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Gündelik 

ZİRAAT BANKASININ YENİ 
ŞEK Ll 

Bnakanm bünyesi, projenin en 
yerinde, en muvaffak ve isabetli bu
luşlarından sayılır. Sermayesi devlet 
mülkiyetine girmek itibariyle banka
nın en tabii vasfı. bir devlet miiesse
sesi olmasıdır. Fakat finansal bir 
kurumun verimli ve gelişimli bir 
tarzda çahcı.abilmesine lüzumlu kud
ret ve kabiliyeti kazanal,ilrnesi için 
kanunun ve istatüsünün hükümleri 
dahilinde muhtar bir şahsivete malik 
olmasmd:\ lüzum ve faide vardır. 
Proje T. C. Ziraat B::mkasma (husu
s\ hukukun ve !rP.ndi kfl1lununun hü
kümlerine tabi. he( türlü teahhüd 
ve tasarrufa ehil, hükmi şahsiyeti 
haiz ve nihavet kanunun hükümle • 
riyle salahivetli kılınmış uzuvlarının 
idare ve mürakabesine tabi muhtar 
bir devlet mü~ssesesi) vasıflarını te
min eylemiştir. 

Bankanın salahiyetli uzuvları
nın en dikkate çarpanı zirai kre -
diler yüksek nazım heyetidir. Bu
nun rolü ve salahiyeti geniştir. 
Bankanın umumi faaliyetinin ve 

1 plasman programlarının ana hatları
nı. zirai kredi sivasetini ve tatbi • 
katını hu h~yet tesbit ve tayin ey
liyecektir. Bankanın idare mecli
si azasınrlan bAc;ka ekonomi, fi • 
nans ve Tarım B:ı.kanlıklarımn da 
delegeleri bulunan bu heyete Eko
nomi Bakanı Riyaset edecektir. 

Bakanlık delegelerinin bu işti
raki hele Ekonomi Bakanının reis
liği, bir taraftan bankaya hüküme
tin ekonomik kalkınma siyasetini 
ta.kip ve takviye edebilmeğe, di • 
ğer taraftan da bankanın finansal 
kavnaldarını ve günlük faaliyetini 
kollama hususlarında bakanhkla
nnm yardımlarını temine yara-

' mak itibariyle, şüphe yok ki, na
zım heyete bankanın sevk ve ida
resinde emniyet ve muvaffakiyet 
hazırlıvacak çok kuvvetli birer 
zamandır. 

Devlet delegelerinden banka
nın kanuni bir organının ferdleri 
olmaları sıf atiyle, bankanın f aa· 
liyet ve mukadderatına mensup 
bulundukları bakanlıkların yardı
mını temin fikri, cidden orijinal 
ve isabetli bir tedbirdir. 

T. C. Ziraat Bankasına ehemi
yetli faaliyetinde muvaffakiyet için 
kuvvetli mali kaynaklar ve çok 
elverişli imkanlar hazırlanmış bu
lunuyor. 

Ödenmiş sermayesi 100 mil
yon lirayı buluncaya kadar, arazi 
vergisinin bugünkü Ziraat Banka
sına tahsis edilmi, bulunan % 6 
}ia.yı ile 1938 yılından itibaren her 
yıl umumi, mülhak ve h1:1susi büd
celere konulmu§ t'a.lısisat yek.unu
nun % 1/2 ne muadil bir tahsisat 
alacaktır. V erimlendirme kredile
ri, toprak ıslahatı gibi işler için 
devletçe fevkalade tahsisat veril
mesi de mukarrerdir. 

Arazi vergisinde de~aınlı bir 
artış vardır; bu verginin % 6 payı 
pek yakında 800 bin lirayı geçe· 
cektir. Umumi, mülhak ve hususi 
hüdceler % 1/ 2 nin ifade ettiği ra
kam da her halde azımsanamaz. 

Bankanın bu bereketli kay
naklara dayanan finansal kudreti; 
ihtiyatlar ve karşılıklar tesisi için 
geniş bir ölçü ile düşünülmüş ted
birlerle esaslı bir tarzda berkleştİ· 
rilmiştir. Bankanın bir defa adi İhtİ· 
yatı olacak; Ziraat Bankasının bu
günkü ihtiyatı ile her yılm safi ki
nndan ayrılacak paylar ve fevkalade 
ihtiyab var; bu fevkalade ihtiyat da, 
zirai alacakların 15 yıllık taksitlere 
bağlanmasmdanberi devletçe her yıl 
\'erilecek bir milyon liralık tahsisatı 
ifade ediyor. 

Cuınuriyet hükümeti, bankanın 
taksitlendirilmiş alacaklarından 
tahsil edilemez paraları ile bilin • 
ço zararlarını fevkalade ihtiyat 

(Sonu S. inci sayfada) 

K.amutay 
Dün encümen 

seçimlerini y,aptı 
Umumi heyetten sonra toplanan 
encümenler, reis, 11Wzbaıa mu

harrir ve kiııiblerini seçtiler 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Si· 
Jay (Koonya) nın reisliginde toplanmış 
ve encümen seçimlerini yapmı!jtır. En
cümenler, meclis umumi heyetinden 
sonra toplanmışlar ve reisleriyle maz
bata muharrir ve katiblerini seçmişler

dir. 
Seçim neticesi şunlardır.: 

T eşkiliitt Esasiye Encümeni 
R. Şemsettin Günaltay (Sivas), 
M. M. Kenan ürer (Manisa) 
Ka. Resai Erişken (Tokad) 
Azalar: Tahsin San (Aydın), Asaf 

Doras {Bursa), Fuat Bulca (Çoruh), 
Necib Ali Küçüka (Denizli), Yusuf 
Ziya Özer {Eskişehir), Mahmud Esad 
Bozkurt (İzmir), Mehmed Nazif Sırel 
(Kars), Dr. Tevfik Arslan (Kastamo
nu), Dr. Fuat Umay (Kırklareli), Ge· 
neral Ali Fuat Cebesoy (Konya), Re· 
ceb Peker (Kütahya), Sabri Toprak 
(Manisa), Yunus Nadi (Muğla), Ah
med İhsan Tokgöz (Ordu), Ali Münif 
Yeğena (Seyhan), Hilmi Uran (Sey· 
han), Mchmed Emin Yurdakul (Urfa), 

Meclis H esablarıntn Tetkiki 
Encümeni 

R. Esad Sağay (Bursa), 
Hakkı Ungan (Van), 
Meclis hesabları murakibi Mazhar 
Müfid Kansu (Denizli), 
Rifat Araz (Ankara), 
Azalar: Rasim Aktar (Ankara), Şa· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

·Adanada müthiş bir 
dolu yağmuru 

Adana, 9 (A.A.) - Bugün saat 15.20 
de şehrimize yağmur ile karışık ceviz 
büyüklüğünde müdhiş bir dolu yağmuru 
düşmüştür. Dolu tam 19 dakika devam 
etmiş ve şehrin her tarafını 11 santimlik 
bir tabaka halinde kaplamıştır. Şehirde 
garbe müteveccihen bütün binaların 

pençere camlarını kırılmış bir buçuk sa
at kadar şehirde münakalat kesilmiştir. 
Telgraf, telefon ve elektrik telleri kop. 
muş, biri büyük camiin saika direğine ve 
diğeri de şehrin dışına olmak üzere iki 
yıldırım düşmilştilr. Şehir parkının çi
çekleri harab olmuş ve portokal limon 

sebze bahçeleri de hasara uğramı~tır. 
Dolu Hinterlandın büyük bir kısmı

na düşmüştür. 

Ankara'daki yağmur 
Dün şehrimizde saat 16 da yağınıya 

başlıyan yağmur, akşama doğru şiddeti

ni arttırmış ve otobüs garajının altı ile 
şehrin diğer bir iki yerini su kaplamı.~
tır. Yağmur gece de serpinti halinde de
vam etmiştir. 
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Son haberlerimiz 
üçüncü sayfada 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KU 

Madridde harb en çetin safhasına gird 
ihtilalcilere karşı mukabil taarruza geçen hükümet ku 
vetleri, pazar günü bıraktıkları mevzileri geri aldıl 
Bütün gayretlerini şehrin şimali garbisine çeviren ihtilalciler, gördükler· 

şiddetli mukavemetten dolayı yavaş yavaş ilerlediklerini bildiriyorlar 

Madrid muharebelerinin de•am etmekte olduğu yerler: 1 - Puerto del Sol. 2 - iç işler bakanlığı. 3 - Paris oteli. 4 

A.lkala sarayı. 5 - 1§ bakanlığı. 6 - G üzel sanatlar akademisi. 7 - Madrid gaz inosu. 

Madrid, 9 (A. A.) - Sabahın seki- ı büsler düşmüştür. ~asar yoktur. Ölen· 
zindenberi Mad~id şiddetle bomblrdı- :~ri~, yaralananların mikdarı belli de· 
man edi1mektedır. Başltca caddelere O· gıldır. 

Ticaret ·- kanununun 

Diin Adliye Vekilimizln 
' 

Ticaret kanununun; tadil, ıslah ve 
ikmale muhtaç hükümlerini tesbit ·ve 
yeni" bir proje 1ıazırlamak üzere ku.ru
lan komisyon, ilk toplantısını dün Ad
liye Vekili B. Şükrü Saracoğlunun re
isliğinde yapmıştır. 

Komisyon Vekalet müsteşarı BB. 
Hasan Menemenci, temyiz mahkemesi 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

reisliğinde toplanan komisyon 

ING1Ltz ._tr AL YAN 1:lA~IŞMASl 

Bombardımanı takib eden Royte 
jansmm hususi muhabiri, hariciye b 
sı yakınma ve eski mahallelere o'büs 
düştüğünü görmüştür. Nasyonalist]e 
tayyareleri, bir takım beyannameler 
mışlardır. Bu beyannamelerde bütü 

(Sonu J. üncü sayfada) 

LEH DIŞ BAKANININ 

LONDRA YOLCULUCC: 

B. Bek üç mü 
nıesele haklı:ında 

konuşmalar yapac 
Bunlar, beşler konferans 
Polonya'nın sullı ve emn 
yet hakkındaki fikri ve F 
listine yahudi muhacere 
meseleleridir. 

Londra, 9 (A. 
A.) - Polonya 
dış işleri bakanı

nın Londraya yap· 
tığc ziyaretten 
bahseden Taymis · 
gazetesi', bu ziya

. ret esnasında baş'" 
lıca üç mühim 
meselenin gözden 
geçirildiğini yaz· 
maktadır. 

İlk önce, tek
lif edilen beşler konferansı hakkı 

bir görüş teatisi yapılacaktır. Bun 
sonra Polonya'nm sulh ve emni 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

DOST YUGOSLAV GAZETELERİNE GÖRE :2 

Atatiirlc, devlet adamlarımız , 
türk. yugos lav dostluğu 

Vrema gazetesinin siyasi muharriri 
Svetovski intibalarını şöyle anlattı: 
"- Üç sene evel cumuriyetin onuncu 

yıldönümü şenliklerinde bulunmak üze· 
re Türkiye'ye davet edilen yugoslav he· 
yeti içinde ben de vardım. Üç sene son
ra dost memleketi yeniden ziyaret et
mek ve harikulade yaradış kudretini -
.zin eseri olan seri ve kudretli tekamülli 
adım başında görmek insanı heyecan
landırıyor, gururlandırıyor, ve müna .. 
kaşasız parlak istikbalinize inandırıyor. 

Siz de bizim gibi ulvi bir yapma he· 
yecanı içinde terakki merhalelerini sür· 

atle aşan ve üç seneye birkaç on seneyi 
sığdıran ve memleketinizi bu vasıfla 
karakterize eden bir milletsiniz. 

Başvekilimize karşı gösterdiğini?: 
iyi hüsnü kabul, bize yüksek faziletle -
rinize bir daha hayran olmak, kıymeta 
dostluğunuzu bu taraftan da öğrenme!t 
fırsatını verdi. Sizden bilhassa muhte • 
rem "ULUS" vasıtasiyle yugoslav mil
letinin, türk dostluğuna verdiği yüksed: 
kıymeti tebarüz ettirmenizi rica ede • 
rim. 

Kıymetli meslek arkadaşımız baş mu· 
(Sonu 3. üncü sayfada) 

B. Eden'in Avam Kamarasrndaki 
nutku üzerine B. Musolini İtalyan ·İn
giliz "barışması'' hakkında Deyli Mey
lin meşhur muhabiri Vard Prays'a be· 
yanatta bulunmu~tur. 

(Yazısı 3. üncü sayfada). 

Bugün 
İç sayfalarımızda 

lKINCI SAYFADA: 
Herşeyden biraz - Düşünüşl 
Köylüye kitab - İç haberler. 

UÇONCO SAYFADA: 
Dış haberler - Son dakika. 

DÖRDONCO SAYFADA: 
Kömür yakan vasıtalar milleti 
arası sergisi - Tefrika: Cen 
Kiabı. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
B. Bela Bartok'un ikinci ko 
ransı - El işleri sergisinde 
portajlar - Tefrika: Bilinıni 
İnsan. 

,..aaccrus~~ 
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Gözliiklii gar~onlar 

lngiltere lokantacıları, gözlüklü garsonları masalarda kullanmamağa lia
ıar vermişler; diyorlarmış ki: 

- Müşterilerimiz, bize gözlüklü garsonlardan şikayet etmediler; fakat 
biz, kendi tecrübelerimizle biliyoruz ki gözlüklü bir garson yemek yiyen 
bir müşterinin üzerinde iyi bir tesir bırakmıyor. 

lngliz lokantacılau haksız değillerdir. Bir lokantaya girersiniz; size 
snvis yapmağa gelen garson, bir de bakarsınız ki. kalın baga kenarlı bir 
gözlük takmıştır. Bu gözlük. ne de olsa, takana bir nevi alim, mütefekkir, 
mütehassıs çehresi veriyor. Onun için: 

- Oğlum, diye hitab edemezsiniz, tabağa vurup: 
- Garson! diye çağcramazsrncz,· ayrb olacak gibi gelir. Nihayet: 
- Ostad/ diye seslenecek de değilsinizya. 
Herhalde, İngiliz lokantacılarının kararı fena değil. Garson dediğiniz 

gözlüksüz olmalı/ 

Sonbahar 

ihtiyar - Sen de, ağaç, benim gibisin : altınları son deminde toplamıssrn.,. 

Dünkü yağmur. 

Dün epice yağmur yağdı. TanıdıJclardan birisi, 
- Yağmur mevsimi gelip ~attı, diyor du. 
Bir başkası: 
- Hayır, daha yağmur mevsimi gelmedi, dedi, f afat g'iik yüzü o kaCiar 

hissiz değildir, Ankaranrn Çubuk barajına ''yüz görümlüğü" olarak bir 
mikdar su armağan ediyor. 

İçkinin aleylıimle ve lehinde! 

Bir gazetenin "şehir haberleri" sütununda blr ba~lii: I 
"İçki düşma~ı gençler dün toplanıp çok heyecanlı nutuklat .Oy)eailer", 
Aynı gazetenin ilan sayfasında birkaç kelime ve ıesimı 
"İnhisar idaresi şarab fiatlarrnı indird~'' 
Hangisi daha tesirlidir? Ne dersiniz?, 

Roosevelt'in manası 

"Amerikan seçiminin netı'cesi alınmadan çi&n bir amer1bn t1ergiii 
reis Roosevelt'in adını ve ne manaya geldiğini tahlil ediyordu. 

Bu dergiye göre kelime "gül tarlası" demekmiı. Seçimde kazandıltan 
•onra adının ger~ektea bu manaya geldiğinde artık ıüohemi:ı kalmaırııştlt, 

'.Ka'dmın iste,diği şey1er. 

• 'Bir amerikan kadın dergisinae o'kriifu!C: 
"Bir kadının en çok istediği şeyler: on dört ya~rna ndar iyi sıhat vf• 

!yi ana baba; on dörtten kırkına kadar: güzel görünüş; kırktan altmıp ka
<tar: şahsiyet ve altmıştan sonra para,.. 

24Ş&n 

28 llktepin 

Kuım 

1355 

1352 

3 

Güneşin do~uı 6,42 

,, babnası 16,56 

TAKViM ....... 
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- Kırklareli'nin kurtuluşu (922) 

- Halk Fırkasmm "Cumuriyet Halk Fırkası" adı· 
nı taşıması kararlaştı (924), 

- Maden kömürü fiatı ton ba}ına 130 kuruı in· 
dirildi (934) 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Türk hiristiyanlar 
cemiyetinin bir karan· 
İstanbul, 9 - Türk hiristiyanlar ce

miyeti yıllık kongresinde akalliyet mek
teblerinin kapatılmasına ve tÜrk hiristi
yan çocuklarının resmi mekteblerde o
kutulmasına karar verdi. Bu karar ce
miyete mensub azaların kendi araların. 
da tatbik edilecektir. 

Sinek dedikodusu 
kalkıyor 

lstanbul, 9 - Mecidiye köyündeki 
çöpler yarından itibaren belediyenin Ki
ğıdhane sırtlarındaki yeni çöplüğüne 
götürülecektir. Bu suretle, uzun müd
dettenberi devam eden sinek dedi kodu
au da ortadan kalk:mıı olacaktır. 

Belediyenin tetkikleri 
İstanbul, 9 - İstanbul belediyesi bu 

seneki buğday mahsulünün gıdai vasıI
lanru tayin için tetkikler yapmaktadır. 

Sıhiye Vekaleti tayinleri 
Edirne sihat müdürü Dr. Muhlis 

Göktan'ın sınıfi ınaaşiyle Kütahyaya, 
Arabkir bükümet doktoru Dr. Şerif 

Özkan'm 55 lira maaşla Amasyaya, İs· 
tanbul tıp talebe yurdu müdür muavi
ni Dr. Hüseyin Enver Sarp'ın 70 lira 
maaşla üçüncü sınıf olarak Edimeye, 
Diyanbekir sihat müdürü Dr. Fehmi 
Çankmlı'nın sınıfi maaşiyle Tekirda· 
ğına, Sihhat ve İçtimai muavcent mü
dürü olarak ve Kütahya sihat müdürü 
Dr. Nazif Seçkin'in üçüncü sınıf sihat 
ve içtimai muavenet müfettişliğine 55 

lira maaşla naklen tayinleri yükııek 

tasdikten ~eçmiştir. 

Defterdarlar arasında 
tayinler 

Nev,ehlr malmüdilrl' Vehbi Erzin
cana, Balıkesir hususi idare müdürü 
Fehmi Ankara muavinliğine, Birinci 
kolordu muhasebecisi Sabri Urfaya, 
İstanbul defterdarlıw tahsil konturol 
memurlarından Nejad Yozgada, lsta.n
bul defterdarlığı tahsil tefi Mazhar 
Müf'ıd Tokada, dördüncü kolordu mu
hasebecisi Remzi .Niğdeye, Eski Mar
din defterdarı Nihat Hakanye defter
dar olarak tayinleri vekaletçe karar
Jaıtırıloıııtır. 

DiL KÖŞESi: 

" - Uç bq likrrdı söylemeyi fayda
dan uzak görmüyroum." 

110~ beş söi" denilebilir ama. ..üç 
bet lakırdı" denilemez. Çünkü ü~ beş 
sözün hepsi birden lakırdıyı teşkil eder. 
"Faydasız görmüyorum" demek varken 
"faydadan uzak· görmüyorum" eski• 
"faydadan hali" tabirinin alışkanlrğrn
dan ileri gelse gerektir. 

* *"' 
"Çiftçiler, hesap ve kitaba en ziya-

de uygunluk göstermesi iycap eden bir 
sınıfı teşkil ederler." 

''Hesab ve kitaba uygunluk göster. 
mesi İcab eden sınıI"; işte ne kadar dü
şünseniz, manasını Jce§fetmeye muvaf • 
fak olamıyacağrmz bir ibare/ .. "' 

''Her hangi bir çiftçi~in, kendi aile
sini geçindiı;ecek kadar oisun, temiz ve 

muntazam bir kazanca erişemeyişini..'' 
"Bir kazanca erişmek .. " doğru bir ti· 

bir değil. "Bir kazanç seviyesine eri§ • 
mek denilseydi maksad daha iyi ifat!~ 
~~ilmiş olurdu. 

Profesör Nimbus'un maceraları : Zavallı profesör biraz serinlemek istem iş! ... (]ournal) daa 

Boğazlar mukavelesi 
Dün tam surette 

meriyete girdi 
Paris, 9 (A.A.) - Boğazla"r muka

velenamesi bugün tam surette meriyet 
mevkiine girmiştir. Bugün saat 16 da 
dış işleri bakanhğında. Fransa dış işleri 
bakaru B. Delbos, Türkiye, büyük Bri
tanya, Sovyetler birliği büyük elçileri ve 
Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve 
Yugoslavya elçileri, tasdiknamelerin ya
tırıldığını tesbit eden vesikayı imzala
mışlardır. Bu vesika, 20 temmuz 1936 
tarihli mukavelesinin son maddesi muci. 
hince Fransa dış işleri bakanlığı hazinei 
evrakında saklanılmak üzere, bu ba
kanlığa tevdi olunacaktır. 

Düyunu Umumiye Komiseri 

B. Ali Rıza Paris'e gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunan düyunu umumiye komiseri B. A
li Rıza memuriyet mahalli olan Parise 
gitmek üzere dün akpm Ankaradan İs. 
tanbula gitmiştir. 

Tütün piyasası açıldı 
Egeden gelen raporlara göre ayın 4 

üncü çarşamba günü İzmir ve hinter
landında tütün piyasası amerikan tütün 
kumpanyaları eksperleri tarafından tam 
32 merkez de ayni günde açılmı_ştır. 

Bu seneki tütün mahsulü bütün me. 
ziyetleriyle birlikte gayet nefis olarak 
devşerildiğinden kumpanyalar arasında 
iyi tütünleri almak için büyük bir reka
bet ve faaliyet vardır. Daha ilk günde 
satılan tütünlerin mikdarı dört milyon 
kiloya varmıştır. Satı} bu hızla devam 
ettiği takdirde tütün stokunun dört haf
taya kadar tükeneceği kuvvetle umul
maktadır. 

Muhtelif mmtakalardaki piyasa açıl. 
ma fiatlan şöyledir: 

Muğlada 82-88, Ku~ adasında 7 5, Mi
lasta 50-80, Tirede 70-80, Bergamada 
65.110, Manisa ve havalisinde 85, Me
nemende 65-85, Turgutluda 80, Sındır
ğıda 65-75, Akhisarda 90-122 kuru_§ a
rasındadır. 

İnhisarlar idaresi ve diğer tüccarlar 
da mübayaata çıkmış bulunduklarından 
bu hafta fiatların daha ziyade yüksele
ceği pek tabiidir. 

ÇAGRI 
Kamutay Arzuhal Encümeni buglln 

saat 15 de toplanacaktır. 

TURK - SOVYET 
kültür münasebetleri 
Leningrad, 9 (A.A.) - Sovyetler bi~ 

liği ilim akademisine merbut Türkiye ile 
ilim münasebetlerini teşvik komisyon~ 
türk dil kurumu ile türk ziraat ve jeolo4 

ji enstitüleri tarafından neşredilen ki• 
tablardan bir seri almış ve buna karşı• 
lık olarak Ankaraya son zamanlarda 
Sovyetler birliğinde neşredihni§ olan je
oloji ve dil kitablarmdan altım~ beı ese~ 
göndermiJtir. 

Halkevinde Kurslar 
Fran3ızca dil kurıu 

Bir franstz mualliminin evimizde 
haftada iki defa ders vermesi temin o

lunmuştur. Bu dersler fransızcası ol• 
dukça mevcud olupta konuşmasını iler• 
)etmek istiyenlere mahsus ibir kurstur, 
Kurs akşamları saat 20.30 da başlıya• 
caktrr. Bu kursa devanı etmek istiyen• 
ler bir hafta içinde halkevi bürosuna 
müracaat ederek adlarını kayıd ettir• 
meleri rica olunur. 

lsıinogra/i krırıJlan 
Evimizde ancak 20 talebeye mahsus 

olmak üzere bir istinografi kursu açıla
caktır. Dersler akşamları göstcrilece.IC 
ve altı ay devam edecektir. 20 kişilik 
kayıd kapandıktan sonra derslere derhal 
başlanacaktır. Bu hususta arzusu olan· 
ların her gün öğleden sonra Ankara 
Halkevi bürosuna mürac<Jatları rica 0 4 

lunur. 

Ulusal Kostümlü Balo 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bıı 

sene de 5 birinci kanun cumartesi gü• 
nü akşamı Ankara Palas salonlarında 

vereceği Ulusal Kostümlü Balonun hi4 

mayesini muhterem Başbakanımız İ5'" 

met İnönü kabul buyurmuşlardır. Ba, 
lonun çok eğlenceli olması için hazır
lığa devam olunmaktadır. Tertib he• 
yeti yakında ilk toplant111nı yapacak• 
tır. 

~--~ 
B. Bela Bartok'un 

sonuncu konferansı 
T anınmıı macar musiki alimi rJe 

kompozitörü B. Bela Bartok son ' 
konferansını bugün saat 16.30 da 
halkcvinde verecektir. Konleran• 
sın mevzuu öğretmenleri bilhassa 
alakalanlırmaktad ır. Konleranıa 
giri§ serbeattir. 
~ 

KöYLVYE KiTAB · 
Ziraat Enstitüsünün 

çok yerinde ve faydalı 
bir teşebbüsiyle memle· 
ketin muhteJif mrr,taka· 
larmda köy iktısadı üze
rinde tetkikler yapmış o
lan g-ençlerimizden biri 
ile görüştük. Köylümü • 
zün, bir çok sahaları ala
kadar eden muhtelif di· 
!eklerinden ve ihtiyaçla· 
rından bize bahseden ar
kadaş, mıntakalara göre 
dağılan ve değişen dilek
lerin bir tek no!nd fö:e
rinde ısrarla birleştiğini 
söylüyor: mekteb ve k·i
tab ihtiyacr. 

İlk köy öğretmenleri 
kurslarının verdiii mu • 
vaffakiyetli neticelerden 
sonra, bu yoldaki çalış • 
malarm s.ümulle:--mcsi!e 
ilk tahsili~ köylü halk 
arasına daha geniş bir öl· 
çilde yayılması için çok 
ehemiyetli bir adım atıl
mı, bulunmaktadır. Ya· 
kın bir zamanda, bu sa
hada. hepimizi sevindi • 
recek müsbet rakamlarla 
karşılaşaca~mıza kuv
vetle inanabiliriz. 

Mokteb yanında, onun 
kadar mühim olan ikinci 
bir dava daha vardır ki, 
mutlaka ve en krsa bir 
zamanda halledilmesi 'za• 
ruretiyle kartımızda ya · 
alıyor. 

Hakikaten, mektebte 
öğrenilen okuma ve yaz. 
manın ancak, devamlı bir 
pratik sayesinde unutul· 
maktan korunabileceği 
çok basit bir hakikattir. 
Köyiinde dilini sadece 
kendi ihtiyacına yetecek 
bir seviyede öğrenen köy. 
lü, toprakla pençeleşme
si arasında yazı yazmak 
için pek az fırsat buldu
ğu için, ancak eli altın• 
da kendisini enterese e
,· · ilecek kitab ve gaze-
teler bulduğu takdirde· 
dir ki1 bildiklerini unut
mamak ve kültür seviye
sini yükseltmek imkanı· 
nr elde edecektir. Köylü
nün, okuyacağını kendi 
eli altında bulması key
fiyeti her şeyden mühim
dir. 

Bizde kitab fiatları 
seviyesi hakkındaki mü
nakaşalarda yürüttüğü • 
müz hükümler, köyün 
kitab davasiyle alakalı 
değildir. Hususi elJerde 
bulunan baskı i~leri, ki· 
tab fiatlarmı ne kadar 
düşürmeye muvaffak o
lursa olsun, köylünün 
ahın kabiliyetine uygun 
bir fiat aeviyesi bulması
na bu2fin için imkan 
yoktur. Bundaq başka, 
basılacak kitablan köy-

lere yaymak için de bir 
teşki1at mevcud de~il • 
dir. 

Köyün okuma ihtiya· 
cınr karşılamak işi çok 
daha geniş ölçüde dev• 
letçe ele alınması zaru· 
ri olan bir keyfiyettir. 
Kültür Bakanlığı beş kU'" 
ruş fiatlı köy alfabeleri• 
riyle, köylünün mekteb 
kitabının fiatını ODUJl 

kazanç seviyesine uygun 
bir hadde indirmeye mu· 
vaffak olmuştur. Fakat 
ihtiyacın mekteb kitabi• 
le bitmediği, köylüye, 
hem ziraate aid teknik 
bil~ileri, hem de kendi 
diliyle yazılmı, faydalı 
hikayeleri okutacak ki· 
tablar, onu alakadar e• 
decek haber ve malümat 
veren ~zeteler lazım ol• 
du~ meydandadır. 

On binlerce .nüsha ba• 
aılmış kitab ve ~azetelcr• 
de nmürek~eb zen~in bit: 
Jtöy kütüphanesi vil<;ude 
getirmedikçe, köylerde 
okuma odaları tesis et· 
mek için harcanan emek· 
ler ve hatta mekteb aç• 
mak ve köylüyü okutmalı: 
için sarfedilen paralar .. 
dan tam bir verim alııı
maaına imkan olmıya .. 
caktır. t 

YASAR NAB 



DOST YUGOSLAV GAZETELERİNE GÖRE 

Atatürk, devlet adamlarımız • 
türk • yugos lav dostluğu 

; 

• (Başı 1. inci sayfada) 
harririniz Falih Rıfkı Atay yugoslav 
milletinin ,dostu türk milletine karşı 

beslediği ~mimi duyguları yerinde v~ 
bntün Yugoslavya içinde bizzat gördü. 
li37 martı ıçinde kendisine aynı şeyleri 
~har g~stermekle bahtiyar olacağız. 

Siu, bizim türk - yugoslav dostlu
iunu aynı zamanda Balkanlar sulhu· 
nnn ~ir müeyyidesi olarak anladığımı
z: ve onu bu bakımdan kıymetlen

dirdiğimizi bilhassa söylemek isterim. 
Ankara intibalarıma gelince; Anka

rc;da bize ve bizim şahsımızda yugos
~. matbuatına pek kıymetli iltifatlar
d4' bulunan yeni Ttirkiyenin büyük ya
pıc. rsı Atatürk'ü, diplomatlar, halk, 
kahraman ve sadık silah arkadaşları a
ruında ,seyredenleri teshir eden parlak 
bir hürmet ve sevgi dekoru içinde gör
dük. Bu üstinsanın konuşuşunda yara
danlara has bir ifade vardı. Onun ile 
yaptığımız ve bittikten on dakika son
:a rla yugoslav milletine verdiğimiz 

tnii!akat bizim için bir gururdur. 

İsmet İnönü'nün bize ve yugoslav 
:uathuatına karşı gösterdikleri yüksek 
ilakaya minnettarız. Onu Ankarada yal-

nız yugoslav milletinin kıymetli bir 
dostu olarak değil, şefine bağlı insanla
rın sadakat ve samimiyet mümessili gi· 
bi seyrettik. Parlak bir devlet adamı 

olan İsmet İnönü aynı zamanda dost 
memlekette memleket sevgisinin ve yük 
sek insanlık iradesinin bir sembolüdür. 
Onda büyük bir zevkle heyecan ve man
tığın muvazeneli ve tam istikrarını gör
dük. 

Harb sonrası Avrupasının en eski 
hariciye vekili olan, doktor Tevfik Rü~ 
tü Aras yugoslav gazetecilerinin ken -
disini daha önce Cenevre ve Belgradda 
tanıdıkları muvaffakiyetli bir diplomat 
ve mütekamil bir insandır. Biz ona ara
mızda Montrö galibi de deriz. Onun 
Belgrad'dan her geçişi, bize türk • yu
goslav dostluğunun müşterek ve sarsıl
maz temeli üzerinde daha sağlamlaştı· 
ğı, aramızdaki müşterek menfaat anla
yışlarının daha genişleöiği kanaatleri
ni beraber getirir. Zaten çocukluğunu 

Yugoslavya'nın cenup vilayetlerinden 
birinde geçiren ve ilk kalb heyecanını 

Vardar kıyılarında duyan Doktoru biz 
biraz da kendimizden sayarız." 

Nqet Halü AT AY 
-=====================================:===== = 

Madridde 
cetin 

harb en 
safhasına girdi 

...> 

(Başı 1. inci sayfada) 

dınlarla çocukların ve ecnebi sefaret
hanelerle konsoloshanelerin bombardı
mandan müteessir olmamalarına dikkat 
edileceği bildirilmektedir. 

Bombardımanların neticeleri 

Madrid, 9 (A. A.) - Hava bom· 
bard.manları neticesinde ölen ve yara
lananların mikuarı henüz maliim değil
dir. Maamafih. şimdiden on kişinin öl
müş ve 150 kişinin yaralanmış olduğu 
tahmin edilmektedir. Bombaların ekse
risi caddelere, birkaç tanesi kıra} sara
yının bahçelerine, bir tanesi şimal is
tasyonuna, birisi mültecilere tahsis e
dilmiş olan eski bir zaviyeye, bir tane
si Şili elçiliği yanlarına ve bir tanesi 
de deniz pofü karakoluna düşmüş ve 
dört polisi yaralamıştır. 

İhtilalci tayyareler göründükçe Mad
ridin hava müdafaası topları durmaksı
zın ateş ediyorlardı. 

lliihiimet<,:i/,•r de ihtilôlcilerin 
mcı·zilt•riııi bombardıman 

ed: ;rol'iar 

Madrid, 9 {A.A.) - Hükümetin top

çu ~:uvvetleri, bir gec::lik sükundan son

ra, dün tekrar Laganes'deki asilerin mev

zilerini bombardıman etmeğe başlamış
tır. Yeni bir takım milis müfrezeleri en. 
ternasyonali çalarak Madrid şehrinden 

geçmekte ve hükümet kuvvetlerinin 
mevzilerini takviye etmek üzere Kara
bançel'e doğru gitmektedirler. 

~ladrid lıalkı memnun 

Hükümet merkezi halkı, hükiimet 
tayyarelerinin boyuna uçuşlar yapma
ıından ve asilerin mevzilerini bombar
Chman ederek bu suretle cumuriyetçi mi
lislerin muvaffakiyetine yardım etmesin
den dolayı fevkalade memnun ve müte
heyyiçtir. 

Dünkil pazar günü bütün dükkanlar 
kapalı idi. Yalr:z madrid'liler sokaklar
da, caddelerde toplanmışlar ve şehrin 
müdafaası hakkında heyecanlı münaka. 
plar yapmışlardır. 

Hükümetçilerin mukabil 
taarruzları 

Madrid, 9 {A.A.) - Hükümetçilerin 
taarruzu, muvaffakiyetle neticelenmiş

tir. Milisler, Karabançel ve Villaver'deki 
mevzilerini takviyeye muvaffak olmuşlar 
ve hatta paytahtın garbine doğru ha
fifçe ilerlemişlerdir. 

Milisler, diyorlar ki: 

.. _ Dü§man, Madrid'in kapılarını 

çalıyor. Fakat içeri giremiyecek."' 
Resmi mahfiller, mutlak bir sükun 

muhafaza etmektedir. Halk da soğuk 
kanlılığını muhafaza ediyor. 

Gece nasyonalistler, Boadilla, pozu
clo ve Humera kasabaları arasında bir 
Çevirme hareketi icrasına teşebbüs et-

mi~ler ise de milletlerarası bir müfreze 
bu teşebbüse muvaffakiyetle karşı koy
muştur. 

Madridin etrafında da yer yer bari. 
kadlar yükselmektedir. 

Hiikiimet<;iler biiıün mevzilerini 
geri aldılar 

Madrid, 9 (A.A.) - "Müdafaa mec
lisi'' asiler tarafından yapılnuş olan ta
arruzların püskürtülmüş olduğunu res
men bildirmektedir. Hükümet kuvvetle
ri, dün asilerin ağır basışları karşısında 
boşaltmış oldukları bütün mevzileri ye
niden işgal etmişlerdir. 

General Miaja'nın beyanatı 
Madrid, 9 (A.A.) - General Miaja, 

şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Pazar günü, cumuriyetçilere el

verişli olmuştur. Bizim istediğimiz şey, 
asilerin ilan ettikleri gibi Madrid'e 
girmelerine engel olmaktır." 

Mculrid miidafilerinin 
lwlıramanlığı 

Madrid, 9 (A.A.) - Havas Ajansın
dan: 

Madridi müdafaa edenlerin kahra
manlığını aşağıdaki yararlık pek güzel 
bir surette göstermektedir: 

Dün Karabançel'de vukua gelen mu
harebe esnasında asilerin topçu kuvvet
lerinin şiddetli bombardımanı hükü
metçilerin kuvvei maneviyelerini kır

mış idi, fakat hükümet şeflerinden biri 
şu emri isdar etmiştir: 

"- Şimdi taarruz sırası bizimdir." 
Bunun üzerine cumuriyetçilerden bir 
müfreze siperlerden çıkarak taarruz 
geçmişlerdir. Bu sırada karşılarına al
tı düşman tankı çıkmıştır. Bunları gö
ren genç bir milis neferi, tanklann ü
zerine atılmış ve bir mucize eseri ola
rak mitralyözlerin kurşunlarım yeme
den bunlarin üzerine birçok el bomba
ları atmıştır. Genç milis neferi, dört 
tankı tahrip etmiştir. Diğer ikisi ileri 
yürüyüşlerine devam etmişse de genç 
milis neferinin arkadaşları bu sefer ta
arruza geçmişler ve düşmanı püskürt• 
müşlerdir. 

Öteki cephelerde hükü.metçi 
kuvvetlerin vaziyeti 

Madrid, 9 (A.A.) - Cümuriyetçile
rin bir tebliğinde deniliyor ki: 

''Asilerin Asturi vilayetinde Espi
nosa ve Los Monteros'a karşı yapını§ 

oldukları taarruz püskürtülmüştür. 
Kanarias kruvazörü, Almerika'yı 

bombardıman etmiştir. Telefat yoktur. 
Aragon vilayetinde Hueska'yı ku

şatmakta olan milisler, yepiden ilerle
mişlerdir. 

Milleılerarası bir müfreze ate§ 
hattına gitti 

Madrid, 9 (A.A.) - İki bin yaban
cı gönüllüden mürekkeb milletlerarası 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

ULUS SAYFA3 

ITALYAN İNGILIZ SOSYALİST PARTİSİ MİLLİ KONSEYİNDE 
BARIŞMASI HAKKINDA: -------· 

B. Musolini ile 
bir lionusma 

B. Leon Blum sosyalist ve komünist 
partilerinin miina sehetlerini anlattı 

' Londra, 9 (A. A.) - Deyli Meyl 
gazetesi, B. Musolini'nin italyan - in
giliz barışması hakkındaki Vard Prays ile 
olan bir görüşmesini nakletmektedir. 

-, Paris, 9 A. A.) l 
J B. Leon Blum 

:1ün akşam, S. F. 
!. O. partisi ile 
mim konseyi ö
nünde bir nutuk 
söyliyerek, halk 
::ephesi hüküme-

takdirde, buna hemen hazır olduğun~ 
bildirmiştir. Başbakan nihayet, fransız 
• sovyet paktının kendisi için bütün 
kıymetini muhafaza etmekte olduğunu 
ehemiyetle kaydetmiştir. Başbakan, 

komünistlerin hükümete olan parle
menter yardımını takdirle yadetmiştir. B. Musolini, bir pakt değil, fakat 

dostça bir anlaşma yapmak istediğini 
söylemiştir. Bu uzlaşmıya verilecek şe
~ mümkün olduğu kadar basit olma
lıdır. Her iki memleketin Akdenizdeki 
menfaatleri birbirine zıd değildir. Bi
lakis bu menfaatler birbirini tamamla
maktadır. Hiç bir devlet bu deniz hak· 
kında başka bir devlete karşı koym:ık 

salahiyetini ve kuvvetini kendisinde 
göremez. Bu itibarla, bu mesele etra
fında yeni bir hava yaratmak güç ol
mıyacağı gibi, ingiliz - italyan müna
sebetlerinin yeni bir devresine girece· 
ğimizi tahmin etmek de mümkündür. 

B. Musolini, Milletler Cemiyeti a
demi müdahale siyasasına tarafdar ol
duğunu söylemis ve Majorka adasını 

elde etmek niyetinde olduğu hakkında
ki şayiaları yalanlamıştır. 

B. Vard Prays görüşm~sinin intiba
mı şu şekilde izah etmektedir: 

"M usolini, İngiltere ile olan eski 
dostça münasebetleri yeniden kurına
ğa hazır bulunmaktadır." 

ROMANY A'DA: 

l\liJJi hırhıtiyan partisinin mitingi 

Bükreş, 9 (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
Juza ve Goza'nın idaresindeki milli 

hiristiyan partisi dün bir tezahür tertib 
etmiş ve bu tezahüre partinin memleke
tin her tarafından gelen yüz binlerce 
azası iştirak etmiştir. 

Alayın geçişi altı saat sÜrJllüştür. 
Halk, sekseninci yıldönümünü kut

layan parti başkanı Juza'yı pek ziyade 
alkışlamış ve Juza çiçek ve buket yağ. 
muru ~ltında kalmıştır. 

Geçid saat 17 ye doğru bitmiİtir. 

1RAN'DA 

Şclıirışah Gorgana gitti 
Tahran, 9 (A.A.) - Şehinşah ve ve

liahd, sonbahar at yarışlarında hazır bu-

lunmak üzere Mazenderan'da Gorgan 
şehrine hareket etmiştir. Türk heyeti de 
ayın 13 ünde Gorgan'a hareket eyliye. 
cektir. 

SON DAKiKA: 

\ ti ile komünist 
1>artisi arasında

'd münasebeler 
hakkında izahat 
vermiştir. Komü-

B. Leon Blum nistThorezin son 
hücumlarına ce'.'ab veren B. Blum, baş
kan sıfatiyle şimdiye kadar yaptığı bü
tün vaidlerin yerine getirilmiş olduğu
nu söylemiştir. 

İspanyada cereyan etmekte olan hai
leden bahseden B. Blum, Fransanın fs. 
panya hadiselerini ne kayıdsız ve ehe
miye vermeden karşılamamış olduğunu 
söylemiştir. 

B. Blum İngiltere ile müşterek bir 
hareket yolu tutmak mümkün olduğu 

Kont Ciano 
Viyana da 

Viyana, 9 {A. 

A.) - Dış işler 

bakanı kont Cia. 

no dün akşam Vi
yanaya gelmiş ve 

istasyonda başba
kan Şuşnig tara-

fından karşılan

nıştır. 

B. Şuşnig B. 
Ciano'yu kabul et. 
niş tir. 

B. Şuşnig 
Budapeşte, 9-

(A.A.) - Viyana 

üçler konferansı hakkında tefsiratta bu
lunan Pester Loyd gazetesi ezcümle şu 
satırları yazıyor: 

''Bu konferans, hiç bir devlete karşı 

değildir. Fakat bu hal, Macaristan'ın en 

mnkaddes menfaatları !:>ahasına dahi ol

ııa kom:?ulariyle bir anlaşma istediğini i
faJe etmemelidir. 

Keza, Roma protokollarının küçük an

laşma blokuna muhasım bir blok ihdas 

etmeye ve bu anlaşmanın siyasal nüfu

zunu kırmaya matuf olduklarını sanmak 
ta yanlıştır. 

I 

Eden -Bek konuşmaları 
Konu§malara bugün de devam olWlacak 

Londra, 9 (A.A.) - Polonya dış iş.. 
leri bakanı B. Bek, yanında garbi Av. 
rupa işleri dairesi direktörü Kont Po
tocki ve hususı kalem direktörü kont 
Bubienski olduğu halde, bugün dış iş
leri bakanlığına giderek B. Eden ile bir 
görüşmede bulunmuştur. B. Eden, ko
nuımadan sonra B. Bek şerefine bir öğ
le ziyafeti vermiştir. 

Kıral, yarın, Bukingham sarayında 

B. Bek şerefine bir ziyafet verecek ve 
bu ziyafette bir çok ingiliz endüstriyel
leri de hazır bulunacaktır. 

Londra, 9 (A.A.) - B. Bek, yarın 
da B. Eden ile görüşecektir. B. Bek bu. 
günkü konuşmadan pek ziyade memnun 
kalmış olduğunu bildirmiştir. B. Bek, 
yarın sabah, ar!ca arkaya BB. Baldvin, 
Nevi! Charnberlain ve Eden ile görüşme
lerde bulunacaktır. 

Berlin ve Peştede İspanyol elçilikle
ri.ne kırallık bayrağı çekildi 

Berlindeki i§ğüder elçiliği bırakarak Parise gitti 
Bertin, 9 {A.A.) - Madrid hüküme

tinin diplomatik mümessili B. Rovira 
cumartesi akşamı büyük elçicilik binası
nı terketmiş olduğundan, pazar günü 
öğle üzeri eski büyük elçi B. Agramon
te Cotijo, nasyonalist hükümet namına 

binaya vaziyet etmiş ve bugün öğle üze

ri, bina üzerine nasyonalist hükümetin 
kırmızı • sarı - kırmızı bayrağı çekilmiş
tir. 

Almanya dış işleri bakanlığı mahfil-

terinde büyük elçilik binasına vaziyet e
dilmesi hadisesinin Almanyayı alakadar 
etmediği tasrih edilmektedir. 

Öğrenildiğine göre, İspanya işgüde
ri dün tayyare ile Paris'e hareket etmiş
tir. 

Peşte' deki el,,.·ilik de kırallık 
bayrağını çekti 

Budapeşte, 9 (A.A.) İspanya büyük 
elçiliği, bugün, nasyonalistlerin kırmı

zı • sarı - kırmızı bayrağını ~ekmi!itir 

Konsey, başbakana kar~ı olan gü
venini tam bir ekseriyetle ızhar etmiş 
fakat hiç bir takrir kalıul edilmemiştir. 

Paris, 9 (A.A.) - Sosyalistlerin mil
li' meclislerinin ikinci celsesi, dün baş
vekalet müsteşarı Maks Dormoy'un re
isliğinde açılmıştır. 

Umumi siyaset hakkındaki konuşma
lara devam edilmektedir. Hatibler, gu
rup azasından bazılarının sükut etme
lerini tavsiye etmişlerdir. 

B.Grumbah, dış siyaset hakkında 

söylemiş olduğu bir nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

"- Demokrasi, faşizme karşı harb 
açmıyacaktır. Fakat Fransa, çok esas
lı bir hadise karşısında bulunuyor: fa. 
şist devletler bloku." 

LEH DIŞ BAKANININ 

LONDRA YOLCULUfl'(j: 

B. Bek üç mülıim 
mesele hakkında 

konuşmalar yapacak 
(Başı 1. inci sayfada) 

hakkındaki fikri sorulacaktır. Nihayet 
Danzig meselesi mcvzuubahs edilecek
tir. Yahudi muhacereti meselesinin tet
kikinin Filistin komisyonunun çalışma
ları belli oluncıya kadar geciktirildiği 
söylenmektedir. 

Dtyli Telgraf gezetesinin yazdığına 
göre, Poionya, fransız • sovyet paktını 
itimadsızlık ile karşılamaktadır. Polon· 
ya, kollektif emniyetin sulhu temin e
den en iyi vasıta olduğu hakkındaki ka
naatini muhafaza etmekte ve bin;\ena
leyh beşler konferansına büyük bir e

hemiyet vermektedir. Polonya bu kon
feransı, umumi bir Avrupa anlaşmasına 
doğru ilk adım saymaktadır. 

Taymis makalesine şu suretle de
vam etmektedir: 

"Eğer Polonya, şarktaki, ananevi 
sulh bekçiliği rolünü oynamıya devam 
etmek istiyorsa, bUtün bayati kuvvetle
rini inkişaf ettirmelidir. Fakat bu, Po
lonya nüfusu boyuna artmakta olduğun· 
dan, ekonomik sahada bir yardım emret• 
mekte<l~r. Bunun için Polonya'ya ilk 
maddeler bakımından kolaylık göster
mek ve yahudilerin Filistin'e muhace
retjni kolaylaştırmak lazımdır." · 

Gazete bundan sonra Polonya'nm 
Almanya ve Sovyetler birliği ile anlaş
malarını kayıd ve fransız • polonya it
tifakının gerçekleşmesini yazmaktadır. 

Bütün bu anlaşmalar · şarkta bir müva
zene kurulmasına yardım etmektedir
ler. Anuk ifası mümkün teahhüdlerin 
deruhte edilmesi bakımından Polonya 
ve İngiltere'nin dış siyasaları birbirle
rine tamamiyle uymaktadır. Yahudi me• 
selesi, İngiltere ile Polonya arasında 
bir iş birliğini elzem kılmaktadır. Çün
kü Polonyadaki yahudi halk nisbeti epi 
yük!ektir. 

lNCIL TERE'DE: 

Sir O"'vald l\1r-cı1 "!y'in bir nutku 
Londra, 9 (A. 

\ ,) - Diln Man• 
çesterde bir nu
tuk veren ingiliı 

faşistleri tefi Sır 

Ooıvald Mosle7, 
üniforma g~ ıil· 

mesi hakkmdd dil 
şünü!en yasağı 

protesto etmit-
tir. Sir Mosley 
sırf faşistler aley-

Sir Osvald Mosley hine olan yeni 
kanunlar kuracağı yerde kurulmuş ka
nunları niçin tatbik etmediğini hükü
mıott,.n sormakadıi 
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Ticaret kanununun \ Kömür yakan vasıtalar 
milletlerarası sergisi 

program dahilinde memleketimizin her 
tarafında teşhir olunacaktır. 

Sergide kömürün rasyonel bir tarz
da istihsal metodlarıru ve kömür yakan 
her türlü vesait ve tesisatın işlemesini 
gösteren filimler irae olunacaktır. Tadil, ıslah ve ikmale muhtaç hükümlerini 

teshit edecek komisyon dün Adliye 
Vekilimjzin reisliğinde toplandı Sergi, maden kömürünün milli eko

nomimizdeki rolü bakımından yeni 
bir devrin başlangıcı olacaktır 

Bir ay sürecek olan sergi münasebe
tiyle dahilden büyük bir halk kalab~lığı· 
nın Ankarayı ve sergiyi ziyareti ve ha· 
riçten turist celbi için her türlü kolay. 
lıklar gösterilmiştir. Sergi, cumuriyet 
merkezinde ayni zamanda beynelmilel 
ve milli bir toplanb vesilesi olacak, bu 
münasebetle bir çok tezahürler yaprla
caktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

iora iflas dairesi reiıi B. :Fuad Hul(isi, 
temyiz mahkemesi ticaret dairesi reisi 
Kazım, ve azbından Kemal ve Memduh; 
Adliye Vekaleti hukuk işleri umum 

mildürii Şinasi Zihni, Ankara ticaret 
mahkemesi reisi Münür, Ankara hukuk 

fakültesi profesörü Şevket Mehmed A
li, mülkiye profesörlerinden Hazımdan 
mürekkeptir. 

Komisyonun çalışmasını açan Adli
ye Vekilimiz, şu dikkate değer sözle
riyle, üzerinde çalışılan mevzuun ehe
:.niyet ve değerini izah etmiştir : 

- Bugün mer'i bulunan kara ticare
ti kanunu on yıllık bir tatbik devresi 
geçirmiştir. Bu kanunun bariz bir hu
susiyeti, diğer kanunlara nazaran de· 
ği~k bi.r metoda göre tanzim edilmiş 

olmasıdır. Filvaki, kanunu medent, 
borçlar, ceza ve hukuk usulil kanunla· 
rı yabancı mevzuatın aynen tercümesi 
suretile alınmış olmasına mukabil tica
ret kanunu Alman, İtalyan, Macar, Ja
pon ve diğer bazı kanunların tercihe 
şayan görülen hükümleri birleştirilmek 

suretile vücut bulmuştur. Bu metod 
muhtelif memleket kanunlarının tecrü
beden geçmiş ve memleket ihtiyacına 

en uygun olan hükümlerinin tercihi gi· 
bi bazı faydalar temin edebilir. Şu ka· 
dar ki müteaddit ve muhtelif kanunal
ra ait bükümleri telif ve kanunda çok 

lüzumlu olan vahdet ve insicamı temin 
çetin ve nazik bir mesaiyi istilzam e
der. Bu metod dahilinde tanzim edil
miş olan kanunların tatbikattaki neti
celerini yakından takib daha çok lazım
dır. Netekim ticaret kanununun on se· 

nelik tatbikatı bu alakanın ne kadar ye• 
rinde olduğunu ve kanunun muhtelif 
hükümleri arasında ahenk temini lüzu
munu vuzuhla göstermiştir. Bundan 

başka kanunun verim ve tesiri hakkın
da vuk:ubulan müracaat ve neşriyat tat
bikattaki vaziyeti teyit eder mahiyette 
bulunmuştur. Bunlardan kanunda bir 
bahsin muhtelif menbalardan iktibas e
Üitmiş olması hususunun hükümler a· 
rasında ademi mutabakat ve ahenksiz· 

lik vücuda getirdiği, bazı maddelerin 
· asıllarına nazaran yanlış nakledildiği, 

mehazlerde bulunmayan bazı fıkralarm 
ilave edilmiş olmasının tatbikatta ay· 
kxrı neticeler tevlit eylediği, ıstılahlar
aa ıttrrat gözetilmemiş olduğu dikkate 
§ayan olanlarıdır. Bu iddiaların ne de-, 
receye kadar hakikate µygun olduğunu 

tetkik ettirdim. Şikayet mevzuunu teş· 
kil eden hususlardan bir kısmınr, üze· 
rinde durulmağa değer mahiyette gör-

memekle beraber büyük ekseriyeti tet
kike şayan mahiyette buldum. Bu hu
suslar komisyona birer birer arzedile· 
cektir. 

Bundan başka ticaret hukukunda ö
tedenberi münakaşayı mucip olmuş bir 
nıeseleye, ticari ve medeni hukukun 
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birlik veya ikiliği sistemine de nazarı 
dikkatinizi celbetmek isterim. Ticaret 
kanunumuz, ikilik sistemini, bir başka 
tabirle, ticaret hukukuna müteallik hü
kümlerin ayrı bir kanunda toplanması 
usulünü takib eylemiş olmasına muka· 
bil borçlar kanununun mehazi olan İs
viçre medeni kanununda tek kanun sis-' 
teminin kabul edilmiş bulunması ve 
bilhassa Türk borçlar kanununda tica· 
ri mümessiller ve ticari vekiller, komis
yon, dellallxk, nakliye mukaveleleri gi
bi ticari münasebetlerin de yer almış 
bulunması halli lazımgelen bir vaziyet 
olarak tecelli etmektedir. 

Mesainiz:de ehemmiyetle nazara ala
cağınız hususlardan biri de hiç şüphe
sizdir ki ekonomik münasebetlerle ti
cari ihtiyaçların bugünkü vaziyet ve 
icaplarıdır. İktısad1 faaliyet ve şartlar 
büyük harbı müteakib ve bilhassa şu on 
sene zarfında derin deği~elere maruz 
kalmış beynelmilel ticari münasebetle
rin dahili ticaret hayatına olan tesir ve 
irtibatı büyük mikyasta artmış ve tica
ret kanunları eski ferdiyetçi maddele
rini yeni cemiyetçi hükümlerle müba
dele yolunda geni~ mesafeler almıştır. 
Ticaret kanunlarının iktısad~ cereyan
lara ve bu değişme neticesinde vücud 
bulan yeni müesseselere yabancı kala
mıyacağını ve hatta bu cereyanların se
yir ve nizamını takibe mecbur olduğu· 
nu hepimiz biliriz. Adliyenin bu saha· 
daki vazifesi iktısadi bünyemizin dai
ma değişip genişleyen ihtiyaçlarını te
min ve tatmin edecek zemini hazırla

maktır. Bu bakımdan bilhassa sigorta· 
ya, ticari senetlere ve şirketlere aid ba· 
hislerin derin bir tetkike tabi tutulaca
ğma kaniim. Bundan başka, 1912 bey
nelmilel Lahi konferansı mukarreratı. 
m model ittihaz eden ticaret kanunu· 
muzun bittabi bu mukarreratm Cenev· 
rede 1930 ve 1931 senelerinde değişti· 
rilen şekline ve hava hukukunun günden 
güne inkişaf eden yeni esaslarına big;i
ne kalamıyacağı aşikardır. Memleketi. 
mizin ticad ve sına! sahadaki ihtiyaç 
ve menfaatleri diğer devletlerde yapıl
mış ve yapılmakta olan tecrübeler ve 
bizzat kendi bilgi ve görgünüz size iyi 
bir rehber olacaktır. Sözlerimin hitam 
bulduğu bu noktada sizin büyük işiniz 
başlıyor. Arkadaşlarıma muvaffakıyet 
temenni ederim.'' 

Komisyon çalışmalarına devam ede
cektir. 

:. 

TASHİH 
Dünkü nüshamızda Necib Ali Kü

çüka'nın "Çocuk Hukuku" hakkındaki 
eseri dolayısiyle Dr. Münib Hayri Ür
güblü tarafından yazılan yazının VI 
ıncı .numaralı bendindeki son cümle 
şöyle olacaktı : 

"Cümlenin aslı şudur : bu inceleme• 
ler dolayısiyle çocuğa taal!Uk eden ka
nun_ metinleri iyi bir tarzda tahlil edil
miştir," 

1ktısad vekaleti tarafından, Türkiye
de beynelmilel mahiyette ilk sergi olmak 
üzere, Ankara'da 16. 1. 1937 tarihinde a
çtlmasrna teşebbüs edilen "kömür yakan 
vesait ve teshin ·alteleri ve tesisatı bey
nelmilel sergisi"nin hazırlıkları hararet. 
le devam etmektedir. 

Şimdiye kadar gerek memleket için
den ve gerek ecnebt ülkelerden yapılan 
müracaatlar, serginin büyük bir muvjf
fakiyetle neticeleneceğini bugünden tah
mine müsaiddir. 

Serginin gayesi: Sergi, memlekette 
kömür sarfiyatını arttıracak vesaitin en 
modem şekillerini halka tanıbnak mak
sadiyle aç:ılınaktadır. 

Kömür sarfiyatının arttırılması me. 
selesi, Türkiye milli ekonomisinin yakın 
jstikbalde namzed olduğu büyük inkişa
fın anahtarıdır, denebilir. 

Maden kömürü servetinin ve buhar 
makineleri keşfinin İngiltere'nin ikbal 
ve inkişafmda oynadlğt büyük rol ma
Iiimdur. Dizel motörlerinin keşfi ve pet
rolün aldığı ehemiyet, kömürün eski ve 
eşsiz rolünü azaltmış olmakla beraber, 
kömür, bugün de büyük denizci, sanayi
ci memleketlerin en hayati ihtiyaçların. 
dan ve gene en hayati istinad noktala
rından birisi olmak mevkiini muhafaza 
etmiştir. Bilhassa kömürden petrol ve 
müştekatı istihsali usullerinde vücuda 
getirilen tekamül, kömürü olup petrolü 
bulunmıyan memleketleri yeniden müs
tesna bir mevkie yükseltmiştir. 

Türkiyede kömür servetinin büyük
lüğü, mevcud ve mekşuf olanlardan baş
ka yeni ve geniş kömür ve linyit hav. 
zalarınm keşfedilmesi, memleket made
ni ve zirai ibtidai maddelerinin çeşidli 

ve mükemmel oluşu gibi çok mühim ta
bii imtiyazlara ayni zamanda malik bu
lunınaklığmıız bakmımdan, Tilrkiye'nin, 
büyük sanayici memleketlerden biri ol

mağa niçin ve nasıl namzed olduğunu 
izah eder. 

Maden kömürü ve linyit havzalanmn 
rasyonel bir şekilde işletilmesi mesele
si, yalnız en zengin servet kaynakları. 

mızdan birinin işletilmesi meselesi değil, 
ayni zamanda: 

A) Sanayileşme hareketinin kolay
laştmlması ve tezleştirilmesi, 

B) Türkiye dahilinde her tarafta u
cuz ve iyi kömür tedariki imkanını ve
rerek ileri cemiyetler hayat ve icabatı
nın teminini ve hayat standardının yük
seltilmesi, 

C) Ormanlarımızın büyük bir nis. 
bette sınai istismarlara hasrı, 

Ç) Ci\1ar memleketlerin kömür ihti
yaçlarım en ucuz ve en iyi şekilde karşı
layarak ticaret ve tediyat muvazenemiz
de kömür ihracatının en büyük rakam
lardan biri haline gelmesi, 

D) Deniz ticaret filomuzun inkişafı 
ve kara, nehir ve göl münakalat vasıta. 

lamnızın çoğalması ve ucuz işletilmesi, 
E) Kömürden istihsal edilen madde 

ler sanayiinin doğabilmesi, 
Gibi milli ekonomi bakımından bü

yük ehemiyeti haiz gayelerin tahakkuku 
ile alakadar bir davadır. 

Serginin, halkımızı ev ekonomisi ba
kımından, doğrudan doğruya alakadar 
edebilecek kısmı, teshin aletleri ve tesi
satı kısmı olacaktır. Sergide kömür ya.. 
kan teshin aletlerinin nasıl temiz, sıhi 
ve bilhassa elektrik, hava gazı, odun ve 
saire yakan teshin aletlerine nisbetle ne 
kadar ekonomik oldukları görülecektir. 

Ev mahrukatı meselesinin halkın 'sı
hati ve ısınma ihtiyacının ucuz olarak 
karşılanması bakımından ev ekonomisin
deki ehemiyeti üzerinde ne kadar durul
sa azdır. Bununla beraber ev mahrukatI 
meselesi, milli ekonomi balamından, çok 
daha büyük bir ehemiyet arzetınektedir. 

Avrupanm büyük sanayi memleketlerin
de milyonlarca tona bilğ olan kömür sar. 
fiyatının % 20 sini ev mahrukatı teşkil 
eder. Bu memleketlerde sanayiin kömür 
sarfiyatının yüksek derecesi düşünülür
se ev mahrukatı nisbetinin ehemiyeti 
derhal tebarüz eder. Türkiyede kömü
rün ev mahrukatı olarak geniş mikyasta 
kullanılabilmesi ise, bir taraftan ucuz 
kömür tedarikine, diğer taraftan maden 
kömürü. sömikok, linyit yakan ucuz, 
pratik ve sıhi teshin vas.ıtalarmın mem

lekette temimine bağlıdır. Sergi, bu va
sıta ve aletlerle tesisatımn bütün sana
yici memleketlerden gelecek nümunele
ri arasında, her keseye elverişli, her ih
tiyaca cevab vereu milli stndard tipler 
seçilmesine ve bunların tamimine de bir 
vasıta olacaktır. 

Bu izahlardan da anlaşılacağı gibi, 
sergi, çok şümullü bir gaye takib etmek
tedir. Serginin muvaffa.kiyeti için her 
türlü tedbire baş vurulmuş ve bilhassa 

Avrupa büyük sanayi müesseselerinin iş
tirakini temin için hariçte geni~ bir pro
paganda yapılmıştır. 

Keneli mevzuunda bütün yakın şark.. 
ta ilk olan bu beynelmilel sergiye ecne

bi sanayi müesseseleri büyük alaka gös
termişlerdir. Bir çok fabrikalar, hususi 
standlar yaparak nakli mümkün olan mi

hanik1 vesaiti, diğer ~Jetleri ve tesisatı 
işler bir halde teşhir edecekler, nakli 
mümkün olmıyan büyük mihanikl tesi

satın da sureti mahsusada sergi için i. 
mal edilecek küçük modellerinin deku. 
paj ve maketlerini göstereceklerdir. Ser
gi, fennin en son yeniliklerini ihtiva e
decek ve bilhassa bizim gibi petrolü ol
rnayıpta kömür veya linyit madenleri 
bulunan memleketlerin kullandıkları ve
sait ve aletler bakımu:dan l;alkrmtz için 
bir çok sürperizler arzedecektir. 

Serginin kapanmasından sonra seçi. 
lecek vesait ve aletler hususi' bir trene 
konularak, seyyar sergi halinde ve bir 

Bu milyonlara hükmetmiş . olan adamın 
yıllık şahsi yiyecek mas:_a~anna! s~nelerce, 
beş liralık bir banknot kafı gelmıştı. 

Fakat ayakları onu, ihtiyari olmaksızın, 
şimale ve şarka doğru sürükledi. 

iştirak edeceklere tc.rmin olunan men• 
faatler: 

Bütün yakın şarkta ve Balkanlarda 
ilk defa olarak kurulan böyle bir sergi 
ecnebi memleketler sanayii için yeni ve 
geniş bir pazar bulablmek hususunda 
emsalsiz bir fırsat teşkil etmektedir. Biz· 
zat bükümetin teşebbüsü ile kurulan bu 
serginin büyük hususiyeti, iştirak eden• 
Ierin alabilecekleri müsbet neticelerin i

leride daima artma ihtimalinin çok kuv
vetli olmasıdır. Zira, Türkiyenin pek 
zengin olan ve mazide ihmal edilmiş bu· 
lunan kömür sanayii sayesinde şimdiye 
kadar halk tarafından tanınmayan kö· 
mür yakan vesaitin en cazib ~ekilde ve 
resmi bir otorite tarafmdan teşhiri ne
ticesinde bu gibi vesaitin derhal bir ala
ka uyandıracağı ve memlekette bunların: 
istima1injn artacağı pek tabiidir. 

Esasen hükümet bu türlü atat ve te• 
sisatın memlekette köklü bir surette yer
leşebilmesi hususunda her türlü tedbir
leri almağa karar vermiştir. Filhakika 
sergide teşhir edilecek teshin aletlerin· 
den ve kömür yakan diğer elverişli ve .. 
saitten ilk hamlede büyük mübayaatta 
bulunacaktır. Bundan başka sergi so
nunda memleket için en elverişli teshin 
filetleriyle kömür yakan diğer vasıtalan 
milli birer tib halinde kabul ve bunların 
yayımına gayret edecektir. 

Bu suretle ortaya çıkacak standard 
vasrta ve aletler bir seyyar sergi halinde 
hırsus1 bir trene konularak memleketi· 
mizin başlıca yerlerinde işler vaziyette 
halka teşhir edilecektir. İştirak edecek
ler için, kendilerine hiç bir masraf te
rettüb etmeksizin mallarının hükümet 
tarafından böyle canlı bir surette teş
hir ve reklamından daha büyük istifade 
tasavvur edilemez. 

Kısaca, sergi kömür yakan her türlü 
filat ve vesaitin satışı için büyük fırsat 
ve imkanlar verecektir. Sergide bu tür .. 
lü filat ve vesait imalat ve satıcılariyle 
alıcıları karŞI karşıya gelebilecekler ve 
birbirlerini tanıyacaklardır. Sergi yalnız 
memleketimizde değil ayni zamanda 
komşu memleketlerinde de alaka uyan
dıracağından bunun temin edeceği isti
fadenin daha şümullü olacağı tabiidir. 

Nöbetçi eczaneler 
1·11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 
3 - Sah Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

ec7.anclcri 
7 - Cumartesi lstanbul Eczanesi 

,~ENY~a~~~ ~v~r~:ABl 
Hatta ona Londra'da bir aslana yapılan 

muamele yapıldığı sıralarda bile o, içinde
ki bütün huzur ve sükfinu muhafaza ediyor, 
gözünün önüne Hindistanm üzerinde çıp
lak ayakların izleri sıralanan beyaz, uzun, 
tozlu yollarını, ağır ağır yürüyen nakil va

Rotak'm cenubundan, Rotak' dan Kur
nol' a; Kurnol'dan harab olmuş Samanah'a: 
ondan sonra Gugger ırmağının ancak yağ
mur yağınca suyu gelen kurumuş yatağına. 
Nihayet bir gün büyük Himalaya dağları
nı karşıdan görünceye kadar. 

bir müslüman polis neferi, seyrüseferi boz
duğu için çekilmesini kendisine ihtar etti. 
Purun Bagat, kanunun önünde hürmetle e
ğildi. Çünkü onun değerini biliyordu v.e şim6 

di kendisi için bir kanun arıyordu. Yürüdü 
ve o gece Çota Siınla'da boş bir kulübede 
uyudu. Burasr dünyanın sonu gibi görünü
yordu. Halbuki onun seyahati asıl buradan 
başlıyacaktı. Rudyard Kipling Nurettı'n ARTAM 

. sıtalanm, gün batarken incir ağaçlarının 
Sırtında bir post, koltuğunun altında u- dibinde buram buram tüten dumanların ko

tu pirinçten bir asa, elinde Hindistan ce.. kularmı ve oralarda gezginlerin akşam azı
ıvizinden yapılmış bir keşkül, gözleri top - ğını yediklerini getirmişti. 
rağa dikilmiş kale kapısından çıkarken et· Gün gelip de bu rüya gerçekleştikten 
raf tan kendi halefini kutlamak için atılan üç gün sonra artık Purun Dass'ı Hindistan
tıoplarm sesi geliyordu. da bulmak, Okyanosa dalıp bir çakıl taşı 

O zaman Purun Bagat anasının Rac
put'lu dalına karlı dağların nostaljisini çe
ken dağlI annesini hatırhyarak gülümsedi. 
Dağlı kam onu eninde sonunda buraya çek
mişti. 

Puron Bagat, daha alçak yamaçlara doğ
ru dönerek dedi ki: 

Ondan sonra Himalaya - Tibet yolunu 
tuttu. Burada hazan on kadem eninde üzeri 
sert taşlarla döşenmiş patikalardan ve yahua 
bin kadem derinliğindeki koyların üzerine 
uzatılmış direklerden geçiyordu. Bu yollar, 
sıcak, ıslak, kapanık yollara dalıyor; çıplak, 
çayırlı, güneşin insanı bir pertavsız gibi 
yaktığı tepe yamaçlarına tırmanıyor; baş

tan aşağı yeşil giyinmiş ormanlara giriyor
du. Orada köylülere, her birinin boynunda 
bir torba tenekar asılı koyunlardan mürek .. 
kep sürüleri süren tibetli çobanlara, çoban 
köpeklerine, dolaşan odunculara, Tibefte~ 
haccetmek icin Hindistana gelen harmanı .. 
yeli, battaniyeli lamalara, orada biribirindetı 
ayrı yaşıyan ufak hükürnetlerin memurlar:
na, çetin ayaklı midillilere, bir ziyarete gı
den bir raca süvarilerine rasgeliyordu. 

Purun Dass şöyle bir irkildi. Artrk tütün bulmaktan daha zor olmuştu. 
ı;u hayat nihayete ermişti; ve 0 artık, bir Akşam olup da karanlık çökdümüydü, 
kimsenin gece gördüğü renksiz bir rüya sırtındaki ceylan postu ya bir sunyasi ma
ık~rşısmda duyduğu gibi, ne iyi, ne de fena nastırma, yahud Kalapir'de başka bir tari
b:r şey düşünmüyordu. Arık bir sunyasi, kata mensup olan Yogilerin bulunduğu 
yersiz, yurdsuz, gez~in, komşularının vere- kerpiç sütunlu bir mezara serilir, yahud ev
c.egi ekmek parçalarıyle geçinecek bir eli- terinden yiyecek aşıran çocukların toplan~ 
Ienciden başka bir şey değildi. Bütün Hin- <lığı bir köy kenarına serilirdi. Bazan açık 
distan içinde de ikiye bölünebilecek bir ek- bir çayırlıkta geceler, yaktığı çörçöpün alev
mek parçası bulundukça ne bir rahib, ne bir leri uyuyan develeri uyandırırdı. Bunların 
dilenci aç kalmazdı. Kaldı ki o, bütün haya· hepsi, Purun Das • yahud şimdi kendisine 
tında bir defa bile et tatmamış, hatta balı- verdiği isimle - Purun Bagat için, birdi. 
ğı bile pek seyrek yemişi. Toprak, insanlar ve yiyecek hepsi birdi. 

- Oralarda, oralarda oturup bilgi toplı
yacağnn. 

Ve o Simli yıolunu tutup yürürken Hi· 
malayadan gelen serin rüzgar kulaklarında 
fısıldayıp duruyordu. 

Son defa buraya, debdebeli, haşmetli, ya
nında muhafızlariyle, en nazik bir umumi 
valiyi ziyarete gelmişti. Onlar bir saat orada 
Londradaki müşterek dostlardan ve Hin
distandaki dfü;üncelerden bahsederek ko
nuşmuşlardı. Şimdi Purun Bagat'm ne 
muhafızları, ne alayı vardı. O, gözlerini 
çevirerek aşağıda kırk mil uzayan ovanın 
haşmetli manzarasına bakıyordu. Bu sırada Sonu var 

' 
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HALK.EVİNDE : 

Bela Bartok un jJ,inci konferansı 
Macar musiki üstadı B. Bartok pa

zartesi akşamı Halkevinde ''halk türkü
lerinden kompozisyonda istifade yol
ları'' na dair olan ikinci konferansını 

vermiş, piyanoda ve gramofonla misal
ler dinletmiştir. 
Konferansının bsaca mevzuu şu idi: 

halk türküsü nedir? Kompozitör tür· 
kü1erden ne suretle istifade edebilir? 
B. Bartok, "populafre'' musikiyi "şehir 
halk musikisi'' ve hakiki köylü musiki
si diye ikiye ayırmış ve ananeyi en 
fazla saklayan musikinin köylüler ara
sında yaşryan nevi olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. Köylü musikisinden derle· 
nmiş olan macar havalarının bir kıs
mındaki pentatonismin hususiyetini 
ayrıca işaret etmiştir. 

Bundan başka şehir halk musikisi 

ile köylü musikisi arasındaki farkları 

izah ederken şehir musikisini teşkil e

den melodilerin aralarında müşterek bir 

~ mevrud olmadığmı, buna mukabil 

kövlü mdodilerinin muayyen tiplere 

bağlanabildiğini, diğer bir tabirle, şe

hirdeki "fert melodi" ye mukabil köy

deki ''melodi tip" teri göstermiştir. 

Bazı misaller verdikten sonra, kon

feransçı, halk türküleri üzerinde ne 

yolda çalışmak mümkün Oıd.\:cığını an

latmıştır. 

B. Bartok türkül'!ciı:ı ya sadece ar

nıonilenebileceği, veya baş, orta v~ so· 

nuna bazı kısımlar ilave etmel.t s•Jretiy· 

le kısmen genişletilebileceğfai söy!e

miş, ve bu çalışma tarzında türkünün 

birinci ehemiyet derecesmde kaldığım 

izah etmiştir. Buna mukabi'. türkünün 

eserde ancak bir tetb. olarak kullanıla-

cağı tarz da vardır. Üçüncü bir tarz da 
halk türkülerinden doğrudan doğruya 
istifade etmiyen bir kompozitörün mey
dana koyduğu eserlerin tamamen köy· 
1ü musikisi karakterini taşımasıdır ki 

bu takdirde, kompozitör, milletinin mu• 

siki diline - bir şairin ana diline oldu

ğu gibi - sahiptir demek ulur. Bütün 

bu tarzlara misal olarak, konferansçı 

gerek kendi eserlerinden ,gcıek büyilk 

macar sanatkarı Zoltan K-,daly'nin ya· 

zılarından çalmış, aynca Stravinski ve 

Falla gibi beynelmilel musikidlerin 

çalışma tarzları üstünde uzun uzun 
durmuştur. 

Üstad, konferansına devam ederek 

halk türkülerinden bir kompozitörün 

istifade edebilmesi için onları meyda

na getiren muhiti iyice tanımış ve o 

muhiti kendinde duymuş olmasının en 

mühim nokta olduğu ve köylü motifle

rini yazının içine rasgele doldurmakla 

bir iş yapdaıruyacağı ve bu nevi eserle

rin hiç bir değeri olamıyacağı hususun· 

da bilhassa ısrar etmiştir. 

Muhtelif çalışma yollarından bah

sederken de halk türkülerinin en bariz 

vasfı olan utonal bünyesi'' ile bunun 

tamamen zıddı "atonalite" tekniğiyle 

kaynaşmasına imk~n bulunaımyacağıru 

anlatmıştır. 

En son olarak muhtelif çalışma yol

larına temas ederek, yol ne olursa olsun 

en ehemiyetli meselenin herhangi bir 

fikre malik olmak değil, belki en basit 
bir fikirden en yüksek bir esere var
mak olduğunu söylemiş. konferansını 

biirmiştir. 

Tiirk - Hollanda ticari münasebetlerinin inkişafı için 

Bir türk -hol landa ticaret 
cemiyeti kuruldu 

Lahey, 9 (A.A.) - Türkiyenin cu. 
muriyet rejiminde sosyal, endüstriyel ve 
cntellktüel sahalarda attığı ileri hamle
leri vatandaşlanna bildirmek hususun
da çalışmış olan Baron Testa'nın teşeb
büsü ve Hollanda lmaliçesinin tasdiki ile 
Lahey'de bir ticaret cemiyeti kurulmuş
tur. 

"Neder1an -lsch • Turkscha Handel en 
Comp:msatie Maatschappij'' ismi altın-

da çalışacak olan bu yeni cemiyet, türk 
ve Hollanda mallarının mübadelesini in

kişaf ettirmek maksadım takib edecek

tir. Cemiyet bundan başka gruplar 

ve şahıslar arasında takas idaresi rolü

nü oyruyacaktır. 

Türk piyasasındaki mübayaalarmı 

tevsi emek kararında olan firma· 

lar bu cemiyette aza bulunmaktadır. 

Türk Hollanda dostluk cemiyetinin geç enlerde yaptrğI toplantıdan bir görilnüş 

ULUS 

Gündelik 

ZİRAAT BANK.ASININ YENİ 
ŞEKLİ 

(Başı ı. inci sayfada) 

akçesinden mahsup etmesini ka • 
bul ebnİftir. Adi ihtiyata ancak ve 
ancak devletin bu yardllD.I kafi gel
mediği takdirde baş vurulacaktır. 

Bundan başka proje, bu ihti
yatlardan başka, bankayı muhte
lif muamelelerinde husule gele
cek zararları ve her nevi riskleri 
karşılayabilmek üzere brut karın
dan gereği kadar zara.r karşılıkla
rı tesis etmek vazife ve salahiye
tini de vermiştir. Nihayet banka, 
bugüne kadar yapbğı diğer kredi ve 
lanka muamelelerini oe yapmak 
salahiyetini muhafaz;ı etmektedir. 

Bütün hu tedbirlerin kısa ve 
açık ifadesi şudur: 

Bankanın sermayesi 100 milyon 
türk lirasına çıkacak, adi ihti
yat ı;, mılyon liraya ulaşacak, fev
kalade ihtiyatı da 15 milyonu bu
labilecektir. Her türlü risklere ve 
zararlara karşı aynca kuvvetJi bir 
zarar karşılıkları fonu da buluna
cak. 

Kurumun hissedarları olmadı
ğı için, bütün karı bittabı serma • 
yesine, ihtiyatına katılacaktır. 

Bu kadar devamiı, emin ve hol 
kaynaklarla kurumun finansal 
kudretinin yıldan yıla bir çığ ka· 
barma.sı ile kuvvetlenmesi pek ta
biidir. 

Cumuriyet reJımının Ziraat 
Bankasına hcuırladığı bu imkan~ 
lar, dünyanın diğer memleketle • 
rinde kolay kolay rastlanamaz bir 
koruyuculuğun eşsiz nümunesidir. 

Teşkilatının genişliği, teknik 
kudretinin ileriliği ve 45 yıllık te
miz varlığının halkta yaratbğı sev~ 
gi ve güven ile Türkiye ekonomi -
sinde zaten önemli bir nıh ol~n 
Ziraat Bankası, cumuriyetin bu 
yüksek muzaharetiyle, kendisine 
çizilen olgun faaliyet programiy -
le memleketin en verimli, en kuv
vetli ve fonksiyonlanm muvaf fa. 
kiyetle başaracak finansal kurum
larından biri oluyor. 

POLiSTE: 

Bıçakla yaraladı 
Mahmud adında bir kimse sarhoş ol

duğu halde Samanpazannda gezerken o. 
rada bulunan Recebin kolundan bıçakla 
yara1amıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Umumi istirahatı bozmr.ış 
Hüseyin pek sarhoş olduğu halde u

mumi evler arasında bağırıp çağırmağa 
başlryarak umumun istirahatini bozdu
ğu görüldüğünden yakalanmıştır. 

Saçsaça, başbaşa gelmişler 
İsmetpaşa mahaJlesinde Fatma ve ay

ni mahallede İsmail, Huriye ve Cemile 
aralarına her nasılsa kıskançlık düşmüş 
ve Fatma tokatla döğüldüğü gibi İsma
il tarafından da çakı ile yaralanmıştır. 
Bütün suçlular cumuriyet müddei umu. 
ıniliğine verilmiştir. 

I ki kadın döğiiştii 
İsmetpaşa mahallesinde oturan Ulvi

ye ile Emine adındaki kızlar çeşmede su 
doldururlarken sırayı paylaşamadıkla

rından döğüşmüşler ve Emine diğerinin 
başını yardığından yakalanmıştır. 

SAYFAS 

El.işleri Sergisinde röportajlar: 5 

Kendi kendini yetiştiren bir sanatkar 

Gümüşçülüğüınüzün millileşmesi mutlaka lazundır 

Eski gümüşçülük sanatının bugünkü yolcusu - Yabancı desenler 
ve yabancılar - Geniş şubeli bir sanat - Makineleşecek sanatla"' 
rın yanında elişlerinin mevkii - Milli sanatta milli renk ve zev1' 

Kendi kendini yetiştiren bir 

Elişleri ve küçük sanatlar sergisinin 
dedelerimizden kalma şaheserler salo
nunu gezenler, burada. geniş vitrinler 
içinde gümüş kabartma. kakma, dökme 
ve hatta örme elişleri karşısında hiç 
şüphesiz derin bir takdir hissi duymuş· 
lardır. Alt kat salona inilince, sağ kori
dorun hemen sağında bir vitrin görü· 
lür. Bu vitrinin yanında, başının hiza
sında sarkan elektrik ampulu ile bera • 
her işlediği işin üstüne eğilmiş, elinde 
bir çekiç, tak .. tak .. işleyen genç sanat· 
kar Ziya, işe tarihi eserler salonunda 
takdirimizi çeken eski gümü~ülük sa· 
natının bugünkü yolcusudur. 

- Ben, diyor, bu işe ilk önce ama· 
tör olarak başladım. Asıl mesleğim ma· 
kinistlik, tesviyecilikti. İşsiz kalmış • 
tını. Gümüş üzerine kakma işi yapan 
bazı yabancıları görünce bu yoldan ben 
de yürümek istedim. Ve işe atıldım. Bu· 
gün sanatın bütün anahtarlarını elime 
almış vaziyetteyim. Hem kendim 
çalışıyorum hem de çalıştırıyorum. 

Birkaç çırak yetiştirdim. Bunla
rın içinde usta olmu§ ve hatta bana 
rekabet edebilecek dereceye gelmiş 
olanları da var. Yanımda Claiına birkaç 
genÇ çalı§tırır ve bunları yetiştirmekle 
zevk duyarım. Çünkü artık gümüşçü • 
lüğün de millileşmesi mutlaka lazımdır. 

- Millileşmesi mi? Şimdi milli de
ğil mi? 

- Açık söylemek lazımsa değil di
yeceğim. Kendim de dahil olduğum 

halde bu işle uğraşanlar, yaptıkları iş • 

lerde hemen hemen İran ve Arab de • 

senlerini, sitillerini canlandırırdık. 

Milli sitilimizi, milli desenlerimizi ih

mal ederdik. 

- Niçin böyle yapardınız? 

- Çünkü bayım, biz daha ziyade an-

tikacılara iş veririz. Antikacıların da 

müşterileri hep yabancılar, seyyahlar • 

dır. Antikacılar, seyyahların, Üzerlerin

de eski acem desenleri, tura, çarpuk çur

puk yazı olmıyan işlere rağbet etmiye • 

ceklerini zannederek hep böyle işler ıs

marlarlar. 

- Yani antika taklidi işler yapardı-

nız. 

sanatkar: gümüşçü B. Ziya 

- Evet ... fakat birkaç zamandanberi 
ben bu yoldan ayrıldım. Burada, vitrin• 
de gördüğünüz işler hep milli damga· 
mızr, milli zevkimizi taşıyan desenler• 
dir. Karanfil, lale gibi türk desenlerin4 

de yaptığım işleri, tecrübemle söylüyo
rum, yabancılar daha fazla seviyorlar. 
Bu da gösteriyor ki antikacıların milli 
zevke uygun olmıyan düşünüşleri yan4 

lıştll'. 

- En fazla hangi model üzerinde 
çalışırsınız? 

-Ne olursa ... sanatımız gümüş üze• 
rine kakma iş yapmaktır. Gümüşün al• 
dığı bütün şekiller üzerinde sanatımızı 
işlemek kabildir. Sıgara kutusu, tabla, 
vazo, tepsi, hamam tası, fincan zarfla
rı, likör takımları, tuvalet takımlarr, ne 
olursa bizim çekiç ve ka1emimizden 
kurtulamaz. Sonra bizim işimizin te • 
ferruatı çok genişdir. Cilasr, rendesi, 
dökümü hep ayn ayrı şubelerdir. 

- Avrupa'dan gümüş üzerine kak• 
ma işler geliyor mu ? 

- Gelmez. Vakta Avrupa malı piya
sada pek çok gümüş eşyalar var. Hatta 
bunları görenler Üzerlerini kakına iş • 
lenmiş zannederler. Fakat hepsi de ma
kine ve prese işidir. Fabrika kalıbını 

yapar ve seri eşya çıkartır. Bizim ise bir 
iş üzerinde hazan bir ay çalıştığımız 

vakidir. 

- Peki. el emeği ile meydana getir
diğiniz her hangi bir örneği makine ile 
çoğaltmak ve bu işi dar sahasından çr • 
karıp endüstrileştirmek kabil değil mi? 

- Kabil.. kabil ama o zaman elişi 

olmaz .. Fabrika işi olur ve sanat kıyme• 
ti kalmaz. Maamafih milli servetimizin 
memlekette kalması bakımından bunu 
yapmak da faydalıdır. Fakat sermaye 
Hlnm. 

Amatörlükle işe başlayıp sanatmın 

ustası olan B. Ziya, başını pırıl pırıl 
parlayan gümüş eşyalarla dolu camaka· 
na çevirerek: 

- Bayım, dedi, bütün bu işler hep 
ayrı ayrı benim elimden çıktı. Hepsinin 
üzerinde gözümün nuru, elimin emeği 
var. Bunları ben birt!r evlad gibi seve· 
rim. Elişleri ve küçük sanatların maki • 
neleşecek, fabrikalaşacak şubeleri tabi· 

- Sayfayı çeviriniz -
3 

Tefrika: No: 84 

Bil JM\tliYEN iNS !\N 
Yazan: Dr. ALEX!S CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Uzvi ve zihni faaliyetlerin muhite intibakı
nın daha göze görünmez, daha az malum bir 
§ekli vardır. Bu da, yiyeceklerin ihtiva ettikleri 
şimik maddelere vücudun verdiği cevabtır. Su
yun bol kalsiumlu olduğu memleketlerde ke
miklerin, saf sulu yerlerdekine nisbetle çok da· 
ha kalınlaştığını biliriz. Şunu da biliriz ki süt, 
yumurta, sebze, hububat ve su ile beslenen in
sanlar daha çok et, şarab, bira ve alkol ile bes -
lenen insanlardan başkadırlar. Fakat bu intiba
kın uzvi karakterleri meçhulümüzdür. Guddeler
le asabi cümle bünyelerinin tegaddi tarzına gö
re değişmekte olması, zihni faaliyetlerin de vü
cudun şekil ve ebadıyle birlikte tahavvül etmek
te olması muhtemeldir. Bundan dolayı, ufukları 
bizlerin yalnız bir tek görünüşümüze münhasır 
kalan hekimlerle ijiencilerin tavsiyelerini körü 
körüne takib etmek akıllıca bir hareket olamaz. 

Muhakkak ki beşeriyetin terakkisi, ferdlerin 
sikletinden ve uzun ömürlülüğünden doğacak 
değildir. 

Denilebilir ki intibak mekanizmalarının he
def tutulması bütün uzvi fonksiyonlan tenbih 
etmektedir. Zayıflayan kimseler, nekahat ha
linde bulunanlar. muvakkaten ıl<lim değiştir
mekten istifade ederler. İtiyadlarda, yiyecekler
de, uykuda, meskende bazı değişiklikler yap • 
mak faydalıdır. Yeni yaşama şartlarına uymak, 
fiziyolojik ve zihni oluşların faaliyetini derhal 
çoğaltır. intibakın husulündeki sürat, fiziyolo
jik zamanın veznine tabidir. Çocuklar, iklim de· 
ğiştirmekten hemen faydalandıklarını gösterir
lar. Yaşlılarda bu ha] daha yavaş farkedilir. De
vamlı neticeler almak için muhitin tesiri uzun 
zaman hükmünü icra etmelidir. Gençlikte yeni 
iklim, yeni itiyadlar, gelip geçici o1mıyan intiba
ki değişikliklerin vukuuna imkan verir. Bunun 
içindir ki mecburi askerlik hizmeti, her genci 
hayat tarzını değiştirmeğe, bazı talimler yapma
ğa ve muayyen bir disiplin içinde yaşamağa ic
bar ettiğinden, inkişafmı kolaylaştırmaktadır. 
enerji ve cüretlerini kaybetmiş olan insanlardan 
çoğunu, daha sert bir takım hayat şartlarına ta· 

bi tutmakla onlara kayıblanru iade etmek kabil 
olmak gerektir. Mekteblerin ve üniversitelerin 
tektonlu ve yumuşak hayatı yerine daha erkek
çe adetler ikame etmek lazımdır. Bedeni, zihni 
ve ahlaki bir disipline alışmak asabi cümlede. 
andok.rin guddelerinde ve şuurda kati değişik -
likler husule getirir; uzviyete daha iyi bir ta
mamiyet, daha fazla kudret ve hayatın engelle
rine ve tehlikelerine tahammül hususunda daha 
çok istidad verir. 

cessüs, şehvettir. Fakat insan daima kayıdsrz ve 
ekseriya muarız bir muhitte bulunmaktadır ... 
Şuur, sosyal muhite intibak ederek onun hi.ık· 
mü altına girer. intibak tarzı da ferdin şahsiye" 
tine tabidir. İnsan muhitine, onu teshir etmelı: 
veya ondan kaçmak suretiyle alışır. Ve ekseriya 
da hiç alışamaz. lnsanm dünyaya ve kendi ben .. 
zerlerine karşı olan t:abll durumu mücadeledir,, 
Şuur, muhitin düşmanlığına bu muhitin aleyhi .. 
ne müteveccih bir cehidle ccvab verir. O zaman 
zeka ve huda, iradeye dayanan dikkat, öğren
mek arzusu, çalı§mak, temellük ve tahakküm 
etmek isteği inkişaf eder. Fetih ve zabt etmek 

x 
Gayret ve firarla sosyal muhite intibak. -

intibak eksikliği. 

1' izik muhite intibak edildiğ igibi sosyal mu
hite de intibak edilir. Zihni faaliyetler, fiziyolo
jilc faaliyetler gibi, ferdin hayatta kalmasına ya
rar şekilde tahavvüle uğramak temayülünde
dirler. Bunlar, bizleri muhitlerimize ayarlıyacak 
surette hareket ederler. Umumi olarak bizler 
mensup olduğumuz cemiyette işgal etmek iste
diğimiz yeri ondan bedava almayız. Herkes mal 
sahibi olmak, bilmek, emretmek, zevk sürmek 
arzusundadır. Herkesin saiki para, ihtiras, te· 

ihtirası insanlara ve muhite göre türlü şekiller 
alır. Bütün büyük maceraları ilham eden odur. 
Pasteur·ü hekimliği yenilemeğe, Mussolini'yi 
büyük bir millet inşa etmeğe, Einstein'ı bütün 
bir cihan yaratmağa o sevketnri§tir. Modem 
haydudları hırsızlığa, katle, cemiyetin mali ve 
iktısdai şekilde sömürülmesine sürükleyen de 
odur. O, hastahaneler. laboratuvarlar, üniversi • 
teler, kiliseler kurar; insanı servete ve ölüme, 
kahramanlığa ve cinayete doğru iter: fakat saa• 
dete, asla .... 

(Sonu var) 



SAYFA& 

Eliıleri sergisinde gümi!J audne rılenmiı eserler vitrinlerinden bir lrÖfe 

idir ki çok." Yalnu bayle zevk ve u • 
nat itleri, hiç 1üphesis ki ayn yer tut• 
malıdır. Her memleketin kendine mah
ıua, el ile itlenen sanat eserleri var. Bu 

eserlerde o memleketin millt kaıesi, mil
li hüviyeti yqar. Seyyahlar buralardan 

aldıkları hatıralarla o memleketin sanat 
eserlerine propaganda vazifesi görür • 
ler. Yeter ki yapılan ifler millt z~vke 

ve milli sanata, millt renge uygun ol
sun.. 

B. Ziya'ya hak vermemek kabil mi? 

Madridde harb en 
çetin safhasına girdi 

(Baıı 3. anca say/ada) 
bir müfreze, dün Madrid caddelerinden 
geçerek atef hattına gitmiştir. Halk. 
~üfrezeyi fiddetle alkıtWnııtır. 

Madrid'in merkezine •ığınan 
halle 

Madrid, 9 (A.A.) - Madrid varot
larmdan 12 binden fula mülteci dün
kü pazar giin6 tehrln merkez mahalle
lerine gelmiılerdir. Bunlar, bot ve met
ruk evlerde banndırılacaJdardır. 

lhtililciler taraf mda: 
I hıilalcUerin ıebliği 

General Varela'nın umumi karargl
nından: 9, (A. A.) - Havas ajansı 

muhabirinden : 

Nasyonalistler, berhava edilmit o
lan Toledo ve Segovya köprülerim bı

rakarak Manzanares nehrini mavnalar· 
la geçmiglerdir. Bu iki köprü arasma 

yerleıtirilmit olan nuyonaliıt batarya
ları, Toledo köprilsil mahallesini ara
lıksız aurette bombardıman etmektedir. 

Orada birçok evler ateş içindedir. 
Toledo köprüsü yakininde hükümetçi

ler, betonarme olarak vücuda getiril
miş olan vr tel örgülerle muhafaza e· 
dilmekte bulunan Uç ura sipere yerleı
miıterdir. Naayonalistlerin, hepsi de 
topçu kuvvetine malik olan dört fırka· 
ları vardır. Hükümetçilerin 60.000 ka

dar kuvvetleri mevcud olduğu sanıl

maktadır. Fakat toplan azdır. Nasyo
nalistler gayretlerini bilbaHa Madri-• 
din gimali garbisine çevirmiglerdir, o-

rada hükümetçilerin müdafaa vasıtaları 
çok zayıftır. Milliyetçilerin Madrid ö

nündeki siperlere girdikleri belli de
lildir. Her balde milisler çok sağlam 
bir surette tahauun etmiglerdir ve Mad

ridin etrafmda geniı halka teıkil eden 
bir cephe üzerinde tiddetli mukavemet 
ıöatermektedirler. 

llıı!lakiler Madrid'iıı rnerkesin
den ÜÇ lıilomeıre ıaalctalip-

Sevil, 9 (A.A.) - General Kuipo de 
a.ano bildiriyor: 

Nuyonalistler, Mamanare1'iJl iki ya. 
Dlll\I itcal etmiperdir. heri hareketle

rine devam ediyorlar. Şimdi, tehrin bi
bi mesabesinde olan Puerta de Sol'a üç 
kilometre mesafededirler. 

Nasyonalistlerin lladrid'e karp yap-
8akta olduklan ileri hareketin yavafbp 

llayı:eti mucib oh"'nwlıdır. Çünkü "be
yazlar" kuptıbnuı cereken Baruthane 
" mühimmat deposu •e içerisinde tuzak. 

lan diifnruıme.i pek mibnldbı olan Jta.. 
sa de Kampo ormanı cı'bl bir takım en
gellerle karpl&flDllktadırJa, Kaza de 

Kampo'ya 300 metre lbelafede bulunan 
telsiz istasydııu, ele •eçJrilmiftir. Bua
dan baıka, bütün kuvvetlerin ileri hare· 
keti beraberce yapmalan icab eder. 

Jladrid luutalaane.i .,. ÜRİHr•l-
le maluılle•İ ihıUaleilerin elinde 

General Varela 'run umumi karargL 
iP, 9 (A.A.) - Nasyonalistler, ıiddetli 

muharebelerden ıonra Madrid hutane
ei ile üniversite mahallesini zabtetmifler 
Ye Toledo ve Segovia köprüleri aramda 

Y eaerian varoıunun bazı mahallelerine 

girmi1lerdir. 

Madrid'in fimali garbisinde Kutejon 

ve Asensio müfrezeleri, üç sıra çok kuv

vetli siperlere 11fınmıı olan hükiimetçi

lere hücum etmiıler ve göğüs göğüse ya. 

pılan muharebelerden sonra bu siperleri 

ele geçirmiglerdir. Cumuriyetçilerin ~k

dan 10.000 idL 

Salamank, 9 (A.A.) - Na~yuMlist• 

terin bir tebliğinde deniliyor ki: 

Madridin cenubunda nasyonalistler, 

ilerlemiıler ve Kaza de Kampo, Manza

nares sahillerini ve hükümet merkezinin 

dıt varoılarım lteal etmiılerdir. Kara
bançel hastanesinin zabtı 11rasında 150 

esir alınmıştır. 

Teruel cepbelinde cumuriyetçilerin 
taarruzu piiakürtülmügtür. 

Soria vilayetinde nasyonalistler Kaa
tejon de Henaros kasabasını ig&al etmit
lerdir. 

Eskorial cephesinde • naayonaliatler 
Vavalmontilla'yı ele geçirmişlerdir. 

Sivil muhafızlar isyan etmi§ler 

Salamank, 9 (A.A.) - Saat 19 da 

yaptığı neıriyatta, Valladolid radyosu
nun bildirdifine göre, Madridde ayakla

nan muhafız latalan ıehrin bilhassa şi
mal mahallerinde markaiatlerle çetin bir 
çarpıımaya giriımiştir. 

Kam de Kampo'da ıiddeıli 
muharebeler 

Londra, 9 (A.A.) - Royter ajansı

nın M•drid'i kuşatan nasyonalist kuv

vetleri yanındaki muhabiri, evvelki ge. 

ce markaiıt mililtlerin Kaza de kampada 

tiddetli muharebeler yapmq olduklarını 

ve ağır zayiata uğradıklannı bildirmek

tedir. 

_;.,._...._ .... ~~-·--------~ 
ALMANYA'DA: 

B. Hltler'in silah arkadaşlarının 
toplanbsı 

Münih, 9 (A.A.) - Führer'in eski 

harb arkadaglan, 8 tqrinisani 1923 ak

pmım hatırlamak için, nuyonal - soeo
yalist hareketinin munfferiyetindebe. 
ri dördüncü defa olarak Bttrıer Oykel

ler'de dün aqam toplanmqlardır. 
B. Hitler, bir nutuk aliylemiftir. 

Jlti1fJIJa
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ULUS B i NASI 
proje tanzimi . 

iÇiN 

ULUS pzetesini yeni ve pDİf 
hacimde hasm•k üzere Almanya'ya 
büyük bir Rotatif makinesi ve ltro
tipi tesisab lllD&l'lanmıfbr. Bunlarm 
yerleftirilmeai ve çinko~afl atölye
Iİnin aenif..1etilmeai için Ufos binasın
da -1ı deiifildilder, bir lrnımı ilave
ler ve aynca depolar yapılacaktır. 
Buna aid projelerin hazırlanmuı 
için mimarlannmm müracaatını 
bekliyoruz. Tatbik edilen proje uhi
bi için mevcud .-rtname dahilinde 
bazı faydalar temin edilmiftir. Her 
IÜD 9 dan itibaren müracaat edilir. 

... , ... 5 o OU7tT!Jil_"ll1TiJll."R$ 5 &FJlll.lllf 1 

ULUS -- !EEZ = 
10 SONTEŞRIN 1936 ~ALI -

Kamutay dün encümen se~imlerini yaptı 

Umumi heyetten sonra toplanan encümenler ; 
mazbata muharrir ve katiplerini seçtiler 

• • re ısı 

(Başı 1. inci sayfada) 
kir Kınacı (Ankara), Mebmed Demir 
(Balıkesir), Ziya Esen (Çankırı), 

Mustafa Uluıunı (Konya), Hakkı Kı
lıçoğlu (Muş). 

Büdce Encümeni 
R. Mustafa Şeref Özkan (Burdur), 
R. V.Mükerrem Unsal (Isparta), 
M. M. Sırrı IJay (Trabzon), 
Ki. Fakihe Öymen (htanbul), 
Azalar: Yahya Galib Karğı (Anka-

ra), Enver Adakan (Balıkesir), Dr. 
Mustafa Cantekin (Çorum), Eyüb Sab
ri Akgöl (Çorum), Rüştü Bekit (Di
yarbckir), Faik Kaltakkrran (Edirne), 

Tahsin Berk (Eliziz), Gl. Ali Hikmet 
Ayerdem (Gazianteb), Durak Sakarya 
( Gümüşane), General Kazım inanç 
(İzmir), Hüsnü Çakır (İzmir), Tahsin 
Coşkun (Kastamonu), Nahid Kerven 
(Kayseri), Şevket Ödül (Kırklareli), 
Mehıned Seyfeli (Kırşehir), Naim Ha-

zım Onat (Konya), Abtülmuttalib Ö
ker (Malatya), Osman Taner (Malatya), 
Turgud Türkoğlu (Manisa), Rıza Er
ten (Mardin), Şevki Çiloğlu (Muş), 

Şükrü Ataman (Muş), Hamdi Yalman 
(Ordu), General Naci Eldeniz (Sey
han), İsmail Müştak Mayakon (Siird), 
Rasim Batara (Sivas), Remzi Çiner (Si
vu), Sırın lçöz (Yozgad), Receb Zuh
tü Soyak (Zonf;Uldak), 

Arzuhal Encümeni 

R. General İhsan Sökmen (Giresun), 
M. M. Ziya Karaınursal (İstanbul), 
Ki. Meliha Ula9 (Samsun), 
Azalar: İsmail Hakkı Mumcu (A· 

masya), Tayfur Sökmen (Antalya), 
Hayrettin Karan (Balıkesir), Musta
fa Fehmi Grçeker (Bursa), Akif Ak
yüz (Çoruh), Ihsan Kurtkan (Çoruh), 
General Şefik l'üısan (Denizli), Meh-

med Şahin (Gazianteb), Şevket Erdo
ğan (Gümüşanc), Ali Barlas (İstanbul), 
Emin İnankur \l~el), İlırahim D.mir
alay (Isparta), Ömer Xüntay (Kar.&). 

Kemalettin Ol pak (Kocaeli), General 

Osman Kaptagel (Malat}'a), , İsmail 
Çamaş (Ordu), Şevki Susoy (Siird), 
General Akif Özlekin Erdem&il (Si
vas), Ziya Başara (Sivas), Süleyman 
Sırrı Gedik (Trabzon), Münib Boya 
(Van), Raif Dinç (Zonguldak), 

Kütüpana Encümeni 
R. Halil Etem Eldem (İstanbul), 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın (Bile

cik), Mihri Pektaş (Malatya), Dr. Sa
im Uzel (Manisa), Dr. Galib Ostiın 
(Sinob), 

Divanı Muhcuebat Encümeni 
R. Faik Soylu (Niğde), 
M. M. Mitat Aydın (Trabzon). 
Ki. Sungur (Yozıad), 
Azalar: lbrah,im Necmi Dilmen 

(Burdur), Ahmed Cevad E~e (Ça
nakkale), Ali Rıza özenç (Çorum), 
Nabi Rıza Yıldırım (Çorum), Haydar 
Rüttil Öktem (Denizli), Nafiz Dumlu 
(Erzurum), Hamdi Gürsoy (lstanbul), 
Hayrullah Ergin (lstanbul), Hasan 
Ali Yücel (İzmir), İbrahim Krantay 
(Kastamonu), Nuri Tamaç (.Kastamo
nu), Ferruh Güpgüp (Kayseri), Hazim 
Börekçi (Kır,ehir), Mustafa Halid 
Oner (Konya), Mebmed Erten (Ma
r&f), Hilmi Çoruk (Mardin), Hüsnü 
Kitabçı (Muğla). 

Milli iti iidalaa Enciimeni 
R. GI. Şükrü Gökberk (İstanbul), 

M. M. GJ. Khım Seriktekin (Diyar· 
bekir),. 
KA. ŞUkıil Koçak (Er.zuruın), 

Azalar: Celil Mangilibörü (Antak· 
ya), Cemal Elener (Balıkesir), Hacim 
Çarıkçı (Balıkesir), İbrahim Çolak 
(Bilecik), Salih Bozok (Bilecik), Aaım 
Us (Çoruh), Ahmed Saffet Ohkay 
(Elbu), Aziz Akyürek (Erzurum), 

Ali Kılıç (Gaıianteb), Haaan Fehmi 
A~ (Gümü,ane), Tuğamiral Dr. H. 
Şinasi Erel (lıtanbul), Hüsrev Kızıl-

doğan (Kara), Lütfi Müfid ·Özdet 
(Kıftdıir), Nedim Bozatık (KocaeliJ, 
Kbim Nami Duru (Manisa), Hasan 
Retid Tankut (Mara,), Nuri Tuna 
(Mutia), Buteni Barkın (Samsun), 

Cevdet Kerim lncedayı (Sinop), Rah
mi Apak (Tekirdağ), Hüsnü Konay 
(Tokad), Geneı·al Ahmed Yazgan (Ur· 
fa). 

Adliye Encümeni 
R. Münir Çağıl (Çorum), 
Mazbata muharriri. Salah Yargı 

(Kocaeli), 
Ki. Raif Karadeniz (Trabzon), 
Azalar: Mümtaz Ökmen (Ankara), 

Numan Aksoy (Antalya), Tevfik Arı· 
can (Antalya), Örğe Evren (Balıkesir), 
Osman Niyazi Burcu (Balıkesir), Atıf 
Akgüç (Bursa), Sa<.lett\n :Ferid Talay 
(Bursa), Şeref Aykut (Edirne), Ab
dülhak Fırat (Erzincan), Dr. Saim Ali 
Dilenıre (Erzurum), Fuat Sirmen (Er
zurum), Ömer Asım Aksoy (Gazi an· 
teb), Hamdi Ongun (İçel), Dr. Şükrü 
Şenozan (Kastamonu), Hasan Ferid 
Perker (Kayseri), Rc9id Özsoy (Kayse
ri), Hasan Hayri Tan (Kocaeli), Ra· 
gıb Akca (Kocaeli), Ali Rıza Türel 
(Konya), Refik İnce (Manisa), Mu- 1 
bittin Baba Pars (Ordu), Fuat Ciö~i:>u
dak (Urfa), 

Dahiliye Encümeni 
R.Cemil Uybadın (Tekirdağ) 
R. V. Faik Öztrak (Tekirdağ) 
M. M. Şükrü Yaşın (Çanakkale) 
Ki. Edib Ergin (Mardin) 

Azilar: izzet Ulvi Aykurt Afyon K. 
Eaad Uraa Amasya, Rasih Kaplan Alt
talya, Cemal Hüsnü Toray Bolu, Halil 
Onaran Burdur, Fatin Güvendiren Bur. 
sa, Hilmi Ergeneli Çanakkale, Atıf Tü
zün Çoruh, İsmail Kemal Alpsar Ço
rum, General Zeki Soydemir Erzurum, 
Nakiye Elgün Erzurum, Esad Özoğuz 
Kan, Mehmed Somer Kütahya, Emrul
lah Barkan Malatya, Etem Tuncel Sam
sun, Zühtü Durukan Samsun, Mitat Şük
rü Bleda Sivas, Sabiha Görkey Sivas, 
Vasfi Raşid Seviğ Sivas, Galib Pekel 
Tokad, Hürrem Ergun Tokad, Behçet 
Günay Urfa, Muhiddin Dinçsoy Urfa, 
Halil Türkmen Zonguldak, Rifat Var. 
dar Zonguldak. 

Hariciye Encümeni 
R. Hsan Saka (Trabzon), 
M. M. Necmettin Sadık (Sivas), 
Ki. Şerif 1l<lcn (Kastamonu), 
Falih Rıfkı Atay (Ankara), Dr. Ce-

mal Tunca (Antalya), Cevad Abbda 
Gürer (Bolu), Hasan Cemil Çambel 
(Bolu), Dr. İbrahim Tali Öngöreı~ 
(Diyarl:ekir), Zeki Mesud Alsan (Di
yarbekir), Fazıl Ahmed Aykaç \Eli
.ziz), General Pertev Demirhttn (Er
zurum), Salah Ciıncoz (lstanbui.), Ha
lil Mentete (İzmir), General Muhittin 
Akyüz (Kara), İbrahim Siireyya Yiğit 
(Kocaeli), Hikmet Bayut (Maniıta), 

Kimil lrdelp (Niğde), Mlhm!ld Soy_. 
dan (Siird), Yahya Kemal Bayatlı 

(Tekirdai), Nizım Poroy ( .i'oli.ad), 

Maliye Encümmi 
R. lhaan Tav (Bayazıd), 
M. M. Kemal Unat (lıparta), 
Ki. Mustafa Önaay (Çankır,), 
Azalar: İzzet AkOIJJWl (Afyon K) , 

Adnan Ertekin (Aydın), Dr. Galib 
Kahraman (Bura), llyu Sami Mut 
(Çoruh), Huriye Önis (Diyarbekir), 
Zülfü Tiğrel (I>iyarbckir), Ali Şevket 
Ondersev (Giiıııüpnc), ~n lnan
kur (İçel), Yqar Yazıcı (İstanbul), 
Klmil Dursun (İzmir), Kbmı Gürel 
(Konya), Mahmud Nedim Zabcı (Ma
latya), Tahir Hitit (Manisa), Oamao 
Dinçer (Mardin), Emin Daraman (Yoz• 
gad), lbrabim Anu (Van). 

Maaril Enc:ümeni 
R. Nafi Atuf Kansu (Erzurum) 
M. M. Haydar Çerçe! (Afyon K.), 
KA. Seniha Hızal (Trabzon), 
Azalar: Aka Gündüz (Ankara), Tilr· 

kan Baftuğ (A~talya), lamail Hakkı 
Uzunçaıplı (Balıkesir), Tevfik Bilp 
(Diyarbekir), Hikmet Itık (Erzincan), 

Hakkı Tarık Us (Giresun), Sadri Mak· 
sudi Arsal (Giresun), Talit Onay (Gi
re1un), Dr. Ne,et Ömer lldelp (lstan· 
bul), Hasan Ali Yücel (İzmir), Fuat 
Köprülü (Kan), Reuam Şevket Dal 
(Konya), Ali Canib Yöntem (Ordu), 
Halil Nihat Boztepe (Trabzon), Ham
di Ulkümen (Trabzon), Refet Ulgen 
(Urfa), Selim Sırn Tercan (Ordu). 

Nalia Encümeni 
R. Aziz Samih İlter (Erzincan), 
M. M. Ahmed Hilmi Arga (Keys\!rll 
Ki. Osman Erçin (Manisa). 
Azalar: Cemal Akçın (Afyon K.), 

Mebrure Gönenç (Afyon K.), Fuad Zi• 
ya Çiyiltepe (Eliziz), Ahmed Özde
mir (Eskitehir), Osman ltın (Eskite
hir), Fikri Mutlu (İçel), Hakkı Say• 

• 
dam (İçel), Sadettin Epikmen (İzmir) 
Hüsnü Özdamar (İsparta), Baha Ön• 
göcen (Kars). Sami Erkman (Kas~ 
monu), Velet lzbudak (Kastamonu), 
İbrahim Dalkılıç (Kütahya), Vasıf Çı• 
nay (Malatya), Halid Mengi (Niğde), 
Dr. Asım Sirel (Samsun), General Sıt• 
kı Üke (Tokad), 

l lıti.ad ~ncumeni 
R. Şakir Kesebir (Tekirdağ) 
M. M. lamail Sabuncu (Giresun) 
Ka. Dr. Rasim Ferid Talay (Ni~ le) 
Azilar: Berç Türker Afyon K. Ah· 

med Ulus Ankara, E§ref Demirel Anka· 
ra, Dr. Hulfisi Alataı Aydın, Nazmi 
Topçuoğlu Aydın, Dr. Mustafa Bengi-
su Çanakk- · ,san Cavid Çoruh, Meo 
di Boysan • .:, Emin Sazak Eskige-
hir, Remzi Güreı Gazi Anteb, Muzaffer 

Kılıç Giresun, Edib Servet Tör Gümi1-
ıane, Benal Arman lzmir, Hamdi Akso7 
lzmir, Süleyman Demirezen Kayseri, 
Veli Yapn Kayseri, Ahmed Hamdi Dik· 
men Konya. Ki.zım Okay Konya, Besim 
Atalay Kütahya, Kemal Kmun Marq, 
Ali Tunalı Samsun, Esma Nayman Sey
han Yusuf Kemal Tengiqenk Slnob E
sad Çalmıakkaya Zonguldak, Hasan Ka· 
rabacak Zonguldak, Rağıb Özdemiroğlu 
Zonguldak. 

Ziraat Encümeni 
R: Rahmi Köken (İzmir) 
M. M.: Yaşar Özey (Manisa) 
Ki.: İsmail Hakkı Uzmay (Bolu)". 
Azalar: Hatı Çırpan (Ankara), Müt-

fik Ayaşlı (Ankara), Rahmi Selçuk 
(Balıkesir), Mitat Kuzay (Bolu), §ilk• 
ri1 Gülez (Bolu), Şekibe insel (Bursa) 
Emin Aslan Tokad (Denizli), Yusuf 
Ba,kaya (Denizli), General Refet Be• 

le (İstanbul), Sıtkı Şerif Eken (Ka1$ta• 
moni), Zühtü Akın (Kırklareli), Ali 
Rıza Esen (Kırşehir), Cemal Teki:ı 

(Konya), Mustafa Eken (Konya), Ki· 
ni Akeken (Manisa), Nuri Ural (Ma· 
ra,), Cavid Oral (Niğde), Damar Arık• 
oğlu (Seyhan), Ömer Biçer (Seyhan), 
Tevfik Tannan (Seyhan), İsmail Meh• 
med Uğur (Sıvas), Ömer Evci (Yo~ 
gad), 

Sihhat ve içtimai Muavenet 
Encümeni 

R.: Dr. Ahmed Fikri Tuzer (Erzu• 
rum). 

M.M.: Dr. Refik Gilran (Bursa). 
Ki.: Dr. Fatma Memik (Edime). 
Azalar: 
D. Taptas (Ankara), Dr. Hasan Vasıl 

Somyilrek (Balıkesir), Dr. Sadi Konuk 
(Buru), Dr. Hamdi Berkman (Denb· 
Ji), Hatice Özgener (Çankırı), Salih 
Turgay (Kayseri), Dr. Gl. Ziya Nuri 
Birgi (Kocaeli), Dr. Osman Şevki U· 
ludaf (Konya), Dr. Hilmi Ortaç (Ma
latya), Dr. Rıza Levent (Mardin), Ah
med Veiik Uluçay (Niğde), Dr. Abra
vaya (Niğde), Dr. Ziya Nald Yaltırım 
(Ordu), Hüaamettin Okan (Slnob-), 
Dr. Mitat Altıok (Zoıaguldak), Dr. 
Lütfi Kırdar (Kiltah,.a), Dr. Şakir 

Ahmed Ediz (Kütahya). 

Giimriilı ve lnhüarlar 
Enc:ibneni 

R.: ismet Eker (Çorum). 
M.M.: Sadettin Uru (latanbul). 
Ki.: HulO.i Orucotlu (Siaıob). 
Azalar: 
Nafiz Aktın (Amasya), br. Muhar 

Germen (Aydın), Nuri Göırt,pit (AY.. 
dm), Sabiha Gökçül (Balıkesir), Dr. 
Emin Cemal Suda (Bolu), Dr. Xlzllll 
Sanıanli (Denizli), let.amat Ozdamar 
(Eakitehir), Ali Dikmen (Kocaeli), 
Bediz Morova (Konya), ömer Dinç 
(Kütahya), Abdtırrezzak Şatana (Mar• 
din), Dr. Hüseyin Avni Ercan (Mul• 
la), Naki Yücekök (Muı), Mebmed 
Gilnegdoğdu (Samsun), İbrahim Mete 
(Seyhan), Daniı Eyilboğlu (Trabzon), 
Ekrem Pekel (Yozgat). 

Kamutay cuma günü saat 15 d• 
toplanacaktır. 



ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Müstal•kcm mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zar.f ile 123000 

kilo un satın alınacaktır. 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 17835 lira fiat biçilmiş-

tir. 
3 _ !halesi 13-11-936 tuihine müsadif cuma günü saat 11 de Ça-

nakkale müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçaları olan 1338 

lirayt ve iha'e kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikaları ile 
komisyona müracaat ebneleri. (1528) 2-5169 

tT .. ~N • 
ı - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ite 306000 

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

nakkale müstahkem mcvY.i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 3328 

lirayı ve ihale knnununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko • 
misyonumuza müracaat etmeleri. (1530) 2-5171 

İLAN 

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

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

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

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 5463 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile ko· 
ınisyonumuuı müracaat etmelerL (1531) 2-5172 

İLAN 
l - Lüleburgazda 36 şar kamyonluk iki adet garaj pazarlıkla 

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

pey parası 3350 liradrr. 
S - Pazarlığı ıı- 2.tcşrin 936 çarşamba günü saat 16 da Çorlu 

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

levazım amirligi ve Çorlu satın alma komisyonunda her gün görülür. 
S - Pazarlığa gelece.kler kanunı teminat ve 2490 sayılı kanunun 

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

iLAN 
1 - Konydaki kıtaat ve mücssesabn senelik ihtiyacı olan 19300 

kilo sade yağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Şartnamsei Konyada kolordu 1stanbu, Ankara Lv. Amirlik

lerinde satın alma komisyonundadır. 
3 - İstekliler bu şartnamleri bukomisyonlarda görebilirler. 
4 - İşbu 19300 kilo sade yağın muhammen tutarı 15324 lira 20 

kuruş olup ilk temnatı 1149 lira 32 kuruştur. 
5 - Eksiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 14 de Konyada kol

ordu satın alma Ko. nunda yapılacak olduğundan isteklilerin teklif 
mektuplarını en son 16-11-936 pazartesi günü saat 10 na kadar Kon· 
ya kolordu satın alma Ko. nuna vermeleri veya göndermiş olmala-
rx luzmıdır. (1554) 2-5248 

1LA'l 
\ - Garnizon kıtaat? ihtiyacı için 80000 kilo odun 8250 kilo bul

gur 16-11-935 pazartesi günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 
Z - Taliplerin odun i~in 90 liralık bulgur için 56 liralık temi

natı muvakkateleri ile garnizon komutanlığı arttırma ve eksiltme 
komisyonuna müracaatları. 

S - Şartnameyi görmek istiyenler ilk teşrin nihayetine kadar 
Ankara Sarıkışla arkasındaki ordugahda bulunan kı.taat satı.n alma 
komisyonuna müracaat ve ikinci teşrin günleri Poltlıda garnızon kı-
kaatı satm alma komisyonuna mUracaatlan. (1585) 2-5259 

İLAN 
Birecik hudud futaatmın 120 ton ununa eksiltme günü verilen 

fiat pahalı görüldüğünden kanwıu~ 40 ıncı madde~i. mucibince 
tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksıltme 17.11.936 tarıhınde yapıla
caktır. 

Şartneme evsaf ve teminat eskisi gibidir. İsteklilerin mezkur 
günde komisymıa müracaatları. (1596) 2-5275 

1LAN 
'f - Ankara harbiye okurlarının ihtiyacı için 48000 kilo pirinç 

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

2 - Şartnamenin her gün eksiltmenin yapılacağı Lv. amırlıgı 
~tın alma komisyonunda parasız görülür. 

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

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

lLAN 
1 - İzmit J!amizonlarmın ihtiyacı olan 629 ton yulafın 3 • ikin• 

ci teşrin - 936 günü kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde :yalnız Ada· 
iPazarI mevkünin yulafının beber kilosuna 5 kuruş 70 santim ve Geb
.ze mevkiinin beher kilosuna 5 kuruş 90 santim fiat teklif edilmiş bu 
,fiatla pahalı göriilduğünden 629 ton yulafın pazarlığı 12. 2. Teş. 936 
perşembe günü saat 16 da tümen satm alma komisyonunda yapıla· 
,caktır. 

2 - Yulafın tutarı 26733 liradır. 
3 - Her garnizon ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale e'dile· 

bilecektir. 
4 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul levazım amirlikleri ve tümen 

satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel 2006 liralılt 

teminatları ile ve karumun istediği belgelerle komisyona gelmeleri. 
(1683) 2-5409 

İLAN 
1 - İzmit garnizonlarının ihtiyacı olan 536 ton ek'meklik unun 

3. 11. 936 günü ka,palı zarfla yapılan eksiltmesinde Bolu garnizonu 
nun 126 ton unu hariç ai ğer garnizonlara teklif edilen fiatlar paha· 
lı <göri.ı1düğünden ağıda mevkileri yazılı garnizonların ihtiyaçları 
olan 410 ton unun pazarlığı 12.11.936 perşembe günü saat 15 de İz· 
mitte tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Du '\Jnun muhammen tutan 50225 liradır. 
3 - Her garnizon ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale eoi· 

le bilecektir. 
4 - Şartnamesi İstanbul ve Ankara levazım amirlikleri ve İz .. 

mitte tümen satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli ~ün ve saatten bir saat eVYel 3767 liral.ılt 

teminatlariyle ve kanunun istediği belgelerle komisyona gelmeleri, 
Ton -
140 İzmit 

64 Tuzla 
80 Gebze 

126 Ada,pazarı, 

410 YekUn. :(1684). 2-5410 
iLAN 

1 - Eksiltmeye konulan iş tır. 
Pınarhisar için 600000 kilo yu- 4 - Yulafın muhammen bede· 
laf. li 37,500 liradır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi Yi· S - tık teminatı 2813 liradrr. 
zede yapılacaktır. 6 - Şartname her gün Vize 

3 - İhalesi 28. U. 936 .c.umar• satın alma komisyonllllda görü-
tesi günü saat 11 de rapılaca.k· lcbilir1 .(1700) 2-5416. _ 

I' 

1 

-
- - -. . - --__ - _-· :.---.:-

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMJS.YONU lLANLARI 

31/ 51937 gününe kadar yevmiye asgari beş azami 10 kilo sığır eti. 
31/5/937 gününe kadar yevmiye asgari 40 azami 50 kilo ekmek 
Azami miktar üzerinden sığır etinin muhammen bedeli 372 lira 
Azami mikdar üzerinden ekmeğin muhammen bedeli 837 lira. 
Muhammen bedelleri ile miktar ve cinsleri yukarda yazılı erzak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de ayrı ayn açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin sığır eti 

için 27 lira 90 kuruş ve ekmek için 62 lira 78kuruş muvakkat temi • 
nat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (1682) 2-5408 

l\faliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında 

ve muhammen bedeli (15180) lira olan (253) adet saç dosya dolabı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 26-11-936 per~mbe günü saat on beşte Vekalet 
levazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve lstanbulda Dolma
bahçede Maliye evrakı matbua ambarı memurluğunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490. sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgeler ve 1138 lıra 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun tarifatı ve şart
namedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yazacakları 
teklif mektplarmı havi kapalı zarfları ihale saatından birer '5aat ev-
vel komisyon reisine vermeleri (1672) 2-5403 

KİRALIK KONFORLU İYİ MANZARALI DAİRE 
Altı oda J;ü}_',ük ~ol alaturka a1afranga klozet banyo Dikmen as

falt caddesı uzerınde 2 numaralı apartıman içindekilere ve 
Telefon: 3949 sorula. 2-5312 

Jandarma Genel (omutanlığ-ı 
Anl,ara Sahnalnıa 

omisyo ndan: 
!3ir tanesine yedi yüz _eıı.~ ~~ruş değer biçilen yüz yetmiş iki bat

tanıye 16-11-936 pazartesı gunu saat onda açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

. . Şartna!°esi komisyon?an parasız alınabilecek eksiltmeye gi~ 
ıstıyenlerın doksan altı lıra yetmiş beş kuruşluk teminat makbuz ve
ya banka mektubu ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(1582) 2~5258 

Adliye Vek~aletin.den: .. 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle vekalet memurlarına resmi 

mesai sa~~leri h.aricinde şartnamesi mucibince kahve, çay yapılıp 
satılmak uzere bınamn bodrum katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usuliyle kiraya verilecektir. Artırma 20.11.936 cuma günü 
saat 15 tedir. Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur. Mu
vakkat teminat ise 4 lira 50 kuruştur. fstekHlerin bu işe ait olan şart· 
nameyi görmek üzere hergün vekalet levazım müdürlüğüne ve ar
tırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu ile bir
likte adliye levazım müdürlüğü odasında müteşekkil komisyona 
müracaat ebneleri illin olunur. (1642) 2-5331 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için Ankarada ve şartnamede gösterilen yerlerde 
teslim şartiyle 207 ton kok kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 11 • ikinci teşrin - 936 çarşamba günü saat 15 de Başmü
dürlük komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 6624 liradır. Buna ait ~rtname yazı işleri bü
romuzda her gün görülebilir. 

İsteklilerin o gün ve saatte 496 lira 80 kuru§}ulC teminat ile bir-
likte komisyonumuza müracaatları. (1608) 2-5285 

Nafia Vekaletinden: 
16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ve

kaleti Malzeme Eksiltme komisyonunda Kütahyanın Tavşanlı kaza
sına bağlı Domaniç nahiyesinde Kazmut Eğridere Devlet ormanla· 
rrndan veya hususi mukaveleli oımanlradan kesilmek ve ana hat il· 
zerinde herhangi bir istasyonda teslim edilmek üzere (90495) lira 
nıuhammen bedelli 48500 adet nromal, 780 adet makaslık ve 500 adet 
köprülük kayın traversin kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul • 
mu_ştur • 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 452 kuruş mukabilinde Anka· 
rada Vekalet Malzeme dairesinuen alınabllir1 

Muvakkat teminat 5774 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafın Vekaletinden alınmış mü· 

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

Ankara Valiliğin3en : 
Ankara vilayeti Hipodromunun birinci mevki yeni tribün lokan• 

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

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

Muğla vilayetinden : 
Muğla'da Cumhuriyet meydanında yaptmlacak Atatürtc anıt xa· 

idesinin 1055 lira 47 kuruş keşif bedelli temel ve Moloz inşaatı ve 
3191 lira 94 kuruş keşif bedelli ince yonma taş çıkarılması ki ceman 
4247 lira 41 kuruş keşif bedelli inşaat açık eksilbneye konulmuştur. 

Eksiltme 16-ll-936 pazartesi günü saat 14 de llbaylık maka.ı:nın
da toplanacak vilayet daimi encümeni tar.afından yapılacaktır, 

Muvakkat teminat 318 lira 56 kuruştur! 
İstekliler eksilbne, fenni ve bayındırlık i_şleri genel şartnamele

rini ve buna müteferri diğer evrakx Muğla nafıa ınüdürlüğündcn 
görebilirler. 

Eksiltmeye girmetC istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptılarına 
aair ehliyet :vesikası göstereceklerdir. Vilayet Nafıa Müdürlügün • 
den vesika almak istiyenler ihaleden en az sekiz gün evvel reımıen 
müracaatla ehliyet vesikası alacaklardır. 

Daha fada izahat almak isteyenlerin Muğla Nafia Müdürlüğüne 
m.ürcaat etmeleri ,ilin olunur. (2629). J-:5314 

-
l\ uğla V a1i1iğindeıı: 
Marmaris .merkezinde yaptırılacak JSS48 lira 33 kurucı keşi( be

delli yatılı ilk o~ul binası inşaatı kapalı 11:arf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksıltme 19-11-936 pcrşemb~J;inü saat 15 de ilbaylık 
makamında toplanacak vilftyet daimi enciiıncni tarafından yapıla· 
caktır. 

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

rini ve buna müteferri diğer evrakı Mugla nafıa müdürlüğünden 
görebilirler. 

. Eksiltmeye girmek istiyenler bu gibi j.şleri evvelce yaptıklarına 
daır ehliyet vesikası ~östereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyen1er ihaleden 
en az sek~z gün evvel resmen müracaatla ehliyet vesikası alacaklar· 
dır. Tekhf mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde ha .. 
zırlanacak ve 19-11-936 perşembe günü ~t on dörde kadar makbuz 
mukabilinde Muğla ilbaylığma :verilecektir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Vuğla Nafıa Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (2739) 2-5398 

İlitİsat V ekaletin~en: 
.. İŞ KANUNU" nun dokuzuncu "ToŞkitat" faslındaki hüküm

lere göre kurulan "İŞ DAİRESİ" nin tcşrinsani 1936 başından 
itibaren faaliyete başladığı 145 inci mad.de mucibince illin olunur. 

(1661) 2-5370 -------
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

iskan Umum l\lüdürl~Oiinden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerine yerleıtir.ılen göçmenler için fen· 

ni ~artnamesi dahilinde ( 5000) adet pulluk imali eksiltmeye ko-
nulmuştur. '• . 

Bu pulluklara ait fenni ve idari ~tHameler Ankarada iskan u
mum müdürlüğünde ve İstanbulda iıokan -.mudürlüğünde mevcut o .. 
lup talihler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her gün saat do .. 
kuzdan on yediye kadar bu şartnameleri a1abilirler • 

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

Maliye \ 7 elialetinden: 
Kumaşı malyeden verilmek ve malzemesi müteahhidine ait ol• 

mak üzere yüz on beş takım elbise pazarlıkla diktirilecektir. 
Pazarlığı 23. 11. 936 tarihinde pazartc&i günü saat on beşte leva• 

zı mmüdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır! 
Tahmin bedeli altı yüz doksan liradıi. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde gqrtllebilir. 
Muvakkat teminatı, elli bir lira yetmiş beş kuruştur. 
Pazarlığa girmek istiyenler muvakkat teminatı yatırmış olmala

rı ve bu gibi işleri yaptıklarına dair ehlftct veya ticaret odası vesi• 
kası göstermeleri lazımdır. {1653) 2-5361 

İzmir Bayındırlık ' 

Direl{törlüğünden: 
2 İkinci Teşrin 1936 Pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapılacalC 

olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama Ceza evi münakasası 
ihale komüsyonunca görülen lüzum üzerine yeniden 20 gün müd .. 
detle ve kapalI eksiltme usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Kapalı eksiltme 23. İkinci te~in. 1936 Pazartesi günü saat 
16 da İzmir Bayındırlık Direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra edi· 
lecektir. Mmuakkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazırlayacakları teminatlarilt teklifnamelerini ve Ba
yındırlık Bakanlığından alman ehliyet vesikalarını birlikte ihale 
gününün tayin olunan saatten bir saat eveline kadar komisyon re-o 
.isliğine vererek makbuz almalan. 

İsteklilerin 239 kuruş mukabilinde K'eşif ve projeden birer nÜS• 
hasını İzmir • İstanbul • Ankara Bayındırlık Direktörlüğünden, 
alabilirler. 

Daha farla bilgi edinmek istiyenler İzmir Bayındırlık Direktör-
lüğüne baş vurmaları. (:1052} 2-5374 

Nafia Vekaletinden: 
16 - birinci kanun - 936 çarşamba günü saat 15 de AnJCarada Na. 

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

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı üç lira mukabilinde Ankara• 
da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir, 

Muvakltat teminat 4250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Nafıa Vekaletinden alınm1' mü.o 

teahhitlik ve ikası ile birlikte 16 - birinci. kanun - 936 çarşamba gü. 
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlliğüne vermeleri laznndrr. 

(1565) 2--5256 

Kültür Bakanlığından : 
1. - Hükümet hesabına o'lCumak lizere ~1ıu yıl yabancı illere lisd 

olguriluk mezunlarından sınavla .seçilerek1 gönderilecek talebenin 
gidecekleri memleketler ve okuma kolları ~ğıda gösterilmiştir. 

Gönderilecek Okuma 'Gidecek· ·· Hangi Bakanlık :veya Ge-o 
talebe adedi kollan tleri mem.. ıl)eJ Direktörlük hesabına 

2 
1 

ı 

1 

2 
6 

13 

Zirat İdroloji 
Çayır ve ça
yırcılık 
Deniz inşaat 
Mühendisliği 
Deniz makine 
Mühendisliği 
Fotogrametri 

Maliye ve İk· 
tııoad 

leketler okuyacakları 
A}ınsnya Tarım Bakanlığı 
Macaristan ' 1

' ,. .. 

! 
Almanya 

.. 
,, 

Fransa 
ye Almanya 

ı .• li.konomi 

:t"'-' 
• 

.ı 

.. 

.tuıHarita Genel Direktörlüğ\l 
r F.inans Bakanlığı 

• 'l ıJ 

2. - Harita Genel Direktörlüğü hes"Abına fotogrametri tahsilitıc 
gönderilmek üzere ~ınavı kazanan a?aY.lat. tahs!l ye:~~~= gitme 7 
den evvel altı ay içın Ankarada Harıta qqnel Dıre'ktorl\ıgunde sta1 
göreceklerdir .Bu staj müddetince kend\ıeri Harita Genel Direktör .. 
lüğü tarafından iaşe ve ibate edilecck'letdir. Ancak sınavı kazanan 
bu adayların Ankaraya gelme yol paralartıkendilerine ait olacal::tır, 
Fotogrametri kolundan açılacak sınava lişelerin yalnız Fen Şubesi 
olgunluk mezunları alınacaklardır. 

3. - Sınavlar, :lstanbulda Vefa liseS'inde, Ankarada Ankara er • 
kek lisesinde 25 ikinci teşrinde yapı1acaktir. 

4. - Sınavlara :gireceklerin smav gününden en az iki gün evve! 
tesbit edilen sınav merkezinde bulunmal:u-ı ve sınavların yapılacagı 
lise direktörlüklerinden birine baıvurara~ kendilerini şehadetname. 
nüfns büv.iyet cüzdanı ve fotograflariylc sınav 11.daybğına kayaet • 
tirmeleri ve sınav lisesinde toplanacak sağlrk komisyonunda mua t1 

yeneden geçmeleri tarnndrr. 1 , 
S. - Smulara 1935-1936 ders ydmda liselerin olgunluk sınavlarını 

muvaffaldyetle başararak §Chadetu.ame ~ olanlar girebilecek • 
lerdir. (1.673) · t 2-5406 



U L U S 10 SONTEŞRIN 1936 SALI 
SAYFAR------------·~------~-..----~----tı1~--!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!l!""'~~--~.----.-........... -..~.-l!llll!!!!...,..~----~~~ 

Anafartalar caddesi 

fKuıdtür BabakanI1ığı Bütün mektep kitabları geldi. Halil Naciden alınız. 
tara n1 an stırı an No. 111 Ankara 

Muğla vilayetinden : 
Köyceğiz • merker.inde yaptırılacak 13348 lira 33 kuru' keşif be· 

dell{ vatıh ilk okul binası inpatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Ebiltme 16-11-936 pazartesi günü saat 16 da ilbayhk makamın • 
da toplanacak Vilayet Daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 1001 lira 12 kuru,tur. 
İıtekliler eksiltme. fenni ve bayındırlık itleri r.tenel '8rtnamele· 

.rinl ve buna müteferri diler evrakı Muğla nafıa müdürlüğünden 
jtÖrebilirler. 

Eksiltmeye girmek isteyenler bu gibi itleri evvelce yaptıklarına 
dair ehliyet vesikası ıı;öttereceklerdir. 

Viliyet Nafıa Müdüdiğünden vesika almak istiyenler ihaleden 
en az sekiz gün evevl resmen müracaatla ehliyet vesikası alacaklar-
h m 

Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarifatr da\resinde hazır • 
lanacak ve 16-11-936 puartesi fl:{lnU •at on bete kadar makbuz mu
kabilinde Mujtla ilbavlıtma verilecektir. 

Daha fula izahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğüne 
milracaat etmeleri ilin olunur. (2630) 2-5313 

MlLLl MtlDAFAA VEKAl .. ETl 
. \TIN ALMA ~0M1c~YONU · lLANLARJ 

BİL İT 
1 - Hepsine biçilen :elleri 8580 lira o4a 13.200 çift vün ve l!UOO 

Gift pamuk çorap kapalı •tfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini paraaız almak ve örneklerini görmek istiyen-

Jerin her ıı;ün öj{lı:den sonra komisyona 2elmeJerL 
3 - İlk teminat mikdan 643 lira 50 kuruştQıJ. 
4 - 1halesi 12·11·936 perşembe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı Qııunun 2 ve 3 ilncü 

maddelerinde yazılı bel~teri ilk teıninatlan ile birlikte teklif mek· 
tuplarını ibllle aaatından en az bir aaat evvel il. M. V. Sa. Al. Ko. 
na vermelerL 0513) 2-5176 

İLAN 
1 - Izmlr müstahkem mnkiinin g8stsrecet1 yerlerde yaptırıla· 

cak olan 38939 lira 4 1cunaf tteıif bedelli telefOP hatları kapalı zarf. 
le eksil~e konulmu!hJr. : 

2 - İhalesi 19-11·936 pe•mbe gilnil saat 11 "de İzmir'de milstah· 
kem mevki satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2920 lir~ 46 kuruttur. K'qff, prtname ve plan
ları ancak İzmirde mUst. '!Bir. SA. AL KO. &{görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odumda mukayyet olduk· 
ları şart olduğu gibi ihaleden laakal bir hafta evvel bu işin ehli ol· 
duklarına dair nafia f ea heyetinden vnib atmaları ve bu vesika
ları komisyona ibraz etmeleri lhımdır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddeleriyle fartnamesinde yuılı vesikalao kanuni tallmatlariy
le teklif mektublarını ihale uattinden en az bir aaat evvl lzmirde 
müıt. mv SA. AL. KO. na •ermeleri. (1566) 2-5216 

it.AN 
l - 9100 metre mavi renkte kaputluk kuınap talip çıkmadıfın
~ yeniden kapalı zarfla ellliltmeye konmuştür. 

2 - Tahmin edilen beteli 26.845 lira olup ilk teminat parası 2013 
Un 38 kuruttur. 

3 - İhalesi 17 • ikinciutrin - 936 salı ıtlnil uat 15 dedir. 
4 - Şartnameainl almak '" nümunealnl a8nnek latlyenlerhı 135 

... mukabilinde il. il. V. utın alma kamlay.onundan alabilirler. 
-..ı.abere ile prtname atMMteıilemes. . 

5 - Bbiltmeye girec:eldlnin kanunun latecllll ve.ık lle birlikte 
teklif ve teminat mektuplarını en geç ihale aaatından bir saat evve
line kadar M. M. V. satm alma komisyonuna vermeleri. (1588) 

ı-s261 -

BILIT 
Su ve bonı tnl•tı: _. bln..aa 'ftrllece)t au ve boru teal•tı 

JPlrl~ğa komnuıtur. ~!tatarı: (1067) liradır. Kqlf, poje ve 
~al parasına bl'fl lapat 9ubeainden alınacaktır. !haıeai: 
·~·ııa-936 cumarteli günü ... t on birdedir. ilk teminatı: 80 lira 70 
..... Ekailtmeye ıireceklerden ilgili bulunanlar 2490 aayılı 
bıııiiıun 2,3 cü maddelerinde iatenen bel,elerh birlikte puarlık 
lh ft vaktinde M • .il. V. Satm alına komisyonuna gelıinler. 

(1644) Z-5340 

BlLIT 
1 - lfepaine b(çllea elleri 
~ lira olan 2400 tane lmhrud 
"4sr clireil ile 2400 tane tolaaa· 
lı~ık eksiltme ile •haaı ' "•· 

2 - Şartnameainl paran al-
~ " 8meklerinl ıBrmek lsti-

ffi
rin Jaergtha öileden IODra 

na ıelmelerL 
ilk teminatı 315 Undlr. 

4 ihaleli 20.11.936 cmna 
alnil saat 11 dedir. 

5 - Ekdltmeye prec611tln 
,_, ~b kanunun a. ft 1 cG 
mad6Jerinde yazılı ft6a " 
lamunl teminattan ile bk1lkte i· 
IWe aaatında M. M. V. '.aai AL 
Ko. na ıelmelerl (1621) ~3 

BİLIT 
'1 - Her bir metreaine 1'gben 

!lderi 55 kurut olan 24.000 metre 
yazlık elbiselik bez kapah zarf
la alınacaktır. 

2 - Şartnamesini a1mak htt
Jenlerin hergtin öğleden ~ra 
komisyona ıelmelerL Şutname 
paramızdır. 

3 - ilk teminat mikdan 990 
Jlradır. 

4 - thaleal 21·11-936 cumar .. 
leli günü aaat 11 dedir. 

5 - Eksiltmeye girec:ek1erln 
~ aayılı kanunun 2 ve 3 cll 
maddelerinde yazılı veUkaları 
Jranunl ilk teminattan ile birlik· 
te teklif mektuplarım ihale .... 
tinden en az bir saat evel il. 11. 
V. Sa. Al. Ko. Ra. Yermeleri. 

1622) ~ 

!mtiyu •hibi .e B ..... 
lmrlrl P'all1ı Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı ldllre 
...,_ Yan itleri Mlill6rtl 
ll•ubl BAYDAR 

Çaahn caddesi ctv.....ıa 
Vlu Bsaımwilllle ,,_,,_,,,,. 

Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlarm döldllmesine ve ke

peklenmeline mini olm. Komo
Jen açlarm kaklerinl kuvvetlen
dirir ve bealer. Komojen açla
nn cıduıcbr. Tabii renklerini 
bosmu. Hafif bir raylhuı vardır. 
Komojen bmuk 1aç eblri ma
ruf ecsanelerle ıtriyat mapsala
rmda bulunu. 

LtNIMANTOL KANZUKı 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

SATILIK 

Bağ ve bağhane 
Keçiören: Cevizli im baila

rmda yiisbafı Şakirin Uç bta 
balı lle baibaneal •tıbktır. il. 
M. V. Umma Bwü: kaleminde 
kencllllu mlracaat. :1-5328 

Kavseri Belediye 
Başkanlığından : 

Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 

Uç yilz lira Ucretli bir şehir ~ü~endisi aranmaktadır. Talip o
lanların evrakı müsbiteleri ile bırlıkte belediyemize milracaatlarL 

(1669) 2-5384 

D. D. YOLLARI VE LiMANLAR! UMUM 1 
MUDURLUCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

1 inci itletme mmtakasmda Haydarpap • Ankara hattı üzerinde 
apğıda mevkii mikdarı muhamen bedeli ve teslim müddeti, mu
vakkat teminatı yazıh 3 mah~lde balaat ihzar ve vagonda veya o
cakta teslimi kapah zarf usulıyle ayrı ayrı eksiltmeye konulnıuıtur. 

Eksiltme 23. 11. 1936 Pazartesi güıril saat 15 de Haydarpqa gar 
binası dahilindeki 1 inci iıletme komiıyonunda yapılacaktır. 

Bu itlere aid ıartnamelu ve muamele projeleri parasız olark 
komisyondan verilcektir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma ebi.ttme ve ihale kanunu muci· 
bince ve prtnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her it için 
hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlariyle her iki teslim 
tekline göre fiat teklifini havi zarfm berine hangi mahaldekı ba
last için olduğu yazılmak suretiyle ebiltme saatinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Haydarpap komisyon reisliğine vermiı ol· 
maları ve teklif sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bu· 
lunmalan ve ayrıca izahat almak isteyenlerin de Haydarpaıa Yol 
Bat müfettiıliğine müracaaatları lizımdır. 

BEHER METRE MUHAMMEN BEDELİ 
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a~ 
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Vezirhan 217 + 000 138 134 6 5520 4000 414 
Bozüyük 258+ 000 147 143 9 22050 15000 1654 
Poltalı 479+ 000 138 134 6 6900 5000 517,S 

(1633) 2-5382 

Açık Eksiltme iianı: 

Nafia Bakanlığından: 
1 - 25 • 11 • 936 çartamba günü ihalesi yapılmak üzere açık ek· 

siltmeye konulan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansörü 
inşaat ve tesisatıdır. 

Ke,if bedeli 1265 liradır. 
2 - Bu ite aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D - Hususi tartnaıne, 
İstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlülünden alablttr • 

ler. 
3 - Eksiltme çarşamba ~nü saat 16 da Nafıa Veklletinde yapı 

itleri eksiltme komisyonu oduında açık eksiltme usulü ile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye ıı;irebilmek için taliplerin 94 lira 88 kurut mu. 
vakkat teminat vermesi ve yapı i•lerinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermesi isteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 Uncü maddede ya
nh uatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde vermesi muktuidir. (1681) 2-5407 

Adliye Vekiİetinden : 
Sivrihisar noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız noter olabil· 

mek şartlarını haiz taliplerin bir ay içinde Adliye Veklletine müra
caatları ilin olunur. (1679) 

ZAYi 

Anlrua urayına alt 2076 kam
yonumun bir numuaarnı kay, 
bettim. Yenisini çıbracafımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Sabri Kıro~Ju 
2-5415 

Satılık Diikkin 
Leblebici mahallesinde Kar

gılar sokağında 2/4 numaralı 
bakkal dllkklnı satılıktır. istek
lilerin .at 6,5 dan aonra mez • 
tar dtikklna müracaat etmeleri 
ilin olunur. ~414 

ANKARA İCRA DAİRESi 
iFLAS MEMURLUCUNDAN: 

lcra ve lflu kanununun 230, 
231, 232, 233, 234 ncü maddeleri: 

KORSECİLERE MUJDE 
Her türlü birinci nevi ku

mq, llatik ve umum kone ve 
kasıkbağı levazımatı, rekabetsu 
fiatlarla ancak .. YILDIRIM'' 
mafazasında bulabi '• ı dni.ır. 
PUAKENDE VE TOPTAN 

SATIŞ 
Adres; Beyoilu, lstıınl ca~ 

Eski TerkA>• çıkmazı No. 5 ı .. 
tanbul. 2-5401 

ZAYİ 
tzmir atretmen okulundan 

aldığım 252/14 No. tehadetname 
kaybolmuştur. Yenisini alaca • 
fundan .. ~'·isinin hWanU yoktuı. I 

, Yuauf othi Haydar 
Dtliıür 

2-5412 . 

l - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyarbekirde Sur haricinde imar ~li!'ına ~öre. ay~ıl~ı~ olan yer• 

de yapılacak Birinci Umumi Müfettı,lık daıresı~ Bırıncı Um':1ml 
Müfetti,lik ve Kolordu Kumandanlığı konakları ınşaatıdır. Bu ın • 
taatın ke,if bedelleri mecmuu (230951) lira (26) kuruıtur. 

2 - Bu işe aid prtname ve evrak tunlardır • 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele- projeai, 
C - Bayındırlık İşleri genel prtnamesi, 
D - Hususi şartname 
E - Fennt Şartname. 
F-Keşif 
G - Keşif hullassı, 
H - Projeler. 
İstekliler bu evrakı (12) lira bedel mukabilinde Diyarbekir Na .. 

fıa Müdürlütünden alabilirler. İstanbul ve Ankara Nafıa Müdür "' 
lüklerine 2önderilecek olan nüahaludan okuyabilirler. Esiri terait 
ve inpat mijdde~inde tadiUlt vardır. 

3 - Ekıiltme 25-111 936 çarşamba günü aaat 14 de D. Bekir Nafıa 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıı;irebilmek için: 
A- Arttırma ve ekailtme kanununun 17 inci maddesine uygun 

olarak (12798) liralık muvakkat teminat vermeleri . 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös • 

terme si, 
C - Retml 2azetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname• 

ye tevfikan Nafıa Vekiletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi• 
kasını haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüncil maddede yazılı saatten 
bir saat eneline kadar Diyarbekirde Nafıa MüdürUlğündeki müna
kasa komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek me~tuplarm nihay.et 3 ünci maddede yuılı uate 
kadar gelmi, olması ve dıf zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Posta ile olacak 2ecikmeler kabul edilme%. (1675) 

. 2-5405 ------
Sivas Nafıa Müdürlüğünden : 
Sarıkış.la ile Akçakıtla yolunun 15 inci kilometresinde ve Boz• 

kurt mevkiinde Kızılırmak üstünde yapılacaıi olan 15990 lira 41 ku· 
ruş keşif bedelli ahşap köprü kapalı zarf usu1iyle 25-11-936 çarşam
ba günü ıaat 15 de Sivas Nafıa Müdürlüğü odaaınfta ihale edilmek 
üzere eksiltmeye konulmu,tur. Muvakkat teminat 1199 lira 28 ku • 
ruştur. İsteklilerin ihale 2ünü saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermeleri lbımdır. İsteklilerjn Ticaret odasında kayıtlı 
olmaları ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraz eyleme· 
leri şarttır. Keşif proje ve sair evrakı her zaman Sivu Nafıa MU • 
dürlüğünde görülebilir. (2783) 2-5411 

T.N. K 
BÜYÜK 
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iLAN 
Ankara yeni halde 45 No. lu 

dUkkAnda kasap Ahmet Hamdi· 
nin ifla• idaresince alacak ve is
tihkak iddialarının tahkik ve 
tetkik muamelesi bitmif ve icra 
ve iflas kanununıon 206 ve 207 • 
inci maddelerine tevfikan tet• 
kike hazır buluııdurulmuıtur. 

Kanunen yapılması lizımge
len ikinci toplanma için 2-12-936 
tari.hine milsadlf çartamba ıtınll 
,.at 14 de alacaklu.ann Ankara 
iflas dairesinde nazır bulunm.. 

E ursa' da Çelik Palas 
Hotel ve Bany ları 

lan ilin olunur, 2-5413 

Kiralık Daire 
Yenlfelılr Demirtepe Afgan 

ıaefareti kartın Orunç aokak No. 
4. Fevbllde manzara. Büyü 
bahçe içinde "6" oda aynca biz· 
metçi odasL Bilyilk balkon ve 
taraça ve dolaplar her tlldG kon
forlu. Telefon: 2013 2-5345 

Acele kiralık ev 
Yenitebirin en abel bir ye

rinde, bahçeli, dört odalı ev ace
le kiralanacak, ~k ehven kira. 
55 Har. Sel&Dik caddea No. H. 

ı-5395 

Vç ayhk kış mevsimi için fiatlarında büyük tenzilat 
yapıldığını sa:vn müş__terilerine bildirir 

Yeni 
SiNEMALAR 

Hallı 
BUGON BU GECE 

Stavisky Skandalı 
Bat Rollerde : 

Marc8ll Cbantall - Julea 8erry 
Lucien Banoax a. • e.• •....,.. 1--2-- --L j DC U6 -uar llnSl"lla 

~ heyennla llriiklemekteclir 

BUGON BU GECE 

ŞEYTANLI TREN 
Misline ender tesadüf edilir bir 
eararla dolu pyam hayret bir 

macera filmi 
• ...,_ ilift -- canlı resimler 

Halk matinelinde: Atk ltelepçe!eri 


