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Giimlelik 

ZİRAAT BANKASI KANUNU 
Ekonomik kalkınma hareketi, 

hız ve kuvvetinde, yeni bir kaynak 
daha kazanmak üzeredir; Ziraat 
Bankasını, bu hareketin bülün i
cablarını kollayacak ve karşılaya
cak imkanlarla techiz için hazır
lanan kanun projesinin Kamulaya 
sunulmuş oldu~nu Ulus, okurla
rına haber vermişti. 

Ziraat Bankası, memleketin 
her tarafında tanınmıı ve sevil
miş milli bir kurumdur. Kırk bet 
yıllık varlığının büyük bir kısmı, 
oımanlı saltanatında, temiz fakat 
hareketsiz geçmiı, faaliyeti dar 
ve sönük kalmııtı; devrin gerile§
tirici zihniyetinin tesirleri altında 
zirai ekonomi için faydasız bir 
unsur olmaktan kurtularnamııtı. 
Onwı bugünkü fi.kir ve teknik ye
ailiği ve ileriliği tamamen cum
huriyetin malı ve eseridir. On üç 
yıldanberi millet menfaatlerine 
faydalı olmak ıayeıinde, devam
lı ve esaslı bir geliıim yolundadır. 
Fakat zirai faaliyeti organize et
meğe ve zirai krediyi rasyonelJeı
tirmeğe büyük bir önem veren 
cumhuriyet hükümeti, bankadan 
bugünkünden daha faydalı verim
ler bekliyor; bankayı idare, kon
trol bakımlarından olduğu kadar 
tahsiyeti, prensipleri itibariyle de 
yepyeni veçhelerle, geniş ve randı
manlı kaynaklarla techiz etmek 
istiyor. 

Zaten bankanın bugünkü tek
li, muvakkatti; Memleketin eko
nomik ve zirai giditi ve ihtiyaç
ları belirinceye ve bunlara en uy
gun şekil bulununcaya kadar sü
recek olan, hiç bir organik kanu· 
na dayanmayan ve yerini ancak 
1340 tarihli liir büdce kanum,ında 
bulan bir istihale rejimi idi. Son· 
ra zirai kredinin on yıl öncesine 
göre bir hayli değiımif olan ma· 
na ve rolünü etraflıca belirtmek
te lazım geliyor; 1340 büdce kanu
nu, bu hususta sessiz olduğu gibi 
Ziraat Bankasının istatüsü de kuv
vetsiz ve ıarahatsızdı. 

lıte yeni kanun bu zaruretleri 
kar§ılıyor ve bir yandan Ziraat 
Bankasını ziraatin kalkınmasına 
fay dalı ve tesirli kılacak imkan
larla techiz ederken bir yandan da 
zirai krediyi ilmi ve rasyonel bir 
tarzda sistemlettiriyor. 

Kanun projesi uzun araftır-
maların ve esaslı incelemelerin 

. mahsulüdür. Zirai kredinin diğer 
· memleketlerdeki prensipleri, or
. ganizasyonlan ve tatbik tekilleri 
göz önünde tutulmuı, on üç yıllık 
zirai kredi faaliyetinin: neticeleri 
ölçülmüf, memleket ziraatinin 

· teknik ve ekonomi durumu, giditi 
ve ,artları esaslı bir surette arat
brılmıt ve karıılaıtırılmııtır. 

Banka için tasarlanan • rolün 
ehemiyeti, zirai krediye verilen 
mananın mahiyeti ve ıümulü, pro
jenin bütün maddelerinde kendi
liğinden ve kuvvetle belirmekte
dir. Ziraat Bankasının vereceği 
zirai kredi ancak ve ancak istih· 
aal içindir; İstihsali kollamak, ko
rumak, geliştirmek ve pekletlir
mek içindir. Ziraat Bankasının 
kaynakları bol, çiftçinin ihtiyacı 
da az olmadığı için kredileri çok 
ölçülü, çok isabetli kullanmak li· 
zımgeliyor. Artık istihsali gütme
yen, istihsal için olmıyan ihtiyaç
ların zirai kredide ve Ziraat Ban· 
kasının faaliyetinde yeri kalmı
yor. 

Zirai kredi sistemimizin en 
büyük hususiyeti küçük çiftçiye 
verdiği ehemiyettedir. Bu büyük
tür; lüzum ve İsabeti de açıktır. 
Memleketin çiftçi nufusunda bü
yük kütleyi, az genit bir toprak· 

(Soau S. iaci aylada) 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Madrid sokaklarında muharebe devam ediyor 

Kıral Boris 
Bir kaza atlattı 

Sofya, 8 (A.A.) 
- Royter Ajan
sının muhalıiri 

bildiriyor: Hükümet merlcezinin kenar mahallelerini 
ilıtilalciler şehri zap tetmek için hazırlıklar 

ele geçiren 
yapıyorlar 

Hiikümetçiler bütün kuvvetleriyle mukavemet edecek -
le~; ihtilalciler · şehir üzerine obüs yağdırıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Royter bildiri
yor: 

Madrid'den öğle vakti gönderilen 
telgraflarda, bütün mağazaların kapalı 

ve fakat kahvelerin açık olduğu bildiril
mektedir. Güneşli sokaklarda kalabalık 
halk kitleleri dolaşmaktadır. 

Sakin bir geceden sonra topçu ve 
tayyareler Madrid etrafındaki isi mev
zilerini bombaya tutmuşlardır. 

Royter'in asiler nezdinkedi hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Harbm başlangıcındanberi en çetin 
muharebeler şimdi Madrid etrafında ce. 
reyan etmektedir. Milisler betondan ya
pılmış olan sağlam siper şebekesini işgal 
etmekte ve mükemmel bir yiğitlik gös
termektedirler. Mütemadi bir bombar
dımana rağmen, hükümet kıtalan, dün-

kü muharebeler esnasında. afrikalılarla 

lejiyonerlerin olduğu yerden kımıldan
malanna müsaade etmemiılerdir. 

Şehir obüı yağmuru altında 
Royter'in Madrid'deki husus! muha· 

birinden gelen bir telcrafta deniliyor ki: 

Hükümet kıtaatı. Manzanarca neh

rinden ötedeki iailerin bütün gayretle~ 
ni ikim bırakmakta olmakla beraber, ne
hirin batısında bütün gün kanlı muha
rebeler devam etmiştir. Milisler bir mil 
ilerlediklerini bildirmektedirler. 

Bugün öğleden sonra mütemadiyen 

Madrid'e öbüs düşmüştür. 

Fransa büyük elçiliği üzerine de bir 

obüs düşmüşse de zayiat mühim değil

dir. 

Bugün Madrid sokaklarında ihtilalciler hesabına çarpışmakta olan 
Maroklu askerlerden ~ir kaçı 

Tahkikat evrakım 
cezaya 

geciktiren memurlar 
çarptırılacak 

vekilet bu bal üzerinde ehcmiyetlc dur· 
muı ve vaziyetin derhal normal ıeviyo
ye getirilmesi için vilayetlere bir ta· 
mim yollamı§tır· Bu tamime göre tah· 
kikat evrakı üzerinde her nevi ihmal 
ve dikkatsizliği göriilecek alakalı me
murlar hakkında hemen cezai mwane
lenin tatbiki emredilmektedir. 

General Frankonun madridlilere 
beyannameai 

Salamank, 8 (A.A.) - General Fran
ko bugün Madrid halkına hitaben bir 
beyanname neşretmiştir. Radyo ile 
neşredilen ve tayyarelerle fehrC dağı· 

tılan bu beyanname tudur: 
"Madrid'liler, 
Madrid kurtulacaktır. Sakin olunuz. 

Ve ateı hattrndan uzakta durunuz. Ço
cuklarınızı evlerde tutunuz. Disiplinli 
nasyonaliat latalar sizi koruyacaktır 

· Kimsenin telaşa . düşmesi için ıebeb 

yoktur. Biz yalıarz suç işliyenleri ceza
landıracağız. Silihlarınızı bırakınız ve 
sizi aldatanları takib etmeyiniz. Bizim
le birleşiniz ve "yaşasın İspanya" de· 

Jiniz.,, 
Salamank, 8 (A.A.) - General 

Franko, Madrid halkına bir beyanname 
daha neşretmiştir. Bunda nasyonalist
lerin, Madridin Manzanares'in sağ kı
yısı üzerinde bulunan mahallelerini 
işgal ettikleri, şimdi şehrin merkezine 
çok yakın mesafede bulundukları, mu
kavemet devam ettiği takdirde mutta
rid bir surette bombardımana başlana
cağı, halkın muharebe, süel mevziler 
ve mühimmat depoları gibi yerlerden 
uzakta bulunmaları gerektiği bildiril
mekte ve muharib olmıy.anlarla yaban
cılara daha az tehlikeye 
mrntaka gösterilmektedir. 

Franko, bundan sonra. elçiliklerle 
hastahane ve sairenin mümkün olduğu 
kadar gözetileceğini ilave etmektedir. 

Hükümetçiler zafere kadar 
çarplfOCtıklar 

Parla, 8 (A.A.) - lspany~ büyük el- . 
çiliği aşağıdaki beyanatı neşretmi,tir: 

"Hükümet zafere kadar barba devam 
edecektir. Zira hakkı kuvvetlidir. Millt 
hazinenin büyük bir kısmı hükümetin 
elinde bulurunaktadır. Ve nasyonalist
ler, her ne olursa olsun, bundan bir san· 
tim bile elde edemiyeceklerdir. HükU· 
met ,altın ihtiyat mevcudunu naıyona
liıtlere tealim etmektense denize ata· . 
caktır.,, 

Londra, 8 (A.A.) :_ t~yanın Lon
dra bif.78k elçiliği. Madrid ile 9ehire l· . 

(Sonu J. iiıxü sayfada) 

Karadcnizde kı· 

ralı hamil bulu
nan yat tehlH:e
ye düşmüş ve im• 
dadına destro
yerler gönderil• 
niştir. 

Kıral, yatın ıey 

Kıra/ Boris rini bizzat idnre 
ederek, dört saat süren tehlikeli oir 
vaziyetten sonra limana girmiştir. 

*** 
Komşu memleket hükümdarınrn ge· 

çirmiş olduğu bu kaza haberini teessür• 
le kaydederken, Ulus, bu müessir ka• 
zayı zararsız atlat:mı§ olmalarından do
layı Haşmetli Boris ile dost bulgu. 
milletine geçmiş olsun der. 

Kont Ciano Viyanaya 
·hareket etti 

Roma, 8 (A.A.) - Kont Ciano ile 
zevcesi ve Avusturya elçisi B. Bcrger 
Valdeneg Viyana'ya hareket etmiıier
dir. 

ltalyan gazetelerinin fikirleri 
Milano, 8 (A.A.) - ·Kont Ciano'nm. 

Viyana seyahatinden bahseden Gazette 
del Popolo, gazetesi yazıyar: 

Berline hareket eden Kont ve 
Kontes Ciano 

Üçler konferansı batka türlü bir ha
va içinde inkişaf etmektedir. Belgrad. 
Bükreı ve Prağ teıriki mesai arzularını 
açıktan açığa ihsas etmektedirler. 

Stempa gazetesi de, Avusturya - A~ 
manya anlqmasiyle Bertin ve Berbtea
gaden'dcki alman • italyan mülakatının 
Romanya protokollannı imza etmiş olan 
devletlerin konferansına yepyeni bir ma
na verdiiüü bildiriyor. 

(Sonu 6. ıacr sayfada) 

Memuriyet vazifeleri dolayısiyle i9· 
lcnen suçlardan maznun memur • 
tarın cezai tatbikat karşısında • 
ki hukuki vaziyetlerinin en kısa bir 
zamanda tesbiti ve bu suretle maddeten 
ve manen mutazarrır olmalarına meydan 
verilmemesi ve kanun hükümlerinin 
derhal tatbiki idarenin menfaatinden 
olduğu kadar bu memurların fÜpheli 
vaziyetlerinden bir an evel kurtulmala-

. n da phst haklarından olduğu halde ge- DtJNKO SPOR HA RE K E .T LE R l 
çen senenin çalışma hasılası tetkik edil
diği zaman iyice görülmüştür ki bu bü
yük adli gayenin tahakkukuna bir ta
kım ıebebsiz engeller çıkarılmıştır. Tu
tulan rakamlara göre 15 vilayetten gön
derilen tahkikat evrakının bozma nis
beti % 25 i geçmiştir. Bu bozmalar iti
raz arzuhallerinin kaydına, şahidlerin 

dinlenmesine dair usulen yapılması la
zım olan formalite noksanlarından ileri 
geldiği gibi ekseriY.a memurların müda
faası ahnmadan karar verilmek ve dev
let şOrasının fesih ve iade mazbataları 
nı dosyada bulundurmak, tekemmül e
den evrakı uzun müddet ait olduğu 
merciine göndermemek, mühürsüz ev
rak göndermek gibi esaslı noksanlara 
da tesadüf edilmektedir. 

Pek tabiidir ki .:_ .. let şurası bu ne
vi eksikliklerin tamamlanması için dos
yaların geri gönderilmesine karar ver
mektedir. İdare heyetlerinin bu ihmal
leri tahkikat işlerinin yersiz uzaması
na ve adaletin çabuk ve müessir şekilde 
tecellisine mani olmaktadır. 

Diğer taraftan işler de haddinden 
!azla çoğalarak şimdiki kadro çerçeve
sine aığmu bir hale gelmektedir. Baş• 

At yarışlarının altıncı haftası Çok güzel geçti 

Ankaradaki lik maçlarında Muhafızgücü Deınirsponı, Ankara 
gücü Çankayayı yendi; bisiklet müsabakaları yapıldı 

İstanbulda Fenerbahçe Eyübü, Beşiktaş Galatasarayr; Süleymaniye Hilali, 
Güneş Topkapıyı yendi; İstanbul Spor ve Vefa berabere kaldılar 

Sonbahar at yarışlarında ü~üncü koşu bi terken - Ankaragücü - Çanka1a ma~ında A akaragücü kalesi önünde heyecanlı bir an 
(Yazısı 6. ıncı sayfada), 
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Fazıl Ahmet Aykaç üstadımız, eski dosyalarından çıkardığı bazı yaula
rı neşrediyor. Ôtey sabahki (Akşam) da bunlardan bir tanesi "fotoğrafrr 
camlıkları" bs§lığı altında çıktı. Bu fıkrada bir tane de eski bir beyt var; 
fakat şöyle rıkmış: 

"Hazır o1 bizim mükafata eya mesti guru.i"' 
''Rahneı sevki siyeh ~abei nıinadettir' 
Galiba ustad, do~asııu cahil katiblere kopya ettiriyor! 

Bir komedi. 

Baytın Nezihe Muhiddin bir karikatür gazetesinde "Jıadınlar kulübü~ 

h.dlr bir komedi ynzmağa baş amış. 
Eğer unlü bayaıı, bu eserinin ilhamını eski kadın birliğinden aldı ise 

komedi cidden realist ve muvnffakiyetli bir eser olacak demektir. 

İşsize iş! 

Bir lzmir haberi: "Karşıyaka'da A/11.ybeyinde oturan Ayşe bir batında 
üç çocuk doğurmuştur. Bayan Ayşe otuz yaşındadır ve Abdül isminde i~
sız bir adamın -karzsıdır' 

1şsiz AfxlüPe ış çıktı desenize/J 

l\1is AYrnpa. 

Gittikçe rağbettı!n düştüğü için bu sene, Afrika kasabalarından birisin
de yapılan güzellik musabakasmda lspanyol güzeli Madmazel Antonita 
.Argues, Mis .Avrupa seçilmi§. Bu kız, ispanyadan Afrikaya g-i"n:işti; kıra
lıçe oldu. Ondan daha mulıimmi Afrikadan ispanyaya geçenlena De ola-
c-aklarıdır. " 

Kadın asker. 

Kadınların askerliği, dünyanın hemen her tarafında- mı'zah gazeteleri· 
11in, h yali geniş fantezi mulıarrirlerine mevzu olur. BiI tek ülkede baki
bt olmak cşigindedir: bizim ülkemizde, Türkiyede. 

Tıirkıye, zaten bir çoklar na hayal gibi görünen h§diseleri.a hakikat ol
ması ıçın yaratılmı§ bir memlekettir. 

Sozün doğrusunu isterseniz, kadın asker de türk ordusu gibi düayaıun 
en buyuk ve en samimi su1h orduuznUll saflarına yalcrşırdı. 

Kı~ '\e ak: 

I!avalar so-ur soğumaz, bir Is
tanbul gazetcsı bir tefrikaya başla· 

dı: 

''Lenin.in .aşkları". Gene aynı gı

ate in "aşk nedırr' diye bir anlcet 

açtı ını o~renıyoruz: 

lbti al ki bu gayret ortalığı kı· 
u rmak ıçındır. 

Y d da gnze•e, kışı aşk mevsi-

mi ele l11mrş.tır. 

ne b 

" 

v 

dı 

değıştiği 

e1 i, faal açmadadır si11c

mc yare!'' 

t cenc mi kaldı güzel { lı 

baha re" 

~ 11: o1m k ıtiya
bıllla diyormuş 

na okanmaz; fıen 
n idersem, ili 
gıder)m; be1edı-

© . 
@ 

- Kocanız sil!,ortalı mryaı? 
- Evet, ne ~nsı var mış ki, sigorta 

olduktan iki gün sonra otomobil altında 
kaldı! (Dagens Nyhete.r'den) 
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- K.ftradeni~ kôınür hav.zlimda ım.dcn .kömürünü 
ilk bulan Uzun Mehmedin !07 inci yıldörunü. 

- 1lk kadın mubtar Dere'köyae seçilai {933) 

ıantt.asiti piyasaya çılctI (935) 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLAR!: 

Yeşilay 

Gcn~lik teşkilatının altıncı 
kongresi toplandı 

İstanbul, 8 (A.A.) - Yeşilaym 
gen_çlik teşl:Uatı altıncı kongresi bu
gün sabah saat 9.30 da Dr. Fahrettin 
Kerim Gökay'ın başkanlığında Eminönü 
Halkevinde toplanmışttr. 

İstiklal marşı ayakta dinlendikten 
sonra ba~kan kongrenin açıldığını bil
dirmiş ve hazır bulunanları memleket 
şehidlerinin ruhlarını tazize davet et

mittir. 

İdare heyeti raporu ve hesablar tet
kik olunarak idare heyeti ibra editcilk
ten sonra yeni idare heyeti seçilmiş 
ve kongreye son verilmiştir. 

Kongre açılmadan evel Autürlt'e, 
Kamutay Başkanhğma, Başvekil İnö
nü'ne, Sıhat Vekaletine tazim telgraf· 
lan çekmeğe karar ver1lmiştir, 

80 erbaşmuz köy öğret
meni olarak yetiştiler 

Maarif vekaleti köylülerimizin en ça
buk yoldan kültür sahasında kalkınma
larını temin için ordudan hizmetini bi
tirerek terhis edilen çavuşlamnrzı Eski
şehride Çifteler çiftliğinde pratik ve na
zari ba.kmılardan tam köye faydası do
kunacak şekilde köy öğretmeni olarak 
yetij tirme ktedir. 

Öğrendiğimize göre, bu hafta &Onun
da 80 muvaffak erbaş.muz köy öğret
men diploma.mu alacaklardır. 

Bu öğretmenler i\rikararun köyleri
ne bilhusa Ayaş mıntakasma tayin edi
leceklerdir. Şimdiden vilayet :seksen köy
de ,gereken hazırlık1an yaptırmaktadır. 

Beri tarafta kültür dircktôr1üğü bil bü
yük tecrübenin Wn muvaffakiyetle ne
ticelenmesi için köy o1ı:'nllanna li.zmı o
lan bir çolı: çeğid mahemeyi :yerlerine 
'öndcrmek üzeredir, 

Etlik kamun kongliesi 
Dün saat 14 de C. H. P. Etlik kamu

nu kongresi yapılmıştır. 

DJL KÖŞESi: 

Bir lstanbul gazetsi yazıyor: 
"Dün. Sovyet konsoloshanesinde İs

tanbul gazetecileri şerefine verilen 
çay .. " 

Burada" lstanbul gazetecileri ıerefı._ 
ne'' den ziyade "lstanbul gazetecilerine 
verilen" denilmek daha doğru olurdw. 
Çünkü bir §ahıs veya.heyet ~erefiae,.an• 
calc istisnai ziyaretler esnasında çay ve
ya yemek verilebilı'r ki burada kaziye
nin böyle olmadığı ~iH.rdır. 

"Ankarada evler çoğalıyor, kiralar 
da çoğalıyor.'' 

A nkarada evler S_oğalabilir., fakat 
kiralar çoğalmaz ancak artar veya yük-. , 
selır. Coğalmalc taaddüd etmek. sayısz 
ziyadeieşrneJc manasrna gelir. Burada 
ise kir.anırı :taaddüdle.şmesi değil, yük
selmesi kast ediliyor. 

"Yakm hadiseler uzak insan1arrn ya
rattığıdır." 

lşte lazım gelen kelimeler yerine 
başkalar:rnm lcullanr1ması yüzünden or
taya çı'kmrş manasız bir cümle. "Yakın 
hadiseler'' den kast, aceba "bugünkü ha

<lise1er veya 'Vaziyetler'' midir? Uzak in 
sarılarla da galiba ''eski insanlar" kast 
ediliyor. Yarattığı yerine de "nıahsuJü• 
denilmi~ olsaydı kast edilen manayı, ya
ni: ''bugünkü hadiseler eski insanlarrıı 
mahsulüdür" fikrini nıilamamız miim
!kün olurdu. 

Profesör Nimbus'ün maceraları: Zora gelince para nereden çıkar? (Le ]ournal'den) 

--------[ 
Uzun Mehmed köyü 

kutlandı 

Zonguldak, 8 (A.A.) - Zonguldak 
havzasında maden kömürünü ilk mey· 
dana koyan Uzun Mehmed adma her 
yıl yapılmakta olan bayram Halkevı 

tarafmdan bu yıl çok daha c~n bir 
hava içinde ve büyük törenle kutlan
mıştır. Sabah saat 10 da vali ve parti 
başkanı başta oldnğu halde bütün me
murlar, resmi, hususi teşekküller, mek
'teöler, sporcular, maden işçileri, kala
balık büyük bir yığın halinde Uzun 
Meh.mcd parkında toplanmışlardır. 

İstiklal marşı çalmdıkta!l sonra ma
den mühendisi Cemal Kıpcak kömiirün 
biıde ilk keşfinin kısa bir tarihçesini 
yaparak kömürü bulan 'Uzun Mehme
din hatıra&ınx sevgi ve saygı ile anmıp 
ve Atatürkün işaretiyle havzanın cu
muriyet devrindeki göz kamaştırıcı in
kişafını ifade eden güzel ve heyecanlı 
bir "Söylev vermiştir. Kıymetli kaşifin 
hatırasına saygı olarak bir dakika su
sulmuştur. Bundan sonra Uzun Meh
med abidesine çelenkler ltonulmuştur • 
Şehir baştanbaşa süslenmiştir. Gece de 
aydınlatılacaktır. Mühendisler cemi
yeti bugünün onunına bir çay şöleıü 
vermiştir, 

Kömür bayramı EreğHde de törenle 
kutlanmış ve bir heyet Uzun Meh
meain Kestanecikteki köyünü ziyaret 
ederek çelenkler bırakmıştır. 

Bursa bayındırlık 
direktörü 

Öğrentliğimize göre: Ordu vilayeti 
birinci s.mıf mülıendiSlerden B. Cevdet 
70 liraya terfi ederek 'Bursa vilayet ba
ymdıchk direktörlüğüne atanmıştır. 

Bugünkü konferam 
Şehrimizin misafiri olan büyük ma

car kam.pozitörü Bela Barto'k halk musi
kisi halı::lana.ld konferanslamım ikinci
sini bugün saat 18 de halkevi &alonunda 
vcr:eccktir. Liselerin yüksek srm:flariyle 
yüksek mclctcl> talCbcleri ve istiyenler 
bu konferansı serbestçe dinleycbilider. 

Yeni Tapu Umum 
Müdür Muavini 

Haber cı.ldığrmıza göre açık bulunan 
tapu ve kadastro umum müdürlüğü :mu
avinliğine 80 lira asli maaşla ma1iye mü
fettişlerinden B. Lütfü Aral tayin edil
miştir. 
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Zonguldak Halkevinde 
konser 

Zonguldak, 8 (A.A.) - Halkevin
de dün gece büyük bir konser veril
miştir. Gençlerden kurulan konser he· 
yeti büyük ml!siki üstadlarının klasik 
senfonilerini büyiık bır meharetle çal· 
nuş ve çok alkışlanmıştır. Konserin 
~onunda Hallrevi başkanı Karaoğuz kı
sa bir söylevle kıymetli sanatkarlara ve 
ar komitesine teşekkür etmiştir. Vali 
ve parti başkanı Halit Aksoy da kon• 
ser heyetine takdirlerini bildirerek bo· 
ketler vermiştir. 

Ar komitesi ikinci konseri için şim• 
diden hazırlanmaktadır. Halkcvinin kı· 
şa aid çalışmaları çok zengin program• 
lada başlanmı~tır. Temsil serileri "l~r· 
tib edilmiş ve provalarına g~ilmiştir, 

İzmirde incir, üzüm 
satr§ları 

İzmir, 8 (A.A.) - Bu hafta borsada 
yedi kuruş on ı:ıaradan yiımi iki 
buçult kuruşa !kadar altı bin yedi yüz 
ibeş çuval fu:üm ve altı kuruş otuz para
dan on sekiz kuruşa karJir yedi lllI' do. 
kuz yüz elli çuval incir sattlnııştrr • .Mev
sim başlangıcından bugüne .kadar üç 
yüz yirmi beş bin altt yüz kırk çuval 
üzüm ve 161060 çuval incir ntılmrştır. 
Sat:I§lar hararetini muhafaza etmekte 
dir. 

Kocaeli mmtakasrnda 
jeolojik tetkikler 

İzmit, 8 (A.A.) - Ziraat vc'lcaleti 
maden arama enstitüsü profesörlerin
den Solomon Oalvi şehrimize geleı c ?< 
Sünbüle, Derince ve Tütün çiftliklerin· 
de yeni yapılan göçmen köytcriy:e Kdn 
dıra, Tavşancıl ve Tuzlada memba ve 
axtcziyen 'Suları ara-ştrrmaları yap.nış 

n bazı jeolojik: tetkiklerde bu!ımruu;• 
tur. 

Bulgaristandan gelen 
göçmenler 

İzmir, 8 (A.A.) - Bulgaristandan 
gelen 1.600 göçmen Urla tahaffuiha· 
nesine çıkarılmışlardır. Bunlarm sıhi 

vaziyetleri tetkik edildikten sonra bit 
kısmı Man1sa vilayetine gönderilecek, 
b1r 'kısmı da 1zmir"in muhtelif kazaları• 
na sevkcdileceH:lerdir. 

Bir yıldırım iki ki_şiyi 
öldürdü 

Tire., 8 {A.A.) - Şiddetli bir yağ
mur esnasında düşen yıldırım isabetiy• 
le iki ki~i ölmii§tür. 

Resimde realizme doğru 
Dördüncü inkılab re

sim sergisi, bizde resim 
sanatı :ideo1ojuinde, ~it
~de realist temayüllerin 
Iazlala~ğını göstermek 
bakımından, geçen_yılla
ra nisbetle daha muvaf
fak: olmuş bir eser sa
yılmalıdır. Bu keyfiyet. 
sergide tablo sayısının 
azlığından doğan tees-
sürümüzü büSbütün 'Si
lecek bir ıchemiyettedir. 

Daima eöyledik ve 
gene tekrarlıyoruz.: Tiir
kiyede nisbeten bir ede
biyat ananesi ve 'karii 
vardrr. Fakat -gere'k re
sim ve ~ musiki 
.sahasında seyirci ve din
leyici yaratmak işiyle 
doğrudan doğruya bu
günkü sanat nesli vazi
feli ve mesuldür. 

Onun içindir ki Tür
kiyede bir sanat hareke
ti mcv.zuubahs olduğu 
zaman mücerred estetik 
meselelerinden önce zıh
n;mizi işgal ~den büyük 
bir dava vardır: ha1k 
terbiyesi. 

Bugünkü sanat çalış
malarımızı; ha1km mu
siki 'Veya TCSim "terbiye
sini inlci~ ettinnck esa· 
sını gözetmeden. ileri 
:götüre111eyiz: bu takdir
de mem1ekette sanata 
rağbet olmad1ğrnda:n şi-

kayetimiz aaimi blmaya 
mahlcüm olur. Tüclc 'A· 

natkan her şeyden önce 
kimin için ve ne isin ~a
Iıştığnu tayil'l edecelc:tir: 
eğer ıçalışmasınm mah
su11erini bu memleketin 
drşmaa te~hir etmek ve 
sürmek emelinde değil
se. eğer kendisini esasen 
tanzyan dört hcş entelek
tüel'in takairiyle iktifa 
edemiyecek kadar gem~ 
lbir san11t ihtirası ta or
sa. o .zaman, vereceği .hü
küm kati olacaktır: tüık 
kalkınma davasının iste· 
diği ve bclclediği sanat• 
kir olmak. 

Halka nüfuz etme 
y~larmı, sanat. muhte
lif devirlCTdc her mem
lelcet.te yapmış olduğu 

tecrübelerle tesbit etmi;l 
bulunuyor. 'Biıe -düşen 

iş, aynı yolu taki"o et· 
mekfu. Yd;~a. o y<>ı• 

dan asrrlarca önce geç
miş olanlar.m bu.gün, 
:halkta çok yüksek bir 
sanat seviyesine istinad 
eaen e~antrik ve fan
tezıst 'temayülleri ıpeş\n
ıden koşmak değil. 

Halkın gerek reğm 
ve ;gerekse musikide, or
taya konulan yem eser
lere karşı alaka -duyma
unı temim. içuı iki yol-

. 
~an yürümek mecburi
yetindeyiz': ırıetodda re· 
.alizmi. ilhamda milliyet
çiliği kabul etmek. 

Saban süren köyfü, 
'be2 -dolmvan kadın, çekiç 
sallayan ıdemirci, model
leri .kendi .ar.amızdan .se
&ilmiş olmaları ,şartiyle 
realist reıımin. in'lalabçı 
resmin hududsuz olan 
mevza çerçevesi içinde
dir: ancak bu kadmm 
bir ltal;ran Mcry~i, 
bu köylj.inün bir alman 
ç:i!tçısini 'hatıra getiT
-mesei -şartiyle. 1Mev:ru• 
-dan :ziy.ade mühim olan 
nokta dediğimi% gibi hal· 
lı::ıın ya'dırgamıyacağı,, ek
santrik temayüllerclen 
uzaR: .ka1an bir us1ub ve 
"tiir1c 'topr.a~ üzeri ne sev
gi "Ve anlay.rşla ekilen -bır 
sanat~r kalbidir. Aka· 
-deınizmle istecligimiz re
alizmi biribirirre karış· 
'b:rmak aoğru olmad ğr• 
ınt söylemeyi laiia !buhı· 
yoruz. 

Dün seyrettiğimiz 
sergide, çok değil, üç 
dört tablo. bu büyült ba· 
1ti1tatin ~cnç r.essamtarı
mızdaı:ı ıbazıları tarafın· 
clıın iyice kavr:amnış .ol• 
duğunu bize g&öteriyor. 
bclcliyeceğ1z. 'Zaman bi• 
'ZimlediT. 

YAŞAR NABİ 
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Haftalık siyasi icmal 
AJIERIKA SEÇ/Jll. 

Ameribda Cumur bqbnhfl ve 
lyan ile miime•iller mecli•i azlbklan· 
nın bir knmı igin yapılan seçim, de
mokrat partisinin kabir zaferiyle neti· 
celendl. Rmvelt'in geçen salı günkil 
seçimde muvaffak olacağı bekleniyor • 
clu. Fakat muvaf f aldyetin bu derece ka
bir olacağım kimse memul etmiyordu. 
Amerikada cumur batkanlığı seçimi iki 
dereceli bir intihabtır. Evvela miinte • 
hibler ikinci mllntebibleri seçerler. İkin
Ci milntehibler de soma cumur bafkam· 
nı intibah ederler. ttdnci müntehibler, 
Amerika lttihadmı tefkil eden kırk se
kiz devletin ıdifuswıa gare taksim -edil
llllttir. Nevyork ve Panailnnya gibi 
ntifuau bilyilk olan devletlerin otuzar 
kırkar ikinci mllntehibleri vardır. Di· 
fer taraftan llç lkincf mfintehibi olan 
devletler de vardır. Cumur bafkanlığı 
~in biltlln de•letler taraf mdan seçilen 
lkiııci mfJntehiblerin adedi 531 oldufu· 
na g6re, bir numed cumur bafkanhlt· 
na seçilmesi için 266 rey almau lcab 
eder. 1924 uneslnde cumhuriyet partisi 
179 rey almıttı. 1928 seçiminde aynı 

parfl, 462 rey aldı. 1932 intihabatında 
demokrat partili namsedi olan Roose .. 
Yelt, 4n rey ile seçllmifti. Bu defa al
dıfl reylerin adedi bet yl1zi1 geçiyor. 
Amerikanın tarihinde hiç bir cumur 
bqlranı bu derece kahir bir ekserivet 
kuanmıı delildir. 

••• 
UÇllllN llANASI. 

Geçen ealı gGnU yapılan aeçlmde de
a.okratJar yalnıs cumar ı.,bnlıfmı 
bnnmalda bhıwn.,ıar, mtbne8ailler 
Dleclili ile ayan meclhinde de 1934 ••• 
Bellade temin ettikleri iti .aJGa eberl
Jeti doftlD ettlımele aa.tfak obmq • 
lardır.- Banda bqka n.nJce .cumuri • 
Jetfiler(n. eJJerlnde buJuua bl~ok w
JµWcrl a1ıDatla.ııbr. Bu a,ada Runel· 
tin ~ oian Laacloıl~1111 seçfme kadar 
mili buhua4alu aı.. ftlilifi de.-. 
tılokratlann ellerin• ıetmifth. 

Seçı. :Ruare1t tarafmc1aa dart 1eıae
denberi tüilt edilen aiyuetiiı Amerika 
-Wetl tıuafmdm.- W, tuvibe mu• 
ar olmUulır. Yani dnletçillfin mu• 
afferlyetidir. Malt ft amat mUenae -
lerl temall ellea cumuriyet paıtlıliııin 
lerbençllik liyueti altında Amerika 
lbtlthlt .bir buhrana ve anaqiye ltlrllk • 
1emnifti. Runelt 1932 1enelinde Ame
rikanın mukadderatını eline aldıiı ıa • 
~ memleketin lktuadl bayatı felce 
1Sfr111Uf bir halde leli. Slprta tfrketleri 
lftlı etmift bankala: bpılannı kapa .. 
1111,ıar, ticaret durmaf. Amerfb halla 
Jeiı ve ftltur i~hıe atıhmttr. Dlrt ıaene-
41ir Rusvelt, mtlthlt ıortuldara ıliG• 
sererek AmerikaJı iktıladeD kaldırma-
7a pliplaktadır, Çok fllmalUi bir ır.ı
bıma procnmı tatbik etmeie çalııtı. 
Bir ta1am polltibcılarJa n daha kattı
._ ,abli tepbblla, mtllkiyet balda, A· 
lneritra ittibadmı ı.t1d1 eden devletle· 
tin eallhiyeti cibi bnanu enat ile te
inin edilen baklan lloımnak YUifniyle 
IDilkellef Amerib ytlbek mahkemeti1 
le 1rarf1Jatıı. New Deal cleailen iktıta • 
Wt programı dalla lJI neticeler ftrme

lllesl bu enpllmlea tlofmuttur. 
killetten yeni 1nanet w ..WUyet alan 
auıvelt thndi bu 4PP1ler ile miWelı 
tdecek ftdyetteclir. 

••• 
f&PANYA VAZIY•TI. 

hpanyaclald ukerl 1'arelrlt artık 1nn 
eafbuma Prmlt lNlunay.or lladrid'in 
cltlpnen hor ab beklenilmektedir. ı .. 
panya befhtbm Kaballero. tehrin ma.. 
daluuna yarclan lçia ltpanya milleti• 
lal qzife" dam etmlftir. Talim sör • 
elin alrme• eH .alWl tutan laer ı.,_. 
tolun f..p.t lmnetl laarekete 
t~ beldeaiyc*- dud boylarmda 
- bud- ~erindıld ltpaDJollarm '* -. ne de1'9P bcln icabet .-de
"kleri malGm ol.,,.....ldı beraber, ica. 
ltet etleler de beyle ind...,,.s ve diüpe 
llnm delJDI satım kunetJerle Burp1 
lıillrUmetlnha mantaam ukerlaiııe 
~ plebilecelf ~k flphelidlr. 

Diler taraftan bitaraflık komitesi 
:l.ondrada mlakerelerine devam et• 
-lbektedlr. Hafta aruı, ltaıya ve Porte
ltb, mukabil l~81!!1arla adeti Sov7et 

cH Scwyetlerl lthlm etmekteditler. Açsa 
lan bu danyı gilrllltiiye ptirmek için 
karfıbklı dava açmak kabilinden olasa 
bu politika oyunu Loudradald komite
yi bildin hafta meyul eden blr it ol • 
muttur. Maamafih tıpanyaya lladrid 
hilkümetf için askeri barelrltm fimidlis 
aafhaya girdili bir zamanda artık blta
nflık koml•yonunun çalıpnau biç bir 
tanfta allka uyandırmamaktadır. 

Şunu unutmlnwk lhıındır ki Kad • 
ridin ıukutiyle ispanya meseleli bitmlf 
olmıyacaktır. Gerek iıpanyol yanmada· 
anda, prek ispanya sömürgelerindeki 
.aziyet daha usun bir zaman bilyllk dev· 
Jetler araunda bant -babmmdan çok 
tehlikeli bir ihtillf mevzuu olacakbr. 

••• 
JIUSOLINl'NIN NUTKU. 

Hafta aruı llusolini llilano'da ehe· 
miyetli bir nutuk 16y1edL Dıt bakam Ci· 
anonua Abiumyaya yaptıfı seyahatten 
..,,.n, fqht lideri tarafından ltalya dlf 
uyuau baklanda irad edilen bu nu
tuk her tanfta allka uyandırdL Siyul 
mahafil, bu aözlerden İtalya ile Alman· 
ya arasında mUnasebetlerin mahiyeti 
hakkında mana çıkarmaya çalııtılar. t • 
taıya ile Almanya araundald görllf bir· 
Uiini tebutls ettiren noktalar, Milletler 
Cemi yetine kart• yapılan hücumlar ile 
komllnizm aleyhindeki s3zler ve İapan· 
ya ihtflati hakkındaki telakki tar!'mdan 
ibarettir. Mutolini, Milletler Cemiyeti 
adı verilen Vi110D ldeolojilinin lillp 
allpilrillmeli lhım reldifinl .ayledl. 
SiWılulanma, kollektif emniyet ve te• 
ces.al kabul etmlyen ıulh nuariyeleriıü 
de "ham hayal" 16sleriylı tavsif etti. 
Almanya ne ttaıya aratmdlki mBnıteo 
betler blhalnde ,.ıııu 4'.bof meaeleler 
tberlnde anı.ttı~ d~kl• iktifa ettL 

Bundan tonra ll'ran•ya ae~1ı: ı9s5 
•nelinin baJtn• Laftl ne limalAdıfı 
ltillftaa eonra İtalya • Fran• mGnue
betled.ıa •••mUe,...eme.i ıçı.. ortada 
hfg b& tebeb yok iken, Pramanın · zec
tt tedbltteN lttlrô ettilllll ft ba1I da 
HabeflıtllDm ilhakını tanımamakta IS • 

rar ettltlnl blldll'dl. lkanl& bu .,ol.t. 
devam ettikçe '6ls de pmdlki yolda de
ftlll etlecelfs dedt. 

l'akat nutlnm en ,.yanı dikkat nok· 
tası İngiltere hakkındaki 16z1erdL in· 
ciltennln Akcleaia li~ menaa 
babtederek bunun bıpltere için ebemi· 
yetil bir yol l1e, ~taıya için de bayad 
oldupu bildirdi. Mlllolininln bu 
nutku İngiltere ile A.kdeni.a tızerhıcle 
en1apmk için bir el UAtnMk mı yokla, 
lnciltereye karp bir meydan okumak 
mı; bunu plecek ıtınıer içinde anlıya· 
caıu .. 

••• 
GOBELS V• GiJRING DE 
SiJYLVYORLAR. 

Hafta içinde G6rinı n tonra 06-
belı de birer matuk 18ylediler. Gabela 
autbmı dlrt yıllık iktıtadl prosnmın 
tatbikine bql•NM11 mtlmlebetlyle 817• 
ledL llalOmclur ki Alinaayayı bnvnad
de noktaundan ı.,ı.a memleketlerin 
yardımından mlltapl lalmak maime • 
dmı latlhdaf eden bu dlrt •nelik proı· 
ramm tatbiki için Garinc. Bitler tara
fından iktıaadt diktatar yapıbmftır. it
te bu propllDlll f(lınu1 " mahiyetini 
iah yollu blr matkunda Garlnc. Al· 
manya'nıa llmGrplerlnden mahrum e
dilmelini mewzuu bahaederek. bu ~ 
mBrplerin Almanyadan çalmcbinU 
b1Jclirmiftlr. Sonra lncUtereyl tabai9 
ederek lncilterede beher kilometre ı.. 
pna 137 niifu1, A1manyada ile 136 nll
fut olmakla beraber, lncüterenln kOr
rel anın tlçte birine tahib oldutunu IÖy• 

lemittir. 
Alman ekonomi dlktat8r0nln fncll· 

tereyi tahlis etmeli, lngilb matbuatuı
da çok fiddeli bir mukabeleye maru 
kaldıfı pbi, ingiliz htl1rilmeti de bu lk· 
leri "dostane pkllde" Bedinde prote• 
to etGÜftlr. 

• • • 
ED•trlN llUICABELBSI. 

Pabt lncilb dlf böaaı Belen, ge. 
rek Garlnc'e prek Jluaoliniye avam 
kmnaraı ldlntlltladen inıi1b dJt politl 
kumr izah yollu taylediil uzun bir nu
tuk ile cevab fttmittir. Eden bu nut
kunda İnplterenin Almanyaya lral'fl 
ula bir ka.ıı olmadıimı. billki9 btl • 
yUk barbtan beri Almnayanm kalkın· 
mauna yardım ettiiini 16y1emittir. 

Panamerikan 
konferansı 

Nevyork, 8 (A. 
A.) - B. Hul ile 
Suenoa - Aires 
1111erilran birliil 
lonferamma İf
firak edecek olan 
lteki deleaeleri 
IWDil vapur, ere•· 
ellerin arzu ft 

~yretletine ral· 
men, poıll•in hl· 
mayesinde ola· 
rak muayyen •· 

B. Hal atte .hidlteıuce 
~dan s•kmıı •e fakat, aldıfı emir 
fi.zerine, mürettebatını tamamlamak 
için Nevyork limanında dumiuttur. 

Mürettebattan yalnız alb kifi ek· 
ıiktir. 

ROMANY A'DAı 
, 

Para •lıumdaki değişiklik 
ıükônetle karplandı 

BUkref, 8 (A.A.) - Hilkilmetin, le· 
yln madeni brtılıiına yeniden kıymet 
takdir etmesi halk tarafından ı:ıUkılnet• 
le kll'fllanmıftır. Borada da aGkQnet 
ftl"dır. ll'lnanı bakenı guetelere verdl
it beyanatta bu karara 1ebe1> oW;a hAdi· 
1eleri izah ettikten tonra bu tedbirin 
devaltluyon bakkmdald anl•tmalarla 
biç bir mOnuebetf olmadıfım anl•t
lllıtf n. Bu tedbirdea haad olacak bsn~ 
h8kllmetin millt bankaya olan bo~lan· 
nı 8demele ve ordunan teçhizine llllfe;. 
ditecektir. 

YUJfANllTAlf'OAt 

Dommnwbm ayın 27 iıhide 
Falerde ltekleaüyer 

Atlria, 1 (A.A..) - Tlrk filoliunua 
Malta'daıı diotlfte 27 tepiniaanide J'a. 
ler'e muvualatı bekleamektedir. 

INCILTERE'DEı 

B. Bele LoıuJnida 
Londra, •• (A.A.) - Lebiatan dit ba-

kanı B. Bek lAndraJa ıelmit. ve iatu
yonda lnptere dit bakanı B. Bden De 
Lehiıtan bilyilk elçisi tarafmdan kartı· 
Jaıumıtır. 

B. Bek'e, Lehfatan c1ıt habnlıfı ba. 
tı AYnlpuı ıubeli direkt&il Kont Pote
Jd refakat etmektedir. 

terllme1ı: lltenlldill kadar bult blr yol 
olmadılım ve bu yolda İngiltere için 
bir ptı "--r oJctupnu blldirmftdr • 
Her balcle lnciH.alerla Akdenbe blyllk 
ehemlyet ftl'dOderf 8nlatıhnaktadır. 
Ve bu nutuklardaa _.... Akdenbin lki 
dwleti ayına 4edn bir UÇU111m oldu· 
lu bir defa dalla ulafı1mıttır. 

••• 
IRAIC'TA HOICOMn' DARBBSI. 

Hafta içinde Xrakta hiç beld~ 
dik bir hUkömet darbeli oldu. Bekir 
Sıdkı namında, ah klrd oJdufu bildi· 
ri1en bir pneral, Irak-ordusiyle manev
ıa yaparken. en11ao buı Irak tayyare
leri Bafdacl llzerladen uçtular ve Yuht 
Pqa bbnielini latifaya davet ettiler. 
Bundan eoma da lldaci bir uçuıta aynı 
tanareıer Bal~ buı awhallelerfne 
bombalar attılar ft yirmi ayduiheri 
lrakı idare eden Yuin Pap htlkllmeti 
iatlfa etti. Arada harlaiye Nkarn Cafer 
Pa,a btledildl. Dıt büam Nuri Pqa 
ile bafbakan da lerktan Jaıctılar. Bekir 
Sıdkıtzım lttibad n teraldd aadnazam. 
larmdan Mahmut teYket Pqan111 kar • 
defi SeJid Hikmet SOleymmu batbakln
bp ıetirdill bildirilmektedir • 

Bu hOldlmet darbeai hl1l euar per
deline blrlnmilf btr hldiaedir. tık cin· 
lerde n bunan lttlr.almda Almanyanm 
oldufu llylendL Sonra İtalya parmatı 
var denlldl. IDciltenye rağmen beyle 
bir it yapıhiiu diyenler de qrdır. Ba
aa ıraklılana dahili bir iti nuariyle 
ı.1rm1k ietfyenler de çoktur. Her halde 
nziyıt henlls iyice tavazzuh etmemit • 
tir. KOIDfu ve Clolt aıfatlyle biz tllrlde-

ISP ANY A iHTiLALi 
(BQ6 ı. lacl aylada) 

ld mil meaafedeki köyleJ' etrafında- çe-
tin mahattbeler cereyan ettifini, fakat 
lll kıtu.ttan hiç birinin henll.a tehire 
cinnemiı oldufunu ve tehirde lmme 
bi.ametinin normal bir tekilde cereyan 
ettifini bildirmektedir. 

Elçilik, lıladrid'in Frankonun .. hl. 
re prmeaine mU...de etmemeye azmet· 
mit olduğunu il&ft etmektedir. 

llıtUalcller 'Y alBıuiya yolunu 
lcaını,ler mi? 

Parla, 8 (A.A.) - Bu aabahtanberi 
Mactridden aarih bir haber almamamak· 
tadır. Zira gazetecilerin muharebe bat· 
ı.nna yaklapnalan menedilmi9tir. 

Tenerif ndyoau uat 1 de, Madrid 
hükilmetinin SovyetJer biiyilk elçi•i B. 
ROHnberı ile birlikte merkezi terketti· 
tini ve naıyonaliatlerin llanzanareı 

köprülerini ve Valleıu mahallelerini 
itca1 ederek Madrid. Valemiya muva· 
aala•mı keatiklerini bildirmekte idL 

Havaı'ın Lepnea'deki muhabiri, dtln 
uat 20 de Madrid etrafında muharebe
n•n devam etmekte olduğunu bildiri· 
yordu. 

Hava•m Aviladaki muhabiri bildiri
yor: 

Nuyonallltlerin, Talavera ve Anan· 
· huez yollan l\zerindeki manzaHree kap

rlllerini iyal ederek ft batta geçerek. 
bugtln &ileden tonra Madrldde oldu"
Jan rumen teyid edllmektıedlr. 

Jtadrllın ı.er nı w.. 
lctıle laaliıade 

Parla, 8 (A.A..) - Pvie guete1erl· 
nln huauat muhabjderiain lladrldden 
fttdiltled haberlere .care, lladridde pd
detU eob1r muharebeleri t.tlamJfClf· 
Her n bir kale hallne çevrUa»ttii'. O.
eni P'~ko bucln bitin tehd llcal 

edecelini lmld etmektecllr. 
Dffer taraftan alınan bir habere ca· 

re, elçilerin en eıkitJ olan Şill bllytlk 
elçili, htıkUmet nezdinde bir d~ 
,.rak madrf.ddeW diplomltlann yerle
rinde bJmak lıtedllderbıi bildlrmlt " 
natyOnaliatler tehrl lfgal ederlerken re· 
hinelerin 81dtlrlllmemeti için tedbirler 
•lınmaum iatemiftir. 

.,. atlkandalcl Üpanyol elçiliil 
lcırallılc 6aynıjuu celcd 

Roma, 8 (A.A.) - Vatilrandaki 11-
panyot blyUk elçillltae ~ralbk Ucı i
le birlikte tan-kırmm bayrak çekilmlt 
n balkonda "OllalMDI huırlıldan ya· 
Pıhmttır· 

Gayda, CiomaJe d' !talla psetafnde 
Prankoa• •mantı111 bitin A91Upa 
ldUdlmetJtrl taraf~ tanmacatım 

SON DAKiKA: 

B. Metalmas 
Ati.-, a (A.A.} - At!Da Ajutaı 1 

bildiriyor ı 
Huya belediye relel, Blfbe'aıa B. 

lletabu için eöylediji "bot pldinb" 
nutkunda. Giridlilerin B. lletabal"m 
kıraluı idareeinde tatbikine ...-ııı 
milli proerama tempati ile takib 9ttik
lerini bfdetmit .. mtlttdlicl aızulan. 
nm Yunaniıtan için. • iJ1 ietikbell 
pinnek olduiWm WWinnlt ve netice 
olarak prid1Uerla tam mil.aaheretlerf· 
al temin eyle1aiftlr. 

B. lletakua eöyledlii nutukta, ço
culdupdaaberi ~ Giricll sl
pret etmek ietedilinl 'fi fabt buna 
ıf.iel .. 11yual IDlf~ 1İllDi 
oldupnu btJdlrerek demift'k ki: 

"- Bundan bllflra bir mani daha 
ftrdı. o da, büyllk hanfe1uinls olan 
büyilk adamla baldı veya ba1mıa olarak 
mulWlf kanaatte bulu0 ma1rhP.msdn". 
O bllyllk adamla evveli umiml blr 
dostlukla batb idim. Fakat toma ab
ftl Wd blribi~en ayırdı. O yap
dıkça lise bu kanaatimi bildirmek için 
buraya plmeJI dopu bulmadım. O, 6-
lllnce de hemen gelmek muvafık ol· 
umdı. Zira ben bu kahraman adaya ı,. .. 
rıt ve mllealemetin mUıbettlrl cı4arak 

sannetmekte ve Burgot hllkilmetlnla 
ya1nu li1ah saferine defil, aynı aman
da milli ordunun mümeaili olarak halk 
kitlelerine de dayandıfmı bildirmekte
dir. 

Franlco lıülcibfted lanlnacfllc nuP 
Parla, 8 (A.A..) - Franko bOlrilmee 

tinin hukulran taammaeı mneleai bü
kmda dün Paria aaWıiyettar mahfille
ri, bu meselede lladddin zaptından 

tonra bis bir defifiklilr olmıyacatmı. 
lnciltere ve P'ranaa hWcümetlerinin bu 
hutuıta tamamell mutabık oldukJannı, 
bununla beral.er kati bir kararm he
nlls verilmemit bulunduiunu bildir· 
mekte idiler. 

'•panyol ndanndald alınan 
gemileri delifdrillyor 

Bedin, a (A. A..) - l•panyol eula
rmdald alman harb gemileri defittJri
lecektir. Doyçland zırh111ınm yerine 
Nürenberı buvo.aörll, Köln kruvazörll
nfin yerin• Könipberı kruvazarl • 
ikinci filotillanm yerine de 3 inci fi· 
lotilla gelecektir. Bu filotilla Tiıer, 

Volf1 tltiı ve Jaguar deetroyerlerinden 
mUırekkeptir. A.lpiral pmlli olan Şer 
sırh1111 ite eonradaa deifttfrilecektir. 

Bülciiınea laınederi A.raıon' da 
ilerliyorlar. 

Banelon, 8 (A.. A..) - Retmen bU• 
dlrildiJlne ı&e, ldlklbnet lnarietled
nin Anpn cephesinin mahtelif IDID

tlıblann4ald itm hareketi dewm et
mektedir. HOkOmet kunetled AJmucı.. 
ftr'a iki ld1Clllletı'I uakta IMaJ_... 
dırlar .. Siern Aıbubien& ... ...._.,. 
le .aptetmfılerdir. ----· 

Habsburglar 
F~k~amantgiltl 

hareket edeeek 
Parll, 1 (A.A.) - Habeburı baneda· 

amm yaklnda iade ~ti bakkmdald 
pyialar O.serine, aaWıiyetli müflJhr, 
Jl'nnelnm ta ,... ldlg8k •• ...,,.._ 
hattı bareketiDe.,.... ~ 
dır. Bundla beraber, .,. qlar içinde 
bu huauata hiç bir clrlltme Ya1d obm
dıp pbi ldlçllk anlapm devletleri de 
Fransa nudinde bu huusta biç bir ı.. 
tebblste bulunmamlflardır. 

ALMANYA.'DAı 

B. Göbbeh B. Dlpert 
kabul etmemi§ 

Serlln. a (A..A..) - Alman ı.tlhLarat 
bllromnclan: 

B. Gabbele'ia B. Bôcre.1'1 b• ul et• 
mit oldup ~•beri yalandır. 

' 

Giı-it seyaba · 
1Jn1 ıue ,.bildirmek için celmft lltl-
1ordum. Bunu bugün yapabildim. Zi
ra 4 aiuatostanberi bltilıı Elenler hept 
miz pçmitin ayr.ıbkJarmı .Uerek " 
artık ya1nu yurda hizmet n ona en 1-
,ı latikl.ıl banrı...M lçİll ylflJOIU. 
.._u ...ıc. at veya ........ Olu 
tlerm pçm•tin blly6k phrelerini ba
trrlıyank onlardan yurdlarına yaptık
ları lıbmetle IDiltenalib bir hllrmetle 
bahledebilirler. itte bu tUretıe. bJııa. 
JDU1 Giride d--.ıojl ,.,....~ isin de
lil yalııa Wr ft tabi:m kabul etmu 
Yapaniıtanıa es:mmda olan Girld 1· 
sin ıeliyoram." 

B. lletaıma. buW'aa IOIW& PSD> 
tefe uyaaal aynbldana 4olardufu ı .. 
nalıktan " ba aynlıklann ~ 
tarafına i8tllam eCJildilindea, 4 aı... 
toetan "adili dnletln tee11it1Uade11 

büHtmlt " demiftir ld: 
_,. limcll deıolet bb.aat 11s kemU· 

nb, inl.a ,,. bbler lizln ananusu tatbllr 
edenlerdea bqb bir teJ defiliz. 

BU. keodlnl sorJa kabul ettlnaei 
lltlyen ıOel diktatör delflb .Slsden bl • 
se aid olmanın lltemiyonu. Bb tize aid 
bulunuyonu. 

litutyaya brp taamıza pçtiler. Enelki 
1-fta Scw,etJer, ltaıya. Almanya ve 
Porteldal bitaraflık Jraidelerinl ihW ile 
itham etmlflerdl. Bu devletler Sovyet 
ltbamıarina cevab verdikten IOJlra, tim-

İtalyan liderinin .azlerine cenb e
larak da Akdenizin lncUtere için ıa.. 1 

re dilfen vazife, kan akmıuna mahal 
kalmadan Irakla bu liyaat zorluklardan 
brtu1muım temenniden ibarettir. • " ııyaaal ibtirularm ebediyma bitti· 

Nutuk bitince halk USUD aJkıflarla 
muanaıın tesahlratta bulumDUftur• 
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Hulmk höşesi: 

ÇOCUK HUKUKU 
Denizlinin sayın saylavı ve !stan. 

bul Üniversitesi Hukuk Talebe Ku
rumu fahri bcışkanı Bay N. A. Küçü
ka hukukun bakir sahalarında tetkik· 
ler yapan bir meslekdaştır. O, kadın 
hukukundan sonra çocuk hukuku isimli 
eserini verdi. Bu iki mevzu da TUrk 
sosyal hayat:nı yakından ilgileyen var· 
lıklardır. Lisanımızda bu mevzulara 
taalluk eden tctlCikleri toplu bir hal
de ve tatmin edici bir şekilde bulmak 
ha}'hca müşküldür. 

Türk kadınına haklarını veren in
kılab rejimimiz çocuğa, onun varlığına 
ve o varlığın inkişafına amil olacak 
zaruri mevzuatı da tedvinden elbet ki 
uzak kalamazdı. Bu husustaki hare· 
ketler ve hamleler Necib Ali Küçüka 
nın son eserinde kamil bir surette 
tcsbi t edilmiştir. 

I. - Mukaddemedeki asil tevazua rağ· 
men eserde çocuğun hakları eski de· 
virlerden beri takib edilmiş ve teka
mül sebebleri güzel anlatılmıştır. 

Mevzuun ehemmiyeti ; eski zaman
larda dahi sosyetenin çocuklar rüşeym 
haline geldiği andan itibaren alakalan
mış bulunduğu isbat edilerek, tebarüz 
ettirilmiştir. Bu bahis kitabın ilk faslını 
teşkil eden "çocuk ve sosyete" kısmın
da derin bir tetkike tabi tutulmuştur. 
Bu hususta verilen tarihi mal\ımat da 
alaka ile okunmağa değer. 

Eserin ikinci faslında ise kasden 
çocuk düşürmek ve dÜJ?Ürtmek cürüm
leri tahlil edilmiştir. 

, Çocukların korunması için dev
let tarafından alınan kanuni tedbirler 
ayrı bir kısımda tetkik olunmuş ve 
çocuğun hayattaki inkişafmr takib e
debilmesi ve muvaffak olması için 
maddeten ve manen techizi lüzumu 
üzerinde durulmuıtur. Roma hukukun· 
daki "Patria potestos'' hakkının bu· 
gün artık devlete intikal etmiş bulu· 
nan vaziyeti ise görücü bir tezin or
taya atılması vasfını haizdir. 

II. - Suçlu çocukların ne tarzda 
muamele görmesi lazım geldiği keyfi· 
yeti hukukcuları tiddctle alakadar et· 
mi~ olan bir bahistir. 

Büyük hukukcu Ljaro•nun fikrine 
göre ~u dört kısrm çocuğun terbiye
sinin devlete aid olması .zaruridir : 

a) Bulunmuş yani maddeten terk 
edilmiş çocuklar ile yetim çocuklar. 

b) Ebeveyninin ahlaksu:lıklan ve 
sair sebebler dolayısiyle terbiyesi müm
kün olmayan yani ahlikan terkedilmif 
çocuklar. 

c) Serseri ve sail çocuklar, 
d) Serserilik ve saillikten başka cÜ· 

rüm irtikap eden çocuklar. 
Ceza kanunumuz 53 ve müteakib 

m.ddelerinde çocuğun cezai vaziyetini 
i~ediği cürümler bakımından tesbit et
miştir. Bu hükümler insanidir, tatmin 
kardır. 

Kezalik yeni ceza kanunumuzun ktz, 
lCadın ve erkek kaçırmağa müteallik 
kısımları da işbu eser dolayısiyle dik
katle okunmağa JSyıktır. 

111. Çocuğu bilhassa sosyeteyi yıp· 
tatan fuhş bakımından tetkik etmek 
ve onun bu itibarla himayesini sağ

lam esaslara bağlamak bir ulusun ge· 

Tefrika: No: 83 

Necib Ali Küçıika 'nm eseri 

Ieceği zaviyesinden çok mühimdir. 
Müellifin de tebarüz ettirdiği veç

hile dünyanın en eski kanunlarx olan 
Hitit ve Hamurabi kanunları zina e
denleri ölüm cezasiyle tehdit etmiştir. 
Buna rağmen fuhuş her devirde ala
bildiğine hükmünü sürmüştür. Bu hü
küm sürüş ne yazık ki masumlardan 
istifadeye kadar götürülmüş ve hattii 
bu vaziyetler bazı süfli ruhlar tarafın· 
dan orijinal olarak telakki edilmiştir. 
Çocuğun himayesi bakımından bu teh
likeli vaziyetin izalesi şüphesizki ka
nunlara aid bir vazifedir. Türk Ceza 
kanunu 435 inci ve müteakib madde
sinde bu himaye sistemini vazetmiş 
bulunmaktadır. 

IV. - Kanaatimce eserin en kuvvetli 
kısmını teşkil eden çocuk mahkemeleri 
bahsi sayın müellif tarafından cidden 
güzel bir surette tetkik edilmiştir. Ço
cuk mahkemeleri fikri ilk defa olarak 
Amerika'da 1867 senesinde çocuk ıs

lah mektebi tesisi suretiyle tatbik ha
line konulmuştur. Bu ıslahhanelere 

hocalar tayin edildi. 1907 tarihinde de 
çocuk mahkemeleri teşkil olundu. Bu 
mahkemelerde çocuğu terhib fikrinden 
ziyade terbiye etmek ülküsü mev
cuddur. 

V. - Çocuğun haklan : İslam hu· 
kuku, Yeni Türk hukuku, nesebin red
di, evlat edinme, iaşe ve terbiye mas
rafları, velayet hakkr, çocuğun mallan 

' nesebi sahih olmayan çocuk bakımla-
rından tetkike tabi tutulmuş ve faideli 
malı1mat verilmiştir. 

VI. - Çocuğu iş hayatında da takib 
eden Bay Necib Ali Küçüka dünya 
mevzuatını ve bizdeki kanunları ince
lemiştir. Bu incelemeler dolayısiyle 
çocuğa taalUk eden kanun metinleri 
etmemiş, müselsel fikir ve cümlelerle 
gayesine ulaşmıştır. 

VII. - Eser tetkik silsilesini gaib 
etmemiş, müselsil fikir ve cümlelerle 
gayesine ulaşmıştır. 

Eserin 90 mcı sayfasında "Rossel'
in fikrine atıfta bulunmasına rağmen 
Rossel'in eserindeki sahife adedinin 
zikredilmemesi ve fihristin unutulması 
gibi fazla ehemiyeti haiz olmayan bir i
ki nisyan noktası vardır. Fakat ben mü,. 

ellifin bu nisyarunx da mafuv ve hatta 
masum görüyorum : zira o, Türk in· 

\

• kılabının çocuğa verdiği ehernmiyte 
kendisini derin bir heyecanla bağla
mışbr. 

Dr. Münib Ha:yri ORGÜBLÜ 
~..-."1i0il..~ 

ULUS BİNASI 1Ç1N 
proje tanzimi 

ULUS gazetesini yeni ve geni§ 
hacimde basmak üzere Almanya'ya 
büyük bir Rotatif makinesi ve ıtro
tipi tesisatı ısmarlalımııtır. Bunların 
yerleıtirilmesi ve çinkografi atölye-
sinin geni!letilmeti için Ulus binaam· 
d!l esslı değifiklikler, bir kısım ilave
ler ve aynca depolar yapılacaktır. 
Buna aid projelerin hazırlanması 
ıçm mimarlamnızm müracaatını 
bekliyoruz. Tatbik edilen proje sahi· 
bi için mevcud şartname dahilinde 
bazı faydalar temin edilmiştir. Her 
gün 9 dan itibaren müracaat edilir. 

Yugoslav gazeteleri ve Türkiye 
Yugosl.av gazeteleri, Yugoslavya başvekili Dr. 11. Stoyatnioviç'in Ankarayı ziyareti mii.nasebe· 
ti~·le uzun yazılar neşretmekıe devam ediyorlar. iki memleket ara.~ındaki do:stluğun bii.yüklü
ğiinii ve :sağlamlığını tebarüz ettiren ve çok dostça bir dille yazılan bu makalelerde türk • 
yııgoslav miinasebetlerinin ne kadar mü~ı t!rek menfaatlere istinad ettiğini ı•e lıer iki taraf t;:a 
ne kadar bağlılıkla ileri gijtüriildiiğii anlatılmaktadır. 

Zağreb'te çıkan yarr resmi ''Novosti" 29 ilkte§rİn 1936 tarih- ile srkı rabıtalar sahibi olmasına sevketmiştir. Bu dü~ünce. 
li sayısında, biri ba!imakale olmak üzere, iki makale neşret • küçük itilafın diğer iki rüknü, yani, Yugoslavya ve Rom:ın• 
mektedir. Bu makalelerden birinde Yugoslavya ba~vekilinin ya, aynı 2amanda, balkan antantına da dahil bulunduğundan. 
dost ve müttefik memleketi resmen ziyaret maksadiyle An • yalnız Çekoslovakyaya aid değildir. 
kara'ya gittiği, bu ziy~retle Türkiye ile Yugoslavya arasında- Türkiye ve Yugoslavya arasmdaki münasebetler ve vazi• 
ki kalbi nıünasebetlerın tebarüz ettiği, müşterek sulh için yet iki memleketin, her iki memlekete de bir çok menfaat 
küçük itilaf ve Balkan antantı devletlerinin kendi aralarrnda- birliği ve bir çok müşterek tehlikeler doğuran, geopolitik v~· 
ki münasebetleri gittikçe sıkla,'itırdık/arı, maamafih Yugos- ziyetlcrinin mantıki neticesidir. Orta Avı upa ve Akdenız 
Javya ile Türkiye arasında mevcut münasebetlerin bu ziyaret hal ve şartlarının inkişafmdaki istikr:ırsı;ı:lık . ve bütün Avru• 
esnasında bilhasas kendini gösterdiği, türk ve yugo.dav mil - padaki kararsızlık, gerek k.üçük itilafta ve gerek balkan an• 
Jetlerinin biribı'rlerine karşı besledikleri dostluk ve sempati tantında müşterek menfaat sahibi olan bu iki devletin tama· 
duygularının iki millet arasında derin kökler saldığı, bu his- men sıkı münasebetlerde bulunmalarını amirdirler. Başveki· 
/erin artık 111ç bir hadise ve kuvvet tarafından s:ırsılamıyaca· limiz Dr. Stoyadinoviç'in Ankara ziyareti, bir nezaket hare
ğı, bu vaziyet dolayısiyle Balkan antantının dünya politikasın- keti ile politik vakaları tebarüz ettirmek maksadına matuf• 
da büyük bir rol oynadığı ve sulha nasıl hizmet edileceği hak- tur. Her iki memleketi alakadar eden bazı tezahürlerden son• 
kında büyük devletlere misal teşkil ettiği, Balkan devletleri a- ra sahsi temasların hususi bir ehemiyet ve mahiyeti vardır. 
rasındalci bu münasebetlerin temelirıin müteveffa Kıral Alek- Dr.' Stoyadinoviçin yolculuğunun başlıca gayesi Lulgar baş• 
sandr tarafwdan kurulduğu yazıldıktan sonra deniliyor ki: vekili ile de samimi temaslarda bulunacağı dolayısiyle daha 

" ... Yeni ve yeniden hayat bulmuş Türkiyenin muhterem şe- ziyade ehemiyetli olan bir hadisedir . ., 
fi olan büyük devlet adamı ve büyük asker, parlak reformatör § Oskıib'de çıkan "Var<ler'' 30 ilkteşrin 1936 tarihli sayt• 
ve önder Kemal Atatürk Kıral Aleksandr'm ortaya attığı fikri sında Yugoslavya başvekilinin Ankara seyahatine tahsis et• 
yalnız kendisine ve miJletine has olan bir hararet ve heye- tiği bir baş makalede Türkiye ile Yugoslavya arasında mev• 
can ile kabul etmiştir. cud dostluk ve ittifak münasebetlerinden samimi bir lisan ile 

Politik gayelerinin daha kolay ve daha seri bir surette bahsetmekte, türk ve yugoslav milletlerinin karşılıklı olarak 
tahakkuk edect>ği kanaatiyle Atatürk'ün lıükümeti. balkan an- birbirine karşı besledikleri, samimi ve derin saygı ve senıpa.tl 
tantına hiç oir kayıd ve şart serdetmeden girmiştir. Elde e- duygularının tebarüz ettirilmesi lazım geldiğini yazmakta ve 
dilen neticelerde bunu göstermiştir. Balkar. antantı, azası o- Türkiye ile Yugoslavya arasında mübrem bir ihtiyaç olan 
lan bütün devletlerin ve bütün balkan devletlerinin menfaat- dostluk ve ittifakın gayet metin esaslara dayandığını ve bi~ 
lerini himaye suretiyle hareket etmiş ve işlemiştir. Bu elbir· bir gfali ciheti olmadığım beyan etmektedir. 

. liğinin en büyük neticelerinden biri boğazlar meselesinin 
·11· § Yugoslavyada iktidar mevkiinde bulunan "yııgosl:ıv ra• Türkiyenin mı ı menfaatlerinin amir bulunduğu şekilde, 

· d hall di dikal birliği partisi'' nin resmi organı "Sanıouprava,, 29 ilk· 
Türkiye lehın 7 e Imesi olmuştur. te~rin 1936 tarihli sayısrnda (Balkan sulh ve tesanüdünün 

M. Stoyadinoviç, Türkiye milli bayramının kutlanması iki metin kalesi: Ankara ve Belgrad;) başlığı altında yazdı· 
esnasında balkan antantının tasdik edilmiş bulunan pTensip- ğı bir baş makalede diyor ki : 
lerini bir defa daha tebarüz ettirmek ve muhterem Atatürk 
ve büyük dostumuz Tevfik Rüştü Aras ile şahsi temaslarda ''Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüştü Aras'ın Belgrada 
bulunmak suretiyle türle ve yugoslav milletleri arasında m.ev- sık sık yaptığı dostane ziyaretler bu yüksek devlet adamım 
cud yürekten ve dostane münasebetleri derinleştiı-mek için memleketimizde çok tanınmış bir şahsiyet haline getirmiş• 
Ankaraya gitmiştir.,, tir. Onun, hatta, yalnız geçiş halinde ve her türlü karşılama 

Gene aynı gazete baş makalesi!Jde diyor ki : merasiminden ~ olarak Yugoslavya hükümet merkezinde 
"1934 senesinde Ralkan paktı vücuda getirildi. Balka.ı dev- görünmesi sempatik tesirler icra etmekte ve hariçten gele· 

letleri, beynelmilel vaziyetin gittikçe fena bir safhaya girdi- nin yabancı bir şahsiyet değil, kendi adamımız olduğu tesi· 
ğini ve balkanların bir kül olarak müşterek menfaatlerini ve rini yapmak.tadır. Halbuki tarafımızdan Ankaraya vaki olan 
müşterek çalrşma ml!tothırrnı ve h:ı"t mecı~lelttne hir tek ziyaretler, bizim bu gibi ziyaretlerde bulunmak arzusunda 
politika takib etmelerini icabettiren sebebler mevcud bulun- olmadığımızdan değil, Ankaranın Belgraddan oldukça uzak 
duğunu hissetmişlerdir. bulunmasında ve Cenevre ve Avrupaya giden yolun aksi bu-

Mütevaffa kıra) Alekı:andr ve Kemal Atatürk balkan dev- lunıı:w;ı gibi basit bir aebeb dolayısiyle azdır. Bu basit sebeb 
letlerinin bu suretle bir grup teşkil etmeleri için lazım olan saikasiyle Dr. Stoyadinovi~'in Ankaıayı resmi bir surette zi
muayyen esasları vazetmişlerdir. Balkan memleketlerinin yaret etmesine, yalnız, şahsi dostu ve kolleg'i Rüştü Arasa 
coğrafi vaziyetleri ve milletlerarası vaziyetten kendileri için karşı borçlu olduğu itina dolayısiyle değil, balkan antantında 
zuhura gelen müşterek meseleler balkan devletlerini balkan sıkı elbirliği ile bağlı bulunduğumuz Tüı·kiye ile aramızda 
politikasının başlıca amilleri haline getirmiştir. mevcud samimi dostluk münasebetlerinin tezahürü için bü-

Avrupanın garbindelri istikrarsızlık, büyük devltelerin yük bir ihtiyaç vardı. Buna yaradıcı büyük eserleri, suih se• 
takib ettikleri hattı hareketteki fevkalade deği~klikler ve ver ve dürbin görüşleri bütün takdirlere şayan olan bugün• 
politik gayelerindeki fevkalide çala.ki karşısında balkanlar kü müterakki Türkiyenin yaradıcısı ve şefi Kemal AtatürkÜJ 
bu değişikliklerin küçük ve büyük hamleleriyle kendisini fevkalade krymetli şahsiyetine karşı beslediğimiz derin say
de, bugün garb devletlerinin içinde çırpmdıkiarı fırtınaya gı duygularını da, derhal ilave etmemiz lazımdır. Dr. Stoya
karıştırmamaları için kenara çekilmiştir. dinoviçin Ankaraya icrasına borçlu bulunduğu bu ziyaret türk 

Ak~eniz emniyeti meselesi bir kaç senedenberi beynelmi· milli bayramının yıldönümii gibi güzel bir zamana tesadüf 
lel polıtika ruznamesine girmi~ bulunmaktadır. Kuvvetler etmektedir. En nihayet Yugoslavya başvekilinin bu seyahati, 
muvazenesi ve bunların istinad noktaları sarsılmakta ve Av- müteveffa kırahmız Birinci Aleksand.r'm Türkiyeye vaki o
rı_ıpa emniyetsizliğinin yeni bir çarpışma sahası olması teh- lan ziyareti ve Türkiye cumhur reisi ile şahsi konuşmaları ilo 
dı~ v~ tehlikesini göstermektedirler. Bu tehlikeler arefesinde başlıyan ve onun vefatından sonra Saltanat Naibi Prens Po
Turkıye. emniyetini temin i!lin boğazları tahkim etmek ve lun basiretkar idaresi altında devam eden sulhçu politikaya 
Karaden. izin giriş ve .. ıkış noktasının yegane hakimi olmak d h :ı uygun ur.,, 
mec u~ı~et~nde bulunduğ:ın~ ilan etti. Bu hususta Balkan pak- Jfakalede Tür1:iye ve Yugoslavyanın sulh politikası g;ı .. 
tı hakıkı lıır tecrübe geçırdı. Y~g?slavya ve Romanya türk 
davasını derhal kendi davaları gıbı kabul ettiler ve Yunanis· kt: dürüst bir ifade ile tebarüz ettirildikten sonra deniliyor• 
tan d~ ~~rüst bir vaziyet almaktan çekinmedi. Bu tarzı hare· 
ket. buyuk devletleri, yüz senedenberi bir Avrupe meselesi 
halınde bulunan boğazlar meselesinin tesviyesine aleyhtar 
hareket etmeleri hu:>usun<la ileri sürecek haldı sebeblerden 
mahrum bıraktı. 

Diğer taraftan Türkiye bünyesi itibariyle yalnız balkan
larda değil, balkanlara dayanan orta Avrupaya da iıaölıclır. 
Tabu amiller ve talıii yollar Türkiyeyi bütün küçük bitilaf 

" ••• Dahili hayatının bütün şubelerinde yenilenmiş ve 
ihya edilmiş bulunan müttefikimiz Türkiye dış politikasın• 
da da yeni yollarda yürümeğe ba~ıştır. Balkan ve billıas• 
sa balkan antantına dahil bulunan devletler ile birlikte 'für• 
kiye, her şeyden evvel, balkan paktı ~eıc;ive~i içinde muay• 
yen yolunda cesaret ve huzur ile yürüyen balkan!ann mena· 
fiini himaye ve vikaye ederek, bütün beynelmilel mesele!e• 
rin halline kemali faaliyetle iştirak etmektedir.,, 

BiLiNlVliYEN iNSAN 
kilerden çok başkadır. Birinciler ve ikinciler top
rağın kendine has izlerini taşırlar. Her köy hal-
kı kendi mahsulleriyle tegaddi ettikleri devirler
de, manzaraları, bir vilayetten diğerine, daha zi
yade tehalüf ederdi. 

lalaş.ması ve ferdin umumi faaliyetinin azalması 
suretinde tezahürler göstermektedir. Modern ha· 
yattaki muntazam itiyadların insanları azami 
inkişafa götürdüğü muhakkak değildir. Bizler, 
bu yaşayış tarzını ancak rahat ve zevkli olduğu 
için kabul etmiş bulunmaktayız. Bu tarz, mu
hakkak ki cedlerimizin ve endüstriyel medeni -
yetten henüz istifade etmemekte bulunan insan 
topluluklarının yaşayış tarzından büsbütün baş
kadır. Fakat onun en iyi yaşama şekli olduğun.: 
dan şüphelenebiliriz. 

ruşu değişir. Deveran cihazı ile kalb, kendilerin
den beklenen devamlı egzersislere alışkanlık 
peyda eder. Uzviyet de soğuğa karşı mukave
metli olur: iç muhitin hanıreti tanzim edici oluş .. 
larınm tekamülü dolayısiyle her ti.irlü hava ta .. 
havvüllerine karşı koyacak bir hale gelir. Dağ 
iklimiyle uzlaşın~ olan kimseler ovaya inince 
kanlan normalleşir; fak.at göğü~ kemiklerinin, 
ciğerlerinin, kalblerinin ve kan damarlarının a:ı 
havaya, soğukla mücadeleye ve hcrgün dağlara 
inip çıkmanın talebettiği inkıtasız gayrete inti
bak etmiş olmalarının izlerini daima taşırlar. De
vamlı bir adali faaliyet bile, kendi başına, uzvi" 
yetin daimi deği~ikliklerine sebebiyet verir. 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

lX 

intibak dolayısiyle vücudun ve ıuurun 
daimi değişiklikleri 

Vücudun ve şuurun daimi değişikliklerin
den bazılarını intibak tevlid etmektedir. Ve, mu
hit, kendi damgasını insana böylece vurmakta
dır. Muhit, genç süje'ler üzerinde izini uzun za
man brrakbğı takdirde bu iz, silinmez bir hal al
maktadır. Bu suretledir ki ferdde ve hatta ırkta 
yeni yeni bünyevi ve ziht görünüşler belirmek
tedir. İntaş plazması, yavaş yavaş muhitin tesi
ri altında kalıyor, denilebilir. Bu gibi değişiklik
ler tabii irsidir. Elbette ki ferd, iktisab etmiş ol-
duğu karakterleri kendinden sonraki nesillere 
nakletmez. Fakat iç mayileri, kozmik alemin 
keyfince, zaruri olarak tahavvüllere uğrar ve te
nasül höcreleri de iç muhitin bu değişiklikleri -
ne, diğerleri gibi intibak eder. Normnndiya · nın 
nebatları, hayvanları ve İnsanlan Brötanya'nm· 

Susuzluğa ve açlığa alışkanlık hayvanlarda 
sarih surette müşahede olunur. Arizona çölle • 
rindeki inekler üç dört gün su içmemeğe alışır

lar. Bir takmı köpekler ancak haftada iki kere 
yiyecek yiyerek. tombalak. ve sıhatte kalırlar. 

Nadir olarak su içen hayvanlar, çok su içmeği 
öğrenirler. Ve bunların nesicleri bol mikdarda 
suyu uzun zaman muhafaza etmeğe başlarlar. 
Açlığa maruz bırakılanlar iki veya üç günde bir 
fazlaca mikdarda yiyip haf tanın diğer günlerin
de oruç tutmağı adet ederler. Uyku da böyledir. 
Bir müddet uyumamağa veya az uyumağa ve 
sonra, bir zaman da çok uyumağa kendini alış -
tmnak kabildir. İfratlı surette yiyip içmeğe de 
intibak etmek kolaydır. Birçokları yiyebileceği 
kadar yemek yemeğe alıştıktan sonra faydasız ye-
re fazla yemeği itiyad eder ve sonra. bu adetin
den bir türlii vazgeçemez. T egaddide mübalaga
nm uzvi ve zihni neticelerinin neler olduğunu 
henüz bilmiyonız. Bildiğimiz yalruz şudur ki bu 
tarz besleniş, iskeletin hacminin ve boyunun foz. 

insan, yüksek rakrmlara kanının, deveran, 
teneffüs. iskelet ve adale sistemlerinin tahavvül 
etmesiyle alışabilir. Kırmızı kürevveler, baro ~ 
metre tnzyikinin azalışına, çoğalmak ımretiyle 

cevab verirler. Alışıklık süratle vuku bulur. 
Alp dağlarının tepelerine götürülmüş olan as

kerler, birkaç hafta içinde, alçak rakımlarciaki 
gibi faaliyetle yürür, tırmanır ve koşarlar. Aynı 
zamanda, cild, kann fazla aydınlığından kendi· 
ni kızarmak suretiyle korur. Göğüs kemik ve gö
ğüs adaleleri inkişaf eder. Yüksek dağlarda fa
al bir hayatla geçen bir kaç aydan sonra, adale • 
ler yürümenin ve kayalara çıkıp inmenin icab 
ettiği fazla cehde alışırlar. Vücudun şekli ve du-

Entelekti.iel say da böyledir. Çok devam et" 
miş bir zihni faaliyet, insan üzerine damgasını 
koyar. Bu şekil faaliyet, bugünkü terbiyenin 
mekanikliği iÇinde hemen hemen imkansızdır-

.Bunu, ateşli bir idealden ve öğrenmek irade" 
sinden ilham alan, Pasteur'ün ilk tiimizlerindcrı 
mürekkeb grupların benzerlerinde tahakkuk et• 
tirmek kabildir. \Velch'in, mesleğinin başlangı
crnda, Johns Hopkins üniversitesinde etrafıı>8 
toplamış olduğu gençler, bütün ömürlerine~ 
onun idaresi altında alışmış oldukları entelekt"' 
d disiplinle kuvvetlenip büyümüşlerdi. ) 

(Sonu var 
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Elişleri sergi~inden röportajlar: 4 

Teshihçilik ve Ağı.zlıliçilık sanatlarını 
modernlestireceli 

' 
bir teşkilat lazım 

Salış vitrini mi, müze mi? - Tosunun Halil usta neler anlatı
yor? - Bugünkü sanatın serma yesi: zeytin kökü. - Eski sanat· 
karlar şimdi ne ile meşguller? - Kavanozda turşu kurar gibi renk 

yapılıyor. - Kuka cevizi me mlekete girerse ..• - Teşkilat 
ve kollektif çalış manın faydalan 

Kırk senelik bir sanatkar: tesbihçı Tosunun HaiiJ Usta 

Tosun'un Halil usta hakikaten sa- bıçaklar da yapıyorum. Eğer iş1iyecek 
natm ustası cana yakın bir adam. İyi madde bulunursa şemsiye sapları, bas-
günler görmüş, kötü günler yaşamış, ton, ağızlık, pudralık gibi şeyler de ya-
seyyar sergi ile beraber kendi tabid parız. En mühim derdimiz işliyecek 
ile sanatı sayesinde 16 memleket do· m<i<lde bulamamaklığımızdır. Burada 
!aşmış ... güzel ve tatlı konuşuyor .. ser- gördüğünüz bu maddeler eskiden kal-
gide kendisine ayrılan köşenin yüksek ma ve elde nasılsa bulunmuş olanlar· 
bir yerine Atatürk'ün el yazısı takdir· dır. Bunlar evclce Bombay'dan, Hin-
namesini çerçeveletip asmış: distandan gelirdi. Şimdi gelmiyor. E-

- Başımda taç ettiğim bu takdir- limizde kala kala bir zeytin kökü kal· 
name benim kırk senelik sanat hayatı- dı. Boyuna onu işliyoruz. Bir de pele-
mın en Lüyük mükafatıdır. Atatürk senk var. Bu ela dışarclan gelir. En s;ok 
bunu bana seyyar sergide verdi. Dani- gemilere lazım bir maddedir. Bu se· 
marka'da, Kopenhag'da onu büyüttüm, beble kolay bulabiliyoruz. 
çerçevelettim yanımdan ve ba~ımdan - Memleketimizde zeytin kökün-
ayırmıyorum. den başka işlem.eğe uygun ağaç yok· 

Halil ustanın sanatı "tesbih~ilik"· mudur? 
tir. - Zengin ormanlarımız var. Sanat-

- Tesbihçilik deyip de geçmeyin, di· tan anlıyanlar bu ormanları gezecek 
yor. Şu camekana şöyle bir bakm .... bu olurlarsa Hindistandan gelen ağaçlara 
işin sanat değexin~ göstermeğe burada- benzer ve işlemeğe müsaid kökler, a· 
.ki biıkaç örnek kafi gelir. ğaçlar bulabilirler. Fakat kim gezecek? 

Hakikaten camekan bir satış vitri· Nasıl gezecek? Uzun iş bayım. 

ni değil bir güzel sanatlar müzesi kö· - Bu işle uğraşan kaç kişisiniz? 

fesi, gibi.. Burada anber, kehribar, - On, on beş kişiyiz. Fakat sanatı 
gergedan boynuzu, sandal, kaplan ağa- bilen birkaç yüz kişi, dediğim gibi iş-
er, yılan ağacı, hind gülü, pelesenk, liyecek ucuz madde bulamadıkların-

baga, fok balığı dişi (Naka), Mors ba- dan, pahahlarınr da almağa güçleri 
lğmın dişi (som balık dişi), öd ağacı, yetmediğinden dondurmacılık, limona-
Kuka, zeytin kökü tesbihler güzel bir tacrlık, muhallebicilik yapıyorlar. Bun-
ahenk içinde biribirledne karışmış.... lan tekrar sanata döndiiırınek ve bu 
İçlerinde yüksek değerlileri kutulara yüzden birçok çırak yetiştirerek yüz-
yerleştirilmiş.. aralarına yapıldıkları lerce eve geçim yolul'lu açmak hiç de 
ınaddeler işlenmemiş olarak konulmuş, güs; bir şey değil 1 ı 
fizerlerinde cinslerini gösteren etiket· - Nasıl? 
ier var. 

- Evet .. tesbihçililr deyip geçme
yin. Bu sanat bir zamauiar binlerce 
kişiyi geçindiriyormuş. Düşünün bir 
kare o devirleri .. zengininden fakirine 
]radar herkes mutlak bir tesbih sahibi 
idi. Üzerinde aylarca çalışarak :yaptı
'ğrmrz anber, keh,ribar, gergedan boy
nuzu tesbihleri altın paı·a zamanında 

on liraya, yirmi liraya sattığımız olur
du. Börle çok pahalr satılanlardan çok 
para kazandığtmızı sanmayın. Pahalı

lık, işlediğimiz maddelerin kendi yük
sek kıymetlerinden gelirdi. Yoksa bi
zim işçiliğimiz, döktüı;ümüz göz nuru
nu ancak karşılayacak bir para kaza
nırdı, fazla değil. 

- Yalnız tesbih mi yapıyorsun? 

- Ekseriyetle tesbih üzerine işli-

yorum. Kalem sapları, kitab kesecek 

- Kuka cevizi denilen Hindistan
dan gelir bir madde vardır. Çok güzel, 
içinden natürel işlemeli, işçiliği kolay 
bir maddedir. Mükemmel hokka ta-

kımlau, çok zarif pudralıklar, biblo
lar, kolyeler, modern birçok süs eşya
ları yapılır. Bu Kuka cevizini biz e
velce okkasını 50 kuruşa alırdık, ne-
dense şimdi gelmez oldu. Eğer memle
kete kuka girecek olursa dediğim gibi 
bu yüzden pek çok kişi geçinir. 

- Çırak yetiştiriyor musun? 
- Ne gezer .. Kendi oğlum da bu 

işin sanatkarrdır. o da şimdi koltuk
çuluk yapıyor. Çırak yetiştirmekten 

ziyade yetişmiş ustaları tekrar sanata 
sevkedebilecek çareler bulunsa daha 
iyi olur. 

- Seyyar sergi ile Avrupayı dolaş
tığını söyliyorsun .. Yabancılar bu işle-

Sayısz a:zalan sanatHrlard u: ağrzlıkçr Nuri Usta 
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Gündelik 

ZİRAAT BANKASI KANUNU 

ANKARA 
ÖGLE NEŞRİYATI: 

Saat 
12,30 • 12,50 Plak: Halk şarkıları 
12,50 • 13,00 Dahili ve harici haberler 
13,00 • 13,30 Plak: Hafif musiki 

AKŞAM NEŞR1Y ATI: 
19,00 • 20,00 Türk musikisi ve halk 

şarkıları. 

20,00 - 20,20 İngilizce dersi: (Azime 
İpek). 

20,20 • 21,10 Studyo salon orkestrası: 
1 - L' Arlesienne I. Or· 
chestresuite zu A. Dau· 
dets. gleichnamigen Dra
ma G. Bizet· 
A) Prelude: 
B) Menuett: 
C) Adagietto: 
Ç) Carillon: 
D) Pastoralre: 
E) Intermezzo: 
F) Menuett: 
G) Farandole: 

21,10 - 21,30 Plak: Dans musikisi, 
21,30 • 21,55 Ajans haberleri, 
21,55 • 22,00 Yarınki program ve İs· 

tiklal Marşı. 

İSTANBUL 
ÖGLE NEŞR1YATI: 

12,30 Plakla türk musikisi, 
12,50 Havadis, 
13,05 Plakla hafif müzik. 
13,25 - 14,00 Muhtelif plak neşriyatı. 

AKŞAM NEŞR!Y ATI: 

18,30 Plakla dans musikisi. 
19,30 Çocuklara masal 1. ?Galib tara· 

.fından. 

20,00 Rifat ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk şarkıları • 

20,30 Safiye ve arkadaşları tarafından 
türk musikisi ve halk prkılarr. 

21,00 Orkestra. 
1 - Suppe: (Erkeksiz 10 kız) 
uvertür. 

2 - Tchaikowsky: ( Onejin) vals 

3 - Mendelsohn (Bir yaz gecesi 
J"iiyası) • 

4 - Gabriel • Marie: (Melodi). 

5 - Drigo: (Ai:lekenin milyon· 

ları). 

6 - Kalman: (Sirk Prensesi) 

op~retinden parçalar. 

7 - Seide: (Düğün alayı) En· 

termezzo. 

22,00 Pıikla sololar. 

22,30 Ajans ve borsa haberleri. 
23,00 Son. 

(Başı 1. ı"nci sayfada) 
ta eksik ve cılız vasıtalarla aile· 
&İyle birlikte çalıtarak kıt kanaat 
geçinen küçük çiftçi te.ıru ediyor. 
Memleketin nufus ve nesil kudre
ti, finans kaynakları bakımından 
en esaslı unsunı olan, devletin 
sosyal, sosyal ve ekonomik poli
tili:alarında hükmü olan bu kütle
yi hususi bir itinaya tabi tubnak 
kadar fay.dalı ve 2aruri ne olabi
lir? 

Zirai gelirinin kifayetsizliği
ne, emeğinin verimsizliğine kat
lanarak, ziraat ve istihsal vasıta
larını genişletmek ve yeniJeştir
mekten de feragat eden bu feda
kar kütleyi koJlamak, cumhuriyet 
rejimi için, şüphe yok ki, kutsal 
bir vazifedir. 

Fakat hu, hiç bir zaman orta 
ve büyük itletmelerin reddi, inka
rı hatta ihmali demek olamaz. Ka
nunun ruhu, umumi olarak istih
sali artırmak, iyileştirmek ve yük
seltmektir; bunda, orta ve büyük 
çiftçinin payı elbetteki vardır ve 
büyüktür: Kanunda bunların gerek 
istihsal gerekse iyileştirme ve ve
rimlendirme kredileri ihtiyaçları
na büyük bir ehemiyet verilmit
tir. Ancak bu işletmelerin ekono
mile mahiyeti küçük çiftçilerin
kinden farklıdll' ve daha ziyade 
ticaridir. Bütün istihsal unsurları 
bir para sarf mı istilzam eden bu iş
letmeler, ulusal ekonomide ancak 
verimli ve kurtarımlı olmakla yer 
bulabilir. Teknik ve ekonomik 
şartları müsaadesiz olup daima 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE: 

Denizciler grevi yüzünden vazi
yet vahimleşiyor 

Honolülii, 8 (A.A.) - Royter·dcn: 
Deniz grevi üzerine vaziyet vahlmleş· 
mektedir. 

6000 yolcu yoluna devam edememek· 
tedir. Bunların çoğunun fazla bekleme· 
ye müsaid parası yoktur. 

Yiyecek fian artmaktadır. 

SOVYETLER BIRLICl'NDE: 

Bir tayyare kazası 
Moskova, 8 (A.A.) - Königsberg i

le Moskova arasında hava seferlerini te· 
min eden rus - alınan sosyetesinin bir 
tayyaresi Moskova'ya 90 kilometre u
zaklıkta düşmüş ve içinde bulunan pilot 
Kobzef'le makinist Evdokimof ve ikisi 
japon ve beşi sovyet vatandaşx olmak ü. 

l zere yedi kişi ölmüştür. 

==========: ================================================== 
re alaka gösteriyorlar mı? 

_ Çok gösteriyorlar. Natürel oldu· 
ğundan ve werinde el emeği, göz nuru 
bulunduğundan bizim işlerimiz yaban
cılan çok alakalandırıyor, auni kompo
zisyonlara bakmıyorlar bile. Hem ne
den baksınlar, öylelerinin onlarda en
vaı ve mükemmeli var. 

Camekanda, zarif bir kutuya yer
leştirilmiş yeşil bir tesbihi gösterdim: 

- Bu rengi nasd veriyorsun? 

- Bayım, dedi, bu renk öyle boya 
ile filan değildir. Bakır tozunu, yoğur
du, sirkeyi karıştırır, bir kavanoza dö
keriz. İçine de tesbihi kor, ağzını ka· 
patırız. Kırk gün sonra kavanozu aç· 
tığımız zaman bu gi.ızel / rengi alır. 
Sonra yukarda, vitrinde bir tesbihim 
var. 150 lira kıymet koydular. Ben bu 
tesbihi üç ayda bitirdim. Mors balığı 
dişinden yaprlmı§tır. 1şlemeğe başla· 

dığım zaman 100 gramdı, yapıldıktan 

sonra 25 gram kaldı. Bunun bir eşini 
bir antikacıya gene 150 liraya vermiş
tim. Antikacı onu gözümün önünde bir 
arnerikalıya 350 dolara sattı. 

Ağızlıkçı Nuri usıa ııe diyor? 
Tosunun Halil ustanın yanı başındaki 

ağızlıkçz Nuri usta da kuka cevizinin 
memlekete girmesi hususunda aynı fi
kirde .• 

- Eğer, diyor, kuka memlekete gi
recek olursa neler yapmayız. Bilhassa 
şık biblolar, kol, pa1to, manto düğme
leri bu madde iJe çok güzel ve kolay 
yapılır. Kuka bizim sanatımıza yeni
den can verecek bir maddedir. İstan
bulda ağızlkçılrkla geçinen 20 - 25 sa
natkar var. Biz yaptığımız işleri ya 
dükkanlara veririz ve yahut kavaf de
diğimiz gezici esnaflar vasıtasiyle sat
tırırız. Eğer kuvvetli bir teşkilat bizi 
birleştirirse ve işliyebileceğimiz mad· 
deleri ucuz temin edebilirsek işimizin 
hududunu. elbette ki çok genişletebili· 
riz. 

*** 
Ağızlıkçı Nuri ustanın bu son söz

leri yabana atılacak sözler değildi. Kü
çüle fabrika sahibi B. Hayrettin, tes
bihçi Tosun'un Halil ve Nuri ustanın 
işleri gibi hemen hemen aynı tarzda 
işlenen biribirine yakın sanat çeşidle-

- Komşu islam memleketlerinden rini birleştirerek, her biri bir köşeye 
sipariş abr mısınız? dağılmış, başka işlerle uğraşan sanat 

Halil usta birden doğruldu: erbabını bir araya toplıyara.k kollek-

- Ha .. Çok mühim bir noktaya do· tif bir çalışma ile bu sanatın kalkın-

kundunuz. Biz eskiden Buharaya, Ci- masını temin etmek güç bir şey olma-
deye, Yemene, Irana, Afgana, hatta sa gerek. İşini modernleştiren B. Hay-
Mıszra yüz binlerce liralık tesbih sa- rettin de Halil ve Nuri ustalar gibi a-
tardık. Şimdi satamıyoruz. ğzziık yapıyor, tesbihten farklı olmı-

- Neden? yan kolyeler yapıyor, biblolar, pudra-

- Çünkü buralardan hep kuka ve lıklar yapıyor. Halil ve Nuri ustalar da 

d · h. a· b"h · · l E~ b bunları yapabileceklerini söyliyorlar 
emır ın ı tes ı ıstıyor ar. ger u d ~ ~ • . 

ve yapmanrn ogru olacagına kanıdır-
maddeler memleketimize girerse gene ]er. Esasta anlaşıldıktan sonra tefer-

canlanrrız. Ve tesbih, ihracat mallan a- ~rüatta birleşmek h.em kolay hem de 
rasma pekala girer. faydalı olacaktır. 

açdda işleyen ve bu suretle milli 
serveti kemiren teşebbüslerin fayda
sından ziyade zaran olur. Bu itibarla 
orta ve büyük işlebnelerin kredi is-
teklerini büyük bir dikkatle ve ihti .. 
yatla karşılamak ve incelemek zanı .. 
reti vardır. Nihayet bunlarm gerek 
umumi istihsal miktarındaki payla • 
n, gerekse memleket nufusundaki 
ebemiyetleri zirai kredi kaynakları
nın tevziinde göz önünde tutulacak 
bir esastır. 

Zirai krediyi rasyonel ve ulusal 
esaslara bağlamayı güden yeni ka • 
nunda bütün bunların yer tutmama
sı büyük bir hata olurdu. Bu hata 
işlenmemiştir; zirai kredinin mana .. 
sı, tekabül ettiği ihtiyaçlar itibarivle 
nevileri, tatbik şekilleri ve vadeleri ta· 
yin edilmiş, kredi kaynaklarının çift .. 
çi gruplan ve istihsal, ihtiyaç nevile
ri itibariyle dağılışı prensipleri düşü· 
nülmüş ve bu suretle etraflı bir eser 
vücude getirilmiştir. 

Ziraat Banka.mm rolü, dar manı 
smda bir zirai kredi müessesesinin 
rolü olmaktan ibaret değildir. Proje 
Bankaya zirai krediyi tensik etmek, 
çiftçiyi kredi ve aabt itlerinde Koo
peratif yoluyla teıkilatlandırmak, 
mahsullerin sab~ ve sürümünü kol
lamak ve kolaylatbrmak cihetinden 
vazife ve salahiyetler vermit, ziraab 
ve i.st.ihsali verimlendirmek, memle.. 
kette yeni ifletmeler yaratmak, top
rak ulahı yapmak, zirai endüstri te
ıebbüslerini kurmak ve kollamak 
hususlarında geniş çahşma imkinla
n hazırlamIJta. 

**:ı-: 

FRANSA'DA: 

B. Latur~un azli etrafında 
Paris, 8 (A.A.) - Demokrat birliği 

kongresi, B. Latur'un l 937 sergisi umu
mi komiser muavinliğinden azlini protes
to eden bir takrir kabul etmiştir. Bu tak· 
rirde hükümet, fikir hüriyetine tecavüz 
etmekle ittiham edilmektedir. 

Bakanlar toplantısında konuşu~ 
lan işler 

Paris, 8 (A.A.) - Dün BB. BlUDI 
Şotan Delboa ve Daladye'nin iştirakiyle 
yapılan bakanlar toplantısında milli mü. 
dafaa meseleleri ve ezcümle Belçikanın 
bitaraflığı üzerine, fransanm orta ve 
doğu avrupadaki taahhüdlerine uygun 
olarak alınması muhtemel tedbirleri tetı 
kik etmiştir. 

B. Delhos dış vaziyeti anlatacak 
Paris, 8 (A.A.) - Han.ciye bakanı 

B. Dc:lbos önümüzdeki cuma günü se
nato hariciye encümeninde milletler a• 
rası vaziyeti hakkında mühim beyanatta 
bul unacaktrr. 

Sosyalist milli konseyinin 
toplantısı 

Paris, 8 (A.A.) - Sosyalist milli kon• 
seyi bugün gizli bir toplantı yapmıştır~ 
Toplantıda B. Blum'un bir nutuk söyle· 
yeceği ve Torez'in hücumlarından da 
bahsedeceği bildirilmektedir. 

IUsa dı~ haberler 
• Tiran - Kabine istifa etmiştir. 
* Londra, - Yeni Londra belediye 

reisi Sir Corc Broadbric bugün vazifesi
ne başlamıştır. 

* Londra, - Büyük amiral Kelli'nin 
naşi bugün büyük merasimle Portsmuth 
açıklarında denize atılmıştır. 

•Roma, - B. Ciano, Romanya, A'. 
...usturya Te Yurumffr.!n elçfleri ile mü. 
badelelere ve tediyata müteallik ticaret 
anlaşmalarını imza etmiştir. 

FILlsnN'DE: 

Arab asilerinin reisi 
Bağdada gitti 

Londra, 8 (A.A.) - Filistindeki a
rab asilerinin reisi Fevzi Bey Bağdada 
gelmiştir. İngiliz gazeteleri bu adama 
"1 numaralı devlet düşmanr., ismini veo 
mekte idiler. Buna rağmen ihtilafın mu• 
vakkaten halli üzerine İngilizler hare
ketine mani olmamışlardır. 

IGralık Daire 
Yenişehir Dcmirtepe Afgan 

sefareti karşısı Orunç sokak No. 
4. Fevkalade manzara.. Büyük 
bahçe içinde "6'' oda ayrıca biz· 
metçi odası. Büyük balkon ve 
taraça ve dolaplar her türlü kon· 
forlu. Telefon: 2013 2-5345 
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DONKü SPOR HAREKETLERi 
At yarışlarının altıncı haftası çok güzel geçti 

Ankaradaki lik maçlarında l\ıluhafızgücü Denıirsporuoı Ank.ara 
gücü Çanl\.ayayı yendi; bisiklet müsabakaları yapıldı 

Yarış ve ıslah encümeninin hazırla. 
dığı sonbahar at yarışlarının altıncısı 

dün hipodromda yapıldı. Başta Ba~ba
kanımız İsmet İnönü olduğu halde Adli
ye, hariciye, maarif. ziraat vekillerimi.: 
Şükrü Saracoğlu, Tevfik Rüştü Aras, 
Saffet Arıkan, Muhlis Erkmen ve daha 
bir çok tanınmış zevat hipodroma gele
rek yarışları takib etmişlerdir. 

Alan, geçen haftalara nazaran daha 
kalabalıktı. Koşular programa göre inti
zamla yapıldı. 

1200 metrelik bu koşuya B. Salih 
Temelin Taş.pınarı (kilo : 58, binici: 
Davud), gene B. Salih Temelin Girgini 
(kilo: 58, binici: Bayram) B. Fevzi Lüt· 
finin Şehrazadı (kilo: 56,5, binici: Fi
lips) girdiler. 

1. 19 dakiada Girgin birinci, T~wınar 

ikinci, Şehrazad üçüncü geldi. 
Ganyanlar yüz otuzar kuruştu. 

Di>rdiincii koşu 
Döı-t ve daha yukarı yaştak~ yerli, ya-

Sonbahar at koşu farında seyirciler 

Birinci koşu (Orman Çif ıliği ı 
koşusu) (handikap) 

Uç yaşındaki yerli yarım kan İngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsustu. İkrami
yesi 445 lira idi. Birinciye 345 liradan 
maada bu koşuya giren hayvanlar için 
verilen dühuliye ücretlerinin mecmuu, 
ikinciye, 7 5, üçüncüye 25 lira verildi. 

1800 metrelik bu koşuya mareşal 

Fevzi Çakmak'ın Bayburdu (kilo: 63, 
binici Filips), B. Salih Temelin Gülizan 
(Kilo: 61, binici: Bayram), B. Halim 
Saidin Tacmahal'ı (Kilo: 59, binici: Hor
vat), B. Ahmedin Andranbudin'i (Kilo 

58, Birinci: Kamil) , B. Kazımın Kontesi 

(Kilo: 57, binici Davud), B. Musarun 
Sillek'i (Kilo: 52, Binici: Mustafa) gir
diler. 

Bayburd 2.07 dakikada birinci, And
ranbudin ikinci, Gülizar üçüncü geldi. 

Bu koşunun ganyanı 180, plaseler 
150 ve 250 kuruştu. 

1 kinci koşu (handikap) 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İkra. 
miyesi 300 lira idi. Birinciye 225, ikin
ciye 55, üçüncüye 20 lira verildi. -

2400 metrelik bu koşuya B. Akifin 
Betyar'ı (kilo: 62, binici: Davud) B. 
Halim Saidin Sund and Air'i (kilo: 61, 
binici: Horvat) B. Salih Temelin Mar
kizi (kilo: 56, binici: Bayram) B. Salih 
Temelin Önüsar'ı (kilo: 50, binici: Ali) 
girdiler. 

Sund and Air 2.44 dakikada birinci 
Betyar ikinci, Önüsar üçüncü geldi. G~
yan 400, plaseler 130 ve 120 kuruştu. 

lh,;iincü koşu 
İki yaşında ve koşu kazanmamış ha

lis kan İngiliz erkek ve dişi taylara mah
eustu. İkramiyesi 400 lira idi. Birinciye 
300 liradan maada bu koşuya giren hay
vanlar içir, verilen duhuliye ücretlerinin 
mecmlı•1, ikinciye 7 5, üçüncüye 25 lira 
veriiıli. 

rım kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 470 lira idi. Birinciye 370, 
ikinciye 7 S, üçüncüye 25 lira verildi. 

2600 metrelik bu koşuya B. Şabanın 
Bozkurdu (kilo: 58, binici: Hakkı), B. 
Kivandik'in Ceylanı (kilo: 56,5, binici: 
Pol), B. Salih Temelin Alemdarı (kilo: 
56, binici : Bayram), B. Halimin Bora
sı (kilo: 56, binici: Sandor). B. Ahmed 
Fahrinin Semirasimi {kilo: 54.5, binici: 
Davud) girdiler. 

Alemdar 3.06 dakikada birinci, Cey
lan ikinci, Bora üçüncü oldu. 

Ganyan l 4Cı, plaseler 140 ve 130 ku
ruştu. 

Beşinci koşu: 
Uç yaşındaki yerli, yarın kan arab 

ve halis kan arab erkek ve dişi taylara 
mahsustu. İkramiyesi 210 lira idi. Bi
rinciye 140, ikinciye 50, üçüncüye 20 li
ra verildi. 

1600 metrelik bu koşuya B. İsmailin 
İkbali kilo: 56, binici: Davud) B. Zey
nel'in Çakalı (kilo: 56, binici: Hakkı), 
B. Fevzi Lütfinin Öncüsü (kilo: 56, bi
nici: Pol). B. Ahmed Atman'm Paya
zası (kilo: 54.5, binici: Filips) girdiler. 

Öncü iki dakikada birinci, Payaza i
kinci, Çakal üçüncü geldi. 

Gdnyan 130, plaseler 110 ve 120 ku
ruştu. 

Çifte bahislerde birinci ve ikinci ko
şulara oynayanlar 7 .60 ve dördüncü be
şinci ko!ukra oynayanlar 4,90 lira ka
zandılar. 

Lik maç'arı 
A Taktır.tan arasında lik maçları dün 

başladı. Hava güzel olduğundan, bilhas
sa Ankara gücü alanına, çok seyirci top
lanmıştı. Programa göre oynanması la
zım olan maçlardan ikisi yapılamadı. 

Demir spor - Muhafız gücü maçıru 6 - 1 
Muhafız gücü, Ankara gücü - Çankaya 
maçını 2 - 1 Ankara gücü kazandı. 

Bunlan sırasiyle yazıyoruz: 
Muhafız gücü sahasında: 

tilnkü bisiklet yarrşrnr kazananlar: Nııri Kuş (1. ci), Nuri (2. ci), Yakup (3. cü.) 

İlk oyun D emir spor - Muhafız gücü 
arasında idi. B ir inci devresi 2 _ O biten 
bu maçı Muhafız gücü kolaylıkli\ b • 1 
gibi güzel bir netice ile kazandı. 

İkinci maçı Altın ordu - Kırıkkale 

gücü yapacaktı. Kırıkkaleliler gelmedik
leriı.dcn Altın ordu hükmen galib sayıl

::h. 
Ankara gücü alanında: 
Güvenç spro - Gençler birliği maçı . 

Güvenç sporlular gelmediklerinden oy
nanamadı. Gençler kendi aralarında ek
zersiz yaptılar. 

!kinci maç, g ün ün, hattc1 mevsimin 
en müh:m karşıla'?malarından biri idi. 
Ankara g ücü - Çankaya arasında olan bu 
maç birincil ik ü zerinde müessir olduğu 
gibi, s porcular eırasmda dedi kodusu de
vam edegelen ·'Milli küme" meselesi ile 
de alii kadardı. Çünkü, birinci devrc:le bi
rinci ve ikinci olan takımların milli kü
mey e ayrılacakları söylenmektedir. 

H er iki kulübün de bu karşılaşmaya 
lüzumu kadar ehemiyet verdikleri görü
lüyordu. Takımlarını en iyi denilebile
cek şu şekil-Je kurmuşlc.rdı: 

Ankara gücü - Osman, Ali Rıza, 
Salih. Musa. Semih, Enver, Nü r.het Bi 
lal, Yaşar, Fahri, Hamdi. 

Çankaya: - Vensan Hayrullah. Fu
ad, Gazi, Kamil, Nihad, Mustafa, Ömer, 
l"ethi, Hilmi, Öıner. 

Hakem futbol federa:;vonu azasın· 
dan B. Kemal HaliıLdi. 

Ankaragücü - Çankaya maçından 
bir enstantane 

İlk gol sekizinci dakikada oldu. Ya
şar, sağ taraftan havadan gelen topa ba
şiyle dokundu. Çankaya kalecisi topu 
tuttuğu halde elinden kaçırdı, gol oldu. 

On yedinci dakikada da bir ceza vu
ruşundan sonra gene kalecinin hatası 
yüzünden Ankara güdüler ikinci golle
rini yaptılar. 

Çankayalılar ancak 48 inci dakikada 
bir gol çıkarabildiler. Mustafa geriden 
aldığı bir pası çok güzel sürdü ve yer
den ortaladı. Topa yetişen Fethi Çanka
yanın ilk ve son golünü attı. 

Birinci devrenin ilk dakikalarında L 
ki taraf da mütereddid idi. On dakika i
çinde Çankaya aleyhine olan gol oyu.ıun 
cer~yanım değiştirdi. Ankara güçlüler 

bir üstünlük tesis ettiler. Bu sırada güç
lüler bir kaç da gol fırsatı kaçırdılar. 
Yaşar, Nüzhet ne kadar iyi idise!er for
ved hattının diğer oyuncuları o kadar o
yunu bozuyorlardı. 

Devrenin son on dakikasında Çanka
yalılar açıldılar. O zamana kadar ayağı
na gelen her pası taca kaçıran Mustafa 
iyi oynamağa başladı. Sağ tarrfiyle işle
meğe alışan Çankaya forvedi de ahengi
ni buldu. Nitekim gol da bu sayede ya
pıldı. 

İkinci devrede de yarım saat içinde 
her iki tarafın aknılan birbirini takib et
ti. Fakat Çankaya le~ine kaydedilebile
cek bir üstünlük göze çarptı. 

Oyunun sonlanna doğru iki takımın 
ilerleyiş ve müdafaasında da insicam bo
zuldu. İki taraf oyuncuları da topa rast 
gele vurmağa başladılar ve pek tabii o-
larak gol çıkaramadılar. 1 

Dün, kendisinden Ankara hakemleri
ne örnek olmasını beklediğimiz B. Ke-

mal Halim, galiba ekzersi.oi olmadığı i
çin, oyunun seyrini yakından takib ede-

' medi. Bir çok akınları "Ofsayd" diye 
kesti. Bir de kendisini favullerde çok 
hassas gördüğümüz halde, bazen çok ba
riz ve görülmemesine imkan olmıyan 

sertlikleri cezalandırmadı. 

Ankara güçlü bisikletçiler 
Dii.n kendi aralarında bir 

yarış yaptılar 
Ankara güçlü bisikletçilerinin kendi 

aralarında hazırladıklarım haber verdi
ğimiz bisiklet yarışı dün sabah saat 9.30 
da yapıldı. 

Yarış çiftlik üstü yolundan Etimesu
da gidilerek Sincanköye geçilmek ve o
radan ~kköprü yoluyla Ulus mey-Jaru
na geçilmek suretiyle yapıldı. 

Erdoğan 7 5 dakikada birinci, Seyfi 
ikinci, Alaaddin üçüncü geldiler. 

Genç Ankara güçlüleri muvaffakiyet
lerinden dolayı tebrik ederiz. 

Gençler arasında 
Mıntaka bi.~iklet siirat birinciliği 

Ankara bölgesi bisiklet ajanlığı, dün 
gençler arasında bölge sürat bi rinciliği

ni yaptı . . 
Yarışa beş genç koşucu iştirak etti. 

Neticede, geçen haftanın mukavemet bi
rincisi Güvenç spordan Nuri Kuş birin
ci, Demir spordan Yakub ikinci ve Gü
venç spordan Nuri üçüncü geldiler. 

Bu kış ajanlıkça yapılacak teşvik mü
sabakaları haricinde, şehrimizin tanın

mış müesseselerinden bazıları, derece a
lacaklara hediyeler vermek suretiyle ge
rek mektebliler ve gerekse kulüb men. 
subları arasında ajanlığın nezareti altın
da yarışlar tertib edeceği haber alınmış
tır. 

Gençlerin bu yarışlara şimdiden ha
zırlanmalannı tavsiye eder, kendilerine 
muvaffakiyetler temenni ederiz. 

İstanbul, 8 (A.A.) - İstanbul futbol 
şampiyonası maçlarına bugün şehrin 

muhtelif sahalarında devam edildi. Ha
va güneşli ve rüzgarsızdı. 

Tnk.ffinı sahasında -
Günün ilk maçım ikinci kümeden Al

tın ordu ve Kara gümrük takımları oy
nadılar. Bu maç daha düzgün oynayan 
Altın ordunun 3 - 1 galibiyetiyle bitti. 

İkinci maçı birinci kümeden Beykoz 
ve Anadolu takımları oynadılar. Bida
yette iki takınun kuvvetleri arasında bir 
muvazene görünüyordu. Fakat Beykoz_ 
lular ağır basmakta ve hakimiyeti ele 
geçirmekte gecikmediler ve bu üstünlü
ğü oyunun sonuna kadar devam ettire
rek maçı 4 - 1 kazandılar. 

Sonuncu maç Güneş ve Topkapı ta
kımları arasmdaydı. Baştan nihayete ka
dar güzel oynayan güneşliler bu maçı 
6 - O gibi bir neticeye bağlamaya muvaf
fak oldular. 

F enerbalıçe stadında 
İlk müsabaka ikinci kümeden Ana. 

doluhisarla Galata Gençler birliği arasın
da oynandı. Anadoluhisarlılar bu maçı 
2 - 1 kazandılar. 

İkinci maç birinci kümeden Süleyma
niye • Hilal takımları arasında yapıldı. 
Süleymaniyelilerin daha düzgün oyna
dıktan ve rakib takıma karşı ağır bastık
ları görülüyordu. Nitekim birinci devre 
2 - O Süleymaniyenin lehine bitti. 

İkinci devrede her iki takım bütün 
gayretleriyle oynuyordu. Karşılaşan gay. 
retler oyunu müvasi bir hale getirmişti. 
Devrenin 21 inci dakikasında süleyma
niyeliler bir gol yediler. Bir beraberlik 
ihtimalini ümid etmeye başhyan hilfilli
ler bundan sonra çok açıldılar. Fakat bu 
~y~yı çıkarmak imkanını bulmadan maç 
bıttı ve süleymaniyeliler sahadan 2 - 1 
galib çıktılar. 

Fener - Eyüp maçı 
Sonuncu maç Fenerbahçe ile Eyübu 

karşılaştırıyordu. 

Oyuna eyüblular başladılar. Müdafa
aya ehemiyet vermekle beraber hücu
mu da ihmal etmiyorlar. Maamafih fe
nerliler hakimiyeti ellerine almakta ge-
cikmediler. • 

Hakim oynayan takımın sayı çıkara 
maması, sahaya mağlub olmak için çı

~an oyuncuların maneviyatını yüksel
tıyor ve eyüblüler cidden muvaffakiyet
Ji bir müdafaa oyunu çıkarabiliyorlar. 

Vaziyet oyunun 40 ıncı dakikas:na 
kadar devam etti. Naci, Ali Rizanın 
verdiği bir pası sıkı bir şilte tahvil e
derek Eyüb kalesinin müdafaa tıhsımı
nı bozdu. Maamafih birinci devre bu bir 
tek golle' ve Fenerbahçenin bir üstün
lüğü ile bitti. 

I kinci devre 
İkinci devre başladığı zaman Eyüb 

takımının birinci devrede sarfettiği bü
yük gayretten yorulmuş olduğu göze 
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çarp yordu. Buna rağmen gayretıı ço• · 
cuklar bütün enerj ileriyle çol ışıyorlar 

ve kuvvetli rakiplerine sayı fırsatı ver
memek yolunda imkansızlığı imkan <la
hiline sokmağa uğraşıyorlardı. Fakat 
fener hücum hattı sekizinci dakikada 
Eyüb müdafaasını bir defa daha mağ• 
lfib etmek imkanını buldu: Esad, yir· 
mi metreden attığı bir sıkı şütle topu 
ağlara takmıştı. 

Eyüblüler artık emri vaki haline 
gelen mağlubiyeti kabil olduğu kadar 
pahalıya satmak için uğraşıyorlardı. De
tans tükenmiyen enerjisiyle çalışırken 
hücum hattı, bütün muavinlerin de işti• 
rak ettiği sıkı hücumlar yapıyor. Fazıl 
Lebib müdafaası kısa bir müdet için 
şaşkınlık geçirdi. 31 inci dakika Fikre. 
tin yerinde bir pası ve Nacinin sıkı bir 
şütu. top üçüncü defa olarak Eyübün ağ· 
larına takıldı. Oyunun bundan sonrası 
yine Fenerbahçenin hakimiyeti altın• 

fakat neticesiz geçti, ve sarı lacivertli· 
ler sahadan 3.0 galib çıktılar. 

Sere/ stadında 
İlk maçı İstanbulspor - Vefa takım

ları oynadılar. Bu maç 2-2 beraberlik· 

le bit ti. 
İkinci müsabaka yalnız günün de· 

ğil, belki mevsimin en mühim karşı laş

ması idi. Bu sene pek devreli yapıldı· 
ğı için heyecanı büsbütün artan İstan
bul şampiyonasının en kuvvetli üç ra• 
kibinden ikisi, Galatasaray • Beşiktaş 
resmi müsabakalar için yapacakları ye• 
gane müsabakayı bugün oynıyorlardı, 

Oyun, kuvvetli rakiblerin biribirle• 
rine karşı göstermesi mutad olan çe
kingenlikle başladı. 

15 ci dakikada Beşiktaş düzgün o-
yununun ilk semeresini aldı: Sulhiden 
gelen ileri bir pası güzel bir eşape ile 
Galatasaray defansı arasından geçiren 
Nazım sıkı bir plase ile ilk golü takı· 

mına kazandırdı. 

Bu golün tesirini, daha sert oyna• 
mağa başhyan Galatasaray defansında 

görüyoruz. 
Beşiktaşlılar Galatasaray müdafaa• 

sının enerjisini 23 cü dakikada bir defa 
daha kırdılar. Bu sefer de Sulhi Lütfi• 
nin ayağından kaptığı topu kuvvetli b~r 
şütle, Avninin müdafaa ettiği kaleye 
soktu. 

ikinci devre •• 
Galatasarayın ikinci devrede vaziye• 

ti kurtaracağını ümid edenler pek azd~ 
Oyun bu tahmini kuvvetlendiren bir 

şekilde başladı. Fakat beşinci dakika· 
da sıkı bir iniş yapan galatasarayhlar 
Beşiktaş kalesini derhal çember altına 
alıverdiler. Bu sırada iyi bir fırsatı kul-· 
lanan Eşfak takımına bir gol kazandır
dı. 

Bu başlangıç, iki bir yibi her türlU 
ihtimalleri imkan dahiline sokan bir ne
ticeye bağlanınca Galatasarayın bir be
raberlik ve hatta bir galebe kazanacak· 
ları zannı basıl oldu. 

Fakat oyunun devamı gösterdi ki 
Galatasaray hücum hattının ikinci dev
renin birkaç dakikası için gösterdikleri 
muvaffakiyet o ana münhasır kalmıştır 
ve kısa bir parlayış devresinde oyunun 
mukadderatını değiştirecek 1evamlı e
ne~ji yoktur. 

Ve nitekim oyun 2-1 BeşiktaŞ;ın le· 
hine bitti. 

Edirnedeki maçlar 
Edirne, 8 (A.A.) - Edirne kulüb

leri arasında hava kurumu tarafından 
tertib edilen ve iki haftadanberi de· 
vam eden Atatürk büstü maçlarının so
nu bugün Edirnı: spor ile Yavuz takınl4 

lan arasında kalabalık bir seyirci küt• 
lesi önünde yaprldı. Maç 1-0 Ediıne 
sporun galibiyetiyle neticelendi. 

Kont Ciano Viyanaya 
harel~et etti 
(Başı ı. inci sayfada) 

Avusturya l(azetelerine göre 
Viyana, 8 (A.A.) - Kont Ciano'nun 

ziyaretinden bahseden Noye Fraye Pre
se gazetesi diyor ki: 

Avusturya, Macaristan ve İtalyanın 

' müstakbel konfranslara aletm tarafından 
gösterilecek alakadan hiç bir endişeleri 
yoktur. Bu üç memleketin yapacakları 

şey, dünya banşına hizmet edecektir. 
Viner Noyeste Nahrihten, Roma 

paktlarının henüz genişletilmesine im
kan hasıl olmamışsa bunun bu paktları 
imza edenler için bir muvaffakiyetsizlik 
olmadığım, engellerin başka tarafta ya
pılan bloklar sisteminde aranılması la• 
zım geleceğini bildirmekte ve Tuna hav .. 
.zasında makUl ve sağlam bir siyasal su
reti tesviyeye intizar evlemektedir. 
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Anliara ValiJiğinden : 

ı 

c t N s t Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

931 modeli Buik markalı otomobil 500 00 
Yukarda yazılı otomobil 20-11-936 cuma giin~ saat 14 de i!1ale 

edilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. Bedelı nakten ve pcşıncn 
alınacaktır. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte 37 lira 50 kuruş
luk depozito makbuzu ile birlikte defterdarlıkta kurulan satış ko • 
misy'>nuna müracaatları. (1576) 2-5298 

• Ankara Nümune Has 
Bas tabi 

ııesı 

' 
iğiııden: 

Hastanenin kulalt, boğaz, burün şubesine muktazi mikdar. cinsi 
ve tahmini fiatiyle eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşağ da 
yazılı allitı tıbbiye 26 - T. evvel - 936 tarihinden 9 - T. sani • 936 ta· 
phine kadar on beş ~n müddetle eksıltmeye konmuştur. 

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

Eksiltme 9 • T. sani - 936 pazartesi günü saat onda Ankarada nü
ınune hastanesinde yapdacaktır. 

Şartnamenin: A, C, D ve E. fıkralarında yazılı kıymetleri temi
nat olarak vermek istiyenler bunların aynen komisyonca alınması 
yasak oldu~u cihetle bunları daha evvel bir malsandığma yatırarak 
p:ıakbuzunu ibraza mecburdurlar. (1512) 2-5178 

Muvakkat teminat 
Lira 
5000 

Mikdarr 
313 kalem · 

Lira 
375 

Cinsi El;siltıne şekli 
Kulak, bo~az ve Kapalı harf 
Burun aletleri. 

İstanl1nl • 
ıman 

· letme ·aaı·es· 
' 

İstanbulda Galata Rıhtım üzerinde yapı
lacak Yolcu Salonu projesine aid açılan 
müsabaka 

Galata Rıhtımında Me .. kez ve Çinili rıhtım banhrı arasm<1.,'d 
idaremize aid yıkılacak olan panaroma, orta, m i im hanl rının 
mebni bulunduğu arsa üzerine yeniden inşa ettirilecek yolcu sa
lonu projesi için Türk ve ecnebi- mimar ve inş:ıat mühendi leri ara· 
ıunda bir müsabaka açrlmr tır. 

Müsabaka 6. Şubat. 937 tarihinde hitam but-.caktr·. 
Projeler bir jüri hey'eti tarafından incelenerek ir•nciyc 2500 

ikinciye 1000 ve beğenilen diğer iki projeye 500 zer lira mük.fifat 
verilecektir. 

Taliplerin proje rr.üsaba.kasma aid izl?.hnameyi 
necilerde Haydar hanında fen servisi şefligimize 
malan lüzumu ilan olunur. (1668) 

Anlcara a iliğind • • 

G;ı1a•a Fctmc
müracaatla al-
2-5.,75 

Akşemsettin mahallesinin aralık sokağında 105 metre murabbaı 
35 ada 8 parsel 12/34 kapu No. lu arsa Mukaddema talibine 560 lira
ya ihale edilmiş ise de te,ahhüdatın ifa edilmemesinden ihalesi fesh
edilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttınnaya konulmuştur. 
lhale 11-11-936 çarşamba gUnü saat 14 de yapılacatır. ec1eli naktcn 
\re peşinen alınacaktır. İsteklilerin 42 lira depozito makbuziylc sö
:ıü geçen ~ün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisyona .müraca-
atları. (1492) 2--.5121 

V eli:a e in.de • • 
"'İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "Teşl.ilat" faslmdaki hülrum

lere göre kurulan "İŞ DA1RESl" nin teşrinsani 1936 bacımdan 
itibaren faaliyete başladığı 145 inci madde mucibince ilSn olunur. 

(1661) 2~5370 

P. T. T. Levazı 
l\ üdfu· 

1) - İdare ihtiyacı için satın alınacak (75,00D) yetmiş be!\ bin 
tane (2) numaralı demirsiz porsölen fincan kapalı zarfla c siltmcye 
konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (6750) ve muvakkat teminat da (507) 
liradır. 

3) - Eksiltme 16.12.936 tarihinde saat (15) de Ankarada P.T.T. 
Umum Müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. 

4) - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecekler 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkiir tarihe müsadif çarşamba günü 
saat on dörde kadar sözü geçen komisyona teslim edeceklerdir. 

S) - Talipler resmi gazetenin 7.5.936 tarih ve 3297 sayılı nüs
hasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyeti vesikasını 
haiz olacaklardır. 

6) - Şartnameler Ankarada Levazım Müdüriyetinden, lstanbul
da Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(1563) 2-5224 

ULUS 

A ara P. T. T. 
öısmüdürlugun·· ..., •• den: 
' . 

Ankara Telsiz verici istasyonunda yapılacak tamirat pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1150 lira 85 kuruştur. Muvakkat temi· 
nat 86 lira 32 kuruştur. Buna ait şartname her gün yazı işleri büro
muzda görülebilir. 

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

izmiı· Bayındırlıl~ 

Direkıörlüğiinden: 
1 - ldarei hususiyeye aid İzmir Ağamemnun Ilıcalarında yeni

den yapılacak asri ve fenn: bina ve tesisatın İzmir Bayındırlık Di
rektörlüğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği üzere pro
jesinin tanzimi müsabakaya konu!muştur. 

2 - istekliler krokisi ve şartnameye göre tanzim edecekleri 
p1un ve projeyi 30-11-936 tarihinde İzmir Bayındırlık Direktörlü
ğüne teslim edecektir. 

3 -•istenilen şerait dairesinde tanzim olunacak projelerden Na
fıa direktörlüğünce intibah edilecek ve Nafıa Bakanlığınca da tas· 
dik ve kabul edilecek lI proje sahibi de (500) lira mük5fat verile
cektir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin İzmir Bayındırlık Direktörlüğü-
ne müracaat etmeleri. (634) 2-4923 

Ayvalık Belediye Reisliğinden: 
Ayvalıkta Cümhuriyct alanında dikilecek olan Atatürk heyke

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

desi İzmir taşından ve heykel bronzdan ve projesi (12.000) lira 
üzerinden olacaktır. 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Anıtlar komisyonunca tet· 
kik cöilcrck birinciye (300), ikinciye ( 100) lira mükafat verile· 
cel-tir. 

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

vermeleri ilan olunur. (2619) 2-5294 

1\ iye Ve ialetinden: 
Kapalı zarf usuliyle eksilitme ilanı: 
ı - Eksiltmeye konulan iş (İmtlt'te yapılacak kırtasiye deposu) 

inc;aatıclır. 
İnşaatın keşif bedeli (30450) lira (73) kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Nafia işleri şeraiti umumiyesii 
D) İnşaata dair fenni şartname, 
F) Keşif cetveli, 
G) Proje 
İstiyenler bu şartname ve evrakı "153" kuruş bedel mtikabilinde 

Ankarada ;Maliye Vekaleti Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbulda 
Dolmabahçe Kırtasiye deposundan, İzmit defterdarlığından alabi 
lirler. 
FJcsiltne 20.11.936 tarhinde fUma günü saat 15 de Ankarada Ma 
liye Vekaleti Kırtnsfye Müdürlü~ünde yapılacaktır. 

4 - m~.-ntme knpalı zarf usuliylc yapılacaktır. 1 
S - Eksiltmeye girebilmek icin 2283,80 lira muvakkat teminat 

verMesi bundan başka aş:ığıdaki vesikaları haiz olup göstermesi la
zxmdır. 

A) Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi
kası, 

B) En aşa~•ı 8 gün evvel müracaatla 30,000 liralık bir inşaatı ya
pabHeceğine dair Nafıa Vekaletince tasdikli vesika. 

C) Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saattan 

bir saat evveline kadar Kırtasiye Müdürlüğüne getirilecek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönclerlecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
ge miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma
sı lazrnı<lrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1606) 

2-2-52il1 

Aıı a ·a P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara Telefon Sebekesi ihtiyacı için alınacak 4000 tane iki 
del'kli beton künk aÇık eksiltmeye konulmu tur.Muhammen bedeli 
5000 muval:';at -teminat 375 liradır. Duna ait şartname Bş. Md.lük 
yazı işleri bürosunda her gün görülebilir. 

İstek1ilerin 9 ikinci teşrin 1936 pazartesi günü saat on beşte 
2A90 No. lu k:ınUAda yazılı vesika ve teminatlariyle birlikte Baş.mü· 
diırlübümüz binasında Müteşekkil Komisyona müracaatları. 

(1541) 2-5183 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

· slian Umum l\'.l .. dürlüğünden: 
l - Orta Anadolu vilayetlerine yerleştirilen göçmenler için fen

ni şartnamesi dahilinde ( 5000) adet pulluk imali eksiltmeye ko· 
nutmuştur. 

Bu pulluklara ait Ienni ve idari şartnameler Ankarada iskan u
mum müdürlüğünde ve İstanbulda iskan müdürlüğünde mevcut o -
lup talihler resmi tatil günleri hariç olmak Üzere her gün saat do -
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri alabilirler • 

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

Anka ·a • T. T. 
aşmüdürlüğünden: 

.ı<eçiörende yaptırılacak P. T. T. binasının nıüna.kasasr pazarlığa 
çevrilmiştir. 

1- Yaptmlacak binanın keşif bedeli 9659 lira 81 kuru.ş,muvak
kat teminat 735 liradır. 

2- Bu işe ait şartname, proje, keşif cetveli her gün Başmüdür
lük kaleminde görülebilir. 

3- Pazarlık 23-11-936 pa'Zartesi günü saat onbeşte yapılacaktır. 
isteklilerin daha evvel teminatl:ırını yatırarak mimarlık Mühendislik 
veya Nafıa Vekfileti Yapı işleri müdürlüğünden alınacak vesikala-
rile birlikte Başmüdürlük komisyonuna müracaatları 2-5238 

SAYFA 7 

Anlrura P. T. T .. 
aşmüd:Ur üğünden: 

Umumi MüdürHiğümüz binasındaki \~l6rifer kazanlarından bir 
kısmının tebdil ve sair teferruatının tamiti işi pazarlığa çıkarılmış
tır. 

Muhammen bedeli 1889 lira muvakkat teminatı 141 lira altmtş se
kiz kuru~tur • 

Pazarlık 13-2 inci teşrin 936 cuma günü aat 15 de başmüdürlüğü· 
müz binasında müteşekkil komisyonda wıpılacaktır. İsteklilerin o 
gün ve saatte bu işi yapabileceklerine dai~ Nafıadan ala~~kları fen
ni heliyet ve ticaret odası vesikası ile komisyonumuza muracaatlar~ 

(1609) 2-5286 

1 

Açık eksiltme ilanı 

Yülisek 1\Iühendis ~iektehi Artır· 
ma ve El~iltme l(omisyonundan : 

ı - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde ~ksiltıneye konulup isteli 
li çıkmamasından dolayı intaç edilemiyen Y:Ukek Mühendis Mekte
bi binası dahilindeki ''21115" lira "98'- kuruş keşif bedelli "B> kıs· 
mının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunl~~rCırr. 
A - Eksiltme şartnamesi ve bunn mrebut olan inşaatın tarifi, fen• 

ni = ve husust şartnameler. 
B • Mukavele projesi, 
C - Bavındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı "UO'' kuruş bedel mulCabi .. 

linde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-936 çarşamba gün'ü saat "15" de Gümüşsu~ 

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası ~ndeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584" lira muvali
kat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. • 

A- Nafra Vek51etinden alınmış yapı mü'teahhitliği ehliyet vesi• 
kası, -

B • "10000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
vesika. 

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

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

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

Posta ile gönderilecek mektupların nih;,yet 3 .üncü maddede ya• 
zıh saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühilr mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olact,~.gecikmeler kabul edil· 
mez. (2343) Z-5180 

Aydın Nafia l\f üdürlüğündenı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilin'de memleket hastanesi 

pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli (15690) lira 45 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, , .. 
B - Mukavele projesi, • l 
C ....: Bayındırlık işleri genel şartnamesi1 
D - Fenn1 şartname. b w 
E - Keşif, meteraj cetvelleri, 
F - Projeler. u 1 -

1stiyenler bu evralCı Aydın Nafıa Müdürlüğün'Cıe g'örebilirlel'. 
3 - Eksiltme 22-10-936 tarihinden 12-'ıı-935 pef§embe günü saat 

on beşte Vfül.yet Daimt Encümeninde yap,llacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1176) lira 78 liuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka ajağıdaki vesikaları :hai.Z 
olduğunu göstermesi lazımdır. ( 

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

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

Dahiliye V ekfiletiıiden: 
Hukuk Müşavirliği ltadrosunda münhaJ bulunan (14) lira asli 

maaşlı katipliğe memurin kanununun (4) uncü 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 Müşavirliğine müracaatlan ilıin 
olunur. (1659) ı ( 2-5366 
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B"ır verirıen bin l<azanabfnrsia. Birini kaybedenen paran fıel>a ~ 
aamı,tır. Hem 'Tiizlerce vatandatını zengin ctmit hem de yurdu • 
llflmtöklerine"'birkaç Filo katmıt alur&un. cBu yüzlerce zcnriııdaa 
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l(Ül tür Bakanlığr 
tarafrn dan bastrrrlan ütün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. Anaf artalar caddesi 

No. 111 Ankara 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 
SATTN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 332000 
kilo un satı:l al nacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48140 lira fiat biçilmiştir 
3 - İhalesi 12.11.936 tarih perşembe gün ve saat 15 de Çanakka

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

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bit 
saat evvel komisyona miiracaat etmeleri. (1529) 2-5170 

İLAN 
1 - Müsthakem mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un kapa

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

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

kat teminatı 1978 lira 41 kuruştur. 
4 - Şartna~esi her gün komisyonda görülür. 
İstiyenlere 130 kuruş mukabilinde şartnamesi verilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerdeki 

şartnamesinde yazılı vesikalarile birlikte teklif mektupları ihale sa
atından en az bir saat ovvel komisyona vermiş olmaları ilan olunur. 

(1626) 2-5320 

l LAN 
1 - Ankara harb okullarının ihtiyacı için 120000 adet yumurta 

21 ikinci teş. 936 tarihine müsadif cumartesi günü saat on birde açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

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

3 - Yumurtanın tutan 1800 lira olup muvakkat teminatı 135 
liradır. 

4 - İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve tc
temin~t makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1624) 2-5322 

İLAN 

• Midyat alayının senelik ihtiyacı olan 288000 kilo una talip çık • 
madığ;nd<'\n pazarlıkla ihalesi 12-11-936 günü saat 15 de yapılacak • 
tır. Şeraiti evvelce ilan edildiği veçhiledir. (1649) 2-5390 

İLAN 

v Kapalı .zarfla münakasaya konulup ihale gününde talip çıkma· 
dıgından hır ay pazarlığa dökülen 550.000 kilo fabrika ununun tah-
min bedeli altmış altı bin lira muvakkat teminatı dört bin dokuz yüz 
elli liradır. 

Paz.aılık. müddeti nihayeti olan 14 ikinci teşrin 936 tarihine ka • 
dar talıplerm her gün komisyona müracaat edebilecekleri ilan olu-
nur. (1664) , 2-5392 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
::\TIN ALMA KOMISYONU 1LANLAR1 

.... 1 - 63 bin 64 metre yatak kılıfhğı bez müteahhit nam ve hesa
bına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Hepsine biçilen ederi. (20029) lira 13 kuruştur. 
3 - İhalesi 17-11-936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 
5 - İlk teminat 1502 lira 18 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecck1er kanuni teminat ve 2490 sayılı 'fanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte: ihale gün 
ve saatında M. M. V. satın alma Ko. da b:.ılunmalarr. (1572) 2-5244 

1 O. O. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODURLOCO S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 1 

Muhammen bedeli 8728 lira olan 70 takım amele vagoneti madeni 
aksamı 22.12.1936 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 654,60 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.1936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın· 
mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
;Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden 
Haydarpaşa tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. • 

(1635) 2~5356 

tLAN 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve clisiltme saatleri 
iş.ağıda yazılı lokomotif ve vagon bandajları 24-12-936 perşembe gü
aıü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
lianunun tayin ettiği vesikaları, resmi ~azetenin 7-5-936 G. 3297 No. 
J~ nüshasın~a i~ti~ar e~~ olan talimatname dairesinde alınmış ve• 
ııı~a ;re teklıflerını aynı gun saat 14,30 ve 14,45 e kadar komisyon rc
ılslığıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler ?.arasız olarak A~~arada malzeme dairesinden, Hay• 
Alarpaşada tesellum ve sevlt !$eflıgınden dağıtılmaktadır. 
l: ?.iubamınen Muvakkat 
F İsmi :Bedeli teminatı 
! - Loko bandajı 22233 Lira 1667,47 Lira 
2 - Vagon ,, 43146 ,, 3235,95 ,, 

{1670) 2-5393 

Saatı 
15,30 
15,45 

Anl{ara valiliğinden! 
C 1NS1 

930 modeli StodbelCer markalı 
otomobil ve iki adet yedek las· 
tik, ve kol anahtarı beraber. 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
350 00 J 

Depozito 
... miktarı 

Lir'l Kr. 
• . 26 25 

80 modeli Kreysler markalı 300 00 22 50 
otomobil altı kişilik (1 Kriko, 
ı paspas, 1 lastik pompası, ı ' 
lastik levvası, ı kontak anah· 
tarı, beraber) 

Yukarda yazılı iki adet otomobil 20-11-936 cuma günü saat 14 de 
ihale edilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin sözü 
~eçen gün ve saatte hizalarında gösterilen depozito makbuzlariyle 
ibirlikte Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları, 

(1577) 2-5394 

Hul{uk Fakültesinden: 
Bu yıl fakültede takrir edilen derslerin kitap halinde tabı eltsilt

tneye konmuştur. Beher forma iki bin tane olmak üzere 80 - 150 for· 
ma bastırılacaktır. Bir formanın muhammen bedeli 20 liradır. Mu· 
vakkat teminat 225 liradır. İsteklilerin 25-11-936 çarşamba günü sa· 
at 11 de Fakülteye gelmeleri. (1678) 2-5400 

Kiralık Ev 
Yenişehir • Demirtepe Ak

bay sokak N o: 3-A 
2-5353 

l\ılevva tuzu 

En hoş meyva tuzudur. lnki
bazı def eder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

tıklan önler. Hazını kolaylaştırır · 

İngiliz Kanzuk ~czanesi 

Kiralık daire 

KIRMIZl ·;.4 

BEYAZ SE~ 

BEYAZ DÖMİ SE:I<.'· 

+ · 
YENİ FİATLAR : 

70 el. 35 Kuruş 
70 et tık ,,,. ıçın 10 Kuru• 

2. lJt 15 
2. Lıt 70 

~ .. 3.40 - 25 

3.40 
" 100 

" 
aynca depozito •fln•r. $i$eıet ıet1111inc:e 
depozıto ıen •erllıt. 

Açık satmak isteyenlere hususi şartlarla litresı ~~ruştan v~!r,,ı 

Yenişehir Orduevi karşısında 
Akasya apartımanında 1 oda, 3 
balkon, banyo ve her türlü kon • 
foru havi bir daire kiralıktır. 
Aynı apartımanda 2 numaraya , 
müracaat. 2-5379 

;•· ••..: ••. -, - ·.c·. ..,,. ... ~. . .':."· ..• ,,, ... . ~·· · · · ..•. ~- . .,,·· ... .. :t: .. . t 
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Dahiliye Vekaletin den: 

Muğla şehri içme suyu tesisatı v~ 

inşaat eksiltmesi ' 
Evvelce eksiltmeye çıkarılıp ta talibi zuhur etmeyen Muğla şeh

ri içme suyu tesisat ve inşaatı aşağıda yazılı evvelki şeraite göre ye• 

niden eksilmeye çıkarılmıştır: 
Muğla şehrine (783) metre mesafeden su isalesi ve şehir dahilin

deki şebeke için icab eden malzemelerin tedariki ve boru farşiyatı· 
nın icrası ile buna müteferri imalatın yapılması ve şehir dahilinde 
iki depo inşası, su saatleri ve diğer aıat ve edevatın tedariki kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

ı. - İşin muhammen bedeli (59977) lira 82 kuruştur. 
2. - İsteklilerin bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı üç lira 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli· 
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23-xu.1936 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 
on birde Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Beledi
yeler imar heyetince yapılacaktır. 

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

A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun (4248) 

lira 89 kuruşluk muvakkat teminat, 
B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Tek.lif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka· 

bilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlil olması ve nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar 
Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. {1658) 2-5391 

Valuflar Umbm Müdürlüğünd~n: 
Senelik kirası 
Lira Kr, 

1920 -

Daire 
No. 

2 

Kapı 

No 
3 

Sokağı ve 
Caddesi 
Gökçe oğlu 

Mahallesi 
Kızıl bey 

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartımandaki dairenin teslim gü
nünde~ 31-teşrinievvel-937 gününe kadar icarı kiraya verilmek üze
re 8-11-1936 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya ko-
nulmuştur. İhalesi 23-11-936 pazartesi günü saat on altıdadır. Tut • 
mak ve şartlarını görmek istiyenler her gün vakıf apartunanda Va· 
ridat Müdürlüğüne gelmeleri. (1677) 2-5399 

Dahiliye Vekaletin den : 

Eskişehir içme suyu tesisat ve inşaat 

eksiltmesi 
Eskişehir dahilindeki şebeke için icab eden tnal7.emelerin tedari· 

ki ve boru ferşiyatının icrası ile sair buna müteferri imalatın yapıl
ması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1. - İşin muhammen bedeli 71670 liradır. 
2. - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 360 kr. 

mukabiiinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefli· 
ğinden alabilirler. 

3. - Eksiltme 23. xn. 1936 tarihine rastlıyan çaşamrba günü sa
at on birde Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmat 
Heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat ve vesaiki aynı gün saat ona kadar komisyon rei~i,i!ine teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

A. - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4833 
lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, • 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar , 
C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D. - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz muka• 

bilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek· 
lif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lazımdır • 

Bu iş. hakkında fazla malfımat almak istiyenlerin Belediyeler tm.a~ 
Heyet i Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (1646) 2-5389 

1 ANKARA BELEDiYE REISUGI 1LANLARI 
\LAN 

1 
· ı - İtfaiye memur, şoför ve mürettebat için yaptırılacak 85 
takım elbise ve kasket için verilen bedel haddilayık görülmcdiğin• 
den eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhanunen bedeli (1087,5) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (81,5) liradır. . 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazt işleri lı:alc

mine ve isteklilerin de 10/teşr!nisani/936 salı günü saat on buçuk• 
da Belediye Encümenine müracaatları. (1618) 2-5292 ------
Eınlfil(. ve Eytam Banl(.asından: 

Ankarada Tülice mahallesinde hükümet caddesinde kain Şişko· 
zade apartımanı namiyle maruf ve evvelce altında merkez kıraatha
nesi bulunan apartımanın Ankara İcra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunca 17.11.936 salı günü saat 14 de kati arttırması yapıla-
caktır. 

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

' ' . ., ..... ,,. . ..., .......... ..,., .. ı.,...... ··-· . SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli kır bağla

rında yüzbaşı Şakirin üç kıta 
bağı ile bağhanesi satılıktır. M. 
M. V. Umum Evrak kaleminde Yeni 

SİNEMALAR 
Halk 

kendisine müracaat, 2-5328 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BU GECE 
Müessir bir mevzua malik ve meraklı 
bir davayı tasvir eden büyük filın 

STAVlSK! SKANDALI ' 

Oynayanlar: 
Marcelle Chantal l Jules Berrl 

Lucien Barroux 

BUGÜN BU GECE 
Müthiş bir heyecan, esrarlı bir sergÜ· 

zeşt ve macera filmi 

ŞEYTANLI TREN 
Fransızca sözlü 

Halk nwıinesinde: Aşli 
kelepceleri 


