

zat masası ve iki tane camlı kütüphane ve· muhtelif renklerde 110 
kilo tipo mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığa girecekJerin 9.ll.936tP~: ertesi günü saat 14 do 
M. M. V. Sa. Al, Ko, na gelmeleri, 

3 - Muhtelif renkte 500 yardalıli ayrıca 500 tane makara da pa-
zarlıkla alınacaktır. · -

4 - Pazarlığı aynı gündedir. (1655).,. 2-5363 

BİLİT· :, 
1 - Umum tutarı 10.700 lira olan 1&50 kilo keten ipliği müna• 

kasasına istekli çıkmadığından pazarlıkla. alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün komis-

yona gelmeleri. 1 ~ 
3 - İlk teminat mikdarı 802,5 liradrr : ' ' 

4 - İhalesi 23.11.936 P. ertesi saat 11 :dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad· 

delerinde yazılı vesikalarla kanunt ilk teminatları ile birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko, na g<elmeleri, (1656) 2-5364 

U• 
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iı±2 Anaf artalar cadde..,i 
Kültür Bakanlığı Bütün mektep :kitabları ge]di~ Halil Naciden alınız. No. 111 Ankara 

tarafın dan bastırılan 

ANKARA ALAS 

BUGüN 

Büyük Diner Dansant 
ELHISE l\IECUUR~ - YEMEK FİATI (2 LlllA) 

ft'fAS '' 1 'HI EVVELHEN TUTUNUZ. 

PAZAR 8 II inci TEŞRİN 193t 

TI-IE D1\NSANT 
7 SirJGİNG BABİES İŞTİRAKİYLE 

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

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

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

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

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

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

6 - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
veline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
ınakbuz mukabilinde verilecektir. 

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

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

İstatist~{ Genel Direktörlüğü 
Eksiltme l( omisyonundan: 

i - Kapah zarf usuliyle eksiltmeye çılCarılan, genel nüfus sa
yımı neticelerine ait Fransızca ve Türkçe yazılı beş cilt eserin 
,tabıdır. 

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

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

4 - Eksiltme teşrinsaninin 9 uncu pazartesi günü saat 14,30 
İ:la açılacaktır. Açılmadan bir saat evvel zarflar komisyon reisli
fine verilmek lazımdır. Şartname komisyon katipliğinden istene-
bilir. (1461) 2-5107 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 100.000 metre tek ve 40.000 metre çift nakilli sahra kablosu 

Açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mezkur miktar kabloların muhammen bedeli 5.000 ve mu· 

~akkat teminatı da 375 liradır. 
3 - Eksiltme 20-11~936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P.T. 

~- umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda ya. 
pılacaktır. -

4 - Tali~ •ler teminatlannı idaremiz veznesine yatrrarak ve ala
takları makbu;.; veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartna
mede yazıh belgeler:e beraber mezkilr tarihe müsadif cuma günü 
ııaat on beşe kadar mezkilr komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve İstanbul. 
l a levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(1193) 2-4760 

Harta Genel Direl{törlüğünden: 
1 - ~~h.ammen bedel 340. lira Harta Genel Direktörlüğü topoğ

raf şubesı ıçın 200 adet alamınyom map açık eksiltme ile satın alı-
11acaktır. 

2 - Şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gireceklerin 
C:te 25 lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzlarile 9-11-936 pa
ızartesi günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. (1508) 2-5147 

Nafia Vel{aletinden: 
16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve· 

kaleti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kütahyanın Tavşanlı kaza
sına bağlı Domaniç nahiyesjnde Kazmut Eğridere Devlet ormanla
rından veya hususi mukaveleli ormanlradan kesilmek ve ana hat Ü· 
zerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere (90495) lira 
muhammen bedelli 48500 adet nromal, 780 adet makaslık ve 500 adet 
köprülük kayın traversin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul • 
pıuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 452 kuruş mukabilinde Anka· 
rada Vekalet Malzeme dairesinden alınabilir~ 

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

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

i ktisat Vekaletinden: 
"İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşkilat" faslındaki hüküm

lere göre kurulan "İŞ D~AİRE~t". nin teşrins~n~ 19~6A başından 
itibaren faaliyete başladıgı 145 ıncı madde mucıbınce ılan olunur. 

(1661) 2-5370 

• =•ra;Mtt4NY*! as" cwp 

İstanbul Liman. - .. . , isletme Iuares ~~:n '" !~n: 
' İstanbul'da Galata'cia Rıhtım üzerinde yapılacak yolcu salonu 

pro jesine aid açılan müsabaka. 
Galata Rıhtımında Merkez ve Çinili rıhtım hanlan arasındaki 

idare'llhe aid yıkılacak olan panaroma, orta, mari•im hanlarınrn 
mebni bulunduğu ar-;a üzerine yeniden inşa ettirilecek yolcu sa· 
lonu projesi için Türle ve ecnebi mimar n inşaat mühendisleri ara
s nda bir müsabaka aç Jmıştır. 

Müsabaka 6. Şub::ıt. 937 tarihinde hitam bulacaktLr. 
Projeler bir jüri hey'eti taraf~n~an incelenerek birinciye 2500 

ikinciye 1000 ve beğenilen diğer ıkı projeye 500 zer lira mükafat 
verilecektir. 

Taliplerin proje ır.üsabakasına ai~ izahnameyi 
necilerde Haydar hanında fen servisı şefliğimize 
maları lüzumu ilan olunur. ( 1668) 

Galata Feıme
müracaatla al-
2-537 5 

İzmir Bayındır1ıl{ 

Direl\. törl üğ üııd~n: 
2 İkinci Teşrin 1936 Pazartesi g~nü saat 11 de ihalesi yapılacak 

olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelh Bergama Ceza evi münakasası 
ihale komüsyonunca görülen lüz~m üzerine yeniden 20 gün müd· 
detle ve kapalı eksiltme usulıyle münakasaya konulmuştur. 
Kanalı eksiltme 23. İkinci teş.rın. 1936 Pazartesi günü saat 
16 da İzmir Bayındırlık Direktörl~ğünde yapıl:p ihalesi icra edi· 
lecektir. Mmuakkat teminat 3539 lıra olup isteklilerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlayacakları teminatlarile teklifnamelerini ve Ba
yındırlık Bakanlığından alınan ehliyet vesikalarını birlikte ihale 
gününün tayin olunan saatten bir saat eveline kadar komisyon re
isliğine vererek makbuz almaları. 

İsteklilerin 239 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer nüs
hasını İzmir - İstanbul • Ankara Bayındırlık Direktörlüğünden 
alabilirler. 

Daha fazla bilgi edinmek istiyenler İzmir Bayındırlık Direktör· 
lüğüne baş vurmaları. (1052) 2-5374 

P. T. T-ı Levazım 
Mü(lürlüğünden : 

1 - İdare ihtiyacı için alınacak (148900) adet çelik askı halka
sı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2233) ve muvakkat teminat (178) liradır. 
3 - Eksiltme 11 birinci kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı -
lacaktr. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve ala· 
cak1arr makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarım ve 2490 
sayıh kanunda yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif cu· 
ma günü sözü geçen saate kadar o komisyona müracaat edecekler • 
dir. 

5 - Nümuneler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbulda 
Levazım Ayniyat Şubesinden parasız verilir. (1525) 2-5179 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

YEVMİYE 15 - 25 KİLO SIGIR ETİ 

Tahmin edilen b~deli (1218) lira (75) kuruş olan yukarda mik • 
darı ve cinsi yazılı etin Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 17·11·936 tarihinde salı günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplrein muvakkat teminat olan (91) lira (41) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

ve saatte komisyona müracaatları. (1592) 2-5255 

Yalnız REVU E saatlarının 
yüksek derece saatlar olduğunu 
iddia etmiyoruz. 

Fakat: Yüksek derece, fennt 
terakkinin en son yeniliklerile 
mücehhez, sağlam, hassas ve en 
son model, şık ve modern eşkal
de olmakla beraber, yüksek mar
ka bir çok saatlar arasında daha 
ucuz olan yalnız RE VUE saat
leridir. 

REVUE saatları, Ankarada 
Bankalar caddesi No. 8 Bay Göz
lükçü Rıza Saat ve Gözlük Tica
rethanesinde satılmaktadır. 

Ders Alınak 
İsti yenlere 

Almanca, fransızca ve ingi. 
lizce ders veriyor. Yenişehir 
Düşenli sokak No. 5 Koth'a mü
racat, 

2-5352 

ZAYİ 
1390 No. lu kamyonumun pi

lakasını kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü yok-
tur. Ziya 

2-4254 

ZAYİ 
928 yılında 118 sayı ile 

aldığım şoför ehliyetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü yoktur, 

Şoför: Konyalı Nuri oğlu 
Şahap 

[{asiyer Aranıyor 
Muhasebe usullerine vakıf 

(3000) liralık kefalet verebile -
cek bir kasiyer alınacaktır. Ta
liplerin (O RMAN ÇİFTLİGİ) 
müdüriyetine müracaatları. 

Kiralık Ev 
Yenişehir • Denıirtepe Ali

bay sokak: N o: 3-A 
2-5353 

Ev Aranıyor 
YenişehLrde 2·3 odalı ha

vagazlı, banyolu, konforlu aylı· 
ğı (25) lirayı geçmemek şartile 
ev aranmaktadır. Tahriren Ulus· 
ta v. T. ruınzuna. 

2-5376 

fi A 

Adliye Vekaletiııtl~n: 
Elektrik, Telefon, Asansör işlerinde ist ihdam edilmek Uzcre rry• 

lrk 70 lira ücretle bir memur al nacaktır. ~ . . .. 
Bu işe taıip olanların Nafıa vekaleti veya naf_ıa velc~l~t~nın .g~s

tereceği selahiyctli müesseseler tara.fm?an imtı ~1:m c."tı~.ıl ecc ·~ ~\r. 
Taliplerin memurin k~numın:ın 5. ın~.ı m~ddcsınde !r; ı e. s~.~r h 

1 
.z 

olmaları sarttn. Kendisınde buı§lerı gorebıl e~ek ehlıyetı goren r 
veyahut e.llerinde selahiyetli makam arın ehllyetname v.cı'. a ~;ı : · 

det namelerini haiz olanl <ır ın 2~:11.933 tarihinc. 1cadar Adlır. e ~ cLı· 
!eti Levazım Müdürlüğüne muracaat etmelerı. (~~65J373 

O. O. YOLLARJ VE LJMANl . ı\RI UMUM 
MUOURLÜGU S A. KOMiSYONU iLANLARI: 

!LAN 
Muhammen bedeli 8728 lira olan 70 takım aIT'ele va~on e.~i .mar'eni 

aksamı 22.12.1936 Salı giinü saat 15,30 da kapalı zarf usulu ılc An· 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. . ., 

Bu işe girmek istiyenlerin 654,60 liralık muvakkat temınat ı ı e 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ~azetenin 7.5:193~ G. 3~97 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname daıresınde. alın
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komısyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An~a.ra'da 
Haydarpaşa tesellüm ve sevk şeflıgınden 

Malzem'! dairesinden. 
dağıtılmaktadır. 

(1635) 2-5356 
--~~~~~~~~~- -~~~~~~ 

Jandarma Genel l(omutanlı~-ı 
Anl{ara SA. AL. 

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

miktar pn.rasxz komisyondan alınacak şartnamede yazılı bulun.an 
yirmi altı çeşit tıbbi ecza 17.11.936 s.alı gü_nü saa.t 14 de .aç~k eksıl.t
me usulü ile satrn alınacaktır. Eksıltmesıne gırmek ıstıyenlerın 
belli gün ve saatte 292 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubu ile komisyonumuza başvurmaları. (1581) 2-5271 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Nafia Bal{anlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş. Ankara müstakil janr1arma tatıuru 

mutbak, yiyecek anbarı ve su yalağı inşaatıdır. Keşif bedeli 29692 
lira 96 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
a .• Eksiltme şartnamesi, 
b. - Mukavelename, 
c. - Su yalağı projesi 
d .• Yiyecek anbarı projesi, 
e .• Mutbak projesi, 
ç .• Sıhhi tesisat projesi. 
g .• Elektrik fenni: şartnamesi. 
h .• Sıhhi tesisat fenni şartnamesi 
J. • İnşaat fenni şartnamesi, 
m .• Elektrik keşif hulasası. 
n .• Sıhhi tesisat keşfi. 
v .• İnşaat tesisat keşfi. . . • 
İstiyenler bu evrakı 148 kuruş bedel ınukabılmde Yapı İşlen 

U. Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 23.11.936 pazartesi günü saat 16 da Nafıa Vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2229 lira 97 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la· 
zmıdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarının 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver• 
meleri muktazidir. Posta ile gönderilecek tekliflerinin dış zarflarını 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1632) 2-5355 

Emniyet isleri Genel 
' Direktörlüğünden: 

1 - 936 senesi için zabıta memurlarına satın alınacak azı (4500J 
çoğu (5419) çift fotin ile azı (4500) çoğu (4960) çift getir yirmi bil 
gün müddetle ve kapalı Tarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

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

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

4 - Eksiltmeye girecekler (2384) lira 52 kuruşluk ı:r:ıu~at te• 
minat mektup ve makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2,_ 3 uncu madde• 
!erinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarım ıhalc vaktmdan 
bir saat evvel komisyona vermeleri. , • .• 

5 - Bu iş için fazla izahat almak, nü~une ve ~!tnamesmı g~r • 
mek istiyenlerin her gün sözü geçen komısyona muracaa.t edebıle• 
cekleri. (1558) 2-5221 

1 ANKARA BELEDİYE REISLlCl ll.ANLARI 
!LAN 

ı - İtfaiye memur, şoför ve mürettebat _i~in ya1?.t~7ılaca~~~S 
takım elbise ve kasket için verilen bedel haddılayık gorulmedı~.ın• 
den eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

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

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

SATILI K 

Bağ ve bağhane 
. .. .. . . , • • ·. ~ • .. •• ' .... .. " --- .. •. • ';'t ., 

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

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umum! Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Yeni SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

İKİ YAVRUCUK 
Cl. Borghon - Maxudian 

Madelaine Guitty 
Lui Feillard'ın eserinden iktibasen 

sahneye alınmış hissi ve müessir 
film 

lliveten: CANLI RESİMLER 

BUGÜN BU GECE 
Yeni mevsimin en muazzam şaheseri 

M A Z U R K A 
POLA NEGRİ 

ilave olarak: Paramunt J urnal 
HALK MA TlNESlNl)E 

KİBAR HIRS I Z 


