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STOYADlNOVIÇ 

Falih Rıfkı ATAY 

Dost ve müttefik Yugoslavya
nın muııierem Başvekili bu sabah 
tunıuriyet merkezme geliyor. Re
fikası bu ziyarete müstesna bir 
!eref ve başlıca yugosla v gazete
ci ve muharrirlerinden mürekkeb 
bir grup, iki memleket güzidele
ri arasında yeni bir temasa fırsat 
V'ermektedir. 

MMsilya faciası, yugoslav mil
leti için, unutulmaz bir matem ol
duğu kadar onun rüşdü, vahdet 
re kuvvet iradesi hakkmda bir 
iınlihan teşkil etti. Dostlarımız 
fi.ip hesiz unutmamışlardır: o za
ırum Türkiyenin ıstırabı ne kadar 
dei·İn olmuşsa, bu acı tecrül:ienin, 
ancak, yugoslav güzidelerini ve 
halk yığınlarını, mücadelesi asır
larca süren milli eser etrafında 
&af sıluştırmağa yarıyacağı hak
kındaki hükmü ve kanati de oka
dar kati idi. Orta Avnıpa ile Bal
kanlarda barış ve istikrar istiyen 
herkes, Yugosla vyasız böyle bir 
:nizamın bir hayalden ibaret ka· 
lacağını bilir. Dost devletin poli
t ika liderleri, yalnız vatanlarının 
talü değil, Avrupa sulhunun talii 
bakımından da ne ağır vazife ve 
.tnesuliyetleri olduğunu ne kadar 
İyi anladıklarını pek az zamanda 
İspat ettiler. Milletin akıl sağlığı, 
:;ürade po!itika hırslarının üstüne 
geçti. Böyle buhran anlarında 
toplamak, birleştirmek ve sevket: 
.tnek faziletleri olan bir şahsiye
ti11 ehemiyeti ne kadar hayati ol
duğu söz götürmez: Mösyö Sto
Yadinoviç işte bu şahsiyet olmuş
tur. 

Mesl kdaşlarımızla birlikte Yu
goslavyayı gezdiğimiz zaman. bü
tün temasların, bize, Mösyö Sta. 
l'adinoviç'in memleketin her ta
tafında, nasıl bir itimad ve sev
~i telkin etmiş olduğunu göster
.tniştir. Karar ve samimiyet, milli 
~serin şeref ve kuvvetini her tür· 
lü mülahazaların üstünde tumuş 
~e onun muhafazası için hiç bir 
fedakarlığı esirgememek, sulha 
"e yugoslav dostluklarına bağlı 
·l4 '.l.lrnak, heyecanlı bir vatanper• 
' ~rlikle soğuk kanlı muhakemeyi 
'1etmek: muhterem devlet ada
lnının, her tanıştığı üzerinde bı
'ta.ktığr ilk tesirler bunlardır. An
laira'da kendini görecek olanlar, 
l'alnız bir politika ve hükümet 
adamının değil, milli bir hare
~et liderinin karşısında bulun· 
duklanni hissedeceklerdir. 

Yugoslavya ile Türkiye dostlu~ 
~nu vasıflandıran esaslar, dışar
da barışçı olmak, İçerde halk sa

( Sonu 5. inci sayfada) 
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Bugün 
İç sayfalarımızda 

~KlN.Cl SAYFADA: 
Her şeyden biraz. - Sözün geli
şi: Bugün açılan sergi - Feci 
bir tren kazası - İç haberler. 

tl:çONeO SAYFADA: -
Yarı - Sxyasal: Yugoslavyalı mes~ 
lekdaşlarımız - Dış haberler -
Son dakika. 

l>ÖJU>ONCO SAYFADA: 
Yabancı gazetelerde okudukları

mıız: Almanya ve İtalya - Ev
kat memurlarmın terfileri. 

llEştNCl SAYFADA: 
Elişleri ve küçllk sanatlar sergisi 
bugün açılıyor. 

Dün akşam H aydarpaşadan hareket 
eden değerli misafirimiz 

bu sabah Ankaraya gelecek ve 
merasimle karsılanacaktır , 

Kıymetli mi!;<ıfirimlz B Stoyadinoviç 
lstanbul'da 

Sofya, 27 (A.A.) - Yugoslavya Baş

bakanı B. Stoyadinoviç Dragman sınır 

istasyonundan geçerken Bulgaristan 

Başbakanı Köseivanof ile, baŞka birçok 

resmi zatlar ve gazeteciler tarafrndan 
karşılanmıştır. lki başbakan arasındaki 

konuşma çok samimi olmuştur. B. Sto
yaclinoviç gazetecilere demiştir ki: 

''- Bulgaristan'da.n geçmek ve dos
tum Köseivanof'u selamlamak benim 
için bilhassa bir zevk vesilesidir. Bul
gar - yugoslav münasebetleri hakkında 
şunu diyebilirim ki bu münasebat biç 
bir zaman Köseivanof iktidar mevkiine 
geldiğindenberi olduğu kadar iyi olma
mıştır." 

Sofya istasyonunda Stoyadinoıiç, kı
ralın delegesi, dış bakanlık erkanı ile 
Türkiye, Çekoslovakya, Yunanistan ve 
Romanya siyasi delegeleri ve yugoslav 
elçiliği mensubları tarafından karşılan
mıştır. -

f stanbulda: 
İstanbul, 27 (A.A.) - Dost Yugos

lavya Başvekili ve Hariciye Nazırı B. 
Stoyadinoviç hususi bir katarla ve ya
nında Bayan Stoyadinoviç ile Başveka
let ve Hariciye Hususi Kalem Direktör
leri bulunduğu halde bu sabah saat do
kuzda şehrimize gelmiştir. 

Sirkeci istasyonu yugoslav ve türk 
bayraklariyle süslenmiş bulunuyordu. 
Bir bölük askerle bir bando, muhterem 
misafiri selamlamak üzere peronda yer 
almıştı. 

f stas"onun etrafıııdakı caddeler bü
( S ;mu 5. inci sayfada) 

Değerli misafirimiz Sirkeci istasyonunda kendisini karş11ıyanlar arasında 

İSP ANYOL İHTİLAL İ 

General Fı·ankonu·n ültimatomu 
.. 

l 

Bugün elişleri ve küçük sanatlar sergisini 
a~acak olan Ekonomi Bakanımız 

B. Celal Bayar 
(Ya.zrsı 5. inci sayfada) 

Madrid teslim olmazsa 
ihtilalciler silah kuvve

tiyle alacaklar 
Burgos, 27 (A.A.) - Habervcrildi

ğine göre, general Franko Madrid hü
ktimetine bir ültimatom vererek bu şeh
rin derhal teslim olmasını istiyecektir. 
48 saat içinde hiç bir cevab gelmediği 

takdirde nasyonalistler Madridi silah 
kuvveti ile zaptedeceklerdir. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Sül<.rÜ l{ava .. " 

Ankaraya döndü 
Milletler Cemiyeti son toplantısında 

heyeti murahhasamız: arasında bulunan 
İç İ_şleri Bakanı ve Cumuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu 
sabah şehrimize dönmüş ve istasyonda 
Kamutay Başkanı Abdülhalık Renda, 
bakanlar, saylavlar ve İç Bakanlığı ile~ 
ri gelenlcrile parti umumi idareheyeti 
tarafından karşılanmı§tır. (A.A.) 

General Eidemann Ankara da 

Dost sovyet generalı ve arkadaşları dün şehrimize 
geldiler. İstasyonda bir çok zevat, Türk Hava Kuru

mu başkanı ve Türk Kuşu üyeleriyle askeri bir 
müfreze tarafından karşılandılar. 

General Eidemann Ankara istasyon unda kendisini karşı!ty:ınlar arasrnda 

Sovyet Rusya Ossaov İakhim kuru· 
rumu başkanı korgeneral Eidemann ve 
refakatindeki zevat, dün Anadolu eks
peresiyle şehrimize gclmis ve ıstasyeın
da turJc hava kurnnıu başkanı B . . Fuat 
Bulca, milli mı.idafaa müsteşarı Albay 

Celal Yakal, Ankara mevki ve merkı::z 

kuma;ıclanları ve hava kurumu iicri g e
lenlNi sovyet sefareti erkanı tarafmdan 
karşılann;ı~tır . 

Başta muzıka bulunan bir askeri 
müfreze ıle Türkkuşu mensubJarı, mi

safirleri sei.amJamış, muzika eııtcrnas

. yonal ve İstiklal marşlarını çalmışt ı r. 

Korgeneral Eidemann ile refakat in
dekilere, hava kurumu ile türkku~u a
dına birer buket verılmiş ve tüı l~kuşu 

üyelerinden Bn. Naciye. dost Sovyeı 

Rusya cumuriyı.:tinin havacılık ba~'ka~ 
nmı ve kıymetli cırkaclaşlarmı Ankara-

da görmekten duydukları bahtiyarlıgı 

ifade ederek demiştir ki : 

"- Türk hava kurumu başkanı Fu
at Bulcanm komşu ulkeden getird:ği 

seiamlar bizi çok sevindirdi. Türkku
şu üyelerinin kalbleri de sovyel kar
deşlerine karşı sevgi ile çarpmaktadır. 
Topraklarımıza şeref getirdiniz. Hoş 

geldiniz.,, 
Mis~firler, Bn. Naciyenin bu sôzıc

rine '-Yaşasın Sovyet • Türk dostluğu,. 

(Sonu 6. rnci sayfada) 

. ..... 

Trakyada göçmen işlerini tetkik etmek ü
zere seyahate çıkmış olan Sıhat ve lçtimai 
Muavenet Vekili Dr. Refik Saydam dün 
şehrimize dönmüştür. Resmimfa Dr. Re-

lik Saydam'ı Ankara durağında 
KÖStermektedir 

General F;demann B. Fuad Bulca 
ile konuşuyor 

Fıkra 

" • • 

Türkiye inşasının 
temelleri 

Sağlık Bakam Doktor Nelik 
Saydam'm yeni göçmen köyleri 
planlarını gördüm. insan, bu köy
lere kağıd üstünde bile şevk ve 
hasretle bakıyor. Çünkü yeni Tür· 
kiye in~asınm, maddi ve manevi 
inşasının temeli köy'dür. Türkiye 
kudretinin hakiki timsali, türk 
köyünün medeniyetidir. 

Medeni yet! her türlü ijiyen 
sartları ile; muntazam evleri ve 
bahçeleri ile, istihsal, mikdar, ne
vi ve kalitesi ile, yeni hayat tarzı 
ile, şarkısı, giyini~i ve çe~idlenen 
ihtiyaçlan ile, canlı ve hareketli 
köy! 

Refik Saydam'ın köyü yapr].
dıktan sonra, bu köyün içinde 
köylüyü de yapacağız. Köyden 
çıkarılıp muhtelif terbiye müesse
selerine alındığı zaman her şeyi 
veren köy, bu muhtelif müesses~ 
ler köye uğradığı vakit köylüyü 
de verecektir. 

Fakat bir fateğimiz var: eks· 
presle Anadolu'yu geçerek giden 
herkesi Refik Saydam'rn köyleri 
manzarası ile uyandırmak! Bu~ 
günkü Sincanköy ve Malıköy ye .. 
rine, planlı evleri ve tarlaları ile, 
birkaç bağı ve meyvalrğı ile, ağaç• 
lan ile, Ankara medeniyetini göt• 
~eğe gelenlere ilk işare6 bu köy• 
!erden vermek! Yeni memleketle. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 
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Ankara sokakları ağaçsız diyorlardı; kısa bir müddet içerisinde biitün 
bulvarlarımız, hatta yan sokaklarımız yemyeşil gölgelerle bezendi. 

Ankara kaldırımları rahat değil, dediler; bugünkü asfalt ve parke 
yollarımız memleketimizde benzerine az rastl:ınır bir güzelliktedir. 

Suyumuz yetişiyordu, yarından sonra şarıl şarıl bollanacak ••• 
Bu balumlardan Ankara mahalle ve sokaklarında sızlanacak hiçbir şey 

kal:n;ıdı, diyebiliriz; küçük bir istisna ile: sokaklarımızda fazla küfür edi
liyor; tiz perdeden lüzumlu, lüzumsuz ağzını bozan, hatta düpedüz lakırdı 
arasında en çirkin küfürleri bir nevi garnitür gibi kullananlar pek çok. 

Bu uygunsuz sözlerin zararı, yalnız, kulağınızı ve kafanızı rahatsız 
etmesinde değildir. At üstünde, eşek üstünde, yaya, küfe altrnda, arabada 
rastgele küfredenler, çirkin sözlerle Jalcrrdılarını besleyenler, sokaklarda 
dolaşan ve oynayan yavrucukların ağızlarını bozuyorlar. 

Evelki gün kumral, güzel bir yavrucağız, bir arsada zıp zıp oynadığı 
arkadaşına kızarak öyle iki kelime savurdu ki donakaldık. Sevimli yavru, 
kullandığı çirkin sözlerin minasını, imkinı yok bilemezdi ve, hiç şüphesız, 
evinde de duymamıştı. 

Jılubaüak. bu sözler ona sobku bağıra bağıra, çirkin çirkin küfreden 
aıygısızlarm meUln bir yadigfrı idi. Küfürbazlık bit gibi, miluob gibi, basil 
cibi soh.lcları bürüyıor; ne yazık ••• 

Gene sinema rakamları 

* Film stüdyoları 1935 de inp ve 
malzeme masrafı olaralc ilci milyon 
vedi yüz bin ve 936 da f,S milyon 
rark lirası harcamışlardır. 

* Amerikalıların yaptılcları besab
iara göre bütün dünyada, ber halta 
ilci yüs yirmi milyon seyirci siMma· 
lara gitmektedirler. 

* 1922 den 1930 senesi~ kadar si
nema seyircilerinin sayısı her yıl bir 
kaç milyon artmıştır. Buhranrn baş
langıcı olan o tarihten itibaren sine
ma ~yircileri birdenbire azalmış ve 
1933 den beri gene fazlalaşmağa baş
lamııtır. 

- Ne oldun? Otomobil kazası mı ıe· 
tlrdin? 

* Lui.z Latimet Holivudun en ki
.sa boyla kadın yrldızıdr. Boyu 1,53 
metredir. Fakat çok tenasüblü oldu· 
ğu için boyunun kısalığı kimsenin 
dikkatine çarpmamaktadır. 

- Evet, u kalsın, otomobilimle bir 
hb pmpiyonunu eziyordum. 

Rnml>a .. 

Birçok w:,;ıf/ıklar gibi Amerikada doğup oradan bütün dünyaya yayı~ 

lan rumba, ingil.iz. bdınlar birliğinin tavassutu ile yer yüzünden kalkmak 
üzere imiş. 

Bu dansrn hocalarından olan Rene Doray bile artılc: ''Rumba, fena yola 
sapmı§ olan lcadınlarrn dansıdır.,, diyor muş. 

Gerçekten zenci horalarının tadil edilmi§ bir şekli olan bu oyun. göbek 

çalkalamanın modernize edilmiş bir şeklinden b~ka bit ~ey değildir. Şim
~i yer yüzünden, yahud yer yilzünün medem' olan kısmından kaldırılaca
gına sevinebiliriz,· fakat yerine daha kötüsü ve daha çirkini getirilmiye
cekse ... 

Yeni bir kalite ·r arkı 

''~ılaa bikiyesi,, tiıb;ri meşhurdur,· fakat lstanbul gazetelerinin son 
neş~ıyatın~ ~a~arak bu eskimi~ ve uzamı~ tabiri atarak yerine ''~nele bika-
1esı., terkıbını koyabiliriz. 

. Gene bu mühim! Bahsi inceliyerclt iki buçuli sütun bit röportaj yapan 
bır lstanbul muharriri, yazısında bakınız ne diyor· 

"A • . 
. ?cak ~u. işt~ de evdeki paz.ar ~arşıya uymadı. Avrupa şehirlerinin 

çöplerıyl~ b~zımkıler arasındaki kalite farkı düşünülemedi ... ,, 
. Raydı~ bırçok bu.suslarda o farh kabul edelim· röplcrimiz arasrnda da 
~, ·~ 

GVNLVK TAKViM • •• •• • 

28 ILKTEŞRIN 1936 ÇARŞAMBA: 
11 Şal>an 

15 lllcte§rin 

Hidırellez 

1355 

1352 
176 

Güneıin doğması 6,27 · 

,, batması 17,12 ..................... 

- Umumi nüfus yamru (927)' 
- Zonguldak•ta maden kömürü l>ulunuşunun 

105 inci yıldönümü 

- B. Titülesko"nun Ankara"yı ziyareti (934) ,. 

- Vilayetler evinin açılış töreni (934 )' 

Profesör Nimbus'üa maceraları: Dalgınlık ... 

• ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Çanakkaledeki alman 
mezarlığı istanbula 

naklediliyor 
İstanbul, 27 - Alman hükümetinin 

isteği hükümetimizin mü~aadesi üze
rine umumi harbda Çanakkalede ölınüş 
olan alman askerlerinin kemikleri istan· 
bulda alman sefaretine nakledilecektir. 
Alman ateşemilterinin nezareti altın

da 31 ilkteşrinde Çanakkaleden Oğur va
puruna yüklenecek olan kemikler 1 son
teşrinde istanbula getirilerek Trabye
de alman sefaretine çıkarılacaktır. Ça
nakkaledeki alman mezarlığının esasen 
muntazam olmayışı dolayısiyle alman 
hükümeti bu tedbiri almıştır. Kemikle
rin vapura yüklenişi ve istanbulada ka
raya çıkarılışı esnasında askeri mera
sim yapılacaktır. 

Liman idaresinin bu 
yıl yapacağı işler 

İstanbul, 27 - Liman idaresinin bu 
yıl yapacağı işler hakkında hazırladığı 
proje bugünden itibaren tatbik !lahası
na konuldu. Prc jenin tatbikatiyle, Şe
hircilik müteahassısı B. Prost ve liman 
işleri müdürü B. Raufi Manyas meşgul 
olmaktadırlar. İki kısımdan ibaret olan 
projenin birinci kısmı liman büdcesi
nde yapılacak tasarruflarla, ikinci kıs
mı da hükil.tnetin yardımı ile başarıla· 

caktır. 

Bu yıl yapılacak :şıer ıunlardır: Kö
mür depoları; Fdgaıifik antrepoları; 

rıhtımların genişleti1mesi; atelyeler; 
merkez rıhtım hanında bazı yeni 
tesisat; motorlu vesait yolcu salonu. 
Antrepolar için B. Proat'ın noktat na
zarı çok muvafık görüldü. Buna göre 
Eminönünden Sarayburnuna kadar tek 
katlı ve Üzerlerinde çimentodan tırase 
bulunan antrepolar yapılacak, trase kıs
mından halk da geçebilecektir. B. Prost 
buna ait projeyi hazırlamıştır. 

Bir kadın diri diri yandı 
İstanbul, 27 - Langada oturan Şe

rife ianinde 70 ya§ında bir kadmcağu: 
mangalı başında ısınırken mangal dev
rilmi'} ve kadıncağız yüzünden ve ayak· 
larından ağır surette yanmıştır. Kadın
cağız hastaneye kaldırılmıştır. ve ölüm 
halindedir. 

* İstanbul, 27 - İstanbul belediye· 
si daimt encümeni belediye hududlan 
içinde karkuyusu kazılmasını katiyen 
men etti. 

* İstanbul, 27 - İstanbul maal'İf 
müdürü bugün ankaradan döndü. 

Karaya oturan bir motor 
kurtarıldı 

İstanbul, 27 (A.A.) - Gür.ırük ve 
İnhisarlar Vekaletine aid 500 ton kuru 
üzüın ha.mulesiyle lzmirden İstanbula 
gelirken bet gün önce Çanakkalede Ki
lidilbahir civannda Harmankale önün
de karaya oturan türk bandıralı şafak 
motörlü gemisi türk gemi kurtarma a
nonim şirketinin Saroı: gemisi tarafın

dan kurtanlarak bugün zevalde lstan
bula getirilmiştir. 

Edimede kozacılık mek
tebinde kurs açılıyor 
Edirne, 27 (A.A.) - Edirne kozacı

lık mektebinde bir kurs açılacak:tıT. Kurs 
bir ay sürecektir. 

(Le ]ournal'dcn) 

Feci bir kaza 

Toros eksperesi bir 
kamyonla çarpıştı On 

sekiz ölü var. 

Trenlerde mektup \1 

telgraf alınacak 

Dün sabah lstanbuldan hareket e
den Toros katarı Çukurhisar - Eskişehir 

arasındaki 300 üncü kilometrede bir o
tobüsle çarpışmıştır. Alınan malUmata 
göre Bursa'dan Eskişehire 34 yolcu gö
türmekte olan Mustafakemalpaşa kaza
sından şoför Ahmedin idare ettiği oto
büs Çukurhisardan demiryoluna muva
zi olarak Eskişehire doğru yoluna de -
vam etmiştir. O esnada Toros ekspresi 
oradan geçmiştir. Şoför Ahmed eks
presle yanşa kalkmış ve otobüsü bütün 
hıziyle aürmeğe başlamıştır. Yolculann 
yavaş git bir kazaya sebebiyet verecek
sin demelerine rağmen şoför Ahmed o
tobüsüne son süratini vermiş ve hakika
ten ekspresi geride btrakmışm. Şoför 

otobüsün bu süratinden cesaret alarak 
yolun demiryolu üzerinden geçen bir 
nokta.aında durmıyarak yoluna devam 
etmış ve demiryolu üzerinden geçmek 
istemiş ve kaza meydana gelmiştir. 

Devlet demiryollan idaresiyle post 

telgraf idaresi arasında yapılmış ol 

itilaf neticesinde son posta olmak üzer 

Erzurum hattındaki istasyonlarda l 

teşrinievel 936 tarihinde başlamııt ol 

telgraf. muhaberesiyle beraber hali faa· 

l iyctteki ~imendifer istasyonlarından 

posta ve telgraf merkezi bul urı• 
mıyan 273 ade di ve ayrıca da bil• 
cümle yolcu katarları posta ve tel• 
g raf muamelelerine açılmış ve bil 
suretle balkın mühim bir ihtiyacı 
daha karşılanmıştır. İnşa edilmekte o
lan şimendiferler hatlanndaki istasyotı4 

lar faaliyete geçtikçe bunların da ayni 

muamelelerin icrasına darhal başlamak 

üzere la:mngelcn tedbirler alınmıştır. 

Emirsultan mahallesinden İsmail, Ba4 

kırköy zuhurat caddesinde oturaıı 

Mustafa kızı 17 yaşında Bedia, Balıke
sirin Osmaniye mahallesinden kahved 
Sadık oğlu Ali, Karacabeyli şoför mua4 

vini Ali oğlu Muhiddindir. 

Ekspres makinisti Mesud derhal tre
ni durdurmuş ve ekspreste mevcud im
dadı ıuhi sandığı açılarak yaralıların ilk 
tedavileri yapılmııtır. Vaka mahalline 
Eskişehir müddeiumumisi, emniyet mü
dürü ve adlt tabib yetitcrek tahkikata 
başlamııtır. 

Şoför Ahmed kazayı müteakib kaÇ" 

mıştır. Eskişlıir civarındaki köylerde 

saklandığı tahmin edilmekte ve aranıl· 

masına devam olunmaktadır. Kaza do

layı.siyle Toroa ekspresi beJ saat bir te

ahhurdan sonra yoluna devam edebi14 

miştir. Kua netice.sinde 18 kişi ölmüş, 16 
kişi ağır yaralanmıştır. Yarahlar arasın

da ifadeye muktedir 4 kiJi vardır. Ölen- 1 
terin hüviyetlerini tesbit etmek imkanı 

olmamııtır. İfadesi alınanlar Bursanın 

ULUS: Son aldığımız haberlere glf
re yaralılardan üç k.i_şi daha tedavi edil• 
dikleri hastahanede ölmüştür. Bu auret-
le ölenlerin sayısı yirmi biri bulmuştufo . ................................................ . : .. . .................................................................. , 

I Cumuriyet Bayramında Radyo Konferansları İ 

j 28. Birinciteırin. 1936 Çarıamba : İ 
f Saat: 13.05 Denizli say lavı N. Ali Küçüka (Tilrkiye Cumuriyeti J 
İ Rejimi hakkında) ı 
İ ,, 19.05 Erzurum saylavı Nafi Kansu (Türkiye inkilabı hak- İ 

i kında) i 

f
i 29. Birinciteşrin. 1936 Perıembe : f 

Saat: 19.05 Hariciye Vekaleti G. Sekreteri N. Rifat Menemencioğ· 
ı l u {Dış siyasamız hakkında) ı 
ı . i " 22.35 D. Demiryolları U. M. A. Rıza Ercın (Bayındırlık işle· i . . 
: rimiz hakkında) i 
i 30. Birinciteırin. 1936 Cuma : : 
i Saat: 12.0S Ekonomi Bakanlığı baş müşa•irl Sami İşbay ( E konomi i 
: ı i işlerimiz hakkında) : . : l .. 19.05 Talim, terbiye D. Rei si İhı>an Sunğu (Kültür işlerimiz i 
! hakkında) i . . ............................................................................. -................................ ._._ .... ~ 

Söan gelifi: 

• Bugün açılan sergı 
Sergievinde KÜOİeı>

denberi, geceli l?ilndüz· 
lü, çalışılarak büyük bir 
zevk ve itina ite hazır -
lanmış olan eli~leri ve 
küçük sanatlar sergisi 
bugün açılıyor. Bugün
kü tarihin henüz zabte
demediği devirlerde dün
yanın en büyük ve en o
rijinal medeniyetini kur
muş, tarihin, zabettiği 
devirlerde de bunu pasi
fik Okvanosundan İrlan· 
danın Amerika'ya bakan 
kıyılarına kadar götür • 
müş olan bir millet c;o • 
aılıılanıuta bedit zevkin, 
sanat istidadının yaşa
mış ve nemalanmış olma
masına imkan var mıydı? 

Hindistanrn bugün 
bütün dünyaca bir biblo 
~bi tanıllllllf ve aevil
mis mabedlerindeki ince 
nakışlarını 1tördükten 
tonra Horasan•da dokun· 
mut eski hahlarm çiçek
lerini seyrediniz; Ana • 
dolu çinilerinin • açaib 
bir osmanh tevazuu ile 
adına çini denilmiş bu 
türk sanat eserlerinin • 
karşısında dakikalar. 
hatt:l saatler geçiriniz. 
bir kitab sayfasının ı-.iıı· 
deki narin minyatürlere 
ve gene o kitabın sayfa 
başlarını ve kenarlarını 
süsleyen tezhiblere ba -
kmız; elinize meşin bir 
cild atınız: hayvan deri
li üzerine mini mini çiz
~iler ve cana yakın renk• 
terle işlenen o harikalar. 

sonra kit.abla cild arası
nı bölen o canım ebrular 
n edir Alelade bir kakın 
maktaının üzerine l.ıir 
haznelik nakı ve sa.ant 
m ucizeleri yığabilmek 
beş yılın, on yılın verdi
ği bir melekenin değil, 
ası rlardan beri miras kal· 
mış sanat cevhecinin bir 
belirişinden başka bir 'fey 
olabilir mi? 

Fenikeye de Asya or
talarından gelen F ... ıike 
yazısı, garba ı:ıoldan &< ğa 
doğru yazılarak, şarka ve 
een.uı. iee saj!cbln .ala 
yazılarak ~eçti diyorlar. 
Bunu Biblos şehrinde 
eski eserler araştıran 
bir arkeoloğ•un dilıııden 
eski Biblos sehrinden ge
çerken de d'nleın' tim 
Resmi ve heykeli ya 
eden müslümanhk, türk· 
tere sağdan sola yazılan 
arab yazısını da kabul 
ettirdikten sonra el 
yazısı ile yazılan e ~r
lere levhalara ve mıırak· 
ka'lara bakınız, sülü 
arab yazısıdır ve t • 
lik de fars yazısıdır, 
derler; fakat re im ya· 
&ağının zoru altında 
kalıp bu ~ ılar ü e
rinde içlerindeki sanat 
özünü belirten hattatlar
dan han~i şöhret Arabıs
tandan ve yahud Iran • 
dan çıkmıştır? Talil< ya· 
zısında im:ım sayılan Am4 

mad • ki buharah bir 
türktü • bu hiıncrini 
dağlar ve u fuklar aşıra 4 

rak İstanbullu Yesari ile 
Sami'ye armağan etmiş4 

tir. Sühis, Celi Sülüs ve 
nesihte hiç b ir arabın 
admı türk Celfileddinın, ' 

Rakıtn'Jn ve Osman'ııı 
yanı başında ananuıo 
r uz. 

Ah~b evin pencere• 
terine zm srkt lrlıfesleı 

geren eski taası:ıub reli • 
mi, belki J!Üncşin odala· 
ra 2imı ini yasak ede• 
bilmi , fakat gerı:;efi ba4 

şmda oya işleyen türk kt 
zm n ince bi r iğne ucuy• 
la şah • eserler yaratma " 
&ına mani olamamıştır. 

B .. yilk en~eller ve cc4 

kilmcz b skdara ra~meıı 

Relişen bu istidadın, bıı4 

gün, gün şe ç kan bir ıtıı 
ve yaput bir fesliyaıı 

saksısı gibi, enine boy tt4 

na artıp büyiimesi, en tı1' 
l' W:diselcrden biri de" 

midir? 
1 te bugün açılan el• 

işleri ve küçiık sanatl:ıt 
sergisi bu inkişafın ma1ı" 
sullerini bir .araya top -
lamak, bu inkışafa sof\" 
SW! bir hız vermek yol~1~ 
dıı atılmış değerli bt1' 
adım oluyor. 

Sergide ince bir nal'' 
şın, glizel bir çiçeğin, ı~ 
rif bir kutunun, bir sad 
oymanın içinde, asırıaı:~ıı 
dan beri içimizde için ı~ıı 
yaşayan bir 6anat özün .. 
yeni beliriş.lerini görme 
ge f,!ideceğiz. _, 

Nurettin ART AfP 

J 
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Bugün §ehrimize gelecek olan yu r:os1svyalr gazeteci lef in lstanb11Jd3 
Sirkeci garında rılınmrş bir resimleri 

Yarı - Sıyasal 

Yugoslavyalı meslekdaşlarımız 
Genç türk cumuriyetinin her yrldö

nümü, Ankara'da, genç rejimin dostla
rrnr bir arada toplar. Netekim, bu yıl, 

dostumuz Yugoslavyanrn sayın başba
kanını ve yugoslav basınının en değer
li ve en tanınmr§ çehrelerini aramızda 
göreceğiz. 

Yugoslavya ile Türkiye, bir ucu he
men Ortaavrupa'ya diğer ucu da Önas
ya'ya dokunan diagonal'in üzuinde bu
lunuyorlar. Bu bakımdan, yugoslav 
• türk dostluğu yalnrz Balkanlara şa
mil bir dostluk değil, mevzuu ve gaye
si olan barrş'r, Ortaavrupa'dan Önasya
ya kadar garanti altına almak isteyen 
açık ve dürüst bir anla~madrr. 

Bu açık ve dürüst anlaşmaya. bu 
genişlik ve §Ümulü tanımak ancak hak
lı ve mantıklrdrr çünkü Yugoslavya, 
aynı zamanda Ortaavrupa işleriyle ala
kaclar bir memleket olduğu gibi Türki
ye de, kendi bakrmrndan, Önasya ile 
doğrudan doğruya politik ve ekonomik 
ilişikleri olan bir devlettir. lki mem -
leket arasrndaki dostluk Balkan'larda
ki olduğu kadar Ortaavrupa ve Ônas
ya'ı.Jaki vaziyetleri de iyi hesabladığı 
Ve iyi idare ettiği nisbctte sağlam ve 
diinya barışı için kıymetli olacaktır. 

Her iki devletin genel politikaları
na ve bu politikaların esas hatlarına bir 
göz gezdirilecek olursa, herkesle dost 
geçinmek arzusunun yanrnda bütün ha
diseleri realist bir gözle görmek tema
yülü tcsbit edilir. Bu ise barı.fa duygu 
yoluyla sadık kalarak onu fikir ve mıı-

hakeme yolundan takviye etmek demek
tir. 

Yugoslav dostlarrmrzrn büyük krral
larr Aleksandr ile büyük §elimiz Ata
türk'ün ilk görüşmelerinden beri her 
iki millet için devam eden dostluk ve 
barışçı misyon, şimdiye kadar çetin im 
tih:ınlar bile geçirmiştir. Mesela, Veni· 
zelos taraftarlarının 1935 de orgamze 
ettikleri isyan hareketi bunfard-ın bı.

tanesidir. Bu isyan hareketi, o sıralar
da, Yugoslavya ile Türkiyeyi kararlı \'e 
dürüst bulmasa idi, lspanya'nın bızgfırı 
başına gelenler, o gün Yunanistan'm 
da b~ına gelebilirdi. Kabul etmek la-
7.lmc!ır ki, bu gibi işlerde ''küçük dev
letler" kendileiine "büyük devlet'' adı 
verilen camialardan daha dürüst ve da
ha enerjik hareket ediyorlar .•• 

Keza, bu dostluk, büyük merhale • 
/er katetmiştir. Bizden gazeteci arka
daşlar iki defa Yugolavya'yr ziyaret 
etmişler ve bu sefer de yugoslaı•yalı 
gazetecileri evimizde misafir etmek şe
refine ve saadetine mazhar olmaktayız. 

Bu gibi tanışmalar iki memleketin 
tüccar, sporcu, öğretmen gibi dif i!: 
y11rdda§larr arac;rnda da olursa, devlet 
adamlarımızın İ§leri kola~·laşmış ola -
caktrr. 

Biz, Ankara gazetecileri ve "ULUS" 
arkadaşları, yugoslavyalr meslckclaşfa

rrmıza, bu bakımdan "hoşgeldiniz,, di
yor ve birlikte geçireceğimiz güzel sa
atlere şimdiden seviniyoruz. 

BURHAN BELGE 

A~ias denizinde şiddetli 1 BJR FRA sız 
fırtınalar GAZETESİNE GÜRE: 

Londra, 27 (A.A.) - İki gündenbe-
ri şimali Atlantik denizinde ve İngil- Alman vada lurallıli 
tere kıyılarında hüküm süren fevkala- "' 
de şiddetli fırtınalar çok mühim basar liurulacakınış 
yapmıştır. Dünyanın en büyük transat
lantiklerinden olan Queen Mary vapu
ru altı saat geçikerek Suthamptona gel
ıniş ve içindeki yolcu ve tayfadan elli 
kişi yalpanın fiddetinden yuvarlanarak 
yaralanmışlardır. Öte taraftan7500 ton 
luk amerikan vapurunun İrlanda deni

.zinde dümeni kırıldığından romörkör
ler gönderilerek ye~eğe alınmıştır. Bir 
sok gemiler karaya vurmutlardır. 

Glaskovda bir tramvay rüzgarın ş.id· 
detinden devrilmiş ve içindekiler yara
lanmıştır. Keza bu tehrin sokaklarında 
bir çok kimseler damlardan uçan kire
lnitlerden veya ~ıkılan bacalardan az. 
çok yaralanmıştır. 

I ki gemi ıelılikede 
Brem, 27 (A.A.) - Şimal denizin

de yeniden çok şiddetli bir fırtına baş
lamıştır. "Borkum,. adası, 2000 mil açı
ğında bulunan Suigolla adlı isveç ge· 
ınisi çok tehlikeli bir vaziyettedir. Bor
kumuh tahlisiye gemisi imdadına koş
ıUmştur. Diğer bir gemi de Norddayh 
yakınında batmak üzeredir, 

AVUSTURYA'DA 

Gizli bir komünist kurumu 
keşfedildi 

Viyana, 27 (A.A.) - Anıteten,de 
jandarma, gizli bir komünist kurumu 

eydana çıkarmıştır. İnzer gazetesinin 
rdiği haberlere göre bir çok kimseler 
vkif edilmiştir. Bunların 28 i hiyane• 

i vataniye cürmü ile itham olunmuşlar
rr. Bundan başka mühim mikdarda si· 

ah, birçok mitralyöz, 8 bin mermi ve 25 
1 bomban da müsadere edilmiftir. 

Paris, 27 (A.A.) - Enformasyon 

gazetesi Bern'deki muhabirinin bir ha-

berini neşretmektedir: 

Muhabirin alman işleri hakkındaki 

alelumum iyi haber alan kaynaklardan 

öğrendiğine göre Hitler Almanyadaki 

esas prensiplerin temelleşmesi için İtal
yadaki rejimi en uygun gördüğünden 

Almanyada kırallığm tekrar kurulması

nı düşünmektedir. Hitler uzun tetkik

lerden sonra Luneburg - Brünsvik Ha

nedanını seçmiştir. Bu hanedan aynı 

isimdeki dükalıkta 1918 senesine kadar 

hüküm sürmüştür. Bu hanedanın reisi 

Büyük Britanya ve İrlanda prensi ve 
Brünsvilc - Luneburg dükası Ernest -
Kristian - Georg' dir. Viyana civannda 

kain Penzigde 1887 de doğmuştur. 

MiLLETLER CEMiYETi 

MANDALAR KOMiSYONUNDA: 

Japonya Biiyük Okyanos adaJa. 
rmdaki mandanın }'enilenmesini 

istiyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Fevkalade bir 

toplantı yapmış olan Milletler cemiye
ti mandalar komitesi, Japonyanın sene
lik raporunu gözden geçirmiştir. Ja
ponya, Büyük Okyano:.; adalarındaki 

mandasının yenilenmesini istemekte
dir. 

Japonyanın Varşova bilyük elçisi, 
Japonyanın talebini müdafaa edecektir. 
Zannolunduğuna göre bu taleb, kayıd 
ve şartsız kabul edilecektir. 

ROMANY A'DA: 

Kıra) Karo) Pra"'a gitti 
Bükreş, 27 (A. w;::.e·~-.._....,~ 

İSPANYOL İHTİLALİ 

General Frankonun ültimatomıı 
A.) - Kır al Ka. 
rol yanında Veli
aht Mişel ve Ha
riciye Nazırı An
tonesko olduğu 

halde dün akşam 

hususi trenle Çe
koslovakya Cu
mur Reisi B. Be
nes'i ziyaret et-
mek üzere Sinaia- Krral Karol 
dan Prag'a hareket etmiştir. 

Başbakan Ttaresko ve hükümet er
kanı Sinaia'ya giderek kıralı uğurlamış
lardır. Çekoslovakyanın Bükreş orta el
çisi Seba'da aynı trenle Praga hareket 
etmiştir. 

NORVEÇDE: 

Troçki iki gazele aleyhine 
dava 

Oslo, 27 (A.A.) 
- Norveç ajansı
nın bildirdiğine 

göre Troçki, Zi
novief muhake
mesi dolayısiyle 

aleyhinde neşri

yatta bulunan biri 
komünist ve öteki 
faşist iki Norveç 'L .,:rKi 

gazetesi aleyhinde zem ve kadeh dava
sı ikame etmiştir. Troçki bu neşriyatı 
protesto etmektedir. Ve Kirof veya öte
ki sovyet dev!et adamlan alcyhin:leki 
suikast hareketine iştiraki olmadığııu 
söylemektedir. 

Almanya 
llabe*istanda lıalyanın aynı 

menfaatlerden istijade edecek 
Roma, 27 (A.A.) - Almanyanın 

bundan böyle~e HabeşistanÇa İtalyanın 
müstefid ol::nakta olduğu menfaatler 
den ayni derecede miıstcfid olacaktır. 
Salahiyetli ~ahfiller B. Cianonun Bor 
line yapmış olduğu yolculuğun başlıca 
ekonomik neticesinin bu olduğunu söy-
lemektedirler. · 

İtalyanın Habeşistandaki hakimiye· 
tini tamyacak c.lan bütün milletlerin 
meşru menfaatlerine Habeşistanın bütün 
kapıları açıktır. 

ltaly<ın fataları Gore'ye 
yahla~ıyorlar 

Roma, 27 (A.A.) - Habeşistandaki 

İtalyan kıtaları dün öğle üstü Goreye 
150 kilometre mesafede kfıin Lckemti 
köyünü işgal etmişlerdir. 

SON ·nAKiKA : 

(Başı 1. inci sayfada) 

Esl;orial kuşcıtıldı 
Burgos, 27 (A.A.) - Nasyonalist 

kuvvetlerin bazı stratejik sebebler dola
yısiyle Madrid üzerine yürüyüşlerinde 

Aranjuez'den geçmiyecekleri bildiril
mektedir. Eskorial şimdi tamamiyle ku
şatılmış bulunmaktadır. Mühim mark· 
sist kuvvetler, burada çok yüksek kıy
mette tarihi eserleri ihtiva eden ve biz· 
zat kendisi eski bir eser olan meşhur 

Manastıra sığınmış olduklarından bun
lara karşı barba girişilmiyecektir. To
ledo civarındaki bir tünelde marksist 
takviye kuvvetleri getirmekte olan iki 
·zırhlı tren nasyonalistler tarafından ya
kalanmıştır. 

Hiikiimeı kııvveıleri dört kilo
m~tre ilerlediler 

Madrid, 27 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

Hükümet kuvvetleri, saat 9 da taar
ruza geçmişler, 4 kilometre ilerlemişler 
ve Navalkarnero'ya bir kilometre yak
laşmışlardır. Hafif tankların ve sahra 
toplarının kuvvetlendirmekte olduğu 

sol cenah, şehre iki yüz metre kadar 
yaklaşmış ve şehirde birçok yangınlar 

çıkarmıştır. Kumandanlık heyeti, elde 
edilen neticeleri heba etmemek için ile
ri harekete devam etmek istememiştir. 

llıtilalci tayyareler Madrid i;ze
rinde uçmaKa dev!lm ediyorlar 

Sevil, 27 (A.A.) - İki nasyonalist, 
tayyare, bugün yeniden Madridin "Ku
atro Vientos,, ve "'Getafe,, hava istas
yonları üzerinde uçmuşlardır. Tayyare
ler hava istasyonunun tamamiyle boşal
tılmış olduğunu görmüşlerdir • 

Madrid lıulkı kaygı ve iimi,Jsiz
lih i~:inde ya~ıyor 

Paris, 27 (A.A.) - Madridden ka
çarak buraya gelmeğe muvaffak olan 
bir ispanyol Madrid halkının feci ya
şama şartları hakkında tafsilfit vermiş
tir. Bu tafsilata göre bütün halk de· 
vamlı bir kaygı ve emniyetsizlik içinde 
yaşamaktadır. En ufak bir şüphe her 
hangi bir şahsın soruya çekilmeksizin 
kurşuna dizilmesi için kafi gelmekte
dir. Bu suretle şimdiye kadar Madrid
de iki bini kadın ve kız olmak üzere 
19 bin kişi kurşuna dizilmiştir. Araş
tırma ve müsadereler günlük vakalar
dır. Ve hakikt bir yağma mahiyetini 
iktisab eylemektedir. Bilhassa alelQ
mum menkul eşyanın tekalifi harbiye 

Belçika parlamentosunun 
fevkalade toplantısı 

Brüksel, 27 (A.A.) - Mcbusan mec
lisi. bugün fevkalade olar alı: toplanır;~
tır Geçen eünkü hadise!.::- dnl, yısiyle 
bugün parlamento:Ja da bir şeyler ol
ması ihtimaline karşı binanın dışı kuv
vetli jandarma müfrezelerinin muhafa
zası altına konulmuş ve birçok sivil po
lis memurlar da binanın içine dağılmış· 
tr. 

Reksistlerin muhalefetine rağmen 

Hüysmans tekrar meclis reisliğine se

çilmiştir. 

Harbiye bakanı Denis yeni askeri 
kanunu meclise tevdi etmiş ve bu proje 
münakaşasrz encümene gönderilmiştir. 

Asıl konuşmalar meclis önümüzdeki 
hafta toplandığı vakit cereyan edecek
tir. 

Avtısturya d~ hakanı Viyanaya döndü 
Viyana konferansı gelecek ayın 11 inde toplanacak 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Avusturya 

dış bakanı Şmid ile macar hükümet er
kanı ile yapılmakta olan konuşmalar bu 
akşam bitmiştir. · Şmid yarın Macaris
tandan ayrılacaktır. 

Bu esnada, Roma protokolunu im
zalıyan üç devlet ara~ında Viyanada ya
pılacak olan konferans için 11 ve 12 
ikinci teşrin tarihleri tesbit olunmuş ve 
konferans programın ana hatlan da çi
zilmiştir. Konferansta Macaristan na
mına dış bakanı Kanya, Avusturya na
mına Şuşnig ve İtalya namına da Kont 
Ciano müşavirleri ile birlikte buluna
caklardır. 

Resmi tebliğ 
Budapeşte, 27 (A.A.) - Avusturya 

dış bakanının Budapeşteyi ziyareti do-

layısiyle neşredilen tebliğde ezcümle 
deniliyor ki: 

''Hugün Avrupa efkarı umumiyesini 
işgal eden meseleler bu meselelerin A
vusturya ve Macaristan üzerindeki a
kisleri hakkında fikir teatilerinde bulun
muş ve iki memleket arasındaki uzun ve 
ananevt işbirliğinin bu münasebetle de 
en iyi neticeleri vermiş olduğu müşahe
de edilmiştir. Bütün meselelerin muva
fık bir şekilde halline en elverişli çare
ler hakkında tam bir anlaşma elde edil
miştir. İki dost Tuna devleti bütün gay
retlerini her türlü anlaşmazlığın önüne 
geçmek ve milletler arasında geniş ve 
sulhçu bir çalışma beraberliği esası kur
mak olan müşterek hedeflerine tevcih 
etmektedirler.'' 

suretiyle alınması hakkında çıkan e 
mirnameden sonra bu müsadereler ta 
bir yağma mahiyetini almıştır. Bu mü 
saderelere engel olmak istiyenler gece 
leyin evlerinden götürülmekte ve he
men oracıkta kurşuna dizilmektedir. 

Portekizin Madridle sıymml mii 
rıasebetleri kesnıe.'Jinin sebebi 

Lizbon, 27 (A.A.) - Dış bakanı 

Monteiro, Portekizin Madrid hüküme• 
tiyle siyasi münasebatını ne için kesti
ği hakkında bir tebliğ neşretmiş.tir. 

Zikredilen sebeblerin başlıcaları, Mad
rid hükümetinin milletler cemiyetine 
ve ademi müdahale anlaşmasını akde· 
denlere bir protesto göndererek Porte• 
kizi nasyonalistlere yardım etmekle it• 
ham etmiş. Portekiz elçiliğine aid mu· 
haberat masuniyetini ihlal eylemiş ve 
Portekiz elçilik katibini sorguya çek
miş ve bu katibin İspanyadan hareketi
ne engel olmağa çalışmış olmasıdır ki 
Portekiz hükümeti bunları dostça olmı· 
yan bir hareket saymaktadır. 

Bir sovyet tel.·zibi 
Londra, 27 (A.A.) - Sovyet Rusya 

sefareti Volga, "Siberie" ve "Leningrad" 
vapurlarının Barselona gitmiş oldukları 
haberini kati surette tekzib etmektedir, 
Bunlardan birincisi halihazırda Douv· 
res'de tamir edilmektedir. 17 ilkteşrin
de Londradan Leningrada hareket et
miş olan ikincisi Leningradda yük yük
lemektedir. 1889 senesinde inşa edil
miş olan üçüncüsü ise satılmış olup an
cak yakın sahiller arasında sefer yap
maktadır. 

Sovyetler Birliğinde / . .,panya için 
47,5 milyon ruble toplamlı 
Moskova, 27 (A.A.) - Sovyet standi. 

kaları merkez komitesinin bildirdigi
ne göre sovyet işçilerinin ısp.:>nyol ka
dın ve çocukları için topladıkları para 
bugün 47.5 milyon rnblev bulmuştur. 

Pf.:a toplanmasına devam cdilmektedır. 

Portekiz General Fnmko 
1ıiihi;nıetini tammış 

Londra, 27 (A.A.) - Lizbondan bu
raya gelen bir telgrafta Portekizin mef'" 
ru ispanyol hükümeti olarak nasyonalist 
general Franko hükümetini tanıdığı bil• 
dirilmektedir. 

llıtilalciler tarafından tevkif 
edilen gazeteciler 

Talevera de la Reyna, 27 ( A.A.) 
- Havas'dan: Nasyonalistler tarafın
dan üç gazeteci tevkif olurunu§tur~ 

Bunlar, Nevyork Herald Tribün gaze· 
teıi muhabiri B. Ceymis Minifi, Niyo
Kronokil gazetesinin muhabiri B. Viver 
Denis ve Unayted Pres muhabiri B. 
Hanri' Garrel dir. 

B. Garrel bir otomobille yalnız ola 
rak seyahat etmekte iken bir nasyona
list kamyona rastlamış, kamyondakiler 
ateş açtıktan sonra kamyonu sarmışlar 
ve muhabiri alıp götürmüşlerdir. Şöfö
rün ne olduğu belli değildir. 

BB. Mimip ve Viver birlikte seya
hat ederlerken aynı günde aynı adam
lar tarafından taarruza uğramı lardır. 
B. Mimif Havas ajansına çektiği bir tel• 
grafta nasyonalistlerin kendilerini ku· 
şattıklarmı, mitralyözle ateş açtıkları· 
nr, yanlarında bulunan şoförle milisi 
öldürdüklerini, sonradan kendilerinin · 
'Gorrele rastladıklarını, ölmemelerinirı 

mucize kabilinden bir hal olduğunu bil
dirmektedir. Gazeteciler Talavera'ya 
götürülmüşler ve orada sorguya çekil• 
mişlerdir. Sonra da Salamanak'a götü• 
rülecekler ve kendilerini General Fran• 
ko kabul edecektir. 

lngiliz aUJfekomersiyali ile bir 
a~rikalı banger de tevkif edildl 

Talavera de la Reyno, 27 (A.A.) -
Havastan: Madrid ingiliz elçiliği ata .. 
şekomersiyali olup şimdilik askeri ata
'elik yapmakta olan yüzbaşı Lange ile 
amerikan bankası müdürü tevkif edile• 
rek buraya getirilmişler ve kendileriniıı.fa .. 
Madrid'e gitmelerine müsaade olunrak 
mamıştır. Bir subayın nezareti altınd 
serbest bırakılan bu iki zat, Salamankr) 
gönderileceklerdir. 



SA.YFA 4 

Evkaf da 
Terfi eden memurlar 

Merkezde• 
Umum müdürlük müfettişlerinden 

BB. Avni Birsen, MazlUın Develi, U
mum müdürlük veznedarı İsmail, Va
ridat ve tahsilat müflürlüğil mümeyyi
zi Ziya, Memurin müdürlUğU tahsi11 
memuru Salahaddin Oral, Hukuk mü· 
§avirliği katibi Mazhar. 

İstanbul başmüdürliiğündc 
MUdUriyet veznedarı BB. Şevki, 

Veznedar muavini Haki. İstanbul mıı
hakemat ka1eminae katib Sedat. Mül
haka kaleminde katib Nafia, Kadıköy 
vakıflar müdürlüğü heyeti fenniye mu
temedi Avni, ve evrak katibi Hulki. 

Vilayetlerde 
' 

Trabzon memuru BB. Necmeddin, 
E15ziz vakıflar memuru Ali Rıza, Balı
kesir müdüriyeti mümeyyizi İsmail 

Tayyip, Balrkesir vakıflar müdüriyeti 
zeytinlikler fen memuru Hüseyin Fik
ri, Edremid vakıflar memuru İsmail, 

Hakkr, Edremid vakıflar idaresi vezne
dan Zahit, Gaziantep vakıflar müdüri
yeti başkatibi Nuri ve k§tibi Kazım, 

Erzurum vakıflar müdüriyeti başkati
bi Emin ve tahakkuk ve tahsil memuru 
Veysel, Çanakkale vakıflar müdüriyeti 

başkStibi Avni, fzmir vakıflar müdüri
yeti katiplerinden Osman, Faiz ve ta· 
hakkuk ve tahsil memuru Fuad, Edir
ne vakıflar müdüriyeti veznedarı Ha
lim. Konya vakıflar müdiiriyeti vezne
darı Galip, Kocaeli vakıflar müdüriye
ti veznedarı Sabri, İçel vakıflar müdü
riyeti veznedarı Süleyman Vahit, Ay-

dın vakıflar müdüriyeti tahakkuk ve 
tahsil memuru Ahmed, Aydın vakıflar 
müdüriyeti zeytinlikler fen memuru 
Hüsameddin, Biga vakıfl;\r memuru 
Şevket, Nazilli vakıflar memuru Kad
ri, Kilis vakıflar memuru Abdurrahman 

Turgut, Çankırı vakıflar memuru Sa
dık, Sıvas vakıflar müdüriyeti başkati
bi Ragıp, Urfa vakıflar müdüriyeti baş
katibi Ali Ulvi, Çankırı vakıflar me
murluğu kiitib ve nedarı Fahri terfi et
mişler Vakıf kayıtlar müdürü Şefik, 
Varidat ve tahsilat müdüriyeti katible
rinden Bekir, Muamelat ve mülhaka 
müdüriyeti tetkik memurlarından Ni
hat takdirname almışlardır 

General Kazım Dirik ' 
Selektör makinelerinin açılma 

törenini yaptı 
Edirne, 27 (A.A.) - Trakya Umumi 

Müfettişi General Dirik ile Başmii~aviri 
ve Edirne Valisi Osman ŞahinbaJ ve 
birçok müşavir ve direktörler havzaya 
giderek orada bir müddetten beri kurul

makta olan tohum selektör makineleri
nin açılına töreninde bulunmuşlardrr. 
'General IC. Dirik köylülere heyecanlı 
bir nutuk söylemi~ cumuriyetin her 
g'tin yüzlerce eserleri ve Atatürk: davası 
ile İsmet lnönü hükümetinin köylülerin 
kalkınması hususundaki yüksek emelle
rini anlatmıJ ve halla pek aevindimıi§
tir. 

Mak:inaı..r qlcmeğe ve temiz tohum
lan ayırma.ya başlamıştır. 20 makinist 
burada kurs görüyor. Çanakkalede ay
rı bir kurs vardır. Yakın günlerde bu 
maltinistler muhtelif yerlerde kurulmak
ta olan kendi selektörlerinin başına ge-

ULUS 

ALMANYA ve ITALYA 
Kont Ciyano'nun Almanytı seyalıati ve nazi devlet adamlariyle görüşmeleri grinün en mü
lıinı siyasi hadisesidir. f'ransız gazeteleri, Berlinde cereyan etm'İ§ olan m;iwkereler üzerinde 
hararetli tefsirlerde bulunuyorlcır. Tam ce devamlı bir alman. italyan birliğinin tahakku
kunu pek mümkiin görmemekle beraber, çok kuvvetli ordulara sahib olan iki biiyük fa8isı 
devletin el birliğinden doğaccık tehlikeleri de gizlemiyorlar. 

L'lnlormatı"on J!azetesinin baş yazısından: 
Kont Ciyano'nun seyahatinin şümulünü tebarüz ettirmek 

ve batta mübalagalandırmak, prestij sebcb1eri dolayısiyle fa-
~st İtalyanın menfaati iktşzasındandır. • 

Daha ihtiyatlı olan Roma resmi mahfilleri bu seyahati Al· 
manya ile !talya arasında gitgide sıklaşan münasebetlerin man-

. tıki bir neticesi olarak göstermektedirler, ve . bu şartlar için· 
de bilhassa fransız gazeteleri tarafından izhar edilmiş olan 
b~ı endişelerin doğru olmadığını ilave etmektedirler. Te
menni ederiz. 

Roma ve Berlin politikaları arasında mevcud muvaziliğin 
tabii bir neticesi olan görüşmeleri bir "alman - italyan komp
losu" ve hatta "Avrupaya k:ır,ı faşist memleketlerin müşterek 
bir komplosu'' şeklinde göstermek isteyen iddiaların varid ol· 
madığını ileri sürmektedir. 

Diğer taraftan Kont Ciyano'nun Berlindeki konuşmal~rı 
ikinci derecede bir ehemiyeti haiz olacaktır, çünkü alman. sıA· 
yaseti bizzat B. Hitler tarafından çizilir. Demek oluyor ~ı h~
disenin hakiki şümulünü ölçmek için müzakerelerin netıcesı
ni beklemek lazımdır. 

Avusturya meselesi hiç şüphesiz ki bu müzakerelerin en ehe-
miyetli mevzularından birini teşkil edecektir. . 

Avusturya Heimwehr'lerinin dağılışıyle neticelenen. hadı
scler alman kamoyu tarafından dikkatle takip edilmiştır: A_l
man dış bakanlığı, on sene müddetle, federal cumuriyetı.':1 -~ç 
ve dış politikasında mühim bir rol oynamış olan bir teşekkulu.n 
ortadan kalkmasına büyük ehemiyeti olan bir hadise telakkı 
etmektedir. Alman gazeteleri sevinçlerini gizlemediler. v 

Hakikaten, Heimatzchutz, iç ihtilaflarına ve zaaflarına r~;
men, nasyonal sosyalizm teşebbüslerine karşı Avusturya zı -
niyetinin mukavemetini temsil ediyordu. Bu organizasyonu~ 
teşkil etmiş olduğu kıtalar asırlarca müddet imparatorluk Vı
yanasını Prusya'ya karşı koydurmuş olan idealler~ barb :onra
sı şartlarına intibak ettirmeye çalışıyorlard!. Gerçı, Şuşnıg ka· 
binesi de kendine ananelerin müdafii nazarıyle bakar. Ştarem
berg'in ilk hezimetleri esnasında alman gazeteleri "kleri~a -
lizmin faşizm üzerine zaferi" diye yazmışlardı. İmdi, _naz~~er, 
siyasi katolisizmde doktrinlerinin ve aksiyonlarının hır d~ş • 
manmı görmektedirler. Fakat kendileri için. bu~un taı;ıamıyle 
mitıi mahiyette bir hareketten daha az tehlıkelı oldugunu da 

bilirler. . 'h · 
Diğer taraftan Permı Ştaremberg'in şahsiyeti, cüretı, ı tı· 

rasları pancermanist gayelere engel teşkil ediyordu. Alm~n 
gazeteleri Heimatschutz teşkilatiyle şefleri arasında tefnk 
yapmakta ve hatta. Avusturyadaki son hadiselerden sonra, 
Heimwehr'ler arasına pancermanist temayüller yaymaya ma
tuf bir manevranın yapılmakta olduğu görülüyor. 

Ne de olsa, atman propagandasının başlıca noktalarxndan 
biri, komünizme karşı mücadeledir. İç ihtiyaçlar için yorul
maksızın üzerinde uğraşılan bu tem, dış politikanın bütün cep· 
beterinde de hizmet görmektedir. Böylece, Bertin gazeteleri, 
büyük Viyana gazeteleri tarafından Nürnberg kongresinin 
bolşevik aleyhtarı §iddetli hücumları hakkındaki ihtiyatkar 
lisanına işaret ettiler. Buna mukabil, "hUkümetin, ihtilalci tah
rikata karsı kullandığı vasıtaların kifayetsizliğini" ileri süren 
küçük Viyana ve vilayet gazetelerinin neşriyatına daha büyük 
bir ehemiyet verdiler. 

Fıkra 

Almanyanın, kırallığın yenider. kurulması projeleriyle mU
cadele etmek için kullandığı vasıta da aynıdır. Kırakı rejimi, 
marksistlerle alakası olmakla itham etmektedir. 

Nazilerin parolası "şimal burnundan Sicilyaya kadar anti
bolşevist bir cephe vücude getirmek'' dir. 

Fakat, alman matbuatının, Heimwehr'in dağılışından son
ra fazla sevinç ve memnuniyet göstererek İtalyanın şüpheleri 
ni uyandırmamak için ihtiyat tedbirleri almış olduğuna da işa
ret etmek doğru olur. Bununla birlikte Berliner Tageblatt, bit 
zaınandanberi bizzat B. Musolininin Ştaremberg'in kıtalarına 
müzaherette bulunmuş oldu~unu vazmıştır. 

Böylece, Berlin ile Roma arasındaki elbirliği hala ampirik 
bir karakter muhafaza etmektedir gibi görünüyor. Fakat bu 
yüzden daha az tehlikeli değildir. İtalya, günü gününe, asgari 
mahzurlarla azami istifadeleri temine çalışmasına karşılık Al
manya metodik bir şekilde genişleyici gayelerini takib ediyor, 
belki Orta Avrupada kuvvet darbeleri şeklinde harekete geçme
yi tercihe şayan ve ihtiyatlı bir hareket görse bile, bu tarz
daki nüfuz edişi farkedilmesi ve mücadele edilmesi daha güç 
olacaktır. 

Temps'in miit<1laası. 

Temps t!azetesi alman ita/yan görüşmelerine hasrettiği baş 
maaklede ltalya ve Almanyanrn müşterek bir siyaset takib et
meleri içia mevcud scbebleri ve engelleri kaydettikten sonra 
diyor ki: 

İki devletin umumi akdyonlarında müşterek olan sonuncu 
bir nokta vardır: silahlarının, kendi emniyetlerinin icablarını 
çok aşan son derecede inkişafı ki Avrupa karışıklığını bir kat 
daha vahimleştiren bir tecavüzi mahiyet taşır. B. Musolini sul
hun sağlamlaştırılmasına faaliyetle çalışmaktan geri kalmıya
eağmı her zaman söylemiştir; ve İtalyanın sükCıne ihtiyacı ol
duğu için sözlerinde samimi olduğuna inanılabilir. B. Hitler de 
her fırsatta, sulh arzusunu tekrarlamaktadır, fakat hükümeti, 
tıpkı harb yapmaya hazırlanıyormuş gibi hareket ediyor. Ger
çi, büyük mikdarda ordular ve muazzam bir silahlanma yalnız 
harb etmeye yaramaz, istifade etmesini bilenlerin elinde bun
lar, harb kokusu uyandırmak suretiyle faydalı neticeler temin 
edecek bir vasıta olabilirler. Bütün bunlar, hakikt ve devamlı 
bir alman - İtalyan iştiraki temin için kafi midir Buna inan
mak biraz güççedir, çünkü, müşterek bir ideolojinin nüfuzu ne 
olursa olsun, büyük veya küçük milletlerin politikalarına ku
manda eden bu unsur değildir: coğrafyadır. Almanya ile İtal
ya bugünün hadiselerinden en iyi istifadeyi temin için ne şt• 
kilde görüşmelerde bulunursa bulunsunlar, coğrafi vaziyetle • 
rinin kendilerini kimsenin ortadan kaldıramıyacağı meseleler 
karşısmda bırakacağı gün gelecektir. Berlin ve Roma orta Av· 
rupa'da bu realitelerle karşılaşmaktadırlar. Almanya "orta Av
rupa'' ve şark hayallerinden vaz geçmeyecektir, İtalya da, 
eğer yaşamak niyeindeyse buna razı olamıyacaktrr. İtalya 
Avrupadaki temellerini sağlam tutmak mecburiyetindedir ve 
asırlarca bir fasıladan sonra, Roma imparatorluğunun cermcn 
istilas ıaltında yeni bir yıkılışını görmek istemez. Berlin gö
rüşmelerinde Orta Avrupa meselesinin ehemiyetli bir me7ki 
işgal edeceği söyleniyor. Buna kolayca inanıyoruz. 

Boluda ilmi konferanslar 
• 

çeceklerdir. Ziraat müşaviri Zihni ma
kinenin faydalan ve ayrılan sağlam to
humlar için izahat vermiştir. Köylüler 
sevinç içinde olup tohumluklarını hay
vanat ve arabalarla Havsa'ya getiriyor. 
Halkevi köylülük şubesi makinelerin fa

aliyetini filme almıştır. 

Türkiye inşasının 
temelleri 

Bolu, 27 (A.A.) - İlimiz ormanlan.n-
da ilmi tetkikler yapmakta olan Viyana 
tarihi tabii müzeei ıube şefletjnden Dr. 
Koller, Ankara Yübek Ziraat Enstitü
sü nebatat §ubeai ıefi Dr. Salahattin 
Kuntay'xn yardımı ile 26 ilkte§rin akşa
mı HaUı:evi salonunda onnan TC av hay
vanları mevzuu üzerinde bir konferana 
verdi İstifadeli olan bu konferansa ba
yanlar da dahil olduğu halde aalonu dol
duran dinleyiciler pek büyük bir alika 
göstenniılerdir. 

( Berat Gecesi ) 

Diyanet işleri 
Reisliğinden: 

31 - birinci teşrin 936 cumartesi 
günü Şabanın on dördüne tesadüf etti
ğinden önümüzdeki cumartesi akşamı 

(pazar gecesi) Leylei Berat olduğu ilan 
olunur. 

(Başı ı. inci sayfada) 

rin hududlanndan girenlere re
jimleri hakkında ilk hükmü, ıyı 

verdirmek için ilk istsayonlarda 
nasıl çalışmakta olduklarını gö
rüyoruz. Bu sadece bir reklam 
masrafı bile ise, her köye, nihayet 
b~r küçük sergi parası harcamış 
oluruz. Belki de zaten yapılmakta 
olanlarrn bir kaçı ile hazin bozkı
rı, yirmi otuz kilometrede bir, sa-

. adet manzarası ile tebessüm ettir
miş oluruz. - ~:f 

Muğlada damızlık boğa 
dağıtılıyor 

Muğla, 27 (A.A.) - Köylüye da
ğıtılmak üzere Eskiıehirin Çifteler ha
raaından 27 boğa gelmi9tir. 

Cumuriyet Bayramı 
Günlerindeki Radyo 
Neşriyat programı 

Ankara ve İstanbul Radyoları 
birlikte çalııacaktır. 

28 T qrinievvel 1936 Çarp.mba :i 
Saat 
12.00 - 13.00 Plak neşriyatı. 
13.00 - 13.05 !stiklfil Marşı. 
13.0S-13.25 Türk.iye cumuriyeti re-

jimi hakkında C. H. P. 
Genyönkurul üyesi De• 
nizli saylavı Necip Ali 
Küçükanın konferansı, 

13.25 - 14.00 Müzik. 
19.00 - 19.05 İstiklal Marşr. 

19.0S - 19.25 Türkiye inkilabı hakkın• 
da C. H . P. Genyönkurul 
üyesi Erzurum saylavı 

Nafi Kansunun konfe
ransı. 

19.25 - 22.00 Müzik. 

29 Teşrinievvel 1936 Perşembe : 
Saat 
13.30 - ) Kamutay dan neşriyat. 

) Geçid resmi alanından 

neşriyat. 

19.00 - 19.05 İstiklal Marşı. 
19.05 -19.25 Dış siyasamız hakliında 

Hariciye Vekaleti Genel 
Sekreteri Numan Mene• 
mencioğlunun konferanst 

19.25 - 20.30 Müzik. 
Z0.30 Bayram toplanrının ilanı 

neşriyatı. 

20.35- 21.30 Müzik. 
22.30 - 22.35 Onuncu Yıl Marşı. 
22.35 - 22.ss Bayındırlık işleri hali• 

kında devlet demiryolla• 
rı umum müdürü Ali Rı• 
za Eren'in konferansı. 

22.55 - 24.00 Müzik. 

30 TeJrinievvel 1936 Cuma : 
Saat 
12.00 - 12.05 lstikHil Marşı. 
12.05 - 12.25 Ekonomi işleri hakkın• 

da İktisat Vekaleti baş· 
müşaviri Sami İşbay'ın 
konferansı. 

12.25 - 14.00 Müzik. 
19.00 -19.05 1stik15.I Marşr. 
19.0S - 19.25 Kültür i şleri hakkında 

Talim ve terbiye dairesi 
reisi İhsan'ın konferansı. 

19.25- 22.00 Müzik. 

Somswıda son bahar 
atyanşlan 

Samsun, 27 (A.A.) - Sanbahar at 
koşulannrn ikinci6i dün yapıldı. 2600 
metrede İstanbullu Mehmedin Sadası 

birinci, 2400 metrede ankaralı Talat'ın 
SanJru,u birinci, 3500 metrede yüzbaşı 
Rızanın Edmiri birinci geldiler. Kaza· 
nan hay'van sahiblerine bin lira ikrami· 
ye verildi. 

Yan9lardan sonra yapılan pehlivan 
gilreılerl heyecanlı oldu. Hacı köyIU 
Adil bqı aldı. 
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Doktör - Operatör 
Nejat Kulakçı 

ANKARA, CEBECİ HASTA
NESİ KULAK, BURUN VE 

BOÖAZ MÜTEHASSISI 
Ankara, Kooperatif arkası 

Ali Nazmi ap. 16 telefon: 3911. 
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Milli Türk Anonim Sirketinden: -
''Türlı:lye Millt., ve "Feniks dö Viyen.. aigorta firketleri nezdinde sigortalı olup da hükümetimiz tarafından ittihaz ediJen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilan edilen esaslara tevfili:ı.n si

~ortasına d~vam suretiyle zarardan korunmak istiyenlerin 3 İkinci teşrin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dairede bu malı::sa!~a MİLLİ ~A~URA_NS tara
fından teşkıl olunan büroya bizzat veya teahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKİYE MİLLİ şirketinde sigortalı olanlann nihayet 24.10.1937 de FEN!KS do VİYEN ljırketinde aıgoı:taaı 
olanların da 12.6.1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilan olu nur. 2-5191 

TDRKtYENiN EN BOYUK SiGORTA StRKETt 
~ 

Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

A N A U öZ TORK D O L müessesesidir 
SER.MA YEDARI,ARI: TUR.KİYE IS VE ZİRAAT BANKALARI ... 

ACENTALAR: TÜRKİYE İŞ VE ZİRA 4. T B ~!\IK AT .ARI 2-5192 
' 4 • ~fti - ns 
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Yugoslavya Başbakanı 
bugün Ankarada 

Dün akşam Haydarpaşadan hareket 
eden değerli misafirimiz 

bu sabah Ankaraya gele~ek ve 
nıerasimle karsılanacaktır 

> 

(Başı ı. inci sayfada) 
yük misafiri alkışlam:ık için top1anan 
halkla dolmuştu. İstasyonun içinde de 
Yugoslavya Ba~vekilini resmen karşıla
mağa gelenler göze çarpryordu. Bu me
yc.nda vali ve belediye reisi Muhittin 
Üstündağ, llarb Akademisi Komuntam 
General Ali Fuad, saylavlar, emniyet 
direktörü Salih Kılıç. İstanbul matbua
tı erkanı, türk - yugoslav afyon merkez 
bürosu azalan, yugoslav ataşemiliter ve 
ataşe komersiyali, general konsolosluk 
erkanı ve yugoslav kolonisi ileri gelen
leri bulunuyorlardı. 

Hususi katar tam saat dokuzda gara 
girdi. Tren dururken muzika yugoslav 
marşım çalıyordu. Büyük misafir ve re
fikası trenden güler yüzle indiler ve 
kendilerini selamlıyan vali Muhittin 
Ustündağ'ın ve general Ali Fuad'ın el
lerini sıktılar. Vali, kısa Lir nutukla yu
goslav Başvekiline "hoş geldiniz'' dedi. 

B. Stoyadinoviç, kendisini S!~amlı

yan askeri kıtayı teftiş ettikten sonra is
tasyonun milli yugoslav ve türk renk
leriyle süslenen büyük salonundan ge
çerek, alkışlar arasında otomobiline bin
di. Bu sırada hazırlanan buketler Bayan 
Stoyadinoviç'e takdim edildi. 

Sayın misafirin otomobili, kendisini 
görmek için caddelerde biriken halkın 

tezahilratı arasında Perapalas oteline 
gitti. 

B. Stoyadinoviç saat on birde bera
berinde Hariciye Hususi Kalem Müdü
rü ile maiyeti erkanı olduğu halde İstan
bul valisi Muhittin Üstündağ'ı ziyaret 
etmiştir. 

Muhterem misafir vilayete gelişinde 
ve dönüşünde merasimle karşılanmış ve 
uğurlanmıştır. B. Stoyadinoviç vilayet
ten çıktrktan sonra doğru Taksim'e gi
derek cumuriyet abidesine merasimle 
çelenk koymuştur. Bir polis müfrezesi 
merasim esnasında selam resmini ifa et
miştir. 

Yugos1avya Başvekili abideden Pe
rapalasa dönmüştür. Bu esnada İstanbul 
valisi muhterem misafire ziyaretini iade 

eylemiştir. 

B. Stoyadinoviç ve maiyeti erkanı 

öğle yemeğini Yugoslavya konsolosha
nesinde yemişlerdir. Yemekten evvel A
nadolu Ajansı ve İstanbul matbuat mü
messillerini kabul eden Yugoslavya 
Başvekili kendilerine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- İlk defa Türkiye cumuriyeti top
... ğrna ayak: bastığım bu anda, dost ve 
müttefik Türkiyeyi, onun uzun zaman
lardanberi tanımakta olduğum çok mü
kemmel matbuatının mümessilleri vası
jasiyle, hususi bir sevinç ile selamlanın.., 

Yugosfavya devlet adamlarının kaf
fesi için yeni Türkiye anlaşma ve dost
luk, Balka~larm muslihane tekamillU
nib temel taşı veyeryüzünde sulh ve te
rakki işinin en mühim mesnedidir. 

Balkanların, cihan matbuatı için, an
laşmamazlık ve ardı arası kesilmiyen ci
Clallerin bir misali olarak görünmüş ol-

1 

duğu zamanlar geçmiştir. Bugün sulh 
işi, bütün meselelerin en mühimmi olan 
bu meseleye atfedilmesi icab eden ciddi
yetle anlaşrlmıştrr. 

Bütün Avrupanın geçirmekte oldu
ğu bu müşkül demde müstakar ve de
vamlı bir sulh için en faal bir şekilde 
Balkanlarda çalışılmakta olduğunu söy
lemek mübalağalı olmaz. Benim Ankara 
seyahatim, bunun yeni bir delilidir." 

B. Stoyadinoviç öğleden sonra saray-
1arı gezmiş ve Sakarya motörü ile Bo
ğaçiçinde bir gezinti yaptıktan sonra 
kara yolu ile Perapalasa dönmüştür. 

lJelgra'cl mahfillerinin B. Stoya
<linovi{;'in yolculuğuna göster

'dikleri alaka 
Belgrad, 27 (A.A.) - Başbakan Sto

yadinoviç'in nkarayı resmen ziyareti 
bütün siyasi yugoslav mahfillerinde bü
yük bir alaka uyandırmaktadrr. Samu 
Pravda gazetesi diyor ki: 

"Bazı cografı ve siyasi mülahazalar, 
Balkan birliğinin bugiln her zamandan 
ziyade muhafazasını amirdir. Balkan· 
lar ihtilaf halinde bulunamazlar ve Bal
kan menafiine elzem olan Avrupa mu
vazenesini tutmak için elele bir grup 
halinde yürümelidir. Yugoslavya daima 
sulh idealini ilan etmş ve bütün kom
şulariyle işbirliği yapmak arzusunu te
yit eylemiştir. Fakat bugün garpta 

mevzuubahs olan meselelerin vehame
tini Yugoslavya tamamen müdriktir ve 
bizzat büyük devletler için bile kendi 
emniyetine inanın ne kadar güç oldu
ğunu pekala bilmektedir. Binaenaleyh 
Yugoslavya kendisi gibi düşünen her· 
kese elini uzatmaktadır. Bu yolda Bıtl
kanlarda sulhun ve emniyetin müdafaa
sında işbirliğinde bulunan Türkiycye 
Yugoslavyanın hissiyatını arzetmek i • 
çin Stoyadinoviç'den daha salahiyetli 
kimse yoktur. Yugoslavya başbakanr· 

nın, Ankarayı ziyareti dolayısiyle türk 
devlet adamlariyle dost ve müttefik i· 
ki memleketi alakalanduan bütün eko· 
nomik meseleleri görüşecek ve tür!\'. zi
mamdarları ile Balkan i'birliğini Bal· 
Iran antantı çerçevesi içinde ve küçük 
antanta imtisalen genifletmek hususu-

' nu da düşünmek imkanını bulacaktır. 

Tabiatylle bu, Balkan antantının öteki 
iki rüknü olan müttefik Romanya ve 
Yunanistan ile mutabık kalınarak ya· 
pılacaktır~ 

I stanbul gazetelerinin yazıları 
İstanbul, 2'1 (A.A.) - Bugünkü ga· 

.zcteler, dost ve müttefik Yugoslavya. 
yanın kıymetli başvekili B. Stoyadino
viç'in bu sabah 1stanbula ·gelişi müna
sebetiyle hararetli neşriyatta bulun
makta ve muhterem misafirin resimle
riyle ilk sayfalannı silılemektedirler. 

Moofirimis hareket etti 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Yugos

lavya Başbakanı ile refikası ve maiye
tinde bulunan zevat bu akşam saat 7.40 
da hususi trenle Haydarpaşadan hare-

Ba~beıke 

STOY ADtNOVlÇ 
(Başr 1. inci sayfada) 

adetine ve memleket umranına 
çalışmak, ve milli müdafaalarını 
milletlerinin sarsılmaz ve yenil: 
mez hayat iradelerine timsal kıl
maktır. Nazik zamanlar geçiriyo
ruz. Cihanşümul buhran, bölge 
bölge, harb tehlikesini önlemek 
ve sulh davasına sadık kalmak 
isti yenlerin da> anışına ve a:mıini 
zaruri kılıyor. Sullıun kıymetini 
Yugoslavya ve Türkiye, ve onların 
balkanlı dostları kadar kimse tak
dir etmez. Tuna ve Adriyatikten 
Kafkas, Mezopotamya ve Suriye 
hududlarına kadar, koca bir alem 
sulha karar verdiği zaman, her 
tarafta harb fikrine kar~ı müca
dele etmekte olanlar, bu karar
dan kuvvet alacaklar, enternasyo
nal barış müesseseleri, kendileri
ne, geni§ bir mesned bulacaklar
dır· 

Mösyö Stoyadinoviç'i ve onun 
şahsında k~rdeş yugoslav mille
tini selamlarız. Atatürk devrinde 
hürr iyetini elde ebniş olan türk 
kadınlığı, Madam Stoyadinoviç' -
in ziyaretinden, yugoslavyalı 
hemşirelerine sevgi ve selamları
nı göndermek için istifade etme
ği bahtiyarlık bilecektir. 

Bu münasebetle, türk gazeteci
leri namına, Mösyö Stoyadino
v;ç' e, bize güzide yugoslav mes
lekdaşlarmıızla bir daha konuş
mak fırsatı verdiği için teşekkür 
ebnek isteriz. 

Falih Rıfkı ATAY 

ket ettiler ve garda vali ve belediye re• 
isi ile Kolordu kumandanı, Emniyet 
Direktörü, matbuat mümessilleri ve 
Yugoslav kolonisi tarafından uğurlan
mışlardır. 

Başbakan İzmitte trenden inip halk
la konuşm.u~ ve 15 dakikalık bir tevak· 
kuftan sonra yoluna devam etmiştir. 

Gazeteler B. Stoyadinoviç'in haya
tına, vücuda getirdiği esere, Yugoslav
yaya yaptığı hizmetlere dair mfüe:ıd

did makaleler neşrcttikten başka bu zi
yaretin ehemiyetini de başm:;ıkalele· 
rinde ayrıci tebarliz ettiriyorlar, 

Cıımlıuriyelıe: 
Yunus Nadi, Cumhuriyette, bütiin 

memleketin bu ziyaretten duyduğu de· 
rin hissiyata tercüman olarak muhte• 
rem misafire hoşgeldiniz dedikten son
ra diyor ki: 

"Biz, her iki memleket ve millet, 
dünya kavimleri içinde kendilerine mu
kadder saadetin teminine uğraşıyoruz. 
Bu işler böylece tahakkuk edebilmek i
çin devamlı bir sulhun kati emniyeti i· 
çinde bulunmalıyız. Bu nimetin neye 
mütevakkıf olduğunu zaten pek iyi bi
len sayın. Mösyü Stoyadinoviç cumuri
yet bayramı vesilesiyle Ankarada ö
nünden geçecek türk ordusu aksanıın· 
da o nimetin idrak ve idamesinin yeni 
teminatını görecektir. 

Kahraman yugoalav ordusunun hal 
ve istikbal ıilih arkadaıı olan türk oı·· 
dusu yakın farkın sulh ve sükOnu n;ı
mına Balkan antantına terettüb eden 
vecibelerin kendi hissesine isabet eden
lerini ifaya her zaman hazır ve mukte
dirdir . ., 

Kurun' da: 
Kurund a, B. Stoyadinoviçin kendi· 

siyle beraber asil yugoslav milletinin 
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Cumuriyet bayramına İ§tirak edecek olan köylülerimiz A.nkaraya gelmeğe başla· 

mışlardır. Resimlerimiz Nallrhan ve Bitik köylülerinin Ankara caddelerinden 
geçi~Ierini gösteriyor. 

dostluğunu da getirmekte olduğunu 

söyliyen Asmı Us, türk-yugoslav dost
luğunun kuvvetlenmesiyle yakın şark
ta sulhun en büyük temeli olan Balkan 
antantının da kökleşeceğini ilave edi
yor. 

Tan' da: 
Ahme Emin Yalman, Tan'da bugün 

memleketmize gelen misafirimiz yal· 
nız balkanların değil, bugünkü bütün 
siyaset aleminin mühim bir siması ol
duğunu kaydettikten sonra, bay Stoya 
dinoviç'in memleketinde başardığı bü
yük işleri sayıyor ve diyor ki: 

"Doktor Stoyodinoviç Ankaraya kuv 
vete dayanarak değil, halkın emniyeti
ne ve hoşnutluğuna dayanarak: sağlam 
ve devamlı bir mevki için, niyabet he· 
yetinin son df"rtceye kadar itimadım 
haiz, tam ve hakiki salahiyete malik 
bir kabine relsi sıfatiyle geliyor. Mem 
Jeketimizde de türk milletinin çok sev· 
diği ve haklr:;-ıda tam itimad ve hürmet 
beslediği çok kuvvetli ve müstekar bi~ 
hükümet heyetiyle karşılaşacaktır. 

Ankara mülak;:ı.tında sulhun korun
maımdan ~:ı<fka iledef olamaz. Doktor 
Stoyadinovôç Beı~rad'da türk gazete· 
cilerini kabul ettiği ırrada çok güzel 
bir söz söylemiş, balkan ittihadını kü
çük bir milletler cemiyetine benzetmiş
ti. Filhakika Cen~rede zit menfaatler 
arasında derin kök tutamıyan milletler 
cemiyeti ideal balkanlarda çok müsait 
bir melce bulmuştur, Ankaradaki mü
lakatın vereceği netice ancak bu ideal 
ve bu ruhu bir kat daha kuvvetlendir· 
mek olacakır.t 

Açık söz' de: 
Açık Söz, Muhterem misafiri hara

retli suret~ selamladınktan sonra di
yor ki: 

"Tiirk.yenin şu merkezde aiyast 

El işleri ve küçük san .. 
atlar sergisi bugün 

açılıyor 
Aile sanayii ve küçük sanatları teş

vik için İktısad Vekaletince hazırlanan 
"eli§leri ve küçük sanatlar sergisi" bu· 
gün saat 17 de İktrsad vekili B. Celat 
Bayar tarafından açılacaktır. 

Memleketin her tarafından bu güzel 

teşebbüse karşı gösterilen alaka üzeri

ne sergiye gönderilen eserler çok mu

tenadrr. İktısad vek~leti serginin mu

vaffak olması için her türlü tedbirleri 

almış, bütün masrafları deruhte etmiş 

ve muvaffak olanlara para mükafatı ile 

madalyalar verilmesini kararlştımııştır~ 

Mükafatlar arasında 2000 liralık Ata• 

türk mükafatı ile 1500 liralık hükümet 

mükafatı, 1000 lirahk Ankara mükifatr, 

ayrıca 150 ve 100 liralık birçok mUk4-

fatlar vardır. Serginin ameli netice 

terini tesbit ve küçük sanatları himaye 

ve te9vik tedbirlerini düşünmek üzere 

Ankarada 11-12 tarihinde bir kon~ 

gre toplanarak küçük sanatlar ecbabı· 

run dileklerini tesbit edecektir. İktısat 
vekilimizi bu güzel ve hayırlı teşebbil· 
sünden dolayı te.brike şayan buluyoruz. 

bu me:-kezde iktisadi ve bir diğerinde 
de harsi menfaatleri vardır. Ama, do&. 
tor Stoyadinoviç, türk bir emniyet ha
linde, bir sıra halinde, sarsılmaz bir a
kide halinde şu kanaati taşıyor ki: Bel· 
grad'da sevgilerine ve dostluklarına heı 
zaman inanabileceği insanlar vardır. 

Ho§ geldin dost .. " 

T efrikaı No: 7 6 

BILtNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CA.RREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Eğer dereki guddenin yarısı çıkarılacak olur-
98 diğer yarısının hacmi fazlalaşır; hatta, <.ıımı· 

ıni olarak, lüzumundan fazla da büyür. Bir böb
reğin hazfini de diğerinin büyümesi takib eder, 
halbuki idrar ifrazını, normal olmak şartiyle, 
tek böbrek bol bol temin etmektedir. Şayed is
tikbalde uzviyet, her hangi bir vakit, gerek de
~ki guddeden ve gerek böbreklerden şiddetli 
bir cehid sarfını istiyecek olursa bu uzuvlar bu 
fazla çalışmayı temin edebileceklerdir. Rüşey -
.U. inlı:iıjı.& Mrihi .ci.ddetiacıe ne.ider *ikbali 
biliyormuşcasına hareket ederler. Uzuvların 
mütekabil münasebetleri, zamanın muhtelif an-

lannda olduğu kadar mesafenin ayn noktalan 
arasında da aynı kolaylıkla husule gelir. Bu ha· 
diseler müşahedenin ilk neticeleridir. Fakat bun· 
lan biz mekanist ve vitalistlerin safça telakkile
riııe göre tefsir edemeyiz. Uzvi oluşlardaki ni
hai münasebetler, bir seyelandan sonra kanın 
yenilcşmesinde büyük bir vuzuhla müşahede 

olunur. tık önce bütün mecralar takabbuz eder 
ve bu suretle de geri kalan kanın nisbi hacmini 
çoğaltır. Şiryan tazyiki, deveranın devamını te
min edebilecek kifayette olarak yeniden te<!ssüs 
u:ier. Nesiclerle adalelerin mayii şari mecraların 
cidarından geçip deveran cihazına girer. Hasta 
fazla susuzluk hi111seder. İçtiği su kan plazması
na derhal eski hacmini iade eder. Kan küreyve· 
leri ,ihtiyat halinde bulundukları uzuvlardan 
çıkarlar. Nihayet. kemiklerdeki ili.kleı, kanm ye
nileşmesi~i tamamlıyan höcre unsurlarını imale 
k~yulurlar. Şu halde. bütün vücudda, fiziyolo-

jik, fizikoşimik ve bünyevi bir zincirleme husu
le gelerek uzviyetin kan seyelanma intibakını 
intaç etmektedir . 

Bir uzvun, mesela gözün, türlü kısımları mu
ayyen bir maksad uğrunda birleşmiş gibi görü
nürler. Beyin görme asabı ve şebeki tabaka ola· 
cak olan kendi istitalesini derinin altına uzattı
ğı zaman cild şeffaflaşır. Bu değişiklik, gözün 
dimağa aid kısınmdan, ( huvaysalii bas<."riden) 
gelme bir maddenin mevcudiyeti ile izah edil-
miştir. Fakat bu izah meseleyi halletmiş değjl -
dir. Nasıl olup da göz keseciği, cildi şeffaflaştır
ma kabiliyetini haiz bir madde ifraz etmektedir? 
Nasıl oluyor da ha~sas bir asabi satıh. cildi, dış 
alemin manzarasını kendi üzerine :ıJ(sett irmc 
kudreti olan bir adese imaline sevl·ediyor? Z ü
cad adesenin önünde kuzchi taooka ~ir di3':i 
ram teşkil eder. Işığın kc.:ıafetine gC-ire Lu diağf
foı:ı geniş~er veya ufaiır . .l\vm zamanda, şebeki 
tab.,.kanm hassasiyeti de rC>?'aln veva a7-1rr. Zii
caci adesenin şekli de, ya:~ın veya uzak rü-"et 

için, otomatik surette değişir. Bizler bu müteka
bil münasebetleri görmekte, fakat sebeblerini 
izah edememekteyiz. Belki bunlar hakikaten 
mevcud değildir ve hadisenin aslındaki vah<lcti 
kavrayamamak.tayız. Bir bütünü parçalara ayır
maktayız. Ve sonra da, tarafımızdan kesilip bi-
çılmış olan kısımlan biribirine yaklaştırınca, in
tiba kettiklerini görerek şaşmaktayız. Bizler C§" 

yaya keyfimize göre bir şahsiyet vermekteyiz. 
Viicudun ve uzuvların hududlan, muhtemel ki, 
bulunduklanm sandığımız yerlerde değillerdir. 

. Ferdler arasında mevcud mütekabil münasebet· 
leri, mesela kadınla erkeğin tenasül uzuvları 

beynindeki tetabuku anlamıyoruz. Meni huvey• 
neleri tarafından yumurtanın aşılanması gibi 
iki uzvun aynı fiziyolojik oluşlar için elbir)iği 
etmesini idrak edemiyoruz. Bu hadiseler, ferdi
yet, teşkilatlanma, zaman ve mesafe hakkında• 
ki telakkilerimizin ışığında anlaşılmaz olarak 
k:ılmaktadnlar. 

(Son~ var) 



General Eidemann Ankara da 
Hüseyin, misafirlere mihmandarlık yap- ~ 

(Başı 1. inci sayfada) 
yaşasın havacı türk bayanları,, cümlele· 
riyle mukabelede bulunmuşlardır. 

General ve arkadaşları, ikametleri· 
ne tahsis edilen Ankara Palas oteline 
gitmek üzere istasyondan ayrılırlarken, 
türkkuşu üyeleriyle halk tarafmdan al
kışlanmışiardrr. 

Generalin refakatinde bulunmakta 
olan zevat şunlardır : 

Ossoviakhim kurumu planörcülük 

şubesi şefi binbaşı Minov, sovyetler bir· 

liği Koserev, merkezi havacılık kulübü 

paraşüt şubesi şefi yüzbaşı Smit ile ge

ne aynı havacdık kulübü paraşütcülük 

muallimi ve dünya rekordmeni Bn. Ni· 
kolavyeva. 

Hava kuvvetlerimize mensub tayya
reci binbaşı Osman, Nuri, ve yüzbaşı 

nıarda: General Eidemann Ankan isf'.l ;yonunda karşılanırken. - Ortada: Ge

...aeral Eidemann Türk Hava kurumu Gene/ Merkezine gelirken. - Aşağıda: Gene· 

• Eidemann ve Sovyet tayyarecileri Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde l:J. 

maktadırlar. ' (A.A .) 

'Ankarapalasıaki ziyafet 
Türk Hava Kurumu tarafından dün 

akşam Sovyet Ossaviakhim cemiyeti 
reisi General Eider:nann ve arkadaşları 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette Hariciye vekaleti umumi 
katibi Numan Menemencioğlu, Tayya· 
re cemiyeti reisi Fuad Bulca, cemiyet 
ve Türkkuşu erkanı ve matbuat mü• 
messilleri hazır bulunmuşlardır. 

B. Numan Jılenemencio;ilu'nun 
sözleri 

İlk söze Numan Menemencioğlu ba~
lıyarak Sovyet dostluğunun merasime 
mahal bırakmıyacak kadar kuvvetli ol· 
duğunu, he.r tayyarecinin. ~ovyetlerle 
niçin dost olduğumuzu, nıçın dost ol
makta devam edeceğimizi anlatmaları 
nı ve misafirlerimizin de bilmukabele 
hissiyatlarını bildirmelerini söyledi ve 

dedi ki: 
"- Siyasi ve iktısadi hadisat her 

ne olursa olsun iki memleketin dostlu· 
ğu ebedidir ve şüphe edilmesin ki ebe· 
di bir dostluk olarak kalacaktır.,, 

B. Celal' in nutku 
Müteakiben hava müsteşarı Celal 

sBz aldı ve türk tayyarecilerinin Sov • 
yetler Birliğinde mazhar oldukları mi· 
safirperverliği hiçbir zaman unutmıya• 
caklarını ve kendilerinin sovyet kitle· 
lerinden gördükleri dostluk hissiyatla
rını misafirlerin de burada görecekleri· 
ni söyledikten sonra muazzam Sovyet 
terakkiyatından türk tayyarecilerinin 
derin bir sevinç duyduklarını ve bu e
serde general Eidemann'ın da mühim 
bir hissesi bulunduğunu ilave etti. 

"- Bu noktada Eidemann, hiçbir 
zaman sizlere ecnebi subaylar nazariy· 
le bakmadık, dedi ve çok alkışlandı. 

"Türk - Sovyeı dostluğu 
ebedidir.,, 

Sovyet Büyük Elçiliği Müsteşarı 

Zalkin, sivil tayyareciliğin - memleket 
müdafaasındaki ehemiyetini kaydetti ve 
çok çetin günlerde başlıyan türk • sov· 
yet dostluğunun ebedi olduğunu söyle

di. 

Dünkü sayımızda da yazdığımız veçhile evelki gün lstanbulda Metriste "Piyad 
taarruzunu himaye,, mevzulu büyük top.;u tatbikatı yapılmıştır. Yukarda sağda 
General Eidemann tatbikatta. - Aşağıda: tatbikatı takib eden yabancı ataşemi/" 

terler. - Solda: Amerika ataşe mili teri tatbikatı takib ediyor. 

ma sovyetlerle dertleştiğimizi, büyük 1 mi ve yürekten sevgiyi bulacaklardır, 
milli hareketimizin başlangıcında her- Sayın general Eidemanla değerli ar~ 
kes bize yüz çevirdiği vakit sovyetlerin kadaşlarını yurdumuzda bir kardeş mı..ıı 
bize gösterdikleri muameleyi unutmak habbetiyle kucaklarken, burada kaldıkl~ 
için türk milletinin şıarında bir değişik- rı müddetçe güzel ve neşeli günler ge• 
lik olduğunu kabul etmek icab edeceği- çirınelerini dileyerek büyük şef Stalin 
ni halbuki buna imkan olmadığım kay- ile sovyet milletinin ve kahraman sov• 
detti ve şu sözleri ilave etti: yet havacılığının şerefine kadehimi kal-

"- Türkiye cumuriyetinin harici si· dırıyorum.,, 

yasetine az çok vakıf bir adam sıfatiyle 
söylerim ki, bugünkü sovyet dostluğu· 
muz dünkünden herhalde daha büyük 
ve fakat yarınkinden her halde daha kü 
çüktür.'' 

B. Fucid Bulca'nın hitabesi 
Ziyafetin sonlarına doğru Tayyare 

Cemiyeti Reisi Fuad Bulca hükümet na
mına söylediği sözlerden dolayı Numan 
Menemencioğlu'na teşekkür ettikten 
sonra aşağıdaki kısa hitabede bulundu: 

"- Sayın General Eideman, sayın 
misafirledmiz, 

Tarihi ve unutulmaz yılların uzun 
tecrübeleriyle dost ve kardeş olarak bağ
lanı!1ğımız bir milletin milli havacılık 
teşkilatı başkanını ve arkadaşlarını 

kıymetli misafirlerimiz olarak aramız· 
da görmekle çok büyük b ir zevk duy
maktayım. Tatlı hatıraları bütün sıcak· 
lığı ile kalbimde ya~ayan sovyet top
raklarındaki seyahatimde, gerek Asso
aviyaknim başkaniyle teşkilat arkadaş· 

.G~neral Eidemarın'ın cevabı 
Bu hitabeyi müteakip Eidemann 

ayağa kalkarak Fuat Bulca ile öplişmü~ 

ve verdiği cevapta türkiyede kendileri~ 

ni en emin ve dost bir muhitte hisset• 

tiklerini, türk • sovyet dostluğu mevc 

zuu bahis olduğu zaman askerle diplo

matın ayni şeyi söyliyebildiklerini, bu· 

nun ise büyük bir bahtiyarlık olduğunu 

söyledikten sonra vatanperverler diyarı 
olan türkiyede sovyet vatanperverleri 

cemiyeti reisi sıfatiyle kolayca söz SÖY; 

liyebildiğini, kendi hükümetinin türk ı 

sovyet dostluğunu takviye için nekadar 

çalıştığına vakıf bulunduğunu, türk 

milletinin istiklal mücadelsini yakında• 

bildiğini ve sovyetler tarafından türk 

ordusunun zaferinin büyük bir sevinçlt 

karşılan dığını, en iyi ve sağlam dost

lukların en müşkil ve çetin anlarda te• 
essüs edebildiğini, türk tayyareciliği· 
nin muvaffakiyetinden katiyru emin 
bulunduğunu beyan etmiş ve sözlerini 
türkçe olarak "yaşasın şanlı ve kahra• 
man türk ordusu, yaşasın Kemal Ata .. 
türk,, diye bitirmiştir. 

Fuad Bulca ve Türkk uşu üyeleriyle bir arada 

1armın gerekse başka sınıflara men· 
sub zevatın ve büyük bir azimle çalışan 
genç uçman:ıların milletime ve şefle

rime karşı gö&terdikler sevg~nın na
zik bir tezahürü olan misafirper 
verlikleriııi unutabilmek benim i 
çin imknsızdır. Kıymetli misafirlerimiz 
de türk topraklarında kendilerine ve 
dost aovyet milletine karşı aynı aarni-

Ziyafetten sonra Fuat Bulca gene• 
ral Eidf'ma.-ın'a murassa ve Mkadaşları .. 
na da altın madalyalar vermştir. 

-============~===========================================================================~========~======:::=. 

Numan Menemencioğlu tekrar söz a
larak, cumuriyet hükümeti ifadesinin 
milletin ruhundan ve ifadesinden başka 
bir şey olmadığı için aynı zamanda mil· 
let namına da söz söylemiş olacağını ve 
binaenaleyh evvelki sözlerini bu defa 
da millet namına tekrar edeceğini söy
ledikten sonra, Sovyetlerle olan dostlu
ğumuzun arızi değil, tabii, ebedi ve iler
liyecek bir dostluk olduğunu, çünkü 
milletlerin ruhuna dayandığını, sovyet· 
leri yanımızda büyük bir komşu oldu· 
ğu için değil onlart iyi anladığımız, ara
mızda ruh irtibatı olduğu için sevdiği
mizi, hayatı aiyaıiyemizde memnun ve
ya müteessir olduğumuz günlerde dai· 

Jandarma Genel KamuianlıITT 
~ 

Ankara Satın A1ma 
Komisyonundan: 

lUr tanesine elli kuru, kıymet biçilen iki bin iki yUz otuz tUfek 
~yııpakl4-11-936 cumartesi günü saat onda açık eksiltme ile satın 
!WIUD8C tır. 

r; Şa~~meai komisyondan parasız verilecek olan bu eksiltmeye 
r~c~ erıı:ı 8~63. kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektup· 
ıy e bellı gün ve saatte komıiyona başvurmaları. ( 4532) 

2-5219 

Emniyet işleri Genel 
Direktörlüğünden: 

wi - 936 seneıi için zabıta memurlarına satın alınacak azı (4500) 
~gu (~419) çift foıin ile azı (4500) çofu (4960) çift getir yirmi bir 
alin muddet~e. ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeve konulmuştur. 

2 - Fotının beher çiftine (335) ve getirin beher çiftine (275) 
iuru, muhammen fiat konulmuştur. 

3 - İhal~ l.6·1~·?.360 pazartesi günil saat on beşte Emniyet İşle
ri Umum Müdürlüfu bınasında müteşekkil komisyon huzurunda ya
pılacaktır. 

. 4 - Eksiltmeye girecekler (2384) lira 52 kuruşluk muvakkat te• 
nıı~at mektup ve makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerınde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktından 
b~r saat ~vvel komisyona vermeleri. 

5 - Bu iş için fazla izahat almak. nUmune ve şartnamesini gör. 
nıek istiyenlerin her gün sözü geçen komisyona müracaaJ: euebile-
eekleri. (1558) 2-5221 

P. T. T, Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Boğazlar mukavelesi hatırası olmak üzere altı neviden mürek· 
ap posta patları, üzerinde sürşarj yapılmıştır. Bu pullar münha· 
atran ~ri nalinae \>C d ök:;.;:-, beş kuruş bedel mukabilinde 29 ilkte<>rin 
936 günü posta gişelerinde sattlmağa başlanacağı umumun malfunu 
olmak ü zere ila n lounur. (1450) 2- 5083 

Ciimhuriyet Merkez Bankasının -
c 

Aktif 24 Birinci Teşrin 1936 Vaziyeti 

Kaaa: 
Altın safi kilogram 17 .087 ,953 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki mubabirlerı 
Türk lirası 

Hariçteki mubabirlerı 
Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil aerbeat 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tabvilleriı 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
ka11ılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cü.zdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari aenedat 

Esham ve tahvilat cüzdanıt 
Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığı esham 
ve tahvilit (itibar! A· 

LiRA 
24.035.573,11 
11.193.387,-

863.845,16 

701.385,22 

6.186.482,30 

68.403,48 

13.613.027,02 

ıss. 748.563,-

ız.064.611,-

370.200,-
24.473.314.ZS 

kıymetle) 34.501.820,23 
B • Serbest esham ve tahvilat 4.161.092,15 

Avanslar: •---~-

Altın ve döviz Uzerine 
Tahvilit Uzerine 

Hissedarları 

Muhtelif: 

265.959,40 
17 .078.821, 77 

Yekan 

LiRA 

36.092.805,27 

701.385,22 

19.867 .912,80 

Seımayeı 
İhtiyat akçesi ı 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakti7e 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola
rak ilaveten tedaville 
vazedilen 
Reeskont mukabili iliveten 
ted. vazed. 

146.683.952,- Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdab: 
24.843.514,25 Altına tahvili kabil d<Jvizler 

Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

38.662.912,38 

17.344.781,17 
4.500.000,-

8.464. 710, 79 

297.161.973,88 

Muhtelif:. 

Pasif 

LiRA 

158. 748.563,-

12.064.611,-, ___ _ 
146:683.952,-

19.000.000,-

6.000.000,-

1.723,58 

24.598.151,28 

Yekun 

URA 
15.000.000.-
1.551.182,;;3 

l 7i.683.952,-

14.086. 707,26 

24.599.87 4,85 

297.161.973,88 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: tsI.cottto haddi % S 1/ a altın üzerine avans 4 1
/ 2 



28 ILKTEŞRIN 1936 ÇARŞAMBA 
E 

1 D. D. YOLI..ARI VE UMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOCO S. A. KOMiSYON" J iLANLARI: 

İLAN 
Ankara elektrik işleri şefliği atelyesini idare edecek birinci sınıf 

bir elektrikçi ustasına ihtiyaç vardır. Bu iş için sanayi mektebi me
zunu olup uzun müddet müstakillen atelye idare etmiş bulunanlar 
tercih edilecek ve kendisine 100 liranın muadili 42,70 K. saat ~n
delik verilecektir. Taliplerin ,denemeleri yapılmak üzere, vesikala
riyle birlikte Ankarada cer dairesine lstanbulda Haydarpaşa işlet-
ıne müdürlüğüne müracaatları. (1419) 2-5069 

!LAN 
Muhammen bedeli 14350 lira olan 70 ton karbit 18-11-936 çar -

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

Bu işe girmek istiynelerir. 1067 lir 25 kuruş.luk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği Yesi1<aları, resmi gazetenin 7.5.935 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın • 
mrş vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anl·arada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1562) 2-5223 

Açık Eksiltme ilanı : 

Ela~iz Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Elaziz emrazı akliye ve asabiye 

hastanesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (2035) lira 36 kuruştur, \ 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fennt şart· 

name 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Elaziz 

Nafia müdürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 5-11-936 tarihine rastlayan perşembe günü s~at 14 de 

EJaziz N afia müdürlüğünde yapılacaktır. , 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1S2 lira 65 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika 
B - Bu in~atı yapabileceğine dair ehliyet vesikası 

(1483) 2-5113 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün
den: 

Cinsi 

Erzak Münakasası 
Kilo 

asgari 
Kilo fiyatI Lira teminatı 

uami Tahmini Tutarı Muvakkat 
Li. Ku 

Sade yağ 2100 2700 85 2295 172 13 
Z. Yağr 900 1400 60 840 63 00 
B. Peynir 1350 18~0 38 703 52 73 
Süt 1000 1250 13 lt'.>2,5 12 19 
Yoğurt 1000 1500 .ZO 300 22 50 
Yumurta 24000 28000 2 560 42 00 
T . Bamya 200 300 20 60 4 50 
T. Fasulya 1800 2000 12 240 18 00 
Kabak 1000 'ZOOO 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 5 50 3 75 
D. Biber 300 400 15 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

Ankara H u uk Fakültesi leyli okuyucuları için mayıs 937 niha
yetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hizalarında miktarlrı 
ve tahmini fiyatı ile tu•arı ve teminatı yazılı 13 kalem erzak açık 
eksiltmeye konmı·ştur. İsteklilerin 31-10-1936 cumartesi günü saat 
10,5 da Fakülteye gelmeleri. (1319) 2-4912 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUCUNDAN 

1 - Anadolu A iansı Umum Müdürlüğünde Zühtü oğlu Cemilin 
·ooüstine olan borc"'unda:ı dolayı birinci derecede ipotek olup satıl· 
m~sına karar verilen Ankaranın Kavaklıdere Erzurum mahallesin· 
le bulunan Tapunun 4 • 3 - 926 tarih ve 3~/ 71 No. da kayıtlı, halen 
arsa halinde bulunan 1795 metre murabbaı 3161 lira muhammen de· 
ğerli bağ yeri aşağıda yazılı Ş:artlar dairesinde açık arttırmaya çı· 
j[arılmıştır. 

2-
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 30 • xı - 936 tarihine müsa

sa<lif pazartesi günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
eatış memurluğunda yapılacaktır. 

• 4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,S ğu nisbetinde pey akçesi veya bir bankanın teminat mek· 
ıtubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri geti
receklerdir. 

5 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 7S 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkür günün 16 
ıncı saatinde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadrğı takdirde 14 • :xn • 936 tarihine mü
sadif pazartesi ~nü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttırma
da en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıy· 
metin yüzde 75 ini bulmak şartiyle en çok arttıran taıibine ihale o
lunacak ve bu nisbeti bulm., dığı takdirde ise 2280 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale tari-

• binden itibal'en kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 
yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale be • 
deli yatırılmadrğı takdirde ihale bozulacak ve bu tariP.ten evvel en 
yüksek teklifte bulunan talıbe teklifi veçhile almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razr ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek· 
lifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş gün· 
lük ikinci arttırmaya çıknrılarak en çok arttıran talibine ihale edi
Jecektir. 

8 - Her iki arttırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
<apu harciyle dellfiliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
mi.ıterakir.ı vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala· 
rım evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadrkça satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya iştirak edecekler her ~n 934/172 numara ile 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi oku· 
yabilirler 2-5215 

. 

ULUS SAYFA 

ANKARA LEVAZIM AM1RL!Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 1 MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 

:ATIN ALMA KOMiSYONU İLANLAR 
İLAN 

Balıkesir askeri hastahanesindeki levazım ayniyat tesellüm mak
buzlarından 54656 ve 54429 sıra No. lu iki adet ayniyat tesellüm mak
buzunun üçer parçasI ciltlerinin arasında bulunamamış olduğundan 
zuhurunda hükmü kalma<lığI ilan olunur. (1464) 2-5093 

İLAN 
ı - Taburun et müteahhidi Süleyman vekili tlyasın yedine ve

rilmiş. olan 1134 kilo et tutarr 272 lira 16 kuruşu havi 31 • mart - 935 
günlemeçli ve 2/ 18 hususi 469018 umum~ numaralı ayniyat makbu
zu zayi ettiği anlaşılmıştır. Başkaları tarafından emvalc ibraz edil· 
diği takdirde müsadere deilmesi için mahalli mal çevirgenliğine teb
liağt yapılmış ve keyfiyet fırka kumandanlığına arz edilmiştir. Fır
ka kumandanhğmm 17-4-935 günlemeç ve 121 numaralı tel emirle
rinde zayi mazbatanın hükmü olmıyacağmdan ve yenisi verilece
ğine dair yevmi gazetelerle ilan edilmcc;i emir edilmiştir. Bu numa
ralı mazbatanın zayi olduğundan ve yenisi Çikartılacağmdan hük-
mü olmadığı ilan olunur. (1451) 2-5077 

İLAN 
ı - Niğde mevkii ihtiyacı için 300000 kilo arpa kapalı zarf usu- . 

liyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12000 lira olup ilk teminatı 900 liradır. 
3 - !halesi 2-11-936 pazartesi günü saat 15 de Niğde'de yapıla

caktır. Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun 
olarak ihaleden bir saat evveline kadar komisyona verilmiş buluna
caktır. 

4 - Şartnamesi komisyonumuzdan parasız alınabilir. (1471) 
2-5094 

İLAN 
ı - Amasya garnizonunun senelik ihtiyacı için alınacak olan 

221000 kilo ekmeklik unu kapalı eksiltmeye konunlmuştur. Tah
mini bedel 30940 liradır. 

2 - Şart.namesi alay satın alma komisyonundadır. 
3 - Eksiltme 10/11/1936 sah günü saat ıs de Amasya'da alay 

idman yurdunda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2320 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin maliye makbuzu veya banka makbuzu ile ko-

misyona müracaatları. (1542) 2-5184 

İLAN 
Tümen birliklerin için 67000 kilo pirinç kapalı zarfla alınacak

tır. Eksiltmesi 5-11-936 saat 15 de dir. Teklif mektubları bir saat 
evvelin kadar kabul edilir. Tahmin edilen bedeli 17420 lira ve ilk 
teminatı 13J7 liradır. İstekliler şartnameyi görmek üzere tatil gün
lerinden mada her .gün ve eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte 
teklif mektubları ıle ve kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesika
larla Lüleburgaz tümen satın alma Ko. gelnıeleri (1413) 2-5037 

İLAN 
l - Lüleburgazda 36 ~ar kamyonluk iki adet garaj pazarlıkla 

yaptırılacaktır. 
2 - Garajın muhammen keşif bedeli 44653 lira 38 kuruştur. İlk 

pey parası 3350 liradır. 
3 - Pazarlığı 11- 2.teşrin 936 çarşamba günü saat 16 da Çorlu 

Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Bunlara aid keşif ve fennı şartnameleri İstanbul ve Ankara 

levazım amirliği ve Çorlu satın alma komisyonunda her gün görülür. 
S - Pazarlığa gelecekler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte belli gün ve sa· 
atte Çorlu kor satın alma komisyonuna müracaatları. (1584) 2-5234 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

MU!n'ELİF KUTURDA 15 KALEM ÇELİK ÇEKME BORU 
Tahmin edilen bedeli (2900) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ~o
misyonunca 10-11-936 tarihinde salı günü saat 14.30 d~ açık eksılt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (217) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkilr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1503) 2-5143 

35 TON MÜKELLES SODA 
Tahmin edilen bedeli (6300) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 9.11.936 tarihinde pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf 
ile ihale edliecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 50 kuruşu havi teklif mek· 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve • 
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1465) 

2-5108 

567 ÇİFT ERAT FOTtNt 
Talunin edilen bedeli (2835) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 10-11-936 tarihinde salı günü saat 14 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (212) lira (63) kuruş ve 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa· 
atte komisyona müracaatları. (1504) 2-5144 

ANKARA Tf CARET MAHKEMESİNDEN: 
Ankara İstiklal mahallesinde Tenekeci ve halen ikametgahı meç-

hul Tokatlı Gavril: -
Davacı Ankarada evkaf idaresiyle aranızda kira bedelinden 488 

lira alacak davasının cereyan eden muhakemesinde davacı vekili 
evelce aleyhinize açılan davanın müvekkili idarenin sabık vekili ta
rafından sehven dava arzuhali başka bir mana ifade eder şekilde ya
zılmış olduğundan bu defa zarar ve ziyan talebile davasını ıslah etti· 
ğine dair verdiği arzuhalin ikametgahınız meçhul bulunduğundan 
usulün 142 inci maddesi mucibince ilanen tebliğine ve 20 gün me
hil tayinine karar verilmiş ve muhakeme 9-11-936 günü saat 11 e ta
lik edilmiş olduğundan bu müddet zarfında cevab vermediğiniz tak
dirde gıyaben muhakeme yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 2-5217 

NALLIHAN HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 
Karısım terk sebebiyle aleyhine Zehra tarafından boşanma dava· 

sı açılan ve ikametgahı belli o1ıruyan Eymür köyünden Muharrem 
oğlu İbrahimin nihayet bir ay içinde karısının bulunduğu eski ika-
metgahına avdeti ihtar olunur. 2-5230 ~ 

ANKARA ASLfYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankara - Yenişehirde Cumuriyet mahallesinde Uçar sokak 4 

sayılı evde otururken halen nerede olduğu belli olmıyan Ahmet Ra· 
sim oğlu Sırrıya: 

Karınız Emine tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının 
26-10-936 pazartesi saat 14 de Ankara Asliye Birinci Hukuk malı -
kemesine gelmediğiniz gibi 1'ir vekil dahi göndermediğinizden do • 
layı davacı Eminenin talebiyle ~akkınızda gıyap kararı ittihazına 
ve evrakın tahkikat hakimliğine tevdiine karar verilmiş olduğundan 
tahkikat ı;inü olan 18-11-936 çarşamba ~nü saat 10 da Ankara asli
ye birinci hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız ve yahut tarafı • 
nızdan musaddak bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda 
tahkikatın devam olunacağı usulün 401 inci maddesi mucibince gı· 
yap kararı makamına kaim olmak üzere keyfiyet tebliğ olunur. 

2-5231 

BİLİT 
ı - Her bir çiftine biçilen ederi 915 kuruş olan 4500 çift ç· 

kapalı zar~ıa alınacaktır. .. . . .. 
2 - Şartnamesini 206 kuruşa al~ak ve orneklerı~ gormek 

yenlerin her gün öğleden sonra komısyona gelmelen. 
3 - İlk teminatı 3088 lira 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 10-11-936 salı günü saat 15 tedir. 
5 - Eksiltmesine girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

delerinde yazılı vesikalarla ilk teminatlarını teklif mektupları 
birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M: M. V. Sa. AL Ko. 
vermeleri. (1479) 2-5141 

İLAN 

t - Yerli fabr•kalar mamCilatmdan ve beher tanesine biçilen e · 
ri 750 kuruş olan 200 tane yün battaniye açık eksiltme ile ~tın 
nacaktır. 

2 - İhalesi 31-10-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. • • 
4 - Eksiltmeye girecekler 112 lira 50 kuruşluk ılk temınat. 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ı 
le gün ve saatında Ko. da bulunmaları. (1353) 2-4947 

BİL!T 
t - Kutularile beraber hepsine biçilen ederi 1122 lira olan ye 

parça musiki aleti ~ık eksiltme ile satrn almacaktır. . 
2 - İhalesi 12 İkinci teşrin 936 perşembe günü saat 15 dedır. 
3 - İlk teminat 84 lira 15 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kan 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale ·· 
ve saatında M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. 

S - Şartnamesi her gün öğleden sonra Ko. dan alınır. 
(1477) 2-5128 

BİJ...1T 
1 - Her birine biçilen ederi 160 kuruş olan SOOO tane frenk gö 

leği kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her ızün öelede 

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

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir!ikte teklif me 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel M; M. V. Sa. AI. Ko. 
na vermeleri. (1571) 2-5228 

BİLİT 
ı - Her bir tanesine biçilen ederi 300 kuru~ olan 2.200 tane yün 

fanile kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak iatifenlerin her elin öileden 

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

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

İLAN 
Sıhhiye arabası: 30 tane sıhhiye arabası kapalı zarf usutn ne sa• 

tın alınacaktır. Bir tanesinin tutarı {250) liradır. Evsaf ve şartna • 
mesi nakliye şubesinden alınacaktır. (Parasızdır). İhalesi: 13-xı-936 
cuma ~nü saat on birdedir. İlk teminatı: 562 lira 50 kuruştur. Ek· 
siltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde is
tenen belgelerle birlikte (ilgili bulunanlar için) teklif ve teminat 
mektuplarını havi mühürlü zarflarını ihale günü saatından bir sa· 
at evveline kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna versinler. (1569) 

... 2-5226 
BİLİT 

1 - Her bir metresine biçilen ederi 30 kuruş olan 50.000 metre 
haki renkte astarlık be.z kapalı .zarfla almacaktrr. 

2 - Şartnamesini parasız almak istiyenlerin her gün öğleden 
sonra komisyona gelmeleri. 
~ 3 - İlk teminat mikdarr 1125 liradır. 

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

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte tek1if mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. (1573) 2-5229 

BİLİT 
1 - Hepsine tahmin edilen bedeli 2880 lira olan 8000 mette ame· 

rikan bezine ihale ı;inü istekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. ' 

2 - Pazarlığı 9-11-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 216 liradır. 
4 - Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

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

5 - Şartnameler hergün Kr. dan parasız alınabilir. (1568) 

------------------=--2-5225 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı : 

İnanlı aygır deposu Piı·ektörlü
ğünden: «Teltlrdağ» . 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda depo merkeıınae yapılacali 
aygır tavlasTdır. Keşif bedeli 20875 lira 75 kuruş olup muvakkat te
minatı 1566 liradı r. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksi tme şartnamesi, mukavele 
projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartn~, keşif 
cetveli, projeler. 

İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafıasında ve lnanlr deposunda 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar yirmi 
gündür. Teklif mektupları 9.11.936 tarihinde pazartesi günü Tekir
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat on beşe kadar mak· 
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet Ye evsaf
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Vekaletinden müteahhit • 
lik ehliyet vesikası getirmeleri lazımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüd etmiş olacaktır. (1470) 

2-5110 

'Harta Genel Direktörl~Oiinden: 
1 - Harta Genel Direktörlüğü kıta erleri için aşağıda muham

men bedelleriyle mikdarlan ve eksiltme günleri yazılı (10) adet mah
ruti çadrr ile (18) ton odun açık eksiltme ile satrn alınacaktır. 

2 - Talihler ayrı, ayrı yapılmış şartnameleri görmek için her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvatdcat teminat makbuzlariy· 
le vaktinde Cebecide Harta "Genel Direktörlüğü satın alnıa komis
yonuna gelmeleri. (1509) 
Muhammen bedel. 

Lira kuruş 
640 00 Çadırların 
360 00 odunların 

Teminatı 
muvakkate 
Lira kuruş 

48 00 
27 00 

eksiltme T. günü 

perşembe 9-11-936 
9-11-936 

2-5146 
,, 

saat 

10 
11 
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Kültür Bcıl..an rğı 
taraf rr dan bastırılan ··ıiin 

af 1a B· kanlığındaıı : 

e 

3 İkincitc~rin 936 sa~ı giinü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakanlığı 
malzeme. eksıltme komısyonu odasında 4050 lira muhammen bedelli 
30 ton yerli telgraf teli mübayaası açık eksiltme usulü ile eksiltme-
ye konulmu.,tur. • 

. Şax_:tname ve. buna müteferri diğer evrak parasız olarak malzeme 
daıresınden vcrılecektir. 

Muvakkat teminat 303 lira 75 kuruştur. 
~936 senesi için ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesi

ka ıbrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İlkteşrin salı günü saat 15 de mal

zeme eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. (1370) 2-4992 -
İlitısat Vekaletinden ~ 

1 - Vekaletimiz Deniz Ticareti Müsteşarlığı için beher nüsha
sı 21 X29 eb'adında tahminen (50) formadan ibaret olmak üzere 
(1200) niisha (ARSIULUSAL) isaret kitabının bastırılması şartna
mesi mucibince on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Sartnamesini görmek istiyenlerin İstanbulda Deniz Tica
reti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat etme· 
leri. 

3 - Münakasa 3·11-936 perşembe günü saat 10 da Ankarada Ve
kalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde mUteş.ekkil komisyon
da icra edilecektir. İsteklilerin % 7,5 hesabiyle (450) liralık mu
vakkat teminatı yatırılmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. (1328) 2-4995 

Ergani Balar Tür]{ Anonim 
Sirl{etindcn: 
' Zonguldak Yüksek Maden Mektebi mezunldrmdan iki mühen-

dis Ergani M~deni'ndeki İşletme İdaremizde çalışmak üzere şir· 
ketimiz hizmetine alınacaktır. Taliplerin muhtasar tercümei halle
rini ve istedikleri ücret miktarını bildiren mektupları 15 Teşrini
&~ni 1936 tarihine kadar Ankarada Ulus meydanında Koç hanında
kı f dare Merkezimize gönderilmelidir. Müracaatların mahremiye· 
'ine itina olunacaktır. 2-5150 

Açık Eksiltme ilanı : 

liiziz Nafıa]\ üdürlü6üııden: 
~ 

1 - Eksiltmeye konulan iş:EUiziz - Malatya yolunda İsmet 
İnönü köprüsü asfalt kaplama ve bekçi kulübesi tamiratı. 

. B1;1 tamiratın keşif bedeli (iki bin dörtyüz altmış dokuz lira) 
yırmı kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - .Mukavel projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şart

name 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 

. İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Elaziz Na
fıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5--11-936 tarihine rastlayan perşembe günü saat 
l5 de Elaziz nafia müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksil;mcye girebilmek için isteklilerin 185 lira 19 kuruş 
muvakka temınat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
plup gc'..>termesi IUzımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtılr olduğuna dair vesika 
B - Bu inşaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası. 

(1484) 2-5114 

arta Geııel Direlitörlüğünden: 
1 - ~ ~h.ammen bedel 340 lira Harta Genel Direktörlüğü topoğ

raf şubesı ıçın 200 adet alaminyom map açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

. 2 -. Şartnameyi görmek için her gUn ve eksiltmeye gireceklerin 
de 25 _lır~ ~~ kuruş teminatı muvakkate makbuzlarile 9-11-936 pa
:zartesı gunu saat ( 10) da Cebecide Harta Genel Direktörlüğü sa· 
tın alma komic.;y.onuna gelmeleri. (1508) 2-5147 

Mevaddı müştai.le ilanı 

1 aracahey Harası 
Müdürlüğünden : 

1" Haıi\ ihtiyacı için 86.800 litre motorin, 5.500 litre vakum, 25.500 
ıtr~ gaz, 5,500 litre benzin ve 2.100 kilo gres kapalı zarf usuliyle 
:ksıltmere k?nmuştur. Hara teslimi Motorinin litresine 7 kuruş va
«~;:ıun lıtresıne 17 kuruş gazın litresine 21 kuruş, benzinin litresine 

. 1;1ruş ve gresin kilosuna 23 kuru, muhammen kıymet takdir edil
snıştır. 

Bunların heps" • · 100" 1• • 
6·ıtm 2 

. • 1 ı~ın ı. ıra muvakt<at temınat alınacaktır. Ek-
i:>~ e d • teşrınısnnı • 936 pazartesi günü saat 15 de Hara merkez 
~n~sın a yapılacaktır. $az:-tnamesini görmek istiyenlerin İstanbul, 
""ntlara, B~rsa Baytar Müdürlükleriyle Hara Müdürlüğüne müra• 
"'aa arı ve ıst kl"l · k e ı erın 2490 numaralı arttırma ve eksilbne ve ihalat 
_:;u?.u?.un ahkamına göre teminat ve vesikalariyle birlikte eksilt· 
ıkil ~tnu s;ıat okn be~e kadar mektuplarını Hara merkezinde müteşek· 

ın a ma omısyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (2145) 
2 5024 

İKTİSAT VEKALETİ 
• • •• 
O ç er ve Ayar Müdürlüğünden : 

Ölçüler nizamnames· ahka • 
na mezkur nizamn ~ m!na. mugayır olup ta kullanılmaları· 
olan şişelerin mik~en(ıln93<7S)S) ıncı -~~desine göre izin verilmekte 

... rı senesı ıkın · kA b. · d 
itibaren muayyen bir nı"sı.-t dah·ı· d hcıd"danu!l aymın ırın en 

B uo; ı ın e ta ı edılecelCtir una nazaran : • 
l - İspirtolu içki satan f b "ka • A 

şişelerin en az % ( 40) ve. a rı ve ımalathanelerce kullanılacak 

~ - I?iğ~r içkiler ~~~ılarca kullanılacakların en az % (30) nis
betındl;kı mık1darıkntı? olçuler nizamnamesi hükümlerine muvafık ol· 
ması azım ge ece ır. 

İspirtolu içki sa~~n ~üesseselcrce kullanılacak sişelerin geri 
~a.lan % (60) ı ve dıger ıçkile~. sa~anlar~ kı..ıllanılacakların % (70) 
ının de kul1an_ılmasına. ~ncak olçüler nızamnamesinin (74) ve (77) 
inci m~ddele:.ıne. mugayır old~kları tak~irde, Vekaletimizce görü
lecek luzum uzerıne ~ezkfır nızamnamcnın (85) inci maddesine gö
re müs ade edilecektır. 

Ölçüler nizamnamesi ah~mına muvafık şişe tedariki veya mev
cud olanların sözü geçen nızamnameye uygun şekle sokulması için 
icabeden tedbirlerin şimdiden alınması lazım geleceği il:in olunur. 

(1248) 2--480~ 

ULUS ZM ILKTEŞRJN 1936 ÇARŞAMBA 

tep kitahları geldi. Halil Naciden a ınız. Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

Nafia V elialetinden: 
1 - Ankara Cebeci Musiki Mualli?' Mektebine ilaveten yapıla· 

cak çalışma odaları ve jimnastikhane ınşaatı kapalı zarf usuliylc 
münakasaya konmuştur. 

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

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

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için is~eklilerin 2034 lira 41 kuruş 
luk muvakkat teminat • .:rmesi ve eksıltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve Nafıa Vekaletinden alınmı~ yapı müteahhitliği ve
sikası almış bulunması lazımdır. 

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

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

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

Anliara Valiliğinden: 
Ankara orman müdüriyeti idare depolarında mevcut bulunan 

(40) metre mikap çam kereste (8870) kilo m<ıhlUt odun (570) kilo 
çam kömürü (46) kanat düğen (10) top kasnak (9) kağnı tekeri 
(70) balta sapı (2600) şimşir tarak on beş gün müddetle açık ar· 
tır:naya konulmuştur. Artırma 5-11-936 günü saat 15 de Ankara 
orman miıdürlüğünde yapılacaktır ... !~liplerin ihale günü %7.50 
teminat akçeleriyle orman mtidürlugunde müteşekkil komiı:yona 
müracaatları ilan olunur. (1476) 2-511 ı 

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

da yazılı bir adet müstamel mazot motörü yedek parçaları ile birlik
te 21-10-936 dan itibaren otuz gün müddetle ve kapalı zarf uımliyle 
satılığa çıkarılmıştır. 

İhalesi verilen bedel layık had görüldü.iti takdirde 19-11-936 gü
nü saat 16 da belediyede yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 3 7,5 muvakkat teminatlan
ni kanunun 32, 33 üncü maddeleri dairesinde ihale saatından evvel 
göndermeleri ve şartname sureti istiyenlerin otuz kuruşluk damga 
pulu ile evvelden müracaatları itan olunur. (1556) 2-5220 

l(onya Belediye Reisliğinden: 
Konyanın bugünkü 1000 hektarlık vüıatiyle 1/500 1/1000 l..._2000 

mikyaslarında haritasının Bayındırlık Bakanlığınca şehir ve kasa
baların halihazır haritalarının alınmasına dair tanzim ettiği şartna
meye tevfikan yapılmak şartiyle 15000 lira muhammin bedelle ve 
kapalı zarf usuliyle olbabtaki kanunu mahsusuna tevfikan 17-10-936 
tarihinden 2-11-936 tarihine kadar ıs gün müddetle munakasaya ko
nulmuştur. 

Talip olanlar: 
1 - Muhammen keşif bedelinin% 7,5 nisbetindeki teminatı mu-

·VC\kkate akçesini veya aynı mikdarda banka mektubunu ve şehir ha
ritacılığındaki maharetinin, ihtisasının ve bu gibi işler hakkındaki 
liyakatının Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunmuş resmi vesai • 
kini Belediye Riyasetine vermeleri 

2 - Kapalı zarfların 936 senesi 2. inci tesrininin 2. inci pazarte
si günü saat tam 15 e kadar belediye riyasetine verilmesi. 

3 - Bu hususta fazla malfımat almak istiyenlerin Belediye Mü· 
hendisliğine.müracaat eylemeleri ilan olunur. (1446) 2-5075 

Ankara Valiliiiııden: 
~ 

Akşemsettin mahallesinin aralık sokağında 106 metre murabbaı 
35 ada 8 parsel 12/34 kapu No. lu arsa Mukaddema talibine 560 lira
ya ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden ihalesi fesh· 
edilerek arsanın mülkiyeti yeniden açık arttırmaya konulmuştur. 
İhale 11-11-936 çarşamba günü ı;aat 14 de yaprlacatır. Bedeli nakten 
ve peşinen alınacaktır. İateklilerin 42 lira depozito makbuziyle sö
zü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan komisyona müraca-
atları. (1492) 2-5121 

Türkiye iş Bankasından: 
Cumuriyet Bayramı dolayısiyle Bankamız gişelerinin aşağıdaki 

günlerde kapalı bulunacağını sayın müşterilerimize bildiriri.ı, 
28/10/1936 Çarşamba (öğleden sonra) 
29/10/1936 Perşembe 
30/10/1936 Cuma. 2-5202 

ZAYİ 
2295 num:ıralı Memurlar Ko

operatif sirketinden aldığım 
hisse senedimi kaybettim. Ye • 
nisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Meliha Ciğiltepe Ertik ve 
Teknik öğretim işyarların-
dan. 2-5233 

Arsa Aranıyor 

Kayaşta satılık 

bahçe 
İstasyona yirmi adım yerde 

meyvah, suJu köşklü çok gfü.el 
bahçedir. Karaoğlanda Santral 
gazinosunun üstünde Yüksel ko· 
misyon evine müracaat. 2-5188 

ı 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı: 

İnanlı İnelihanesi Direlitörlü
ğünden: «Teliirdağ» 

1 - Eksiltmeye konulan iş İnanlıda yapılacak inek ahırlarıdır. 
Keşif bedeli 39339 lira 65 kuruştur. Muvakkat teminatı 2950 lira 74 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname, keşif 
cetveli projeler. İstekliler bu evrakı Tekirdağ Nafrasında ve İnan
lı inekhanesinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 20-10-936 tarihinden 8-11-936 tarihine kadar 20 
gündür. Teklif mektupları 9-11-936 tarihinde pazartesi günü Tekir· 
dağ belediyesindeki eksiltme komisyonuna saat 15 şe kadar makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin bu kıymet ve evsaf· 
ta inşaatı başarabileceklerine dair Nafıa Bakanhğından müteahhit• 
lik ehliyet vesikası getirmeleri lazımdır. 

5 - İstekli yapılacak işin fenni mesuliyetini deruhte edecek bir 
mühendis veya mimar bulundurmağı teahhüt etmiş olacaktır. 

(1869) 2-5109 
~------------- ---...... ----

Çanal<liale Vilayeti Daimi 
Encümenine en: 

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

Muvakkat T. 
858 L. 25 

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

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

3 - Müracaatlar 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. 2-5212 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün· 
den: 

l(oli Kömür 1\ılün.a!~asası 
Cinsi Miktarı Tahmini fiyatı Tutan Teminatı 

Ton Lira Kuruş Lira Lira 
Kok kömürü 65 31 00 2015 151,13 

Ankara hukuk fakültesi için alınacak kok kömürü açık ()ksilt· 
meye konmuştur. İstek1ilerin 31-10-936 cumartesi günü saat 10 da 
Fakül':eye gelmeleri, (1318) 2-4911 

Anl{ara Ol{ullar Arhrma ve ek
siltme l(omisyonu Başl{anlığından: 

Ankarada Gazi Lisesi mobilyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 7026 liradır. İhale 2-11-936 pazartesi gü· 
nü saat 11 de Maarif Vekaleti binasındaki Ankara Okullar savış
manlığında yapılacaktır. Muvakkat teminat 5Zi lirdır. Şartname ve 
resimleri görmek ve almak istiyenlerin Ankara Gazi Lisesi Direk-a 
törlüğü ile arttırma eksiltme katibliğine müracaatları lazımdır. 

(1434) 2-5055 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğün
den: 

Su Münal\asası 
Cinsi Mikatıı Tahmıni fiyatı Tutarı Temin~tı 

Teneke Kuruş Lira Lira 
Menba suyu 5000 15 750 55,-;::5 

Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açıl. ek· 
siltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumartesi günü saat 11 
de Fakülteye gelmeleri. (1317) 2-4910 

P. T. 1,. Levazım 
Müdürlüğiinden: 

1) - İdare ihtiyacı için satın alınacak (75,000) yetmis beş bin 
tane (2) numaralı demirsiz porsölen fincan kapalı zarfla eksiltmeye 
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 mektuplarrnt 
şartnamede ya7.ıh belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çarşamba günil 
saat on dörde kadar sözü geçen komisyona teslim edecekludir. 

5) - 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, İstanbul· 
da Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. . 

(1563) 2-5224 

Oliullar Sağışmanlığı Satın Alma 
l{omisyonu Başlian~J.ından: 
Gazi Eğitim Enstitüsü için 150 - 200 battaniyenin açık eksiltme• 

sinde verilen fiatlar haddi layık görülmediğinden eksiltme 10 gün 
müddetle temdit edilmiştir. Talip olanların 2.11.936 pazartesi günü 
saat 10,30 da mektepler muhasebeciliğinde toplanacak komisyona 
müracaatları. (1534) 2-5218 

Keçiören yolu civarında ve 
Etlik Keçiören arasında (elli) 
döniim kadar arsası olup satmak 
isti yenlerin şartlarını posta ku
tusu (241) numaraya yazmaları. Yeni 

... . '. ~· ... , ~-.-...-~ ... ~ ... -.. ~ . .. 

SİNEMALAR Halil 
İmtiyaz aabfol ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umum! Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdilrü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarrndli 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 
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