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Haberlerde ve lıükümlcrcle sıhat 

Bir Fransız ga~etesi, Belçika'da Debreçen'de, bir tramvay kazasrnda 
tek ayağını da kaybeden bir topal dilencinin tramvay idaresi alevlıine 

ikame tiği davayı da kaybettiğini ve mahkemenin ''ikinci ayağı da ol
mıyan bir dilencinin daha çok kazanacağı'' na hükmettiğini yazıyor. 

Macaristan'dan Romanya'ya ge~en Debreçen'i Belçikanın bir şehri ola
rak gösteren bu Fransalı arkadaşın verdiği habere nasıl inanmalr? 

Fakat hikayenin şaka tarafı, teslim edelim ki, büsbütün manasız 
değildir. 

Shaw giirühii düşmanı 

lngiliz ediöi Bernard Shaw gürültüden hiç hoşlanmaz. Zaten hangi 
aklı başında bir adam gürültüden hoşlanır? 

Fakat Shaw musikiyi de sevme;t.. Bundan dolayı Londra'da, orkestrası 
olmıyan bir lokantada yemeğini yer. 

Geçenlerde, davet ettiği bir dostu ile gittiği bu lokantanın da bir or
kestra tedarik etmiş olduğunu görünce hiddetlenmiş, fakat davetlisini ra· 
hatsız etmemek için sesini çrkarmıyara.lc masanrn başına geçip somurtmu§. 

Biraz sonra, meşhur müşteriyi tanryarak gelip hangi parçayı çalmasını 
istediğini soran maestroya Shaw kısaca şu cevabı vermiş: 

- Sükut! ... 

Greta Garho'nun sesi 

insanın inanauyacağı geliyor. Fakat bir sı'nema gautesinin ısrarla an
lattığına balulırsa Greta Garbo, sesli !ilimlerde kendisi konuşmazmı~. bir 
ba§kası konuşurken o lazım gelen jestleri yapmakla ikitfa edermiı. Yalnız 
sözlü filim çıktığı sıralarda çevirdiği Anna Christine rolünde lconuşmu~ 
imi'}' .... 

Yoksa bu da filim reklamcrlığrnrn yeni bulduğu bir alikalandırma 

usulü olmasrn! .. 

Rupert Brook ·un iki şiiri 
-

lngiltere Kıralı Sekizinci Edvard'rn adalar denizinde gezerken küçük 
Skiros adasrna uğradığını ve orada 1915 de ölüp gömüJcn genç irı~ilh şa
iri ı~upert Broouk'eun münzevi mezarını ziyaret ettiğini, bir vesile ile yaz. 
mı;ıuk .. 

R. Brooke İngiliz şairleri arasrnda harb şiirleri ya.zanların hemen hemen 
ön safında gelir ... 

Şairin ölümünden sonra iki kitab basıldı. Bunlardan birisi (1914 ve öte
ki şiirler", birisi de "Rupert Brook'un şiirlcu" dir. lki örnek olarak bu ki
tdlJ1aıuan ıki manzumeyi dilimize çeviriyoruz: 

Somıct 

''Ah, ölüm beni sana baka baka yorulmadan çok zaman önce bulacak; 
ve I emen beni son beldenin ıssızlığına ve toz/acının içine $avuracak! 

Ben orada sabrrlr sabırlı beklerken, soğuk bir rüzgarın estiğini, akrn
tıl:ı r i~·inde bir ışığın belirdiğini ve ölümün bilmeksizin benim için beye
c.wlcındığını işitip titriyeceğim. O zaman anlıya.cağım ki sen de ölmüş· 
sünJür .. .'' 

A..,ker 

''Eğer ölürsem beni şöyle hatırla: yabancı bir tarla içinde bir köşe var

dır ki ebediyen lngilteredir. 
Orada, o zengin toprakta daha zengin bir toz gizlenmiştir. 
Bir toz ki onu lngiltere dünyaya getirmiş, ona şekil verip uyandırmış, 

ona sevmek için çiçeklerini, dolaşmak için yollarını bağışlamış; lngiltere
nin olan bir vücud ki bir zamanlar İngiliz havasını teneffüs etmiş, onun 
ırmaklarında yıkanmış ve vatanının güneşlerinden uğur almıştır. 

···ve düşün: bütün kötülükleri silkip atan bu kalp, ebediyetin dima
ğrnda atan bir nabızdır ve bir yerde lngilterenin kendisine bağışladığı dü
~ i nceleri, manzaraları ve sesleri, geçmiş günlerinin mesud ruyalarını, 
dostlarından öğrendiği gülüşleri, şefkat ve huzuru bir İngiliz göle yüzü

nün altrnda geri veriyor.,, 
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çok deği~iklik göstermeğe başlamrştrr. 
r;oğuklardan eve/ dış işler ikmal edilerek 
Resmimiz beton kısımları ikmal edil~n 

le gazino kısmını göstermektedir. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Yeni bir resim ve 
heykel müzesi 

İstanbul, 15 - Dolmabahçe sara
yındaki eski veliahd dairesinin ti.ırk 

resim ve heykel müzesi olarak kullanı· 
lacağı ve saraylardaki bütün tabloların 
buraya nakledileceği haber verilmekte· 
dir. 

Şeker miıtehassısıar 

dönüyorlar 
Is'tanbul, 15 - Alpullu, Uşak, Es· 

kişehir şeker fabrikalarında tetki.ırat 

yapan ecnebi mütehassıslar işlerini bi
tirdiler. Yakında memleketlerine dö
neceklerdir. 

Numan Menemencioğlu 
geliyor 

İstanbul, 15 - Dış Bakanlık Genel 
Sekrete·ri B. Numan Rifat Menemen
cioğlu bugün Ankaraya hareket etmiş
tir. 

Kadıköy su şirketı 
İstanbul, 15 (A.A.) - Kadıköy su 

şirketinin satış işini halle salahiyettar 
Valter admda birinin Ankaraya git· 
mck üzere Paris'ten hareket edeceği 
bildiriliyor: 

Kontenjan harici 
idhaiaı 

Yurdumuzda bazı milli inşaat ve te
sisatta kullanılması gerekli bulunan 
malzemenin tedariki mümkün olama
dığından dolayı birçok amme müesse
selerinin veya bunlar nam ve hesabına 
çalışan müteahhidlerin getirecekleri 
e~yanın bir an evel getirilmesini temin 
maksadiylc İktısad vekaletine konten
jan harici ithalata izin vermeğe vekil
ler heyetince karar verilmiştir. 

Tramvay şirketinin he
sablan tetkik olwıuyor 
İstanbul, 15 - 1sta~bul tramvay 

şirketinin het>ab ve muamelatını Bayın
dırlık Bakanlığı namına tetkik edecek 

heyet bugün işe başladı. 
• İstanbul, 15 - İstanbulda fırka 

ocak kongreleri başladı. 
"' İstanbul, 15 - Eyübda belediye teş

kilatı yapılması için birinci teşrin or
tasında belediye halkın reyine müra
caat edecektir. 

• İstanbul, 15 - Edirnekapı'da ~~ 
li hayvan sergi I açıldı. 

===========,,:..:::============== 
DİL KÖŞESi: 

"Hukuk fakültesinin dört sen~ye 

çıkarılması için ... " 
Hukuk Fakültesi nasıl dört sen<ye 

çıkabilir? Burada, bahsedilen şeyin 

ders müddeti olduğu açıklanmak İcab 

ederdi. 
~ ~ * 

"Milletlerarası mübadelesinde bir 

çok zorluklar ... " 
"Mi/Jetlerarasl' tabiri "beynelmilel'' 

in karşılığıdır. Şimdi soralrm: ''bey. 
nelmilel mübadelesi" diyebilirmiydik? 
Hayır değil mi? Şu halde ''milletlera
rası mübadelesi" de diyemeyiz. Doğru 
olan ''mliletlerarası mübadele'' dir. 

• * * 
"İngiltere halkçı cephesi' 
Yukardaki hataya benzer bir tane 

daha! ''Halkçı cephesi,. denilmez ya 
''halkçr cephe" yahud da "halk cephe
si" diye yazmak lazrmdır. Anla~ılan 

muharrir, bu iki ayrr ifade tarzrndan 
hatırında kalan birer kelimeyi bir ara
ya getirerek bu hatalr terkibi ortaya 
çıkarmı~. 

~ * • 
" . .. Zevatlardan mürekkeb bir he-

yet ... " 
"Zevat" maliim ya, ''zat,, rn cemidir. 

Bu itibarla iki defa cemilenmesi doğru 
olmaz. Bu kelime ''talebe" gibi yalnız 
cemi şekli kuJ/anılan ve artık mülret
le!jmiş bulunan tabirlerden de değildir. 
''Zatlar" şeklini kullanıyoruz. Gerçi 
hiç kullanmasak daha iyi olur yal 

Denizii 
ve havalisinde 

El ve ev sanayii 
üzerinde tetkikleı 

Denizli mmtakasmda el ve ev sana
yiini teşkilatlandırmak maksadiyle do
kumacılarla doğrudan doğruya temas 
ederek bugünkü çalışma tarzlarını tes
bit etmek, kooperatif esaslarını kurmak 
ve teknik noksanlarını anlamak üzere, 
iktisad vekaleti Denizliye bir heyet gön
dermiştir. 

Heyet dokumacıların mensucat form
larmı tetkik edecek ve bu formların 

memleketin diğer taraflarındaki el 
tezgahlarında da tatbik kabiliyeti görü
liirse bütün Türkiyeye teşmil edilecek
tir. 

Tetkikler iyi netice verirse Denizli ha
valisinde bir boya ve apre fabrikası te
sisi düşünülmektedir. Heyet, bu fabri
kanın projesini de hazırlıyacaktır. Fab
rikadan el dcstcgihları istifade edecek
tir. 

İktisad vekfüeti ayni etüdü Kasta
moni havalisinde de yaptıracaktır 

İzmire işliyecek tayyare 
postaları 

Ankara • İstanbul - İzmir araıında 
muntazam hava postaları işlemesi için 

hazırlrklara faaliyetle devam edilmekte

dir. Bunun için İzmirde Halkapınarda 

inşa edilmekte olan hangar bitmek üze

redir. Tayyarelerin iniş ve hareket yer

lerinin tesviye ve asfalt inşaatı da ilerle

miştir. 

Isviçre ticaret anlaşma· 
smda yapılan 
münakaleler 

3.1.1935 tarihli Türkiye • İsviçre ti
caret anlaşmasına bağlı (C) listesiyle 
İsviçreye verilmesi kararlastırılan kon
tenjanlardan 484 numaralı pozisyondan 
1000 ve 85 numaralı pozisyondan da 
(600) çift indirilmiştir. Buna mukabil 
380A pozisyonuna 5000 ve 380B po
zisyonuna 5000 kilo münakale yapılmış 
ve 91 pozisyonundan traş bıçağı bile
meğe mahsus alegrc aleti için yapılmış 
deriden yedek kısım nazara alınarak 

yeniden yüz kilo kontnejan verilmesi 

muvafık görülmüştür. 

Söziin geli~i 

. 1 ~in icaf Resmi daıre el . 
satış bedell~ ~ 

Resmi dairelerce satılııc: "' :,:1 
• sııtJs .:ıit 

cak gayri menkuUerın gi taa", 
delleri §imdiye kadar <;er ~ ılı 

• edi}ı11C 
misyonunca tah~ın asiyle --
ve arazi vergilen bak~Y diğitıdc~,.J 
hususi idarelere devre?ıl kiıtl 'fi" 
misyonlardan istifade iJJl lfJ 
tır. . ~ileti• t 

Bunun için, maliye v • ,.,.-~ 
·ncı ~...._ 

maralı kanununun 15 1 bd tJP""" _ 
münden istifade ederek. ıniJY, 
fesinin, satıf ve icar. ~o t~~; 
fından icra edilcceğıııı 

dirmiştir. hıııiP c f' 
Binaların ica_rı~rı t~Jet1 ı' _.ot 

vergiye matrah ıtti)ıal deli .,c -"" 
. · ar be ttr: 
ırad muhammen ıc ete 'lflJ:,; 
delleri tahmin edilirken ı,e0eli o 
misli muhammen satış .. 
bul edilecektir. bı1' ~ ~ 

Arazi ve arsaların :~rde ısı 
misli bulunmadığı tak. 

1 tabıııİ' 
• .. d -·'-·f eııııne 
ıcar once en v~ ... 
lece ktir. ıarı ııe;., 

~•tış .e icar konıisY011 di ?,: k teV 
t~min edilmi!\ otara "' 

• Y "kler r 
bedeller ü:ı:erinde tetk~ . ıııbrt 
ve tetkiklerinin ndicesıı1I kterdİf• 
iletesbit~, 

ıerı 
Halkevi geflÇ ~ 

bUlLI tıi' 
9 eylül bayraınında a]J<evi :,-

İzmire giden Ankara . b i,ıt d6 
g~nci dün sabah şebrıtn ~ 
dır. t ınirdt ç • .a' 

Ankaralı gençler, ı ıc:ı~· 
. mi 'VC 

karıılanll'll~lar, sa~ı .. terdir· ~ 
misafirperverlik gorınu~ ıundu1' 

Halkevliler, orada ~u tA,.jjıİ yc.ı;r 
. . ..tun .,,. "'"'" 

det içinde &mırın bu ııııj1'~..ıf 
gezmişler ve tctk~~ı~r ö~~~erı '°:. 

Dokuz eylül gunu g ııı11ııı"f_r 
J ba töreninde bU prJef 

tu uş yranu aan ş 
kafileye §<lirler tarafın b 
muştur. uret<1''~ 

Amatör gençlerden ı11. UeeS . •ı_,; 
., ·n }iU ~~' 

kolu Reşad N urı nı kdirlt 
temsil ederek halkın ta falltirıe. ;/ 
nuşlardır. Kızılay men ı11er1teS1 

temsilden doalyı ıcızıla~ J 
lerine teşekkür etrniŞ~~·rat ge' a.d:,/_ 

Halkevinde bir ede ~>1 • <1t r-_,.,tJ 
t.ıtJ11f 1 j_İfJp· 

mıştır. Bu gece, . ter. t it 
gençler söylevler verı11ı:_jctetd·_ :tı' 

bibal ev- 1 • !>'"'. 
kumuşlar ve bas . ııat1'e"1 i~ 

tzmir belediyesı ~e ret <;tfif' ~ 
. . . b' r zıya t.01' 

mısafırlerıne ıre .11oerı 7 

Halkevliler ıeyahatterı 
nundurlar. 

FES .. ~ 
D ün A"l~ara sokakla

ı ınua dört tane fesli 
gördüm. Bunlar Anafarta 
caddesinden geçerken 
yolda yürüyen ve dük
kanlarda duran birçok 
insanlar, onlara dünya
nın en tuhaf serpu~unu 

başlarında taşıyan kimse
lere ~rilmiş gözlerle 
bakıyorlardı. 

Kırmızr fesleri yadır

gayan bu kalabalığın i
çinde hemen bir tane de 
vaktiyle başında fes ta· 
şunamış ve yahut fesi 
bir "itiyad" haline geti
recek kadar giymemiş 
kimse görmedim. Başla
rımızda on on bir sene
dir yer alan medeni ser· 
puş bünyemize n e kadar 
uygun gelmiştir, bu kü· 
çük müşahededen bile 
anlaşılıyor. 

Büyük barb içerisinde 
askeri müzeler müdürü 
Muhtar paşa, bir gün ka· 
vuklu, külahh mehter 
takımını bir mevlid do
layısiylc Fatih camisisi· 
ne sokmuştu da orada 
bulunan softalar ve sof-
ta kafalılar kızılca laya• 
meti koparmışlardı. Hal
buki Sultan Mahmud 
devrinde o kavuklar yeri
ne büyük harb ~ri-

nin serpuşu olan kıı mız r 

fes ikame edilirken ge
ne aym kafadakiler aynı 
9ekilde gürültü çıkar
maktan geri durmamış· 

lardı. 

Dün Ankara sokakla
rında gördüğüm dört 
iesliye karşı halkın gös
terdiği yadırgayış, meh
ter takımının Fati'h Ca
mısıne girdiği zaman 
softaların çıkardığı kı
zılca kıyametin tam zıd
dı bir manzaradır. 

Birinde taassubu bir 
mevcudiyet maya ve ser· 
maycsi gibi her gün ar
tırmak, kabarbnak yolu• 
nu tutmuş olan softalar, 
baba ve dedelerinin m.o
zar taşlarında yontulmu 
olan kavuğa, • o gün iş· 
!erine öyle geldiği için -
isyan etmişlerdi. Birin· 
de ise sağduyusunu ka· 
ra kuvvetin tesirinden 
kurtarmış bir cumuriyct 
yurddaşları kalabalığr, 
başından on bir sene ka
dar evci çıkardığı fesi, 
dört yabancının başında 
görerek yadrrgayordu. 
Osmanlı tarihini yaza

cağımıza taassubun ve 
taassub mümessillerinin 
tarihini yazsak gene ay
nı i'i yapmıf oluruz. 
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S. .. 1 . 'ı ı'stelll ti. otm .. r .;c erı gl!: 

b. f 1 . d"vc e)e ır şere .:ne~~ esı ıJ 

T . · ]J·ııada 
avııus ga.-:c tcsı. · • . C IPI 

hın sonunda Mılletler e ôat' 
rariylc müttefikle.cin man 
rilen eski sömürgelerinde fıbfl', 
!etlerin mahalli halkın r~ 

(Bqı 1. iaci say/ada) 

lnarıi$ıler Sen • Sebmtiyen ka
dınlanm da götürdiUer ııutkunun ·türlü akisleri · etı tıklarım buradaki va.zıy . fıettl 

mek için hem mandaterleJ1 eti' 
1 1 C 

. . . ...5ını et er emıyetının rı....- .. Jerez de la Frontera, 15 (A.A.) -
"Anarşistler, Sen Sebastiyendeki yük· 
9ek aileleıin kadınları ile genç kızları
Dr' kendilerile birlikte Bilbaoya git
ineğe icbar etmişlerdir. 

Diplomasi alemindeki sinfr gergir.liğirtt Nuren berg nı!tkunun !İddeti biraz daha artt:rmt§ görünüyor. 
Bu nutukla, Almanya'nın kendisi için hayati ve ehonomi kbir zaruret olarah ıömürge ihtiyacını ileri 
•ürmesi en geni§ tefşir ve tenkidlere yol armaktadır. lngiliz gazetelerini daha fazla, kuvvete istinad 
eden bu .ömürge talebi mefgul etmesine mukabil, lransız gazeteleri Sovyetler Birliğine kar§ı Al-

ı . ıa · · · . dornını azım ge ıgını ve . 
· · k · b d ceg·in• rını sorma ıca e e 

sonra diyor ki: 
" B ık· .. .. bı'rinde e ı gunun . 

d k• d • . de bır e ı man a sıstemın ol .. 

f JJpanya komitesinin 
neşrettiği tebliğ 

Londra, 15 (A.A.) - İspanya komi
'ksi toplantısından sonra neşredilen 

tebliğde ezcümle deniliyor ki; 

manya'nın ortaya atmış olduğu deli ile de meJgul olmakta ve Almanyanın sulhu korumak gaye•İyle 
kuvvetini kullanması ihtimalinden endişe etmektedirler. Bütün bu ne§Yiyatta ho§nudsuzluk ve Al
manya'nın niyetlerinin •ar'İh bir mrette anla1ılmamış olma•ından duyulan sıkıntı bariz bir surette 
hissedilmektedir. 

d .. .. ··1 b'l ' F k t ne de uşunu e ı ır. •a a 
sahasında Almanyanın 'r.,..1is 
almasına taraftar olan 1 ..... 

. olitl""' 
almanlar, harbı bır P -Aıağıda Paris ve Londra'nın büyük gazetelerinde me•elenin ne §ekilde tel•irlere uğradığını kısaca 

okuyacak•ınız : 
yapmaktan esaslı surette 

1 
-ır 

. . d. o arr 
dikçe bu meseleyı cıd 1 rdıt· 

"Komite, anlaşmanın şümulüne da· 
ir bazı meseleleri tetkik etmiş ve de
legeler komiteye verilen meseleler hak
i1unda icab ettiği zaman, hükümetlerin· 
Clcn mümkün olduğu kadar çabuk tali. 
inat almayı teahhüt etmişlerdir. 

Komite, ilk toplantısında kabul e
\\ilen karar suretini teyid ederek top
lantılarda görüşülen maddelerin mah· 
rem tutulmasına ve bunların her top· 
Jantıdan sonra bir tebli~le neşredilme
sine karar vermiştir.,. 

Harbın vahşeti 

Almanya isteklerini sullı yoluyla elde eClebilir. 

L'lnformation gazetesinde B. Lcon Chavenon, Nurenberg 
kongresinde B. Hitler'in beyanatını mevzu ittihaz ederek, 
Führer'in çok açık ve samimi konuşmuş olduğunu, diplomasi 
aleminde, riyakar ve dolambaçlı yollara baş vunnakdansa böy• 
le açık konuşmanın her halde daha hayırlı olduğunu kaydet• 
tikten sonra hulasatan diyor ki: 

"Almanya, hammaddeler elde etme.k hususunda karşılaş " 
tığı güçlükler doiayısiyle kendi kaynaklarının inkişafı yoluy• 
la bu mahzuru izale etmek ve bu suretle tam bir ekonomik 
istiklal kazanmak iddiasındadır. Bnndan başka, yaşamak hak
kı namına sömürge istiyor. Bunun Almanya için bir dirim ve 
ölüm meselesi olduğunu söylüyor. Bu otarşi arzusu Almanya 
tarafından ortaya atılmış ekonomik bir defidir. B. Hitler pek 
ala bilir ki dünyanın menfaatleri ve mukadderatı kendisine 
ticari mübaoeleleri kolaylaştırmasını amirdir. Gene bilmez 

ıerıni kuvvetli hissetmektedirler. Führer, Atmanyanın iç em
niyetini temin ettiği gibi, dış emniyetini de garanti etmey i 
lüzumlu görüyor. İşte iki senelik askerlik müddeti bunun için 
kararlaştırılmıştır. Onun içindir ki Almanya şimdi hem içer· 
den, hem dışardan kendini emniyette hissetmektedir. Eğer hal 
böyleyse, yani Almanya kuvvetine eminse, hiç bir tehlikeden 
korkmuyorsa neden Moskova hakkında bu defi edası kullanı
lıyor. Neden Almanyanm tek başına yıkmaya kafi geleceğin
den emin bulunduğu bir tehlikeye karşı bütün dünya bir kru
vazada davet ediliyor? Burada as; ık bir tezad vardır. Alman
ya hakikaten samimi bir surette sulhu istiyorsa tecavüzi ka
rakteri aşikar olan bu ailahlanmalara, bu kılıç gürültülerine 
ne lüzum vardır? 

Almanya sözlerinde samımı ıse suın 
kurulabilir 

Deyli Telgrafın gÖrÜ§Ü: 

mağa taraftar olrnıyacald• ~ 
B .. kli .. d j\}ıtı3rl 

ugun gun e '~ 
zihniyeti alıp yürümekte ~ 
sırada imtiy azlar vermek· .
büyük dileklerde bu]unrr>' y 
hazırlamaktan başka bir şe 

Sömürgeler atJ11all 
nomisini kalkındı 

yetmez 
Reuni o)nuyan ağızlar~ 

Londra, 15 (A.A.) - Morning post 
sazetesi yazıyor: ''İspanyada cereyan 
eden kıtalin orta çağ kıtallerinden hiç 
farkı olmad ığını isbat eden cerhi irn
oansız deliller vardır. Kiliseler yakılı
yor, papaı::Iar ve rahibeler katlediliyor, 
erkek, kadın ve çocuklar toptan idam 
ediliyor ve, dahası var, bütün bu vah
teti yapanlar hüriyet için muharebe et
tıiklerini ilan ediyorlar. 

değildir ki İngiltere bu hakikatle çok yakından aHikalıdır. 
Ot~rsi. mesru borı:lannı ödeme1,. iı:ıtemiyenin baş vurduğu ça· 
redır. Führer beyannamesinde Almanya için, kendisine şarta -------------
b.ai{lı olarak verilebilecek olan hammaddeler istemiyor. Bu fh. Deyli Telgraf gazetesi, ''Almanyanın dört yıllrk planı" 
tıyacıru otarşi vasıtasiyle karşılamak niyetindedir. Ve gene başlıklı bir makalesinde Bay Bitlerin "mücadelem" isimli Jri
bu hammaddeleri yabancıya muhtaç olmadan elde etmek için tabrnda sömürgeler hakkında söylediği sözleri kısaca kayd· 
sömürgeler istiyor. ettikten sonra Nuremberg nutkunda bu mesele hakkında söy-

rar duyulan bir idclianJJI• 

gelerini geri almak ıaaı;;i~ 
aımın Nuremberg'de B ..... 
dan reımen ifade edildiii9" ..ldll 
bu bahiı üzerine bir ~ili: 
Morning Poıt gazeteıi ti'f"#. 

Dünya Almanyanın isteklerini müzakere etmeyi reddetmfl lenen sözlere geliyor ve hulasa olarak diyor ki: 

"Bu nutukta söylediği ~ 
Hitler, Dr. Şaht'ın ve bU~: I' ~ 
propagandacılarının yaptıil"'"" 
sömürgelerini iateın~ğe ~· 
zaruret olduğunu id~ı~ e .. ,usıeo .. 

İspanya hldiseleri, Avrupa medeni
yet ve kültürünün ne derece tehlikede 
olduğunu göstermektedir.,. 

Portel..vıe bir nota 
Londra, 15 (A.A.) - Moming post 

gazetesinin aıyasal muhabiri, milletler
araaı kontrol komitesinin Portekize bir 
nota göndererek bu memleketi w bir
liğine davet ettiğini yazıyor. 

Sovyeı kadınhınnın iıpanyol 
kadınlarına yardımı 

Moskova, 15 (A.A.) - Dün Mosko
n ve Leningradda binlerce kadın top
lanmış ve sovyet kadınlarının, faşizme 
karşı mücadele eden kahraman İspan
yol kadınlariyle tesanüdünü gösterir 
nutuklar söylenmiştir. 

Moskova amelesi, Sovyetler birliği 

Jcartmlarına hitaben bir beyanname neş
rederek bunları, İspanyol ulusunun ço
cuk ve kadu~ları için yiy ecek yardı

mında bulunmaya davet etmiştir. 

Hiikiimetin tebliği 
Mradid, 15 (A.A.) - Sü bakanlığı 

ttbliğ etmiştir: 

Asturide milisler, dün mağlfıb edi
len asi kolunun mütebaki kolunu da ta
mamen imha etmişlerdir. 

Aragon cephesinde, hükümet kıta

atı Tardientaya doğru ileri hareketle
rine devam etmektedirler. 

Alkazar ve Toledonun bombardıma
nı devam ediyor. Asiler mukabele et
mt-"':~lerdir. 

değildir. Gelecek beşler konferansı bugünkü vaziyetle alakalı 
bütün meseleleri halle salahiyetli değilse Birleşik Devletlerin 
de iştirak edeceği daha geniş bir konferans bütün bu mesefe
leri gözden geçirip bir hal şekline bağlıyabilir. Kimse Alman
yaya piyasaların hakimiyetini bahşetmek niyetinde değildir, 
fakat gene kimse Almanyanın hammaddclerden mahrum kal· 
masını arzu etmez. Dünya, büyi.ik bir millete yaşamak için ih
tiyacı olan unsurları vermekten imtina edecek kadar kendi 
menfaatlerinden bihaber değildir. Fakat hürriyet veya refahı 
kuvvet yollarından elde etmek istiyenler tarihi yanlı' tefsir 
etmektedirler. 

Eğer Nuremberg bevanatının arkasında gizli kalmış bir 
proje mcvcud değilse, alınanların hedefi yalnız bu beyanatta 
ileri sürülen zaruretlerden ibaretse anla~ için ortada biı 
sebeb yok demektir. 

B. Hitler Almanyaya kuvvetini ve itibarını iade etmi' ol
makla öğiinebilir. Bununla beraber bütün düıv·anın isted i ği 
sulhu sağlamlaştırmak için iki senelik hizmete ihtiyaç yoktu. 

A.lmanyanın malwidı bilinmiyor. 

Le Temps gazetesi de Nuremberg kongresinin vesile ol
duğu muazzam gösteriş ve tezahürattan bahsettiken sonra hu
lasatan diyor ki: 

Hitler Almanyası, sadece milletlerarası müzakerelerde 
kendi şansını arttırmak için mi müthiş bir askeri kuvvet vü
cuda getirmek istemiştir, yoksa, icabında gayelerini tahakkuk 
ettirmek için bu kuvveti filen kullanmak niyetinde midir 

" Almanya. kimyacı bir memleket sıfatiyle, kendi sınırla
rı içinde hammaddeler bulabilir. Bay Hitler, parti kongresine 
hitab ederken Almanyanın ke~di yağıyle kavrulabilme.k için 
dört yıllık bir program tatbik edeceğini aöylcmit ve ancak bu 
sözün arasında sömürge istiyeceğini kısaca anlatmıştır. Al • 
manya, böyle bir plin takib edeceğine göre hem içerde, hem 
dışarda sulha muhtaç olacak demektir iri bu da kOID§ulari ta
rafından iyi kartılanmaaı lazım gelen bir haberdir. 

Bu sözler, Almanyanın her §Cyden Ustün olan gayretini 
ailahlanmağa vereceğini sanan ve bundan tasalananların sinir
lerini yatıştıracak mahiyettedir. 

Bay Hitler, dünkü nutkunda sulha olan iştiyakında baha.
etti. Dört sene devam eden silahlanma onun kanaatince, artık 
Almanyayı herhangi bir saldıre;arıbğa kaqı emniyete almıştır. 
Her ne kadar, yabancı memleketler, Almanyanın korkusu için 
bir sebeb bulunduğuna kanaat getirmemişlerse de, Hitlerin 
"sulh taraftarı olarak bizi kendi halimize bırakanlarla dostluk 
istemekten bqka hiç bir dileğimiz yoktur." yollu sözleri iyi 
bir tesir hıra.tanış olmak gerektir. Eğer Hitlerin bu sözleri 
gerçekten alman milletinin hislerine terceman oluyorsa o za
man bu sene sonunda yapılacak konferanslarda Avrupa dip
'omasisine salim bir mecra vermek zor olmıyacalc:tır. Böyle 
bir arzu teminat da bulabilir. Ve Almanya, esasen mevcud olan 
tecrübeleriyle kendi kendini ekonomi sahasında kendi yağıy
le kavrulur bir hale getirebilir. 

Sömürge talebi ancak bir ıeref mettele"i olabilir 

Bay Hitler'in Nuremberg nutkunda sömürgelerden bahset
mesini, büyük bir devletin şerefi meselesi telakki eden ve 
esasen Bay Hes'in bu kongreyi bir şeref kongresi diye tavsif 
edişinden, Doktor Şaht'ın memleketi ekonomik bir kalkınma
ya haZJrlamak için lazım gelen tedbirleri almağa uğra.'iırkc:n 
Dr. 'Göhels'in de eğer denizaşırı topraklara yeniden sahih ol
?1a?.sa -~ zaman alınanların "madun bir millet" sayılacağını 
ılen suren propagandalarından bahseden Taymis gazetesi di
yor ki: 

'' Doktor Şaht'ın iddiaları, Almanyanın hammadde alacak 
bir kuvv~tte oldu~u ve bunun alman ekonomisind ebir kalkın
ma için en ehemiyetli bir esas olduğu hakkındaki iddiaları bi
taraf bir dinleyiciyi ikna edebilecek bir kuvvette değildir. 
Manda altındaki topraklardan hammadde ihracı, hiç bir kay
da tabi değildir ve bütün eski alman sömürgeleri de manda 
altında bulunmaktadır. Almanyadan başka bir takım memle
ketlerin de maruz kaldığı mübadele ve hammadde sıkıntısı 
sömürgeye sahih olmak veya olmamaktan ileri gelmiyor. Tro
pika'da topraklara aahib olmak, nüfus çokluğu için bir çare 

Zahirde doğru ııbı ı0 ~ 
anın tatbik ve tabak:kutuıl' --* 

af derı 11""" 
tur. Almanyarun bay . irt bJdl 
miyeceği kadar zenguı_ı:lr oJ10 
yiyecek menbalarına ~ . o 
Amerikanın bu vaziyetı. 

ı;etc 
deh§etli buhranların batı~ 
ni olamamıttır. Bundan . oJll'! 
gibi, kendi mcnbalan faldf Y"' 
hiç de sömürgesi buluıııa:i 
bi, memleketler vardır de 
refah, en yüksek ıneıte~tiiıt ~ 
tadır ve burası istediği b&l~ 
deleri kolayca dışardan t 

mektedir. bil 
Eğer Almanya, bu ka 1~ 

den daha az muvaffak 
0 ~ 

·ı· ? Bu ber sebebi ne olabı ır • ırP"~ 
. h 1A • • ..... 0 iaJat 
ıt a at tıcarettne .. - y 
dan değildir; böyle bir ıı!~oe. ~ 
manya bu suretle. her ş.Jt" 

. . . r pr. . 
tenler bulmak ıstıyo · . aret1 
ti~i ~ayh marklariyJe tıc ~ 
mı~tır. doJlf""1 y 

Ekonomik sebebler ~ 
.. 1 . . g~ e ka11'ı~ _#.-murge erı ısteme ~·_ja 

rı ileri aürtnleri bile ik"' p11ır -
te değildir. Bunun bir p~O ..atJtll' 

. ~ erı ,-
metinden başka hır deg ·ıc .,e 

. 1 ıııatı 
~~ği~ esas sebebi dıp 0 J1 
Jıktır. ..,0 r: ~ ~ 

.. .. i•tlJ ~ Almanya somurge s6YJ 
Hitler'in, daha önce ~~ ır~,ıt 
.. imal ırkının daha madun

1
• b&IJ 

Y ·s,ses 
mek hususunda bir hı ~ 
zımdır. 

1 
ri ye"ı-t' 

Afrika müstemleke e b&lra 
manyaya verilecek oturta 

Kimse Hitler'in diişüncesini bitmiyor, resmi nutuklarla fili 
hareketler arasında büyük tezadlar vardır. Bu k:>nÇ!rcnin bit 
"sulh ve kuvvet kongresi" olacaO-ı önceden ilan edildi. Bun
dan nasıl bir mana çıkarmak lazımdır? Kuvvete müracaat su
retiyle alman sulhunun temini mi, yoksa, bütün memleketle -
rinki ıribi bu kuvvetin de sulhun emrine tahsis edilmesi mi 
kastediliyor? Bugiinkü siyasi meselenin bütün muamması bu 
noktadadır. Ve bunun, şu veya bu manada halli &uretiy
ledir ki, Avrupa nihayet sulh ve sükuna kavu~acak, yahud da 
barba süı üklenecektir. Hiç bir millet, Avrupa topluluğunun 
akıbetini Almanya ite müsavi haklar dahilinde müzakere et -
meyi reddetmez, fakat hiç bir millet de, hatta en zayıfı bile, 
alman kuvvetivle empoze edilen bir sulh önünde eğilmiyecek
tir. B. Hitler'den elbirliği politikasına güveni arttıracak bir 
jest bekleniyordu. Şimdiye kadar bu jest yapılmadı. Belki 
Führer bu meseley i hususi bir surette ortaya koymak niye tin
dedir. Bunu beklerken Sovyetler Birliğine karşı şiddetli bir 
hücuma sahid olduk. Tez şudur: Rus tehlikesinden bahsedi
lirken Almanyada bir harb psikozu uyandırılmak istenmiyor. 
Çünkü alınanlar komünizme mukavemet edecek kadar kendi- değildir. 

-======-================:========================================================================~oedİ' 
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Dışardan cevab çıkmadı. Rikki bundan 
Nagaina'nın savuşup gitmiş olduğunu an -
lamıştı. Nag, su güğümünün etrafına halka 
halka çöreklendi bu sırada Rikki • Tikki 
ölüm kadar sessiz duruyordu. 

Bir saat sonra, bir adalesinin arkasından 
öteki adalesini hareket ettirerek güğüme 
doğru ilerlemeğe başladı. Nag uyuyordu ve 
Rikki • Tikki, yılanın büyük sırtını gözden 
geçiriyor; neresinden yakalarsa daha iyi o
lacağını kestiriyordu. 

- Eğer ilk atılışta belini kırma?.sam o 
zaman o da benimle savaşa kalkar. Ve eğer 
o savaşa kalkarsa yanarsın Rikki ! diye dü
ıündü. 

Boynuna baktı ; burası ısırılamıyacak ka
aar kalındı. Sonra kuyruğuna yakın bir yer
den ıc;:,'"""':-k da yılanı kudurtmaktan başka 

bir şeye yaramıyacaktı. 
- Başının üzeri en iyi yer olacak, dedi, 

Oraya bir defa çullanırsam, bir daha bırak
mam. 

Hemen atıldı. Yılanın başı güğümdan 
biraz ayn duruyordu. Sansar iyice yakalaya
bilmek için sırtını kırmızı bir çömleğin çı
kınttlı yerine vermişti. 

Bu suretle atılınca orada bir boğuşma 
baı::lamıştı. Sansar çeki~tiriyor; yılan da bir 
araba kırbacı gibi yerde açılıp kapanarak 
sabun kabına, fırçaya ve banyonun teneke 
dıvanna çarpıp duruyordu. Sansar, yılanın 
kafasına geçird'ği dişlerini gittikçe dahası
kıyor, eğer bu boğu~mRda ölecek olursa ailesi· 
nin şerefi namına böyle çenesi kapalı bulun
masını istiyordu. Bu sırada birden bire bir 
gök gürültüsü oldu. Arkasından doğru sıcak 
bir rüzgar gelmiş ve kırmızı bir ateş, tüyle
rini kavurarak sıyırmış, geçmişti. sansar, 
vücudunu param parça olmuş sanarak ken
dini kaybetti. 

İri adam, gürültüden uyanmış ve çifte
sini alarak yılanın ba~ma arkadan iki kur
ŞUP 1" h;rden ate~ etmi~ti. 

Rikki - Tikki, öldüm sanarak gözlerini 

açmıyordu. Fakat bir ölü kımıldanamazdı. 
İri adam, onu oradan alıp kaldırdı ve: 

- Alis, gene sansar, dedi, küçük herif, 
hayatımızı kurtardı. 

Biraz sonra Teddi'nin annesi yüzü bem
beyaz olmuş bir halde oraya geldi ve Nag
ın ne hale gelmiş olduğunu gördü. Rikki • 
Ti.kki de Teddi'nin yatak odasına koşarak 
gecenin geri kalan kısmını orada, .ıannettiği 
gibi gerçekten kırk parçaya bölünüp bölün
mediğini anlamak için vücudunu yavaş ya • 
vaş oynatarak denemekle geçirdi. 

Sabahleyin vücudu kaskatı idi: Fakat 
kendisi, yaptıklarından pek memnundu. 

- Şimdi hakkından geleceğim Nagaina 
kaldı, dedi, o beş tane Nag'dan daha fena
dır. Sonra, bahsettiği yumurtaların ne .za
man açılacağından da hiç haberim yok. Hele 
bir gidip de Darzi'yi göreyim. 

Rikki - Tikki, kahvaltıyı beklemeksizin 
<1ikenliklerdeki Darzi'nin yuvasına koştu. 
Terzi kuşu, oradaydı ve yüksek sesle bir za
fer şarkısı söylüyordu. Çöpçü, ölüsünü öte
ki çöplerin üzerine fırlatıp attığı için Nag'ın 
ölümü bütün bahçede yayılmıştı. 

Rikki - Tikki: 

söyliyecek zaman mı bu? .. vedi ~' 
- Nag öldü, öldü; öldu. atı ~ r1'1 

ğit Rikki - Tikki onu başın~ aı~ 
kalamış, iri adam bastonu 1

• e d.ıı' 
diği gibi iki parça olmuş. Bır 
yavnılanmı yiyemiyecek. d~.-d. 

- Bunların hepsi doğrU• ..,_. ... ,, 
Tikki ve etrafına dikkatle ~ 

- Fakat Nagaina nered~ :_fi 
Darzi sözüne devam ett; · gutı• ~ 
- Nagaina banyonun ° ~ııeı1" ~ 

Nagı çağırdı. Nag da bir deg~ 
iki büklüm asılı olarak çıktL ~· 
nu oradan alıp süprüntü r.1 il~ " 
Haydi büyük, kımır.zr gö:ıl.u ıif!l '., 
nin şerefine bir şarkı sö~bY~tJ11dc 

Ve boğazını şişire şişıre 0 
, 

Rikki - Tikki: uıaııat' · 
- Eğer yuvana kadar rı'I' .A 

şimdi bütün yavrularını dışa 1' ıav-. 
dedi, sen ne zaman ne yaptıl'oe•d' ~ 
ğini bilmiyenlerdensin. sen .,eıı lJ'lf~ 
icinde emniyettesin; fakat bir d~ 
ğıda savaş halindeyim. ges (S 
şarkıyı Darzi. 
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vakalar 

IF•ı:an: Max KEMMERICH 

J40neıılardaki bu ahlak taassubunun 
Daine olarak asilzadeler pek başıbOJ 
hareket ederlerdi. Bunlara bir misal o
lılrak Cilli adındoki Kont sülalesinin 
a} le hayatındnn bazı sahneleri nnlata
ca ız. Almanya imparatoru Sigismund 
bu ayleden Barbara isminde bir kız a
larak onlarla akraba olmuştu. 

Sigismund'un kayın bir deri ikinci 
Ulrich azgın bir delikanlı idi. Bir evli 
kadınla muna ebet tesis etml ve kadı· 
nın kocasını dn, kolaylık olsun diye, 
maiyetine almı tı. Adam işin farkına 
varıp Ulrichin yanından 8 }'nlma mu-

ndesi i te} ince kendi ine bu izin ve
tilmi fakat arkasından uşaklar gon
derjJerek yold öldürtülmliştiır, Bu va
:lca 1455 sene inde cereyan etmi ve hiç 
kimse e ini çıkarnmnmıftır. Bu ogla-

•tratcJık hareket noktası yapılma.aı ih
timrılı göz onunden uzak tutulnmaz. Ne 

yazık kı B. Hitler, bu dile inde bılvası
ta lngiltcreclen tc vik gormu tur. 

E er lngıltere hükumeti, bu bahis U· 

zerınde konuşamıyacagını es slı surett 
lte tirip atsaydı, o zaman, dunku Nu
ıemb rg nutkunda bu taleblcr söylene· 

~ zdi.,, 

Almu11ya mu:::ıalwreyı• 
bnşlcmıululır 

lngiliz İfÇİ partiıinin orıanı olan 

Deyli Hcmld ıaıetcıi, Nure~berı ~ut
lcunu z.a{)'İf bulan bir maka)eaınde eliyor 

ki: 
"Her halde muahedelere ıuç bulmafa 

Clevam edılmelıdır. Zira akıi takdirde iı
§iler Bitleri ve Şaht'ı ıuçlu bulacaklar-

dır. 

Onun için ecne ayni nakar:atı duyu· 

yoruz: 
"Almanya, on bet senedir, aoyulma-

mıı. aomurulmemlı olsaydı ve bugün 
•Ömurgclcri elinde lnılunaaydı, gimdi bi· 

aim bir çok meselelerimizi halletmemiz 

gayet kolay olacaktı .,. 

.... Bu iddianın ekonomi bakınundan 

ilcr, tutar tarafı yoktur. Bu bir siyaset 

propagandasıdır. Ve bütiln propagan~ 
cıhuı bunu yUrUtmek için iŞliyecektir. 

h •er B. Hıtlcrlc onun ekonomik ya

verleri, kendi kötu iyaıetlcri yüzUnden 

olmayarak, ekonomi vaziyetlerinin çık
maza gıı dı ine kani bulunuyorlarsa o 
zaman tutulacak yol sarihtir 

Bu da yavgarayı koparmak değil, 
Lok:ırno dcvletlerınln bir kaç defa tek

lif ettıklerl ckonomık konuımalara açık
ça gınşmektir. 

Sömurgc, ham madde, yeni pazarlar, 
enternasyonal ticaretin bir takım mani
alar yuzunden &arııılması ve bütün bun· 
)arın hayat standardı uı:erindeki teıirı 

ltarı ık bir meseledir. 

:Fakat bUtun bunların konu ularak 
halledilmesi uzerindc umumi bir anlaş
ma vardır. 

E er B. Hıtler, bu j in ciddiyetine 
knni bulunuyorsa yaygarayı bırakıp ko
mı mağa başlamalıdır • ., 

Çeviren: S. AL1 

nın babası ikinci Friedrich de oğlundan 
hırlı değildi. tik kansı Elisabeth'i bı
rakarak gizlice Vcranica adında biriy
le evlenmiştir. Karısı sağ bulundukça 
ikinci izdivacını saklama a mecbur ka
lacağını bildii:ri için Eli bcth ile ba
rışmış ve akşam yeme inde onu bir av 
bıçağı ile oldunnüştur. Fakat bu ~fer 
öldurulen kimse bir kontun kızı oldu-

u için mesele ortbas edilememi , 
Friedrich adama mahkum olmu • sonra 
affolunar k baba ına teslim edılmi tir. 
Bir müddet ıonr babası o lunu tekrar 
r-rlıc t bırakınca hiç kim enin karısı 

ve kızı kendini emniyette hi sedemeı: 
olmuştur. Be endı •i herhangi birisine 
tecavuz ettikten sonra zav llıyı u kla
rına teslim edip hiç bır zarar ve ziyan 
vermeden tekrar kocasına veya babası
na yollardı. Hatti karı ını bu vaziyet
te !kabul etmek istemiyen kustah blr 
kocayı para ceza ı verme e mahkfim 
etmışti. Hnkıkaten nasıl oluyor da bu 
di adam kendi ine guçlukler çıkarı

yor ve böyle aşa ı tab kaaan birinin 
koli rı arasından çıkan bir kadını ken
di a tı kuca ına alma a tenezzül ettiği 
için bu yukıek k Jplı konta teşekkür 
etmiyordu? Bu kont, kendi evgilile
rinden bıriyle münasebette bulundu
gundan ~üphe cttı i hır di er asilzade· 
yi insafsızca öldürtrnu tü Bab:ısr Herr
mann ise o ]unun gizli nik hla aldığı 
karısı Veronicayı banyoda yıkanırken 
boğdurmu tur. (1428). 

Bu asil ade Kont Friedrich dün
yaya gfü:lerini kapayınca Cilli ayle&i
nin tarihçe ini yazın mUverrih 'öyle 
yanıp yakılmııttr: .. Ne kadar döğun· 

sek yeridir. Çunkü merhum Kont fev
kallde dindar, hakperest, mUliyim ve 
hmı zenginin hem fakirin dostu idi .. , 

* 
Resaarn genç David Tenlen kendi-

sine aıilzadelik payesi verilmesi için 
mUrac at etmif ve bu isteği 16S7 sene
sinde bir daha resim te hir etmemek 
ve para mukabilinde resim yapmamak 
şarti> le yerine ctirilmiştir. 

Bütün orta umanda unatktrlar es
naftan sayıhrlırdr ve tıplcr kasaplar 

ve dokumacılar gıbi lonca teflcilitına 

dahil edilmiılerdi. Hattı 17 inc.i aaırda 
bile re mların eserleri alelfunum bir 
mar n oıun veya demircinin i inden 
ziyade itibar ormczdi. En f>üyuk re1o-

amlar bile dukkan levhaları veya oba 
paravanalan boyayarak para kaıanır-

1ardı. 

Durer, Holbcin, Burgkmaier gibi 

devirlerinın en bu} ukleri 53> ılanl r 
bile lonca \uıidelerine tibi ohru a mec· 
bur idiler ve "işçi .. sınıfında idiler. 

Jcan von Goyen. Aart von der Neer, 
Hobbcına, Jan Stecn, Jakob von Ruiı
dael JI, ve Collacrt gıbi 17 inci asrın 
buyuk üstadlan ekmeklerini ressam
lıkla dei;il. a "ılık. otelcilik, çorapçı
lık ve fırıncılık gıbi işler yaparak ka-

:tanırlardı. 
~ 

Anc k 1773 acnesınde imparatoriçe 
Maria Thereaia tarafndan verilen 20 

MAK MARON 
HlR Y 

Hl 

Londra, ıs (A.A.) - M k Mahon, 

Old Deley m hkcme inde 1935 &enesi 

ilkte rininde }abancı bir devletle mu

nasebctte bulunmu ve o devlet hesa· 

bına casusluk yapınagı kabul etmis ol

du unu itiraf eylemi tir. Bahis mev
zuu yab ncı devlet, 16 n usto ta Sehi
zincı Edvardın hayatına k sdetmek v 
ılk def muv Hnkiyet i li e u radı ı 
takdirde te ebb sUnu Fr nsada tekr r 
etmek teklifındc bulunmu tur. M k 
M hon, bu y hancı devletten almış ol
du u p rayı V r Offı e vermiş ve f -
kat ofisin kendisine mük fat vermemiş 
oldu unu so~lcmiştir. 

mart tarihli bir emırname uı:erine res
samı. nn, heykcltra•darın, crafikçılcrin 
\'e mımarl rın her türlU lonca kayıdla. 
rından bade oldukları ve bu kimsele
rin icrayı nat ctmelerınin asalete ma
ni bulunmadı ı ilan edilmışur. Maa
m fıh bundan eve] de tektük buyuk u
natk rlara hükumdarların iltıfat ettik
leri görülmemi!I de •ildir. Meseli ne Ru· 
bens ne de Guido Reni kimseyi ziya
rete gitmezler ve kendılcrini ziyaret e
denleri atelyelerinde k bul ederlerdi. 
Guido Reni yaptı ı resimlerin fiyatı 
uzerinde nnlatamıyarak hiddetle Bo
logna şehrini terketti i ve Ronuıya dön· 
du u uman bu •ehirdeki kardinaller 
arabalariyle onu Pontc :Mollede kar 1

• 

lamı tardı. Bemini Fransaya seyahat 
etti •i zaman ilk girdiği şehrin anah
tarları belediyece kendi ine teslim e
dilmitti: ve Paristcn Uç giln uzakta i
ken luralın tahtırevanı tarafından kar
ıılanmr tı. Buna mukabil J8 inci asırda 
bile ressam loncasına dahil olanlar e
serlerini seyyar satıcılık yaparak aat
mığa çalıtırlardr ve bir reuamın veya 
bir oymacı sanatkfirrn pazar yerin
de nya k8prü baıında sergi lcurmaıı 
mealr.l1in •errfine mugayir aavılmudı. 

* 
Eski Yunanda da en yilkack mede· 

niyet devrelerinde bıle heykeltraş ve 
reuamlar ''ifçi .. addolunurlardr. J>lu
tarJun ıu s8zleri çok enteresandır: 

"Baz bir eacrin kıymetini takdir fa· 

bt onu yapanı istihfaf ederiı:.,. Yahud: 

"Pisadaki Zevı veya Heradaki Argoı 

heykellerini ~örüp takdır eden hıç bir 

aklı ba ında genç bu eserleri be endi i 

içm bir Phidıoı veya bir Apelleı ol
ma r ıstiyecek de aldır: çünkü bir ese
rin hoş olması ve be enilmesi O· 

nu ) p nın ) olunda ) urumemh:i ala 
icab ettırmeı • 

* 
Eski ve orta zamanlardan bite bir 

haylı aanatkir ismi kalmışsa da urası 
muhakkakdır ki o umanlar umumi· 

yetle bir sanat cscrının yaratıc111 0 ese

ri para verip yaptırana nazaran pe'k e
hemiyetsiı: addolunurdu. Bir eseri ya· 
pan de ıl. >apuran takdir edılir ve tab· 
loların. he kellerin üzerinde bunların 
illmleri bulunurdu. 

(Sonu var) 

~nişelıiı·de bir yapı ) aza ı oldu 

Pazarte i günü, saat sekiz buçukta, 
Yeni hirde Kızılay umumı merkezi 
bin ı biti i •inde, vergi temyiz komi • 
yonu az sınd n B. Tal tın in atında 

bir kaza olmuştur. 
Ameleden Çangırının Viranköyun

den LUtfi ve Satılmış temel çukunınun 
kenarına yıgılmı olan kümenin birden
bire çökmesiyle toprak altında kalmış
lardır. 

Bir taraftan difer ameleler topragı 
kaldınnağa çalı mışlar ve di •er taraf
tan d h dise, polise haber verilmit ve 
beş dakika sonra inşaat yerine gelen it-

faiye , yirmi el. kika içinde iki ameleyi 
bu fccı \a ıyetten kurtarmı tardır. 

Belediyenin srhi İmdad otomobıli 

de o ırada kaza yer.ine yetişmifti. B y· 
cın bir halde bulunan LUtfi ve Satıl• 
mış oksijen vermek ve ıuni teneHUıı 

h reketi yapılmak uretiylc ayıltılmış
lardır. 

Polis h discyc el koymuştur. Bele-
diye zabıtası inpatı sıkı bir surette 
kontrol etmektedir. 

Resmimiz mılddei umumiyi vakı 
mahallinde tahkikat yaparken göıtcr. 

mcktedir. 

• ur nıllerg oııo·:rt~ ı aılaııırk ıı 

Hitler bir nutu\{ daha öyledi 
(Başı 1. inci sayfadı) 

mız gayet tabııdır. Biz, ıuna kanıız ki, 
dcmokraınler devamlı devletler vueuda 
~etiremezler. 

B. Hitlcr, Sovyetlere ve bol§evizm 
propagandaıına tiddcllc hücum cımiı ve 
aözlerini ıu ıuretle bilirmittir: 

- Avrupa gazetecilerinden bidsi bi
l.im Avrupayı ıkiye bölme c uğra mak
ta oJdufumuzu aöylemiı ve biz de bu 
Udlifin e1aı1en vilcud bulmuı oldufu 
cevabını vcrmlı idik. Halkçılar cephesi· 
ne dayanan bazı hilkUmetler, bolteviune 
tatlılıkla muamele ederek kendilerini o
nun tcrrinden koruy bileceklerini z n
ncdiyorlar. ButUn bu demokratlar, bu
&lln her hangi bir karar vermekten acııı:
dırler. lhthnal blı:hn yaptığımızı batk• 
milletler de yapacaklardır. 

Her halde boltcvizmi yenmek çaıeaı· 
ni bulmuş ol n İtalyayı takdir ve butun 
mılletlerin nıhayet ft lya'nın yaptıfı gı
bi yoıpmak zorunda kalacaklannı :tan
nediyoruz. ÇunkU komünizm butun dun
yayı tnhrıb etmek arzusundadır. Baı.ı dc
mo1cratlann brni v h i tel kkı ctnıekte 
oldukıılrını ıannediyorum. halbuki ben 
bir çoklarından çok daha "Avrupalı" 
yım. Biz, cenabı hakkın irade edece •i 
blıtiın fcdakirlıklara hurnı. Yapısın 

Almıtnya !. 
Halk, B. Hitler'in bu sözlerini şld 

detle alkıılamııtır. 

lngiliz gaıwtt·lt>rinin ) azı hırı 
Londra, 1 S (A.A.) - I>eyli Teleg 

nf, diln Nurembcrg'tc yapılan ıUel te· ı 

1 
zahilrler hakkındı yudıfı ya:ııda, bu te
zahurlerin Almanyada ıımdiye kadar 
görülmcmiı bir bUyilklukte oldu unu ve 

Hitlcr önilnde yapılan geçid resminin. 
alman orduıunun bugün 1914 deki ka
dar kuvvetli oldufuna 1Uphc bırakmadı· 
ını bıldirmektedir. 

Taymaa gueıcai iac, bu tczabUrlcrın 
YC 400 tayyare taliminin geçen aencki 
talimlere üıtUn oldufu intibamı verme. 
dığini yazıyor. 

Deyli Mcyl gucteaı, "tayyarecileruı 
mahareti alman ta.yyarecılerinin birin~ 
aınıf meziyetlerini ıösterdıli" ve mu
kabil hava bataryalarının atııtaki .Urat• 
)erinin yabancı aalcert atqc:lcrinin takcW 
ve hayranlıklarını çckti&i kanaatindedir. 

Deyli Ebprn, bu tezahilrlerin A~ 
manyanın tlmdfye kadar görmeruii en 
kuvvetli modem techihut tuahUril o'
dufunu bıldirmcktcdır. 

hal an ~az telerinin ne riyalı 

Roma, l S (A.A.) - Alman ajans~ 

bıldınyor: 

Bugunku gazctl rin dıkkatini tama

men n1ı11yonal sosyaliıt kongreıinin ka· 
panııı çckmclttedır. 

Meaajere ve Popolo dı Roma ıaze
telen, boltcvı:rmln alman kapılannda ye• 
nı alman uduıuyla karıılapcafını goıı: 

önUndc tutması hakkındaki fıkrayı bu
yUk harflerfı kaydediyorlar. 

Popolo dı Roma, nasyonal 10tyalıı:
min, orta Avrupada bolfevizme bfJı bir 
baatıon te kil edecek derecede maddt ve 
manevi ıil hh olduğunu yazıyor. 

Mcujero gueteai, Fuhrer'ın fa ııt 

heyetini ıetlmlarnaktan doğan acvind· 
nı ve: heyetin bir çok sevgi tozahhürle
rine veaıle olduğunu kaydctmektedır. 

..... 
B1L1 ı 

Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUHi BAYDAR 

Kendi hnkkımız.dn du} makta olduguınuz 
t .. b' . tnb'ıi olarak bir tnkıın hallolun 

t'CC SU iZi, ' da 
rnaz ve fenni l kıından manasız ·ı 

k · t' T fckkur denı l'n valar ihdasına sev etmıı ır. 
. 1. l • b' rJ'i rfına luzum o • ve ehemıyct ı uç ır ene . • h 

term den içimizde ya~ytm acaıp eyın m t 
Yeti nedir? Fizik enerjinin bilmen tckıllendyd e 

nunlnrla kendini onl. tmıynn '\ e beynin ka ~~ 
tnbaknsı hocr lcrince i tıh 1 olunnn bir ener)~ 
ekli mı bah e mevzudur} \ c }ahud du unceyı 

z.-ıman ve mek"nın dr mcla. koz.mık "'lemin ol· 
d ı b 1. · bır çuleri dı"mda mevcu o n ve ı ınmı en 

u ul ile dımnğımıza girmekte bulunon ve onu~ 
tcznhurl rinin zaruri şartı olup k rnl tı-rlennı 
t bıt etm k l"' gelen gayri maddi bir .teY 
olamk mı mutal ctml"k lazımdır} H r d vırd 
ve butün memlrektlerde buvük fılozofl r 

ti rını bu me el 1 r'n tdkıkıne h retmı ler: 
f k t h l elcıllt.rinı ılamamı lardrr. 

Bu au 11 i. ce,ablanm verm nın imk"'n ız. 
olduğunu bılı ekle bcrnbcr, d.nima kendı kend_ı· 
mi1.ıe orac ğ z llım adnml rı ıçin bunlnrın hıç 
bir m nnsı ktur; a k yeni tl'knıklcr ıuu -
run te huı f ni dah kolay o .. renmemize im
kan v nrl r oc kn in n hn ol n bu e a 
sorunu im l 1 isinde ilcrlt"m k ıç'n, demek olu
yor ki, bı dıgımiz h"'dı l ri \C onl rm fızı· 
yolojık fo lı) tlerl olan mun betlernu ken· 

İ kahil ol n fanli:>etl rlc geçmi tc İ7.hnr ctmis 
bulunduğu f. nliyctlerin yeklınundnn müteıek • 
luldiı Bnzı devirler ve bazı muhitler için mu
k d1lcr ol n fonksiyonlarla daimi surette mcv
cud olan konfaiyonlar aynı urctle hnk1kidirler. 
Hayr nlığa l:,yık Ruy broek'm yaz.ılan Claude 
Bcrn. rd'm yazılan derecesinde hnkıkati muh -
tevicıir. Manevi düiunlerin ziyneti ve tecrübi 
hekimliğin tetkikina methal, aynı m hlükun ba
:vları dat\8 nadir ve baz.ılıln daha umumt man• 
7 rol nnı taavir ederler. Platon'un izah ettiği 
lx- ri fa liyct şekilleri nçlık, ıu uzluk, tehevt 
i tıhn, 7.en inlik ihtim ı kadar mİ7A\CJmı7.a h&a 

lojik huzuru nrttırnn her ıeylc l"'ıknl. nmııtır. 
ped goji gnyretl rini o ukların fikri ve adali 
in ki f m tev ılı ctmiıtir. Fft'kat bıitün bu ilim
ler fUnıru, bütünluğü bnkımından tetkık etmcğf 
ihmal etıniılerdır. Bunlar ınMnı, fızıyoloji ıle 
peıkolojinin bir mıhmkt& toplanım ı ığı ahıo

dn incelt'mdi idıler iç murakabe ile tavır ve hl\oe 
reket tetkikinin tt'min ettikleri mutaları makul 
surette kullanmalı idiler. Bu tekniklerin her iki
si de aynı mevzun eri mclctcdır. Fnkat biri on 
içinden bakmRlcta, diğeri de dıı tc7.ehürlc.rin; 
ac7Jncktcdir. Birine diğerinden fn:d kıymet 
\ermek için hiıı bir scbcb yoktur. 

h be • d } Fıkir nh ma • unun münnse tı ne ır . ' . . b' 
• . • d h h men goz.e gorunm'"z ır rıın sınesın e emen e . 

kide c i itmektedir. Hnlbukı o, bu cıh nın 
g P g 'd' O · yamız.ın thını 

en azametli kudreti ır. .un • k 
karma k rışık ctmi , medenıyctlen kunıp Y! : 
tnı§, yıldızlnr ôlemimiz.i ynmbnııtır. l En lını 

f dn k b din ıınn etlı ı ı· 
ı>nnkrcasın ve sa rayı e • . l 1 b. d' .. h el n mı ım -ı acnbn onu da ıınag ocr l · 

rd d · .. · 1 miıbe ır n ın ktcdır? Hocrele e u uncenır 
n l rdıri' l I nkı maddeler aleyhine ol rnk {;: 

ud gclm ktedi ? Glıkojenin lıkoz';1 ve 
tojenin f ıb ini gibi c en ınevcud bır .un u~-

f . •W' t tkık cllı• dan mi d m ktndır) Yok n. ız. gın c k 
ği ncrJi v kıllerinden bü bütt n ba ko, 0 :> 111 

• 

dı mu hede usullerimızlc inceden incC" tet 
kık ile ıktıfa tmemiz iktiza ~tm ktcdır. Ufukla
n. her dlıettt"n i i inde k bolnn bu mrnt k. • 
nın. k&l il ol bıldı .. ı kadar ek ık iZ. hır kt" r mı 
)Opmnrnı7. 7.nruridır. 

ln n, k ndı inde imdıki h ld nnı hcd • 

tylerdir. RônC"snns'dan beri, k('ndi gcinimİ§ -
lt'rİıniıden bazılarına mümtaz. bir vaziyet v~r
mek hat sını irtiklib ettik. Maddeyi fikirden 
) ırdık Birıne diğerinden fozJn bir hakikat İ7.nfe 
ettık. 1 •?iyoloji ile hekimlik, d ha çok, vücud 
fnnli etlerinın timık tf'.7.ahürleri ve if desi olan 

n · lrcin mikro kopik ıfetlerinde mevcud 
uz i tc evvu lerle ml'ıgul olmmılnrdır. Sosyo
luJı i c mstmı dece m&kincleri ıd re etme kud

reti, 1ı maaı, i tihlilk etme i tidadı, ckonomık 
kı}metı bakım} rınd n goz onund bulundur
mu tur. 

IJıyen aıhatle, nufusu ç ğ hm '\O ıt. lnrile. 
int nlı h st lıkl. nn onu ne e m kl , ' f ııiyo· 

il 
Entele~tüel faaliy,.tler. - timi viiıuk. -

Entüiıyon. - Öngörü ve telepati. 

z,.kfmın mevcudiyeti müphedcnin ılk 
ın\ıt lnnnd n hiridir. E"yanın mi.ina cbetlcıini 
ıml8mak hn sı her ferdde muny en bir kıY"' 
mrt ve muay •en bir dul alır. Zck"'1 uygun 
tl"knıklerle olçulcl ilır. Bu ol ulcr hu fonkeı\ • 
nun 7.ıınni, şcm 1 tınlmı, bır ~kline hıl l:İ 
eder ve in nlnrın t>ntclcktııcl kı 'lnetle"ri '' K• 
kındn ek ık bir t 1 ıkkı ' riı 1 r c J,· unl ın t k• 
nl i ur ttc kate orılere nyım1. a mu~ le 
ederler. (S.mu vur) 



SAYFA fô 

Beton arme köprü inşaatı eksiltme ilanı 

Nafia Bakalığından: 
Evvelce ek::.iltmeyc çıkarıldığı halde istekli çıl<ma~ığından !_ha· 

, •dilmemiş olan Balıkesir vilayetinde Ayvalık - lzmı.r volu ~ze
rı leki Altunova köprüsü inşaatının kapalı zarf usuhyle yen_ıden 
eksiltmesi ı. 10. 936 perşembe günü saat 16 da Nafıa Vekaletı şo
ee ve köprüler reislii'i eksilt?'e kom~syonu o~asında yapılacaktır. 

İnşaatın yeni yanıl:.n keşı f bedelı 2700~ lıradır • 
Eksiltme sartıı:ı ,.si ve buna müteferrı evrak 135 kuruş muka· 

bilinde sose ~e köprüler reisliğinden alınabileceği gibi istiyenl~r 
bu şartnameleri Balrkesir Nafıa Müdürlüğline müracaat ederk go-
rebilirler. 

Muvakkat teminat (2025) liı"aclır. 
Eksiltmeye girmek istiyederit; resmi __ gazete_ni~ 32Q7. sayılı ~üs

hasında çıkan talimatnameye tevfık~n muteahhıtlık ehlıv:t v~_sıka· 
smı haiz olmalarr ve bizzat mühendıs .,ımadrklarr veya bır ınuhen· 
disle beraber bu işe girmedikleri takdirde asgari _on m~tre . açıklı • 
ğında hetonarme bir köprü yapmıs olduklarına daır vesıka ıbraz et· 
melcri lfizımdrr. 

T eklif mektuplarının 1 - 10 - 936 perşembe günü saat 15 e kadar 
Ankarada Sose ve :Köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (95.5) 

• 2--4364 

Sıhat ve İçtimai muavenet Vekalet i 

Anliara l\lcrl:cz Hıfzıssıhha 
l\11ücs ese i l\lüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Serum ve kimya şubelerine satın 
almaca!, alat kimya şubesinin muhammen bedeli 2850 lira, Serum 
şubesinin muhammen bedeli 4591 lira. 

lstiyenler şartname ve listesini müessese muhasip mutemedli-
ğinden alabilirler. 

2 - Ek::.iltme 3 - 10 - 936 gün cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Eksiltme .kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
4 - 1,,tekli eksiltmeye girebilmek için 558 lira 10 kuruş muvak

kat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi malzeme 
üzerine 100-00 liralık is yaptığına dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı saatten bir saat evvel mü
essese müdüriyetine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar en 
nihayt yazılı saatte gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyi
ce kapatılmıı:ı olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (9Z2) 2-4379 

Pazarlık suretiyle ek sil tme ilanı 

Nafia Vekaletinden: 
1 - İstekli çıkmamış olmasından dolayı ıhalesi yapılamryan 

22959 lira 69 kuruş keşif bedelli Ankara Jandarma mel:tebi arkası· 
na yapılacak olan müstakil jandarma tabunı yiyecek ve yem amba· 
rı, hayvan sulama yalağı, mutbah ve bulaşıl•hane inşaatı pazarlık 
suretiyle yeniden eksiltmeye çrkarılmıstır. 

2 - Bu ise aid evrak sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayrndırlık İşleri Genel Şartnamesi, 
D - lnsaata aid fenni şartname, 
E - Keşif cetveli, 
F · Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evraı<ı 115 kuruşbedel mukabilinde 

Yapı İşleri U. Müdürliiğıind"n atabilirler. 
3 - Eksiltme 29. 9. 936 s"'• ' in iicıaat 16 da Nafra Vekaleti Yapı 

İşleri Eksiltme Komisyonu r "resi nde va nılacaJ.. trr. 
4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklılerin li22 lira muvakkat 

temniat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıs yapı müteahhH!ik 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5 - Teklif zarfları yukarda 3 üncii maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz muka-
bilinde verilecektir. (891) 2-4367 

Aııkara Biriıı<~İ l\lıııtılca Taılu 
Sicil l\1Iuhaf ızlığındaıı: 

Ankaranın aşağı Öveç yatağı mevkiinde kain 4-4874 umum ve 95 
yeni kayıt numar~lı. ver~ice 3~8 ta.hr~rinde Kiremitçi Mahmut oğlu 
Hasan ve 9~8 tahrırınde ıse Kıremıtçı Mahmut vereseleri diye yazı
lı harap .bagı? tapuda k"".dı. bulunamadığından Kiremitçi Mahmut 
dede varıslerı tarafından ıntıkalen namlarına tescilini istemişlerdir. 
Sözü geçen y~rin mülkiye~.inin ~ahkik~ için 5 • 10 - 936 pazartesi 
saa~ 10 da yerıne me~ur gonderı_lecektır. Sözü geçen taşıtsız malda 
benım hakkıI?. va~ dıyenler ellerınd.e~i muteber belgeleriyle birlik
te Ankara Bırıncı Mıntaka Tapu Sıcıl MuhafızJı::Yına ve yahut ma· 
halline gönderilecek memura başvurmaları lüzu~u ilan olunur. 

(906) 2-4370 

Nafia Vel{alctinden: 
w 8 : ? - 9~6 tarihin~e kapalı zarf usuliyle munakasasının yapıla

cagı ılan edılen IrmaiC • Fılyos hattı üzerinde Germece Balıksrk 
K.:~adibi yolcu~ bin.alariyle ~mumi hela inş.:ıatina talip ;uhur etme~ 
~ıgındcn mezkur bınaların ınşaatı kapalı zarf usuliyle yeniden ınü. 
nakasaya konulmustur. 

• 1 - M~nakasa 2 - 10 - 936 tarihinde saat on heşte Vekalet De
mıryollar ınşaat dairesindek: arttırma, eksiltme ve ihale komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli 60 bin ve muvakkat teminatı 
4250 liradır. 

3 =-:-- ~ayındırlık Genel şartnamesi, çimento şartnamesi. vahidi 
ikryasıı fıa~ c~tvelı, p~~je ve pl~nlarla münakasa şartnamesi ve mu
kavele proıeı;ınden murekkep bır takım münakasa evrakı 300 kurus 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. , 

4 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler. 2490 numaralı eksiltme 
kanunu m~cibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
7.5. 936 tarıh ve 3297 numaralı resmi ceridede itan edilen talimatna
me mu~ibin~e Vekaletten almış oldukları müteahhitlik vesikasını 
ve teklıf zarflarını mezkur kanununun tarifatına uygun olarak ha· 
zırla":ara~ 2. 10. ~36 tarihinde saat on dörte kadar demiryollar inşa-

ULUS 

Avanos UraYından! . 
Şchire 2000 metre yukarda lıulunan su üzerine konulacak 55 bey· 

gir ku~etinde elektrik santralı ve şebekesi. plan. proje ve keşifna· 
mesinin yapılmasına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulml!ştur. 
İlan gününden itibaren 15 gün sonra ihale edilecek ve yapılan pro· 
jenin tasdikini müteakip bedeli ihale tediye olunacaktır. İsteklile
rin tekliflerini Avanos Urayına yollamaları ilan olunur. (921) 

2-4378 

Nafia Vekaletinden : 
17 Eylül 936 persembe günü ::.aat 10,30 da eksiltmesi yapılacağı 

ilan cclilen yedi parti kayın tı:aversden dördüncü, beşinci, altıncı ve 
yed inci partilere ait maktalar Ziraat Vekaletince değiştirdiğinden 
eksiltmeden kal<lırılmıştır. (896) 2-4345 

Aııl{ara Gazino l{ahve ve Sucular 
C:eıni yeti Başl\:anlığından : 

Cemivetin yıllık toplantısı 18.9.936 cuma günü saat 14 de yapıl~ 
ması ve bu topl •nt ı r\a heyeti idare azalarının yeniden se~ilmesi ka· 
rarlastırılrr.ış olduğundan ceınivete mensub bütün esnafın o gün ve 
saatte Hacıbayram caddesindeki Cemiyetler Binasına gelmeleri 
dilenir. 2-4339 

Taılu l(adastro Umııırii 

~lüdürliiO-ün<lf'n: 
" Trakya heyetkri için 3 adet Sanğe Takeometresi ile 4 adet 

gradlı Verniyeli Minkalenin 21 -9-936 pazartesi günü pazarlıkla iha
lesi yapılacaktır. lstiyenlerin mezklır günde saat 15 de pey ak~esiy. 
le birlikte Levazım Müdürlüğiine müracaatları. (806) 2-4336 

Anli.ara Beledi ye Reisliğinden : 
Otobüs idaresi için .50 lira ücretli, otomobil elektrikçisi alına-

caktı r. isteklilerin hemen müracaatı. (898) 2-4343 

Tolıum i~lulı istasyonu 
Direktörl~Oündeıı: 

İstasyonumuza aid bir çift öküz 18.9.936 günü saat onda Ankara 
Tohum Islah İstasyonu binasında toplanan artırma ve eksiltme ko· 
m isyonu tarafından pazarlıkla satılacaktır. Ö küzleri görmek isti
yenlerin her gün Tohum Islah istasyonuna, pazarlığa g ireceklerin 
de yukarda yazılı gün ve saatte komisyona baş vurmaları. (882) 

2-4313 

Nafıa Bak:anlı~ııdan: 
~ 

Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 ton 
kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartiyle kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 eylül 936 tarihine rastlıyan cuma gün ü s aat 15 de 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacakt ır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası v<:sikasr ve resmi gazete
nin 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimat nameye gö
re Nafia Bakanlığından alınmış Müteahhitlik vesikası ve 534 lira 
75 kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte 25 eylül 936 cuma gü
nü saat 14 e kadar malzeme müdiirlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ankarada 
Bakanlık malzeme müdürlüğünden alabilirler. (719) 2-4178 

Anl{ara '7aliliğindeıı : 
Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ve levazımı sai

re şa t n .. mesi mucibince açık eksiltmeye konulmustur. 
Tah11ıin edilen bedeli (2200 ) liradır. 
İhak 28 - ey liH - 936 pazartesi günü saat 16 da vilayet daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
Talipler 165 liralık muvakkat teminat itasına mecburdur. 
İsteklilerin ih~le günü daimi encümene gelmeleri şartnamesini 

gönnek istiyenlerin hususi muhasebe müclüıHigüne müracaatları 
ilan olunur. (864) 2-4308 

Ank.ara Valiliğinden : 
Hususi idareye ait Neactibey caddesinde 15-16 numaralr mağa· 

zanın mayıs 937 sonuna kadar ıcarına ilan edilen müddet zarfında 
~alip çıkmadığından pazarlıkla çıkacak talibine ihale edilmek üzere 
thale müddeti 3-9-936 tarihinden itibaren bir ay müddetle uzatılmıştır 

Senelik icarı 1800 liradır. 
Pazarlığa girmek için 135 liralık muvakkat teminat itası mec· 

buridir. 
İstekliler her pazartesi ve persebe günleri saat onaltıda vilayet 

daimi encümenine şeraiti anlamak isteyenlerin hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (797) 2-4218 

Anliara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi 634 liradan ibaret bulunan Mimarkemal okulu bi

nasının tamir işi bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
İsteklilerin şartnamesinde ve artırma, eksiltme kanununda ya

zılı vesaikle birlikte her pazartesi, perşembe, günleri saat 16 da 
daimi encümene müracaatları (873) 2-4295 

Ankara Elelctr i]{ ~e Havagazı 

Şirl{etlcri l\lüdiirlüğüııden · 
Sirlcetimiz saat şubesi montörü B. Abdullahın şirketimiz

le hiç bir aliikası kalmadığını sayın mütşerilerimize bildiririz. 
2-4384 

at daıresıne tevdı etmeleri lazımdır. (875) 2-4365 
a:ı: !IxixiıCxixixixixixixixixix1x1xixixixJ:r1"f :ı: :ı: ;rl 

Ankara Valiliğinden : 
Hususi idareye aıt Necati bey caddesinde ıs No. lu mağzanın 

mayıs 9~9 sonuna kadar icarma ilan edilen müddet zarfında talip 
çıkmadıgından pazarlıkla çıkacak talibine ihale edilmek üzere iha. 
le mü~deti 3-.9-936 ta~i?inden itibaren bir ay uzatılmı tır. 

Bır senelık bedelı ıcraı 2010 liradır, lsteliler 427 lira 20 kuruş
luk muvakkat teminat itasna mecburdur. 

İstc.klilerin her pazartesi ve perşembe günleri saat onaltıda vila- \ 
yet ~~ı~i .~n~limenine şeraiti anlamak isteyenlerin hususi muhase
ı.e mudurlufunc müracaatları ilan olunur. (794) 2-4219 

Türkiye Ziraat Bankası 
l\tlerl{ez l\lüdürl~Oünden: 
20.9.936 günii saat 14 de aleni müzavede suretivle kirava 

verilecek olan Lozan Palas Oteli ile Burla biraderlerin işgal el' 
tiği bina için, taliblilerin 1250.- liralık muvakkat teminat ak~ 
çe si ile müracaat etmeleri ilan olunur. -4387. 

Çanakkale Jandarma ~e 
· oıı Satınalma l(oınısy 

Tahmini Muvakkat 
bedel temin at ihale g_iın-~ 

C. . K ıeınecı 
ınsi Kılo L. K. L. · 

9 1
936 

Ekmel:- 61~133 93538 63 5926 93 ıs. · 
lik un 936 ,,,, 
Sığıt eti 128661 28305 42 2212 91 29-9·d

1 - •o 
. n arP-

ı -- Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10 sayılı Ja itall· 
tanl"sir.in 1. eylül. 1936 günlemecinden 937. :ın bİ ~ 
ihtiyaçları olan yukarda yazılı 2 kalem erzadartn• o 
len günleme~ gün ve saatlerde 9. sayılı Jan ur. 
salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılaca\ 30 ı• 

2 - Teminat mektupları ihale günü saat 1 
· 

na teslim edilmiş olacaktır. rııeıi 4 
3 S 

v • • 0 şartna - ıgır etı sartnamesı parasız, u 1' 
mukabili.ıde Çanakkalede jand;ırma satın. al~~ı bC ;.111 

lecektir. İstekliler kanunun istediği vesıka ~p·~ 
durmaları şarttır. ( 1092) 

Ankara ' ' aliliğiııden : d 

K ··1 .. b k 1 v E v f u··zcsi bahçe ' u tur a an rgının tnogra ya m 15 de ~ 

çatı tamiratr 17.9.936 pcışemlıe günii sa~t nda aÇ~ 
Nafıa müdürlüğü odasında toplanan karrıısY0 

retiyle ihale edilecektir. . et tir· 
Keşif bedeli( 701) lira (72) kuruştan ıbar ştor· , 
Teminatı muvakkatesi (52) lira (63) kor;ası "e_ ....... -.. 
İstekliler teminat makbuzlarile ticare! ~ yaırl1 

mede yazılı diğer bilgilerle birlikte aşagı a 
Nafıa komisyonuna gelmeleri. .. 

11 
"j)aytt 

Keşif ve şartnameleri görmek için her gu 2 
lüğüne müracaatları. (715) 

Yüksek Ziraat :Enst 
RektörlüğündeJl 

··n zira't, · " ünO ı .. dl 
Bu vıl Ankara Yüksek Ziraat Enstıtus ·ne ~~-• .. ltesı 

kültelerine kız ve erkek ve O rman Faku a1ıt1 , 
sız yatılı, paralı yatılı leyli ve yatısız talebe reklidif• 
yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak 1:aııalo 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek (Sak'l ·'itf' 
veya lise olgunluk diplomasını almış olı:nak 1 r ııı•tl mı§ veya olgunluk diplomasını almamış olana 
ve türk tabiiyetinde bulunmak laz ımdır. . dell 

2 - İstanbul Üniversitesinin Fen Fakülte9~fa~ 
olanlar orada okudukları sömestrelerden, ıııu" fa~ 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orııı~~tteıilll 
sömestrelerine alınırlar. Ancak Baytar Faku kUııJll 
fakültenin birinci ve ikinci sömestrelerinde/ kiilt;.ııt' 
sine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat a ft 
Ziraat stajını yapmaları gereklidir. d 0 at'~ 

3 - Enstitüye girecek t alebenin yaşı 17 e ı,ağl• 
karı olmaz. Nihari talebe yüksek yaş ka~dın•uııudl. ':ltd 

4 - Parasız yatılı t alebeden ertiklerıııin tete~~ 
den kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tanı 
evi kurulunun raporu lazımdır. , • yeof 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay ıç~"frinill 
sağlamlık muayenesinden geçirilerek ertık e ·ıudell 
diği beden kabiliyetini göstermiyenlerin En5~ara'ci' el 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe An staj ısıil~ 
liğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar: B~kte p•'r"· 
beye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çıftlı .. ce .. " 
(Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstıtU 
dirde kendilerine bu 30 lira verilemez). kurna de 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya 0 0ırna1' 
sonradan meydana gelen mücbir haller dışında 'le'f• ~ 
liğinden stajını veya okumasını bırakanlardan .. di'ltc,' 
çıkarılanlardan hükümetçe yapılan masraflar~·~li bit 
da verilecek nümuneye göre Noterlikten tas 

1 

alınır, asıl• al 
8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda lardan 1,ır 

nufus kağıdını, aşı kağıdınr, polis veya ~.raY.. 0tdıJ~1'! 
gidim kağıdını, Orta mektep ve liselerde gorıtı1°~8ı:ıl~ 1~ ]er hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek ef i}e bir 
ları pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğra ı urur1•~ 
Ankara'da Yüksek Enstitü Rektörlüğüne Ba~"tedild, 
lekçelerinde hangi fakülteye kayıt olunmak '~·r sıııJ 
lidirler. Aksi takdirde dilekçeleri hakkında 1 ol-
maz. ..,ış 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pu!l~nf eıer ıt 
maddede yazılı kağıtların ilişik olmadığı dıl:~at:· dl' 
lır ve bunlar hakkında hiç bir muamele yapı arası" cJ 

10 - Vaktinde tam kağıtlarile başvuranlar dilece1' 
veya iyi dereceli olanlar tercih edilir. Kabol e'Jirıer tf 
ma derecesine ve başvurma tarihlerine göre seÇ'rn• gli 
dığı takdirde orta dereceliler de başvurına sıra~idirıer~ 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul gönder~e uııil~~""' 
12 - Başvurma zamanı ağustosun birincı g ald Dl"' 

tuzuncu günü akşamına kadardır, Bundan son
2
r 3147 

bul edilmez. (2) -
----.-.-------~ 

l\la1ive Vel{aletiıulcn : ,,, 
,,. ·ıeti bill 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Adliye Veka 
larmın tamiri.) 

Keşif bedeli 4669 lira 9 kuruştur. dır: 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlar 
a) Eksiltme sartnamesi 
b) Fenni şartname 
c) Tamirat projesi _. 
d) Keşif cetveli . 1'" 
e) Mukavele p ro1esi ıı:ııalc iç'" 
İsteyenler bu evrakı görmek ve izahat 8 b;ıırlef t ı5 6' 

!eti, Milli emlak müdürlüğne muracaat ede. nii sJ1 

3 - Eksiltme 24 eylül 1936 perşembe g~tır· ıct'' 
vekaleti Milli emlak müdürlügünde yapılaca pııııcıı 

1 
rf 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretiyle Y~n 3SO ı 
5 - Eksiltmeye girebilmek için istekıilerı ~~ 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. . i yııP'' 11 ol 
6 - Eksiltmeye gireceklerin bu gibi .ışlcr,,ıı• Jı• 

fia müdürlüğünden verilmiş ehliyet vesıkalıı 4zZO 
mesi lazımdır. (795) ı-

« Osm an) ı Banka~ındaıı » ~ 
eııide" cıet1 ı-·-·'"" 

"16-9-1936 çarşamba gününden itibareıı ;.,t 14 
"Bankamız gişelerinin saat 10 dan 12 ye ve ,, 
"dar, muamelata as;xk bulunacağı ilan olunur· 



J 6 E Yl..Ü L 1936 ÇARŞAMBA 
ULUS SAYFA 7 

' 

1': NKARA LEVAZIM AM1RL1G1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 1 D. O. YOLLARJ VE LlMANLARI UMUM 

MUOURLOGU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 
lLAN 

ı 11 ASKERi FABKIKAl.. K urv1U1\1 1\ UUU1 1 1u 
SA."l iN ALMA KO O U lLA LAl l 

20 TON AYNA DEM1R1 

İLAN 
• . • 650 ton kok komurü k palı zarf-

ı E k . h'r .,3rnızonu ıçın k • 
- s ı e ı ., 6 d E k'ı:.ehir asken satın alma omı yo· 

la 28-9·936 gunu aat 1 a 5 1
:r 

nunda ahnaca.ktır. . 8200 liradır. muvakkat teminalı 13.65 liradır 
2 - Tahmın bedeh 1 . d 1 muhasebe veznclerıne veya 
3 - Teminatlar \iaktın e\~vvlc veya banka mektubları ka· 

malsandıklarına yaurılıı;.~k ~~tu;l~~~m içer ine konması ve te.k
nununa uygun olan tek ı ~ . ir Po ta ve Telgraf ayarı ıle 
lif mcktublarının ıhale gunu ~s~~ş:1~r.ına verilmesi ve 2490 sayıl. 

aat onbc"-c kadar koınısyon ş . ı; 
• :r d komısyona ıbrazı arttır. 9 

V<!sıkııl:ırm luzumun k . da gcrülur. (828) 2 -424 
4 - Şa: tnanıc her gun omısyon 

B1L1T 
merkezındeki kıtaaunın ıenelık 392 ton 

ı _ Tumenın Mat ı.a 
un munakas:ıya konulmuıtur. k b'l' de Maniıada tilmen aaun al· 

2 - Şartname t 255 kuruş mu a ı ın 
ma komısyonundan alınabıhr. be günll saat onda Manisada as· 

3 - İhalesi 17 e~·IUI 936 daerı:"ı'ıacaktır. Eksiltme k palı zarf U· 
k<:ri satın alma komısyonun y p 

ımliylcdir. b her kilosunun muhammen fiatı on uç kuruş· 
4 - 392 ton un~n t e 3798 liradır. lııtekliler ticaret odasında mu· 

tur. Muvakkat temına .ı . . z etmeleri lhımdır. 
kayyet o1cluklnrına dn~r vesık~~bra ·ı birlikte teklif mektuplarını 

5 - Muvakkat temınat mıı uzu ı e aşağı bir aaat evvel 
miınnkasanın yapılacağı 

1
belli kcı:i:yeo~:~!e~e~ceklerdir. (694) 

Manıııada askeri satın a ma o 2--4071 

Bll..11' . 

1 _ 2o MU tahkem tüm ihtiyacı açın kapalı zarfla 106400 kılo no· 

hut nlınncaktır. . · 'l · · T 
2 _ Nohudun beher kilosuna 10 kuru fıat bıçı mıJtır. utan 

10640 liradır. ı 
3 _ thale i 28-9-936 pazartesir,ünu saat on beşte tümen &atın a • 

ma komisyonu binasında yapılacaktır. . • 
4 - 1 teklilerin ihaleden bir saat evvel temına~ akç.eler! olan 7.98 

lira ve ihale kanununun 2. 3. Uncu maddelerindekı vcsıka ılc komıı· 
. • (801) 2--4330 yona murncant etmelerı. 

f LAN 

1 _ 2o. MUatahkem tüm ihtiyacı için kapalı zarfla 109200 kilo 

bulJ?ur s.Btırl atınacabk/tı~; kilosun• JJ kuruş SO santim lı'at birilmiş· 
2 - u gurıın c 

t ' r Tutan 14742 lircıdır. kk 1 1 

3 
_ İhalesi 24·9-936 per. embe günU saat onbcşte çana a e 

· ima komisyonu bınasında yapılacaktır. 
tümen sajın ~l'lt:dr. ihaleden bir saat evvel teminat akçaluı olan 

4
1
-:- st~ha;e kanununun 2,3 üncü maddelerindeki vcsıka ile lıo· 

ı 106 ıra ve ı (796) 2--4221 
misyona mUıacaatları tLAN 

G · dahılindeki kıta ve mlicsıese. erlerinin ihtiyacına 
u~f;d°ilmer~~:;re 57000 kilo kuru soğan 28 .,ylu~ 936 tarihine mUsa· 

· Unli aaat onbc~te açık eksUtme ıle alınacaktır. 
m" ~ıu:ar~~:a~ 2850 lira olup tt'minat1 muvakkatesi 2J3 lira 75 

"' ur ı t khle.rin teminatı muvakkate makbuzları ile belli gUn 
3 - As ekara l•vuım ami.ıligi •atın alma komısyonuna geleme· • e saatte n .. 

Jcrt
4 

_ Şartname mezkQr komisyonda her gUn paraıız eorUIUr. 
(829) 2-4250 

t LAN 
ı - 20 tüm ihtiy cı için kapalı zarfla 100400 ıkilo f sulya satın 

alınacaktır. • • . 
2 - Fa ulyanın beher kilosuna 12 kuru SO ntim fi t bıçılmı • 

tir. Tutarı 13300 Hradır. 
3 _ !halesi 30. 9 • 936 çar amba gUnU saat on bette Çanakkale 

tUnı~n satın alma komisyonu binasında yapılacaktır. 
4 _ hteklilerin ihaleden bir saat evvel te~inat .akçe.lerl. olan 

998 lira ve ıhale kanununun 2. 3. Uncu maddlecrındekı vesıka ıle ko· 
mı yona muraca t etmeleri (800) 2--4363 

1 LAN 
ı - 20 tüm ihtiyacı için kapalı zarfla 61500 kilo pirinç satın 

alınacaktır. . b' ·1 • t' Tutarı 
2 - Pirincin beher kilosuna 25 kuru fıat ıçı mı ır. 

153~5 lirj~~~~si 4-10·936 çar amba giınü saat 15 de Çanakkale tümen 
.atın alma komisyonu binasında yapılacaktır. , 

4 _ lstcklilerin ihaleden bir saat evvel teminat a~çele~ı ol~ 
'1154 lira ve ihale kanununun 2. 3. üncil maddelcrindekı vesıka ıle 
komisyona mlıracaat etmeleri. (799) 2--4362 

1 L A N 
Kor ve ta} yare h yvanatmın ihtiyacı içln 550 bin kilo arpanın 

kan lı ı.arf u ulü ile talibi çıkmadıgından pazarlıkla 18-9-936 cuma 
gunU at onda yapılacaktır. Muhammen bedeli 17875 lira muvak • 
kat teminatı 1341 liradır. hteklilerin teminatları ile birlikte: ve tc· 
raiti öğrenmek i tivenlerin mesai vektinde Diyarbekir satın alma 
komi yonuna gelmeleri. (923) 2--4385 

lıılıi ar]ar mum tüdürlüğünd n: 
ı _Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruı muham· 

men ke if bedelli Paşabahçe fabrika11nda ya}l11acak betonarme iıke· 
§ • ti kapalı z.ari usuliyle ekStltmeye konulmuıtur. 

le v; rıh~~~.:~~: 26 X/1936 tarii\inc rastlaya cumartt'sİ gün~ 18• 

at 11 de ~nbata ela levazım ve mübayaat ubeı!ndeki alım lcomısyo· 
mında yapılacaktır. . 

Muvakkat teminat (3437) lıradır. , ! = 1stcklılcrin, eksıltmeye gire?ilmt'_leri içilin kıhalte fg~~U:,.~~.~~ 
'nhi lar umum mudürlu Hl m s ıra a 

az i
0
ki gu~ evvel ı d' ~ ibi rıhtım ve köpru itlerini muvaffakiyetlc 

bcsıne muracaa~ e ıp. ul g b az ederek ayrıca veaika almaları lll· 
yaptıklnrınıı daır vesıka arını 1 r 

rımclır. . • rtname ve projeler 229 kurut mukabilinde Ka-
5 - Bu ıte aıd şa at ubesinden her gun alınablhr 

bata~a levazım ve mub~ya lı r ihale gunU en t'Ç aa t tam ona ka 
6 - Teklife ald kapa 1 ~[ makbuz muk de venlmiş ol· 

dar adı geçen komısyon reıs ıgıne 2--4298 
malıdır. (1149) -
P. l". 'I,: Binalar veLcvazıııı lüdür · 
]ü~rıdf•J) : 

luzum hasıl otar. on bin kilo Nıtadır açık 
ı - Satın alınmasına 

cksiltmye konulmuştur. . ve muvakkat teminatı d 
2 - Nı aclırın muhammen bedelı 2500 

188 liradır. • . uat 15 d ı6nkarada P. T. 
3 - Ek iltme 20-10-936 tar1 ıhınd~ ~hm ve s tım Komisyonun 

T. Umum Mudurluğunde top an c 
da y pıt caktır. 'd miz: veznesine teslin1 ve atacak 

4 - Talipler teminatlarını ı ar~ ternina mektubu veya rtn 
larr m kbuz veyn kanunen mutebe kO komisyona müracaat eo • 
rnede yazılı belı;elcrle beraber mez r 1 
ceklerdir. un MUdUrlü Qnden ve latan· 

S - Şartnam ler Anka~da ~vaz en arattı: olarak ver:Uectk· 
bu1da Levazım Ayniyat MUdürlüfUnd > P 2_..143 
tir. (744 

Muhammen bedeli 90000 lıra ol n 50000 kg. kulçe kalay 27·1~· 
1936 b günu saat lS,30 da kapalı zarf usulu ıle Ankarada ıd. re uı· 
nasında tın alınacaktır. , 

Bu i e girmek isteyenlerin 5750 liralık ~uvakkat tcmınat ıle ka· 
tayin etti ı vesıkalan resmi gazetenın 7-5·1936 G. 3297 No. 

nunun • · · d ı · Ju nushasmda intışar etmiş olan talımatnamc daırcsın. e a ınm.ı .v~ ı· 
ka ve tekliflerini yni gUn 6aat 14.30 a kadar komıı;yon reıslı ıne 
vermeleri lilzımdır. . 

Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde a· 
tılm:ıkt.adır. (253) 2--4280 

ti.AN . . 
Muhammen bedeli (1579,88) bin beş yliz yetmı§ dokuz lıra sek: 

sen sekiz kuruş olan muhtelif r.ımp:ıra ta1ları 26·10.1936 ~azartesı 
günü s at 15-30 da kapalı zarf usulu ile Ankarada İdare bına ında 
satın alınacaktır. • • 

Bu · e girmek i ti yenlerin (118,49) yuz: on se~ız h~a. kırk, do
kuz kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayın ~ttı ' 1 vesı~al~
rı, resmi gazetenin 7·5·1936 giln ve 3297 numaralı .nüsha ınd~ ınt~

r etmiş olan talimatname dairesinde alınını . v~ ~ka ve teklıf~en• 
ni aynı giln at 14,30 a kadar Komi yon Reııılı •ınc vermelen 1 -
zımdır. • 

Şartnameler par sız olarak Ankarada Malzeme Daırcalnden, 
Haydarpaşad Tesellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(854) 2-4282 
İLAN . , 

Eskişehir ntclyesl için aşağıda &< n'at, deerce ~c ilcrctlerı yazı· 
lı 21 i çi mlisab:ıka ile alınacaktır. İmtihan; Eskışehirde yapılaca
ğından isteklilerin yol masrafları kendilerine ait ol.mak il.zere, hü • 
nühal 'itli •ıdı, aıkerlik ve nufuz hüviyet cüzdanlarırtc Mıllet. me~
tebi şahadetnamelerini ve ıon çalı tıklan yeri.ere aıt bonservı lerı-
ni alarak Eskişehir atelyesi müdurlu •üne müncaatları, , 
Adet Derecesi Sanatı Ucretı 

ı t kinci sınıf usta Ka:ı:ancı 90 Lira 
ı Birinci sınıf iıçi ., 77 .. 
2 ,. •• .. Tesviyeci 77 ,. 
8 İkinci .. .. S9 .. 
4 Birinci ., ., Tornacı 77 " 
S 1 lcinci • ., ,, S9 ,, 

(767) 2--4181 

11.AN 
Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton suni portlant çimen

tosu 1-10-936 perşembe günli saat ıs 30 da kapalı zarf uıulü ile An. 
karada idare binnııında aatın alınacaktır. , 

Bu i§C girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kuruııluk m~vııkkat temı
nat ile kanunun tayin ettigi veaikaları. rcsmt g ~etenın 7 • ~ • 936 
G. 3297 No. lu nlishasında inti ar etmiş olan tnlımatname dıııre ~n· 
de alınmış vesika ve tt'kliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komıs· 
yon Rt'iılifine vermeleri llznndır. , 

Şartnameler 145 kurup Ankara ve Haydarpata vernclcrınde U• 

tılmaktadır. (890) 2--4366 

1 ANKARA BELEDiYE REJSLICI iLANLA-=--! 
11..AN 

ı - Su i,teri için alınacak Santrifuj tutlmba ve akaamma istekli 
çıkmadı ından elcaıltmeai on gün uutılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli (1150) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (86,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i tiyenlcr her gün >•azı i lt'rl kalemi

ne ve i teklilerin de 25. eyliil • 936 cuma gunU saat on buçukta De· 
lc:diyc EncUmenine mUracaatları. (929) 2-4386 

Karacal)ev llara ı 
J)irektör·lüğüntl<11n: 

ı - Eksiltmeye: konulan i• (Çöreklide ikinci inek aharının y e· 
niden inşası) Ketif bedeli (21689) lira (14) kuru tur. 

2 - Bu i e aid prtnamekr ve evrak tunlardır: 
~ - Ek ıltme artname11 
'i - Mukavele proje i 
.; - N fın i len t'r iti umumiyeai 
O - Fenni prtname 
E - Plinlar 
htiyenler bu evrakı panarz olarak Karacabey Harası MUdilrlU

ğUnden alabilirlt'r. 
3 _ Eksiltme 25 eyJUI 936 cuma gUnU saat on altıda Bursa Bay

tar Müdurlüğünde yapılacaktır. , 
4 _ Ek iltme kapalı urf usulıyle )'apılacaktır. 
s _Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1627) lira teminat 

vermesi, qa •ıdaki vesikaları haiz olup gôatermesi lazımdır. 
Eksiltmeye en az bir parçada yilzbin liralık birinci nevi bina 

yapmıı olduğuna dair Nafıa MüdUrlU •Unden vcaika alanlar girebl· 
leceklcrdir. 

6 - Teklif mektuplan yukarda UçUncU maddede yazılr aaatten 
bir sa.at evvel Bursa baytar mUdU.r~UğUne getirilerek eksiltme lco· 
misyon reisli ine makb~z munbılınde verilect'ktir. Posta ile gön
derilecek mektupların nıhayet U~UncU maddede. yazılı aaaate kadar 
gelmif olması ve dıt zarfın Uzerı mü~Ur mumu ile iyice kapatılmıı 
olması Jizımdır. Posta ile olacalı: gccıkmeler kabul edilmez. İstek· 
lilerin teraiti anlamak Üzt're İstanbul, Bursa Baytar MüdürlUkleri 
ile Hara MUdUrlil Une mUracaatları ve: 2490 numaralı kanunun ta
rifatı dahilinde eksiltmeye ittirak e}'.lemeJcri llnn olunur. 

(982) 2--4196 

Ankara al iJiğin d ıı : 
Ankara Sanat okulu için alınacak mallt'me 17.9.936 pcr embc gU

nü saat ıs de vilayet binasında nafıa rnudurlu U od aında ihalesi 
yapılmak uzere açık eksıltmcyc konulMU§tur. 

Kctif bedeli 2714 lir dır. 
Muvakkat teminatı 203 lira SS kııru tur. 
hteklılerin muvakkat tt'minatları ve ticart't odası ve ikası ve: 

rtnamede yazılı dı er bilgılerle bi~lıkte yukarda yazılı gUn ve aa-
atte ıltmc kom s onuna gelmelera 

u i ait keı f evr kını or.tıek ıçin nafıa mUdurlUğUne mUra· 
c atları. (716) 2-4083 

Kar Tnfia 1üdiir)ü ;'füııd ~ıı : 
1 - l dırda muhacir ısk nı için Y ıııl c k ol n ve bcherı 591.23 

liralı 236 adet evin 139 530,28 hralık keıif Uzerinc: in 11 pazarlık 
ıuretıyle ckaıltmeye konulmuınır. 

2 - P rhk 21.9.930 t nhlne mü&adır pazartesi gUnU snnt 14 de 
Kars Nafıa Mudurlu Unde topl ne k ol n komisyonca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temınat 10464,77 lı adır. 

4 - Şartnameler, pi n ve k ııf 6.97 lira mukabilinde Karı Nafıa 
mUdurlü Unden alınabılır. Bu hu uıta taf ılit almak istiyc:nlt'r İltan• 
bul. Ankara, İzmir vılayetleri Nafıa mUdurlüklerinde m vcut musad· 
dak evrakı eörcbılırler. htekhler muvakkat tcminatlannı Nafıa Ve· 
klletince muaaddalı: chliyetnameleri ve mali iktidanna dair veaaıld 
hahmit olarak bu cUnde pazarhfa iıtiralc etmek üzere mUracaatlan 
ilin olunur. (1047) 2-4240 

25 TON DÖKÜMHANE DEM1Rl 
30 TON LÜKSl!:MBURG lH. .. ıll<t 

5 TO TEMPER HAM UE V111 İ 
10 'l'ON BEYAZ HAM DEM1H 
31 TONFERRO S1L1SYUM 
75 TON FERRO MANGAN 

1,5 TON NIKhL 
Tahmn edilen bedeli (18250) hre olan yukarda mikdarı ve 

cinsi yazılı malzeme a keri fabriknlnr unıu n ımidürlUgu satın alma 
komisyonunca 2.11.1936 t rihinde pazartesi glinü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edıleccktir. Şartname parnsııı: olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat ol n (1368) lira (US) kuruşu havi 
teklif mektuplarını meı.kGr günde saat 14 c kadar komisyona nr
meleri ve kendilerinin de 2490 numnrnh kanunun 2 ve 3 maddelerin.. 
deki vesaiklc mezkQr gun ve s ntte komi yona milracaatları. (&21) 

2--4331 

35 TON MÜKl:J.J.ES SODA 
Tahmin edilen bedeli (5600) lira olan u'karda mikdarı ve cin.ı 

yazılı malume Askeri Fabrikalar Umum Mudurlüğu Satın Atma 
Komisvonunca S. 10 - 936 tarihinde paıarteai günU saat 15 te kapa
lı znrf ile ihale edilecektir. Şartname para u: olarak lı:omisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminnt olan (420) lirayı havi tc~lir 
mektuplarını meıkOr günde s.ı:ıt 14 e kadar komisyona vermelcrı ve 
'kendilerinin de 2490 mımarnlı knnunun 2 ve 3 maddclerinde'ki vesa· 
ikle meı.kOr gün ve saatte komisyona miiracaatlım f gQQ\ 7.--43t\İ 

28 TON KFNDlR 1Pt 
Tahmin edilen bedeli (11200) lira olan yukarda mikdarı •e cin• 

ıi yazılı malzeme Askeri J.'abrikalar Umum MUdiırJiıfil Satın Al • 
ma Komisyonunca 2-10-936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. T allplerin muvalr• 
kat teminat olan (840) lirayı havi teklif mektupların ı mczkOr P.Un• 
de saat 14 e kadar komiayona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddeJerindekl veuikle meı.kOr glln ve 
saatte komisyona müracaatları. (900) 2--4369 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 
)ATIN ALMA KOMISYQN11 h ~ 11.fT A ~l 

B 2 L 1 T 
ı - Muhtelif mastar ve kontrol aletleri pazarlıkla eksiltmeye 

konmuıtur. 
2 - Hepsinin biçilen ederi 4000 lira olup ilk inanç paruı 300 

liradır. 
3 - İhalesi 29·9.936 aalı günU aaat 11 dedir. 
4 - Pazarlı a gıl'Cceklcrin 2490 sayılı kanunun 2,3 Uncii ınact. 

delerindeki oılgilerıyle ihale ıiln ve ıutinde M. M. V. satın alma 
komısyonuna vumaları. (808) 2-4244 

BlL ! T 
Temel ıuyu atılması: M. M. V. Binasının tcmeııerande çahn au

yun drinajla defi tertibatının yapılmaaı pnarlıfa konmuttur. Ke•if 
tutarı: 659 Hra 10 kuru,tur. KeıJİf, proje ve tartnameai paraalyle 
intaat ıubesinden ahnac ktır. İhalesi: 21·9·936 pazarteai gilnO aaat 
on beştedir. tik teminatı: 49 lira 43 kuruıtur. Pazarlı fa ıireceklec 
2490 s.ıvılı kanunun 2, 3 Uncil maddelerinde iıtenen belgeler ile 
ehliyet .. ilıaJarını pazarlık gun vaktında M. M. V. Satın alına ko-
mi yonuna alıp gelsinler. (917) 2-4375 

UtLtT 
Tavan yapası: A kcri fırına pazarlıkla tavan yaptırılacaktır1 

Ke if tutarı: 997 lira 45 kuruştur. Keşif komi yonumuıda görüle
bilir. İhalesi: 22·9-936 aalı v.iinU saat on birdedir. Pazarlığını gire:• 
cekler s:ün ve vaktinde M.M.V. Satın alma komiıyonuna 1elalnle11ı 

(919) 2-4377 
BİJ~IT 

~inlco iti tamirat: M. M. V. Bin sında pazarlıkla çinko lfl taml 
tat yaptırılacaktır. Keıif tutarı: 99 lira 25 kuruıtur .Ketif ve itin 
yerini gormck için her ciın komisyonumuza müracaat tdilcbilir4 
Pazarlı 11: 21-9-936 paıartcsi glinli sn:ı.t on birde yapılacaktır. Bunuft 
için gun ve saatında M. M. V. S tın alma komisyonuna kteklilu 
clıinler. (918) 2--4376 

rfa Giimrük Muhafaza ikinci 
Tabur Satıııalma omi yonundan 

Muhammen Muvakkat 
Mikdarı Bedeli Teminatı lhaclnin 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. Glinil Tarihi saati Şek• 
Cuma 25-9-936 ıo llapH Bu •day unu 219760 21564 00 1617 30 ... 

Odun 843935 19470 00 1460 00 Cuma 2.S-9-936 16 • • 
1 - Urfa gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimcih erat ve 

hayvanatı ihtiyacı için mukaveleye bağlanacak olan yukarda clna 
ve miktnrlarile ihalenin gun ve uatlui ve eksiltmenin tekilleri y .. 
zıh iki kalem madde ekaıltmeyc: çıkarılmı,ar. 

2 - Taliplerin prtname ve: evsnfını görmek ü:ı:erc lııer zamma ta 
bur karargihrnda aatınalma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye ittirak edecek olanların Ticaret oduındaD ka
yıtlı olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve muayyen uatindea 
bir aaat önce teklif mektuplaıının ve teminat makuuzlarınm Y'e)'
banka mektuplarının makbuz mukabi1inde komisyona vermlt bu· 
lunmaları. 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 saydı b· 
nuna göre olması. 

5 - Şartnameleri komisyondan para11z olarak alınabileceil llln 
olunur. ( 1108) 2--4272 

D. Demiryolları Adana t etmesinden : 
İşlctmemi:ı: mmtaknsında ata ıda mevki, mikdnr, muhammen 

bedel ve te Hm mUddetı ile muvakkat teminatı yazılı üç mahalde 
bal t ihz:nr ve teslimi k. palı zarf usulile ve ayrı ayrı olmak Uscre 
ek İltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 eylOl 936 cuma gUnU uat ıc 
da Adannda !9letme mUdUrlU •Undc ynpılacaktır. Şartname we mu· 
kavelennme projesi parasız ol rnk Ankara, Hnydnrpap ve Adana 
lgletme mUdilrlükleri yol baş mUfctti liklerindt'n ve Konyacla ıube 
§Cflİ •inden alın bilir. lııteklilcrin 2490 No: lu A.Ekıiltme ve lluıle 
kanunu mucibince ve fartnamede yazılı vuaik ve İdarc:mis veanc· 
]erine yatırılmış muvakknt teminat makbuzu veya brnt'li prtna· 
mclerdc ili k formUldc b nka teminat mektubu ve fiat tekliflerini 
havi r:arflnrını Uzcrlerinde h ngi mahaldeki balnıt için oldufu y • 
zılmak uretiyle eksiltme aaatından bir 11 at evvel makbuz mukabı 

linde Adanada lvletmc mUdUrlu üne vcnnı olmaları ve mektup 
aahiblerlnln de ek iltme aaatrnda hazır bulunm tan. (745) 
Mevkıi K. M. Bt'her M. 3 Müddeti Mıkdarı Muvakkat 

Sarayönü 
Hacı kırı 
Ceyhan 

Muhammen bedel tmıinat 
350-359. B. 85 K. 4 A 5000 SlL7.5 
307-311. B. 95 ,, 5 , 6000 4JUS 
412 120 .. 6 " 8000 72t'M> 

2--4167 



.~AYFA ~ ULUS 

Plan Kopyaları 50 Kuruşa · Halil Naci Mıhcıoğlu 
---------~~----~~~~~!!!!!!!!!!!!~~---~~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 

Tel. 1230 17 Ağustosdan itibaren Metro karc~i 

Şehir Bahçesi Sinemasında Lümhuriyet Merkez Bankasının 

Bu aktam saat 9.15 de 

NINON 
Jean Kiepura 

-M. M. V. den: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye okulu İn· 

gilizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullarda 
öğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
iki İngilizce bir Almanca, üç Fransızca öğretmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenliklerin ücreti ders saatı başına 4 ila 5 liradır. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin 'iploma ve bonservi:; ve nu

fus kağıdı: askerlik vesikası: üçer fotoğrafı ve bulundukları me
muriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankarada M. 
M. V. ne 1stanbulda Pangaltıda Harbiye okulu K. müracaatları ve 
sarih adres yazmaları la?.ımdır. Müracaatlar en geç 20 eylıll 936 ya 
kadar yapılmalrdır. (561) 2-3882 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlüğü 

k'ıta erleri için aşağıda yazılı giyecek açık eksiltme ile satın alma
~aktır. 

2- Şeraiti anlamak için hergün ve eksiltmeye gireceklerin de 
yazdı gün ve saatlerde muvakkat teminat makbuzlarile Cebecide 
Harita Gn . Drk. lüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Muhammen 
ıbedcli Muvakkat T. 
_Lira Cinsi Mikdarı Lira krş. Eksiltme tarihi günü saat 
1680 Kaput 210 adet 121 00 28.9.936 pazartesi 10 
975 Çamaşır 650 takım 73 00 28.9.936 ,, 11 

3930 Potin 786 çift 294 75 28.9.936 .. 14 
475 Çorap 1900 çift 35 63 28.9.936 ,. 15 

Aktif 

Kasa: 
Altın safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhaumcı·: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 

17.082,698 

Altın safi kilogram 4.398,244 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 

A· 
Deruhte edilen evrakı 
naktiye karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiasedarlar: 
Muhtelif: 

12 Eylül 1936 Vaziyeti 

URA 
24.028.181,35 
11.846.662,-

885.339,39 

1.023.034,03 

S.186.482,30 

410.099,79 

9.618.550,26 l 
158. 748.563,-

12.064.6 ı 1 .-

2.179.250,-
16.852.380, 18 

34. 110.303,05 
4.173.234,18 

84.809,16 
16.338.279,45 

URA 

36.760. 182.74 

l.023.034,03 

1 
16.215.132,35 

146 1'8~ Q52,-, 
19.031.630,lö l 

38.283.537,Z. 

16.423.088,61 

4.500.000.-
6.272.503,9: 

1 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen. evrakı nalttiye I 
Kanunun 6 ve 8 inci ma<lde· 
terine tevfikan hazine tara-
fmdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövi?.ler 
Di(!er dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif: 

LaKA 

.,s.1•s.S63.- I 
ı 2.064.6 ıı.-

146.683.952·-

~ 

4.586.910.30 

27.176.~ -

Yekun 285.193.061,07 Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi% 5 172 altın üzerine avtl" 
(865) 2-4292 ------ııiııiiiııioıııiiiiiiiiiiiiiıiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiıiııiii:Zilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıoiiiiiiiiiiiiiiiiiii------iııiıiıııiiiiiiiii ______ :;;;;;; __ -- ---~-

Malatya Sultansuyu 
Ha~ası DirektörliioOiinden: 

Kiralık Daire \ Harita Genel Direktöı,.lüğünden : 
Bankalar caddesi. Tütün in- arrııoesı 

hisarı yanında Doktor Salalı.i a- 1 - Şartnameleri ayn, ayrı yapılmı~ Harta ·Gene] Drk. Jüğu için aşağıda nıuh r 
partımanı. Beş oda. Elektrik siltme gün ve saatları yazılı yiyecek ve yakacak açık eksiltme ile satın atınacak~de 
Havagazı. Banyo. Mutbah, 2 - Şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltme ye gireceklerin de vaktında Ce Kapalı zarf usulii ile eksiltmeye konulan otuz dört bin lira be • 

~eli ~eşifli idman ahtriylc değirmen ve iki memur evinin yeniden 
ınşasıyle anbarlardaki tadilata talip zuhur etmediğinden eksiltme· 
nin biti~ tarihi olan 10-9-936 gününden itibaren bir ay zarfında pa· 
ı:ar!ık suretiyle ihalesine karar verildiği ilin olunur. (916) 

Telefon: 1490 Direktörlüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Eksil tıne tarihi İçindekilere müı-acaat - Muhammen bedel Mikdarı 

2-4321 Lira. KuruıJ. C İ N S t Kilo 
Teminatı. M. 
Lira. Kuruş 

--------------- 4500 00 Kok konnirü 150 ton 337 50 2~9-936 
26-9-936 

__________________________________ __;:2-4 ___ 34_1 ______ _ 

KiRALIK 
Ev: 

Kamutay bahçesının arkasın
C!a, asfalta yakındır. Uç odası 
llWtbahr, elektriği vardır: Aylı4 
iı 22 liradır. 

,yazıhane ve depo: 
Utus l:>asımevinin 1Carşısın • 

eladır. Her işe kullanışlı ve ki • 
plan ucuzdur. 
f Türk Maarif Cemiyetinde 
yahut 2182 ve 2326 telefonlarda 
Muammer'e müracaat. 2-4382 

GENç .BtR ALMAN BAYANI 
Almanca ders veriyor. Ulu

aa G rumuzu ile bildirilmesi. 
2-4342 

iki Memur 
Alınacak 

Simsarlık ve takip vazife
sinde istihdam edilmek üzere 
elli lira ücretle zahire borsasl• 
na iki memur alınacaktır. Öğle
den evvel komiserliğe müracat 
edilmesi. 2-4381 

Kiralık apartman 
Yenişehirde Karanfil sok'a • 

ğında 17 No. da Yugoslavya 
konsoloshane sinin bulunduğu 
aparttman bir tesrini evvelden 
itibaren toptan veya ayrı ayn 

1 
kiralıktır. 

Görmek ve görüşmek için 
Sümer Bankta Mühendis Neia
ta müracaat edilmeli. 2-4380 

Kiralık Daire 

1 
Yenişehir Demirtepe Urunç 

sokak No. 3 ikinci kat 4 oda bir 
hol ve banyo. Telefon: 3134 

2-4353 

ZAYi 
850 numarada muı<ayyet An· 

liara Erkek Lisesinden almış ol
duğum tastiknameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Musa Kazım Tan doğaç 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşlen Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinrle basrlmrstrr. 

fAnkara Sehri İmar 
' 

Müdürlüğünden : 
Muhammen 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli Eski sahibi 
Yeğenbey Ev 185 2 200 Mustafa Salih 
lnlcd!p Eniş ,, 49 10 20 Zabtiye Halil vereseleri 
tnkılap. TahtaJConali ,, 49 1 t 500 Eski jandarma dairesi. 

Yukarıya kaydı cıkarılan evi erin enkazı arttırma suretiyle satı lığa çıkarıldığından taliplerin 25. 
tyltıl. tarihine müsadif cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları ilan 
ol unut.. (913) 2-4372 

:Ankara Sehri İmar 
' 

l'lüdürlüğünden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Muhammen 

Ada Parsel bedeli Eski sahibi. 
inkılap Türbe Hane 67 11 270 Mehmet oğlu Mehmet ve Hatice 

,. , Tahtakonali Hane 50 13 800 Kadı Halil. 
• / Yulı:arda kaydı çıkarılan hane terin enliazı bir ay müddetle pazar Iıkla satılığa çıkarılmıştır. Ta .. 

!ip1eri1:l her gün İmar Müdürlüğü nde komisyona müracaatları ilan olunur. (912) 2-4371 

Ankara Numune Hastanesi Baştabibliğinden: ~ 
Hastanenin ihtiyacı olup mikd ar, cinsi ve tahmin fiatlariy1e eksiltmenin şekli ve muvaktiat teminatr 

yazılı eczayı tıbbiye ve röntgen fi imi 13 cylUl 936 tarihinden 28 eyta ı 936 pazartesi tarihine kadar on 
beş gün müddetle eksiltmeye kon muştur. 
Şartname ve listelerini görmek istiyenler An'.k'ara Nümune hastan esi baştabibliğine ve lstanbulda 

sıhhat ve içtimat muavenet müdür lüğüne müracaat etsinler. 
Eksiltme 28 eylül 936 pazartesi günü saat onda Ankarada Nümu ne hastanesinde teşekkül eden 

~oniisyon huzurunda yapılacakt ır. 
Dikkat: Muvakkat teminat pa ra olarak alınmaz. Para vermelt iı tiyenler bir gün evvel nastaneye 

mücacaat ederek paralarını Mali ye veznesine yatırmaları lazundıı:. (856). 2-430§ 

Lira Kr Mikdarı MuvaklCat teminat Cinsi 

$462 00 

200 00 

425 00 

3ot 00 

14 kalem 

24 
" 

51 .. 
12 .. 

Lira Kuruş 
259 65 

15 

3Z 

22 

hayatı kimya laoora
tuvarı Eczası 
bakteriyoloji tabora .. 
tuvarı eczası 

50 Marazi teşrihi labo
ratuvarı eczası. 

EICsiltmenin ,ekli 

14 kalem röntgen filmi ve malze
mesi açık eksiltme ile 

Pazarlıkla 

• 
• 

4905 00 Sade yağı 5450 kilo 367 88 

Satılık arsa 
SUMER BANK 

Umumi l\füdürlüğünden: 
flo/ .S1Jlralr 

t 

r 

c oo'tt'. ş,. I 

. 8~ 
'.Anliara'nm en mühim Ticaret Merliezi olan 'Anafartalar caddesinde J{ınd~ 

da mevki ve mahalli krokide iıaret edilen beheri 366.12 metre murabbaı .J;. 
metre murabbalık iki parsel arsa kapalı zarf usulile satılığa çıakrılmıtbr. ~ -

Tekliflerin peıin parası esası üzerinden ve yahut bet müsavi taksitte, !~k a ~ .. 
ve diğer dört taksitinin satı§ tarihinden itibaren birer sene vade ile dörd~ d " 
de ödenmesi ve birinci taksitin tediyesini müteakip arıanm tamamUUJI biriJI 
derece Üzerinden Bankamıza ipotek edilmesi ıarttır. ,. ttl 

Taliplerin en nihayet 25 Eylul 1936 akıamına kadar tekliflerini l1JllUlll
1 

bildirmeleri ilan olunur. 2-4317 

~~iB~~~ 

Yeni SİNEMALAR f/8 
BU GECE 

PARIS HAYATI 
GONDOZ 1Kl FiLM 

I - Pariı Hayatı - 2 - Söz ıilalimdır 
Ayrıca: Haşmetli S. M. Edvard 
Ylll. lıtanbulda geçirdiği iki gü • 
nün intibaları ve BERLfN OLfM .. 
PJY ADLARININ son kıımı 

'. J/11.: Sinelll• ~d 

Pel< yakında y~P1~ 
ve fevkalade bır ~· 
sezonuna baılıY• 
lıkla bekleyiniz. 


