
ON YEDiNCi YIL. NO: 5442 .. , 
Devlet Hava Yolları 

Nafia Bakan.lığına bağlannıış olan 
bıı. ıııuvascıla l1olu11ıuzurı ~ugüne 
k( dar gösterdiği nıu~~f.fak~ııetler 

y alcıJtdıı gösterecegı ınkışaflar 
B' tara ftan yurd un haoaıını dü man akınl~rınclan koru-

k 
~r • hlJrarctli bir f..ıaliyel içinde çalııırken, bır taraf tan .. da 

ma ıçın l ta taıımak uı:e-
[,ü yük şehirlerimiz araııncla yo cu, eıya ve poı Nal 

b · Devlet Hava Yoll..ırı idareıi kurmuş bulunuY_oruz.. ıa r; ,ır nlığının nezaret ve clirektili altında muvaffakıyetle ç~uan 
b 

a 'd · bacar•lara hakkında .:imdiye kadar türlü nefllrıyatta 
u ı arenın " • ':I' d .. d' '" 

bulrınmuştuh. Şimdi, bu idarenin bugüne ha aT go ... ~er. ı ~ mu· 
vallakiyet ve faaliyetlerle pek yakında gö!tcre~cgı ınl ·'· alhr 
halllnnda güvenilir bir kaynaktan aldığımız malumatı rutunları 
mı-a geçirmekle ıcviniyoruz.. . • 'k 

Bu hararetli oe planlı çalqma aycıincle pek )'O~l.'n bır .'''' : 
balcle Devlet De.miryollarının biribirine bağl<rb~ı~bı .'~rk te~j'~;;· 

• el l h 11 taTalınclan havaclan ırf ırrne ac a • 
nın cı1 et aoa yo an l ğu b.. "k bir rağbet göıteri§İ· 
ğmı ve hallumızın h!1~a yolcu u na uyu 
ni görece" im ize emınız. b l h l J. ti 

Aşağıdal:i satırlar, bu ıahacla. g~ıtcrilcn !ı"~rı ar a ılın a 
olwrlarımıza el eğerli oe faydalı bılgılcr vcrecektır : 

.,, 
~ • 

Devlet h vıı yolları tsyyarelcrİlı 

DEVU· 1 11 \ YOi l RININ 
ÇOK YAKIN BiR TAt~IHÇESI 

Başlangıç: 

1935 yılının hazirnn ayında Bayın· 
dırhk Bakanlı ına b •I nmrş olan Hn· 
va Yolları Devlet İşletme İdare i, Yük
&ek Bakanhkt.-ın telakki edilen emir ve 
direktifler mucibince hattın mUstnkbel 
faaliyeti h kkında çok esaslı bir proje 
hazırlnmış ve bu projenin çerçevesi da
hilinde, çok erı adımlar]" e s gayeye 

dogru ilerleme .. e b lamıştır 

Hazırlık : 

tık i olarak meydanların seçimine, 

giızerg~h tt-sbitine ha lanmakla bera • 
her yeni alınacak tayyareler ve bunla· 
ıra konması 1 zım gelen tel izler hakkın· 
da incc]emeler yapılmaga ba lnnı~~ış 
ve en kısa bir zamanda sonuca erdırı • 
len araştırmalarda dünyanın en tanın· 
tnış bir tayyare fabrikasının mamOl~ "' 
t ndan ve İngiltere • Avusturalya su • 
rat v emukavemet varışını kazanmıs 
olan 200 beygir kuvvetinde iki adet 
"Gipsy six'' motôrleriyle mücehhez 
"'Dragon Rapid" tipi yolcu tayyarele • 
tinden Uç tnne ipariş verilmekle bera· 
her bunlnrın gene dünyaca tanınmı 
"R. T. F',, alıcı, veıiei tel iz tel~raf 
\>e tel fon makineleriyle teçhiz edıl • 

fllcleri de temin olunmu tur. 

İyi ve sağlam m lzemc k dar .t~m 
rnanasıyle havacılıkta yctişmi ve ıtı -
ttıad d ğer personele de ıhtiyaç oldu· 
gunu gören id re. yUksek Bakanlı ın 
ta8'.tibi ile sip riş edilmi olan tayyar 
ler-imizin im:ılntını tetkik ve o tayya• 

relerin benzerleri uzcdnde Ç'llı mak ve 
uçu9 yapm k iı ere lngilterc'ye Pilot 
ve rn kinistler öndcrmiştir. Bir taraf
tan personel ve uçucu cıhazlnr hazır.· 
1 111rken di er t aft"n da tnyyarclerın 

ilk Ankara 1 tan bul s f ri : 

1936 ne ınin 25 mayıs nda Ba)' n· 
dırlık Bakanlığına, 10 ay 25 r,ün l n-
mı olnn Hava yoll rı idaresinin ilk 
yolcu ta yarcsi bir turk p lotunun i · 
re iııd t rifc mucib nce tam s:ıat on· 
d Ankara tay re m ~ nınd n hava
i narnk bu yeni h ttın ılk y lcul rını 
ve post mı Ye il y (f l . J) a_ıa • 
nınıı t m n bir a t cllı dakıka· 
da (11,50) de ındı. 

Seferlerin dev mı: 

nı inti mla ve 

yu de uz emnı etle Ank r d n cu· 

martcsı günleri ıkı sefer, 1stanbuldan 

da p:ı:ı:arte ı gunleri aki sefer haftanın 

di er r,unlerınde (p zar dahil) birer 
sefer ) pılmak uretı) le h ftanrn her 
gur:iındc i leyen hattın yalnız uç ay 
be gunlük ç lıJma faaliyetine inhisar 
eden a ğıda y zılı cedvel memleketi· 
mizde hava )'011 rına verilen chemiye· 
ti gö termeye kafıdır. 

Ceclvel: 

25 mayıstan 31 a u tos 936 tarihi
ne k dar yaı ılan sefer adedı 230, t ı· 
nan yolcu mıkdarı 69 , şehir tenczzUh 

(Sonu ün u ~yl 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

20 •:Yt 1. 1936 P Z R 

Son haberler üçüncü 
sayfamızdadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

lSPA Y_4DA FECi HAR.B DEVAM EDlYOJL~ 

Al' zar lıarabelerinde lıala carpışrııalar olnı u:.,taı: r. 
f 1as:·911rılistler Bilbao yolu üzeriııdel(.i ilk 

lı ü li ü nı et ın ev z i i n i al d ı la r 

m t ıler tC'krar 
tıddctlc t arı u 

eçmışlcrdır. U· 
mumt k n at, hu 

I'P!iiıt öııleriııde mulıarebe başladı 
Çin ve Japon kuvvetleri çarpışıyorlar 

Pekin, J9 (AA.) - Röyter bildıri· 
yor: Pekinden IS kılometrc ılctlde bu· 

lunan Fengtai i t ıyonunda Çin v J • 
pon kuvvetlcrı çarJ>ıfm ıy b lamrşl r· 
dır. Tafsil t yoktur. 

in milli h 'rliğirıf' dol/ru 

Pekin 19 (A A ) - Mare 1 Çan· 

• 

• 

olan P~kindcn bir g6ı ınüı 

knyıek Knntundn Çungyc ile 1.ılr görlış· 
mc y p:ıcakur. Bu konfrr:ıns Çın ınil· 
lı birli inin gcr~eklevmcsinc • it bir 
ı:östcrl şeklinde tefsir olunm.ıkt dır. 

inlilt'r );'engtni t lırini 

1 o nhtrlnr 
Pekın, 10 (A A.) - Röyt rden · 
Japon kuvvetlrcı Fcngtal şehrinin 

kontrolunu ele lmı 1ardır. Çın kuv· 
v tlcri sa t 11 de chirdC'n ç ilmi lcr 
VC' gıderkcn japon kuvvetlerini sel m· 
J mr l rdır. Çin kuvvetlerinin kuman
d nı. bir Çin n betçi inin bir Japon su
bayını t hkfr tmlş olm ınd n dol yı 
tarrıv vcrmi tir. 

'nntumlcr« lıiicnın 

Kndıkft, 19 (A. A ) - Nas) onnlis' 
km:vetlcr dun S ntand r'e hücuma bnf4 

lamışlardrr. S ntand r m d:ıfileri tak .. 
vıye kuvveti i t mc-1.tcdirl r, 

Dillı o h. 1 mın hır kı mı ekmek ia 
kalmıştır. 

Jcm Primero htıkUmet zrrhl sı, be.o 

raberindc doı-t harb gemi ı bulundl u 

h'aldc lhnand n Oran mUtev ccılıcn 
h reket etmı l r. 

BU\ ıinwtin lt•hl' ri 
M drid, 10 (AA.) - Har l} Ba· 

k nlı ı tarafınd n tcblığ cdilmi l\r: 
Şımali garbl cephe inde, Gabıe vi• 

1 yctmd n elen bir i kolu, dun ilcl'lıı 

(Sonu S. iııcı yf da) 

Sovyet -Alman 
•• muncs ti eri 

H llvas 11ıulı abi ri, 
N ürn bergdeki 

şiddetli ııutukları, 
pratik te birleriıı 
takib etnıediğini 

· söylüyor 
( Yazı.sı .S. ıncı .s yf da) 

tel ırlcr 

. 

cfer yap c kları meydanlar ihzar edil
tlli ~e dünyanın en çok rağbr• gore~ 
hava h tlarının t lim tnameleri getlrtı· 
lcrc k dılimıze çevırtilmiş: memleketi, 
rnı de tatbikı kabil <. n kı ımları sec;ı· 
lere k uksck Bak ıh ın t vıbine arz· Tayyırelerimiıdcn biri idare h nıımnın öıılinde 
t\iJ:n' tir. 



SAYFA 2 

.. ;;;---.... IE R 
\ ŞIEVIOIEN 
------~ö~A~ 
Kış hızlı admılarla geliyor: 

Eski takvimleri karı~tırıyoruz : 1934 iin bu günlerinde Anadoluds ha· 

raretin sıfırın altına düşmüş olduğunu anlıyoruz. Fakat takvim, ille ve soD 

teşrin aylarında oldukça sıcak günler de kaydediyor. 1935 ise hemen he

men krşsız geçmişti. Meteoroloji mütehassısları bu kışın sert olacağını ha· 

ber veriyorlar. Halbuki daha bir ay olmadı, sıcakların şiddetüıden ı>Chse· 

diyorduk. 

- Aman elendim bu ne sıcak! 

- Sobaları kurmaktan başka çare yok, bu ne soğuk! 

Bir ingiliz devlet adamının dediği gibi •'şikayet,. insanlığın hakikaten 

aslıdır. 

flıcalardan dönii~: 
.:> 

- Ilıcaya gitmenin en faydalı ta
rafı şudur ki oradaki sıcak su ile _ça
maşırınızı da kolayca yıkayabilirsi
niz! 

Kan dampingi: 

Evlerimizin masralı ve kadın 

tavsiyeleri 

iki kadın otobüste, ırka sırada 
konuşuyorlardı: 

- iyi levantalar çok pahalı/ 

- Bir şi!je iyi esans yarım kilo 

saf ispirtoda mükemmel bir Jevantı 

oluyormu~I 

- Çiçekler de çok pahalı! 

- Şimdi çok güzei "yapma çi-

çek yapıyorlar; onlarla salonlarını 

süsliyenler de varmış! 

Ne güzel tasarruf rareleril 

Bir Avrupa gazetesi şunu yazıyor: Kan nakli lazrm gelen hastalara Ean 

verenler sendikası azası şimdiye kadar 1200 hastaya 500 kilo kan vererek 

bunlardan 1000 tanesinin kurtulmasını temin ettiklerini, halbuki sanatla

rı icabı iyi beslenm'!leri iktıza ederken işsizlik dolayısiyle k§.fi derece

c/c kazanamadıklarını ileri sürerek Çekoslovak hükiimetine baş vurmuş· 
lanlır.. 

Diğer taraftan Prag umumi hastanesi, kendi diğer işlerinde de kul

/<ı '!mak suretiyle "kan verici,, leri tatmin etmekte ve hastaları aakledile· 

cek kanı böylelikle ucuza maletmektedir.,, 

Daha ucuz kani Kan dampingi/ Ne acayip bir devirde yaşıyoruz/ 

Harhm insauilcııtirHmesi konuşulurken .•• 
Uç avcı ara

swda: 
- Avcılığın 

en güzel tarafı 

hakiki bir ~por 

olmasıdır 

- Avladığı. 

mız hayvanlar 
isın de öyle mi? 

- Ben bur.•ı 
dü~ündüğüm i
~in avda, yalnız 
tendürdi
y o d a batırıl

mış saçmalar 
kuJ/anı)orum. 

' ...... TAKl'iM 
20 EYLÜL 1936 PAZAR 
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- Ankara Adliye Meslek Mektebi açıldı (924) * 
2 Receb 1355 - Bozcaada'nın kurtuluşu (922) 

7 Eylul 1352 
_ Emrazı akliye ve asabiye doktorlarının kon· tf 

Hıdırelez 138 gresi (934) 

• 

1 

İlk türk antrasiti çıktı (935) . ;ı 
Güneşin doğması 5,45 Dost yunan donanmasının lstanbulu ziyaretı tj 

(935) 
,, batması 18,12 ............................................................................................................. 

Profesör Nimbus'ün maceraları 

'\:.,. urdda son hava 
• • 

"'azıyetı 
Havttlar birkaç gündenberi içinde 

buluuduğuın'.lz mevsime göre çabuk 
denecek kadar soğumağa başlamıştır. 

Z\ raat VekSleti Meteoroloji Enstitü
s ~ınden öğrendığimize göre son yirmi 
dört saat içinde Ege bölgesi, Bursa ta
raflariyle Orta Anadolumın Çorum, 
Tokat bavalisi ve Karadeniz kıyıları

ııın Sinob'•ın şarkında kalan kısmı ya
ğışlı ı:eçmiştir. Yalnız memleketin 
şark taraflannda yağışın bir kısmı kaı· 

halinde olmuştur. Mevaimimizin ilk 
karı geçen sabah Erıuruma düşmüştür. 
Mahallinde ölçüldüğüne göre kar top
rak sathında bir santimetre kalmhk 

yapmıştır. 

Yağıe Rize'de metre murabbaına 55, 
Sa"'sund.ı ıs. Sinobta 20, Orduda 12, 
Giresun'da 9, Bayburd'da 8, Kastamoni 
Tokat ve Erzurumda 6, diğer yerlerde 
bir ile üç kilogram arasında su bırak

mıştır. 

Hava ııcakhğında da ~ı yerlerde bir 
iki derece düşüklük, öbür yerlerde de 
yükselie vardır. Bu kayde göre en kü
çük dereG: Erzurumda sıfırın altında 

hi.r, en yüksek sıcaklık cenub sahilleri 
ve Antalyada 30 derecedir. Vasati ola· 
rak doğu Anadolu ve Karadeniz bölge· 
lerindt ::ti derece düşüklük, diğer böl· 
gelerde ise 'Jir ile dört arasında yükse
liş tesbit ~dilmiştir. 

İneboluda fırbn8. ve 
soğuk f:aı1 k !rıda 

..> 

İn~bolu , 19 (A.A.) - Dün akşam 
baş)~vrr. <'utma bu sabah şiddetini ar
tmnıştn . vağmur yağmakta ve yüksek
lere kar JUşm~1<~edır. Bugiln limanımı
za gelen Ege veı İzmir vapurları liman
da kalamıyarak yolarrna devam zorun
da kalmışlaı dır . F:rtına ~ddetle devam 
etmekte etik. 

Çankırı, 19 (A.A.) - Bu gece saat 
24 de biribiri ardınca iki sarsıntı ol

muştur. Ha~c ve kayıp yoktur. İki 
gündür yağmur yağmaktadır. Havalar 
çok soğumuştur. Soğuktan herkes pal
to giymektedir. 

. 
Dlı. KOŞESt : 

Yeni çıkıcaJı bir tarih mecmuasın

dan 1>ana<:ıJ.ea '>ir vilayet gazetesi "re
vü" f&.elnıesiui kullamyor. Memleket 
gazetelerinin bu frenkçe kelime iptila
sının gülünçlüğünü bir kaç defa bu 
sütunlarda k~ydettik. Bu iptilanın ko
mik fJir tezahürünü daha tesbit ediyo
ruz. 

"'" :(. * 
Sokakları kirletmenin münasebet • 

sizliğindeıı bahseden aynı gazete :jöyle 
yazıyor: 

" Açıkta bu İ§i yapmak hem ayıp, 

bizim tertemiz terbiyemize aykırı, hem 
de sıhhat namına çok kötü bir iştir" 

"Sıhhat namına" değil, "sıhhat ba
knnından!". 

"' • * 
"Milletler Cem:yetinin de muahe

deleri mukaddes ve bozulmaz metinler 
saymakla beraber onları haklı bir su
rette korumaktan mahrum olduğu mey
dana çıkmış ..•. " 

" Muahedeleri haklı bir surette ko· 
rumak" denilirken haklı kelimesinin 
bir dil sürçmesi, daha doğrusu bir ka
lem sürçmesi neticesi araya girmiş ol
duğunu sanıyoruz. Çünkü her halde 
kastedilen "muahedeleri faydalr bir 
surette korumak'' olacaktır. 

~ ç liye ve İ ilİsat 

j V ~killerimiz Zon 2;UI· 

dal'"tan ayrıldılar 
Zonguldak. 19 (A.A.) - lktısat ve 

Maliye Vekilleri Zongudak'ta çok e
hemiyetli ekonomik ve mali işler üze
rinde esaslı tetkikler yapmışlar diin E
ge vapuru ile şark vilayetlerine seya
hate çıkmışlardır. 

B. Tevfik Tarman'ın 
tefti§leri 

Adapazarı 19 (A.A.) - lıimiz parti 
işlerini teftişe memur Seyhan saylavı 

Tevfik Tarman şehrimize geldi. Kaza
mız parti teşkilatını teftişe başladı. 

Kazamızda parti ocak ve kamun kon
greleri başlamak üzeredir. 

Arazi tadilat komisyon
larının teşekkülü 

Bina ve arazi vergileriyle bina buh

ran vergisinin hususi idarelere devrin

den sonra teşkil olunacak arazi tadilat 

komisyonlarının teşekkülü suretinin te

reddüdü mucib olduğu görüldüğünden 

maliye vekaleti mülbakata mühim bir 

tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre, arazi tadilat komis

yonlan belediye hududu dahilinde bu

lunan arazi ve arsalar için mahallin en 

büyük mal memuru tarafından varidat 

tahakkuk memuru unvamru haiz olmıyan 

diğer varidat memurları arasmdan inti
hab edilecek bir memurun reisliğinde o
lacaktır. Azalardan biri belediye mecli · 
since dığer ikisi arazi ve arsanın bulun
duğu mahalle ihtiyar heyetince seçile· 
cektir. 

Köylerde yapılacak tadilat için de 
köyün tabi bulunduğu merkezin en bü
yük mal memuru tarafından yukarıdaki 

şartlar dairesinde seçilecek memurun re
isliğinde köyün ihtiyar heyeti tarafından 
köy halkından seçilmiş iki azadan mü
rekkeb olacaktır. 

İzmirde gazetecilere 
§Ölen 

İzmir, 19 (A.A.) - Belediye tara
fından İzmir gazetc-dleri 9erefine bu 
akşam fuar gazinor"nda bir akşam şö
leni verilmiştir. Şölende vali ve parti 
baskanı Fazlı Güleç ile diğer bazı zat· 
la; bulunmuşlardır. Şölen geç vakta 
kadar samimi bir hava içinde geçmiş· 

tir. 

Siiziin gelişi 

GENE BAHÇE 

'e erite· 
Ankara - I{ays ılı 

Ya aç 
nu konuşma ıaoı 

• harır 
Nafıa vekaletinın ına pro 

rimizi telefonla bağla! raf .;t 1 

ta te g ~ a 
tehakkukuna Pos ' al~a 

. .. 1 .. ~ .. hızla ç ra • nel dırektor ugu b 111ta 
rinci planda yer alan ın d~e 

f hattın 
otomatik tele on dar \lıtl 

. b" y üne ka _..,uf· 
mış ve ı r ı ı g urılw• ı; 

maya açılması ka~arl~0811a ~ 
Bu sene Mersın, nJ ııa . şaatı ~ 

tomatik telefonları ın Jeriııdt 
tır. Bu vilayet rnerk~:n ista5 

yapılmadan evvel tele ıacalttıf· ı.ı 
ıkarı ..:rte ~~ 

lan münakasaya ç birbiı .. -
11 Şehirleri telefo~la uıııııd• ~ 

Programının ikincı P ıııatı 
0 to :<J 

seri - Sivas • Adana lll<tarı > 11 . baıır . ~ 
hattnıın çekilmesı ıı:eıııesı "' 
tadır. Bu hatların ına ıııaıarll 
direktörlük muhtelif (ır 
lindedir. yaPı13'1 

Köylerde 
tetkikle: ıcı;yıe 

. indeki . (t 
Bursa ve bavalıS aatıiliyeril 

kileler yapmakta otan ıııiidil ,p
mahalli idareler uınurn içiııdt ~ 
k, . .. .. " z~•ki hafta _.ıır 

ı ın onumu -'"· . rnektcv-
döneceği haber verıl • t~ 

Dahiliye Veka.le~"· 
· reisJığl · 

. heyetı r ·c tıe,,C:ı 
· te u, 'fV' 

Dahiliye v~kaletı 'f e~il' (ı) 
ğine tayin edıJen 13• :S· 'fe'' 
vazifesine başla~ştıt· t 
ta başarılar dilerız· 5 ~ 
Erzurum' da .kat" oııııet 

( /\ 1..) ....... itld' 
Erzurum, 19 · Jıa\'lll15 el 

dcnb:ri Erzururn ~.e -tirtıle~""~ 
h .. kutfl ıt~ ..t0er 

andıran soğuk ~ ıcıır diir 
gece de nıevsirnsız ı·ği btf r~ 

··ksek 1 lı' 
nııştır. Karın yu ·ı 1'ıt~ 

akitSI 
bulmu§tur. Bu v ğa 50 

. .. .. .,,rlı .ta 
kıyafetıne ve ,,,_. • • sılr 

K".tahYa ıyı 
u or ı 
kavuşuY e&1e1t' t 

. bel ..,f 
Dahiliye vek5letı . içtıle • 'ftf I 

heyeti, Kütahya ş~h~trniştir· pJ.11 
sini tetkik ve tasdık ]tlfld11 

mu··nakasası ya işletme 

c:~~-" ,,elt' 
Nöbetçi ecı~ ec11 

tstatlb\l ' 
ı - Pazar 
2 _ pazartesi 

3 - Salı 

rJerJceZ ' 
/\rtıtarıı . , 
~erıı 

4 _ çarşamba fl ll< '~ 
5 - Perşetnbt :p;~ae '{tr.lf 
6 - Cuma . sebat, 
7 - Cumartesı __ _.,.__..... ~ 

B ir sene kadar oluyor. 
Ulus'ta yazdığım Lir 

fıkrada geçe geç vakit, 
eğlence yerlerine götü
rülerek uykusuz bıraln· 
lan yavrucukların acıklı 
halini anlatmış ve: 

- Çocuklarımız bi
rer bohça değildir 1 diye 
şikayet etmiştim. 

Bu şikayetin göz ö
nüne alınabilmesi için 
üzer inden bir sene geç
mesi kafi gelmediğini 
evelki gece anladrm: 

- Yavrucağız, hasta! 
dedim. Bu kısa ibtar ile 
"artık onu alıp da eve 
götürün; siz eğlenecek
siniz diye ona burada 
ıztırab çektirmeğe hak
kınız yoktur,, demek is
tiyordum, Fakat keyif 
çatan baba bu ihtarın 
manasını anlı yamadı. 
Çocuk kötü kötü öksür
meğe, sahnedeki kadın 
tuhaf tuhaf bağırmağa 
devam ettiler •.. 

Ufak sahnesinde şar
kı söylenen, numara ya
pılan bir bahceye bir iki 
ahbabla beraber gitmiş
tik. Sahnede bir kadın 
tuhaf jestler ve jestle
rinden daha tuhaf güf
telerle bir şarkı söy ler
ken önümüzde ki m af:ada 
annesi ve babası ile be
raber oturan çelimsiz, 
renksiz mini mini bir 
kızcağız, ba ını kuru 
masamn Ü7erine dayava
rak kötii kntii öksürdü 
ve renP."i h;r-ien bire sap
san ke'.'lilrti. 

1l' ~ntt;mi tutamıva • 
rak babasına: 

Dün sabah, pençere -
min önünde oyun oynı· 
yan birkaç küçük oğlan
la birkaç küçük kızın 
bir aralık oyunu keserek 
şarkı söylemeğe başla

dıl:larım duydum. 
İlk mektebe yeni baş

lamış çocukların orada 
bir ağızdan milli marş· 
lar söylediğini duyarsı
nız: bu, size bir nevi 
7.~vk ve gurur verir. Fa
kat dün sabah penrere· 
min önünde oyun o ·na· 
yan afacanların s ovle
dikled şarkr bunlardan 
birisi değildir. 

Bu çocuklar, kerıdi 
yaşlarında bir çoc ı• ~nn 

kötü kötü öksürdüğü sı· 
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lJvlet Hava Yolları 
--------

N,ıfia Bakanlığı,na bağlan,nıış ~lan 
bu. muvllsala !ıolumıızun ~ugune 
k11dar gösterdiği nıu~?f.ftrk~yetler 

Tllkında göster ecegı ınkı.şaflıır 
( Bo 1 ı. incı sayfada) 

uçu 111rımı iştirak eden Bayan ve bay
Jar t 17 çocuk dahil) 803 kişi, bagaj 627 

kilo 800 gram. po ta 70 kilo 812 gram, 

gazete 49 ., kilo 150 gramdır. 

:=hir tenezzüh uçuşları: 

Şehir tenezzüh uçu tarı fazla rağ -
bet gôrmlışııe de. elde mevcut tayyare -
krle uzun scfcrlcrın muntazam . y?pıl-

k n .-ok ıyı ba· ması ve tayyare ba ımmı " 
ralmasın ı temin maksadıylc ) enı 

tayyareler alınmcay. kaclaı btan· 
bıılda tntil edilmi • Ankarada da pazar 

. . 17 'l lb ara ında. yani gunlerı &cıat ı c 
yalnız bir s.ıat muddrtle yapılması mu· 

vafık örtılmh tlir 

yolları 

1 a fazla Halkın t yare po ta arın 
ragbet go terdiğini takdir eden. hava 
yolları idaresi sırf yolcularına hır ko -
]aylık yapmı olmak mak adiyle A~ka 
l'a ve 1 tanbul (Galata) postanelerınde 
birer acentelik çarak gerek uzun me • 

fe yolcularmın, gerekse şehir tencz -
zilh uçu larına i,tirak edeceklerin tay· 
yare meydanlarına kadar gelmeden yer
lerini ayır ıp biletlerini almalarını te-

min etmiştir. 

Şehir ra ındaki id reye ait hususi 

~obü! t1ervisleri : 

1d renin tayayrc yolcularına temin 
etti i diğer bir kolaylık ta tayyare pos· 
talarının hareket ıın:ıtlerinden cvv~l şc
birlcrlc meydanlar arasında h~ııu~ı .oto
bu Sl:rvisleri ynptırıııdır Bıletını. _ ı-

1 b. yolcu p ra vermek ızın 
mış o an ır h 
acenteliklerin önUnden kalkan bu u • 
GUBİ oıolıü ıcrvısinden i tifnde eder. 

Mektup ve gnzete nakliy~tı : 

T. yyare po taları yalnız yolcu nak· 
" k liyle kalmıyor. ''Tayyarr. po tası ay-

dıylc verılen mektuplar, trenle 14 kil .• 
sur sa:ıtte katedilen mesafeye tam bır 
saat SO dakika gihı kı a hır zamanda 

goturüluyor 
Yolcu tayyareleri İstanbulluların 

abah ve o leden sonra okudukları ga

zeteleri Ankaralılara da aynı gunde o· 

k umak fırsatını veriyor. 

Yer telsizi eri: 

Şimdi tayyarclerdekı telsiılerle 
yerlr muhabere mumkunsc de. yerde 
dah kuvvetlı telsiz ista yonlarının ol· 
ma ına kani bulunan idare. vüksek a
kanlı ın t svıbıvle dünyanın en çok ta: 
nınmı yer telsiz finna ına kuvvctlı 
yer tel ıı ı tasyonlarr sıpariş etme~ U
z:eredır. Bu yer telsiz ı tasyonlarıyle, 
istasyon\ r arasında: yerle tavyare ~e 
taV) are ıle yer arasınd gerek telsız 
telgraf ve gerekıır telefonla muhabere 

temin edılecektir 

A vrupava gönderilecek talebe: 

Hattın inkı f ettırilmcsıyle vetı • 
mıs persor.ele çok ıhtiyaç olaca ını iıir 
b:ı lanğıcmda kes irmiş olan i~ar~. Av· 
rupanın havacılık husu unda ılerı ge -
len mekteblerinde okutmak ve ta.nın ~ 
mı fabrikalarında nazari ve ameh staJ 
gostcrmek içın 16 talebe gondermeğc k 

. ve bu i,in başarılması artı karar vcrmı 
bir gun meselesinclen ıbaret kalmı tır. 

Hattın yeni ulaşacağı ilk vilay~ 
l:unir, sonra Adana: 

Hava h tlaıı memleketin her koşe ine 

do ru ılerlcyip tcvessu cclccekse de ılk 
ula ılacak vilayet l:ı:mirdir İdare 1ı • 
mirde Halk pınar mevkıindc yolcu t~y-

. • . . . musaıt guz:el bır 
yarelerının ınışıne 

danı hazırlatmı . yolcula • tayyare mey 
rın ı urahatını ve tay) arelerin orad 

bakımını da goz onune !arak yanında 
yolcu ulonu, tamlrhancsı bulunan bır 

Hangar inşa ettırmektedır 
lzmır efcrlerıne başlandıktan sonr 

Ad na'ya d hav yoluyla ut mak içın 
icnp eden tcdbırler alınacaktır. 

Son öz: 

Halkımı ın .. } ar dli ve hava 
eferlcrine kartı östermı oldu u fcv

kal de ra bet yesıııde hava yo11 n 
ıdare ı yuk k Bak nlıkt n tel k, i et· 
tı ı çok kıymetlı dırcktiflcre d .> na· 
r k m mle etın her tarafın hatt 

kom u memleketlere kadar ~I 
H m bu ı ın kı bır mand 
lac ın r ılmaz bır 

vardır . 

BLU UN NUTKU 
• 

lnıan ve ital/JU n gazetelerinde 
bir çok tef si rlere 1ıol açtı 
( A A ) _ 1'rıbune ı:;azete-

Roma, 19 · k dı 
Blum'urı nutkunu tenkıt <.dere -

yor ki: 
· · l r cıh t varsa o "Ha> ret ettı ımız ıı 
1 da haklaı ın Fran· da kızıl tazyıkın a tın 
•1 c karşı Blum 

li da dumıadan czı mesın # 

. . d' mutavaatı dc-hukumetının gostcr ıgı 
1 a kesi altında mokrntik prenı;ıp er m 
1 k göstcrılmek ıs Avrupaya örnek o ara 

tenmesidir.' ' 

ı> 1 19 (AA) - Korre pond n 
.uer ın, kk da 

:Politik, B Blum'un nutku ha ın 
dıyor kı : 

1 ısa dı 
~ Pnri . Fran ız kabınuındr ba· 

21 ı ıu .. I r )' ıı ı c ı so) Jenmek-

tedır. 

Londra - 1 ı partisi hukumctın 
. ake taraft r ınıllı mudafan pl..ınına ıştır 

r>ldu~u nnlaşılmaktadır. 
Kn s 1 - Hıtler onbahar manev· 

ra nda bulunmak uz re K sel'e gıt-
Uli tir. 

bır te d te kıl tm ktedır B Blum. 
herkesın kendı mukadderatına sahıb ol· 
ma 1 ve hak bırlı ınden faydıılanmasr 
pren ıpının fransız ulhuna temel ol • 
rak t lakkı edılme ını ıuyhyor Fakat 
Blumun bu ızahı fransız: pohukasının 
eche' c hıç de uygun de •ıldır. 1 te 

Vcrs y muııhcdcsı. ı te hu muahedeyc 
dayanan fnnsız emellerı. Hattfl bu ı

z h ımdıyc k dar F an nın takıb e
de ldı 1 tc lerı çurUtecck mahı) ett 

g r ılur Kardc c barı k rşıl ıklr n 
la ma 11e butun mıll tl rın ı~bırlı ı ı 

k sulhun ve hakıkı c 
~ ede! bul et· 

hal tf·ı· l e r 
Parı 

,ı rn yonu 

u ere: mıl 
l dr topl ntı)a ç umı tı • 

Kalıırc _ Nıl nehrt de diôn fcu 

bır k olmuş ve ıkı yu dcmıryolu 

m mur ve aıl Jcnnın g ntı 
bır var 1 er bıı yuk \i puruna ç. 

Kırk ki 1 bo ulmu tur. 
mı tır. 

1 

li i] i tiııd örfi idare ilan ~dile<·ek 
Londra, 19 (A.A.) - Kabıne top

lantı ında, örfı idarenin Filistin'de onÜ· 
milzdeki hafta ortalarına doğru, İngiliz 
takviye kuvvetlerinin oraya varma 1 a· 
kabinde ılan cdılmesi kararla tırılmı ur. 
Bu karar, bu tarıhe kadar grev durmaz 
ve asayi vdet etmez e tatbik edilecek 
tır. 

Kudu11 19 (A A.) - Yuksck arab 

eni l .ıokarno 

lıal\.I 111da talırniııl f'r 
Pamı, 19 (A.A.) - Eko dö Pari g • 

zete 1 Edenın dun I..okarno dcvlctlerıne 
vcrdı •ı not. yı tetkik ederek beşler kon
feransının ncak ıhzarı mahiyette ola· 
ca •ını yazıyor ve dıyor kı: 

"Boyle olunc mcrkez:ı veya rkı dev
letlen d hu konferan davet etmeye ma
hal yoktur Sıya ı mu hıdlcrin çoğu 

I..ondr konfer nsının akıbetı hakkında 
çok bedbın gozukmektedır ,. 

Övr gazete ındc ~ ylc ya.ı:ı} or l.A>· 
kamo devletlcnnc verilen notada lngıl
terenın kati ol rak kollcktif emnıyet le
hinde v ıyct lıp almadığı anlaşılmıyor. 

Dı •er t raftan notada fransız • sovyct 
paktına dair doğrudan do ruya yapıl· 
mı telmih de yoktur. 

U. Edı•ıı il. lllımıla lwrıu~ne<ıh 
Londra, 19 (A.A.) - Edenin yarın 

Pan tc Blum ıle yapaca •ı konu malarda 
yalnız mılletler cemiyeti asamblesinin 
toplantısı de ıl, aynı zamanda Lokarno 
konferansı ışi de eörü Ulccekir. Beşler 
konferansının, umumi bır konferans ha
zırlaması için ilk görü meler, Almanya'
nm kom ulariylc olan mUnasebctleri, Re
nin i galinden sonra Hitlerin bıldırdıfi 
sulh planı ve bu plina karşı Fransanın 
ılen urdu U kar ı plln ile meşgul ol· 
ma ı i len de bu konu mada tetkik e
dılccektir. 

SON IJAKiKA : 

komitesı greve dev m cdilıp cdilmcme-1 
i hakkında bir knrar vermek Uzerc bu

n topl nmı tır. 
Yarın J~ilistin cemiyet az sının 

kognresi İngiliz makamı rınca menedi
lclıdcnberi arahlar arasında ve bilhassa 
taşrada galeyan fevkalJde artmı ur. Bil· 
tün belediye meclislerı ıngilizler tavizde 
bulunmadıkça greve de\ am etmeyi k, -
rarla tırmı lnrdır. 

<'nt~vredf• f aaJi} t~t 

İran - Irak anlaşmazlığı 

ruznameden çıkarıldı 

Polonya Milletler Cemi
yetinin tensikini 

istemiyor 
Cenevre, 19 (A.A) - Mılletler ce· 

miyetı konscyı, dünkü meclı ınde, lran 
ve Irak hilklimetlerinin talebi uzerine, 
bu ıkı memleket arasındakı anlaımadık 
mesele ini, konsey ruzname inden çık r
nu tır. 

Mezkur • nlc maılık halledılmı hu
hınmnktadır. 

l'olmıyC1 nıillt• tl,• 1· ''t•mi,·ı•tinin 
,,.., rı sil~irı i nwı imsiz lmluyor 
Cenevre, 1 g (A.A.) - Polonya dış 

bakanı Bek lıur ya gelir gelmez millet
ler cemiyetinin genci ıekreterli,YJnc bir 
mektub gondermlştir. B. Bek bu mek· 
tubunda Polanyanın milletler cemiyeti
nin tensiki hakkındaki te ebbUaU mev
sim iz buldu u için hükumetinin bu yolda 
bir teklifde huhınmayaca •ını bildirmek
tedir, Polanya hukümetınin, fikrince 
milletler c miycti P• ktının tatbikine 
aid tefııler meııeleııi, ancak bugünkO en· 
di§elerden uzak ıııyaaı bir hava içinde 
faydalı bir ckilde mUnak a edilebilir. 

Atll ürkün doğduğu tarilıi ev 
Atın , 19 (AA ) - Atına Aıansı 

el dıye i Sel nık'te Kamnl 
d du u evi ş hır namına 

satın lma)'a kara r Hrmı,tir. 

Turk D vlet R i inin do du u ev 

tarıht bır bin ol r k tel kk1 cdılmek· 
tedır. 

Vunanistan'da Komünistlik aleyhinde kanun 
Atin , 19 (A.A ) - Komunistlık a· 

leyhındekı kanun bu un re mi zete
de çıkmı tır. K nuna ore, sosyal rcJı
mın devrılme ini ısuhdaf eden fikir ve 
usulleri yaym Y Ç hş n her ferd Uç 
8) dan ıkı scnc) e k dar h pııı ve nefyo

lun c ktır 
Grev ıçin t hrık de cczal ndırılm k· 

t dır Kanunun hüklimlerinc muhalıf 
muhtevıyatları bulunan kitabları mucl
lıflef ve kıt bcıl r hukumete 20 gün 
ıçınde te lime mecbur tutulmaktadır. 

Kanunun esb bı mucibeainde komu
ni tlı in c nıce hareketleri ız h olun
dukt n sonra Yun nı tand komunist
h e kar 1 ilk d fa ol r k 1929 da b zı 

t dbirlcr , tındı ı f, k t bu tedbirlerin 

yerinde olm;ıdı ı çünku liderlere hare

ket serbcstb 1 vcnlmiş ve )nlnız mc

bu tarın cez 1 ndmlmı oldu u kayde

dılmekte ve hal ve rtl rın ic blarına 

ore komünı tli~c karşı ceı:ri tcdbirle
konuldu ıı l>ıldmlmektedır. 

G zeteler, her tarafta devletin, c:e
miyetın ve vatanın du m nı olarak tc· 

hür eden koınlini thk • leyhındeki 
bu k nunu h rarctlc tasvıb etmekte ve 
dırcktuv r h ricıen gelen c. niy ne 
prop and y k r ı iman tedbırler

d n lol yı memnunıyet göstcrmckt -
dır. 

Madride kati lıücu1na lıazırlık 
Burgo 19 (AA) - Na yoll4llııt

ler huklım t ılerı Y nd n b sarak Nav f
rıayı alm 1 rdır. H kumctçılcrden ıkı 
>tt olu v ıdır 

eden h rekctlerın 

ha erler r pati ma ın-

d n onr 200 m rk ıst mıhı ıle ınfıl k· 
tan kurtulan yu n syon hst r sında 
ıddetlı hır ç rpı ma olmu tur. f nfıl ıkta 

ol n irin yısın tcsbıt etmek ımkan-
ııı d r 

~ b llutarık, 19 (A.A ) - M drid 
huk ıeıntın ıd hırın ı jem zırhlı ı Me· 
lılla gitmek Uzere Malagadan yrıl

mıştır. Bu r.ırlılının or. da nasyonnlıs t

lere teahm ol c ı ve hükumete aıd di-
er harb gemılcrının de aynı t rzd ha· 

re ket edec i 1 nmclct dır. 

B. Litvinof delegasyonumuzla görüştü 
C nevre 19 (AA.) - Sovyctler Bir- ı 

h 1 dı ıtlcrı komıseri Lıtvınof bu un 
turk dele a yoniyle orü tUkten sonra 

1 pan> dış b kanıyle konu mu ve 
onra da fr n ız dı b kanı D Jbo ılc 
zun hır mul ıkatta bulunmu tur. 

AVUSTURY A'DA : 

lla) rrwtşutz lmlı rmu 

Viyan , ıg 

(A.A.) - Hay. 
matşutz buhra
nı henuz holle 
dılmcmittır. 

Pren Şt h· 
rembcrg, kar rı

nı, g lecek 11. ' · 

ta Viy;ı,1.td ı ) a 
pılacnk o 1 n 
ınıntnk • efl e rı 

buyuk topl ntı 

lıal lı•d ilnunli 

aınd. bınlıa ı .-J Fcy 

Fey'in lln} nı ı utz' tcknır gıı ıne ıı i me 
selesi mıln k t a edıldı~ı ırad btlcli. 
recektır. 

B. V 0 11 N oııralı t 
Budapeşteye 

gitti 
Bud 1 ('Şl(', 19 (AA) - A gı~ Kı 

tcblı • çıkıırılmıştır: Alman dış bak nı 

Von Nöyrat ve evcesı, Almanyıınırt 
Budapcşte clçısı Von Makcn en'ın zev. 
ce i olan kızı nnı görmek üzere bu •Un 

Budapc tcye gelmektcdır. 

Von Noyr t n ibi Borti'nin davetini 
kabul ederek Gödollö'da tertib olunan 
avda bulunacaktır. Bittabi alman dış ba. 
kanı Budape teyı zıyaretindcn faydala 
narak mac r devlet adamlarıyle görüı 
t eatlleri yapactktır. 

Budapcıte, 19 (A.A ) - Alman dıt 
bakanı Nörat yanında ı:evcesi olduğu 

h alde bugün buraya gelmiştir. Gazete .. 
lcr alman bakanını hararetle selamla· 
maktadır 

YUNANI STAN'DA: 

l'urımı i~çilı•rirı irı lı iil.iimelf' 
bcı;lr lı'tı 

Atin , 19 (A 
A.) - Atin ı -
çıler merkezın 

ba lı korpora • 
yonların umu 
mi he) eti k bul 
etti ı tıi r kar r 

urctındc Kıral 

JorJ' ygıl -
rını bildirmckt 
•C gerek k ndı
si, gerek b şb • 

kan Metak s .mıelenin vchnimcti ol • 
rak il. n cdılmektcdıı. Karar suretında 
4 n •u tos tarılıinın Yunanist nm k l· 
kınım sı yolund millı b ) rtım unu o. 
1 r. k tc bıt edılmc ı kırald n ve b; ba
kandan rıcn olunmakt dır. 

J>ar1aınPntolar 
Iİt·ar lı 1 <lnferaıısı 

tillı•tfı--.ıt11 oıo ti'"" ı•ı ,.,. ımrtı mii
lnulı•f,•lı•ı i111• tlnlm ~w11 i~ im l.li rı 

lor l '(' I ifou•sini isti~ m 

rci i Savan, noyu, umumı sekreterlı e 
Bclçik murahha ı Be 'ı v reıs vekıllık· 
!erine d yab neı delegasyon rei !erini 
eçmı tır. 

Bund n onra fı ansız mebuslar ıkın
ca reisi Dartey ckonomık normal hır ek• 
le konulması h kkınd kı raporunu oku• 
muştur. 

Konfer n bu raporu göru tuktcn 
sonra k:ıhul etti •ı kararda millctlerarasr 
ticnrct ve p ra mu melelerinde daha 
geniıt bir eı bestlik konulması lilzumu· 
na hükUmctlerin dıkk, tini çekmekte ve 
hilkumetler rasmd yapılacak konut· 
m laı 1 hazırl n cak olan bir milletlera• 
ra ı nl ma n tice inde böyle bir scr
bcstlı kle eri ilime i tcmennıııinde bulun• 
m.'\ktadır. Anc k böyle tedbirlerdı. ki, 
milletlerarası ekonomi mUva ene ımn 
yeniden kunılu§u ve mill tlerarası mU•1 
h delelcri muınkun kılabılır. 



SAYFA 4 

1Jibliyo1:raf ya 

M. T. A. 
Maden Tetkik ve Arama enstitüsil 

tarafından neşredilen M. T. A. mecmu· 
asının dördüncü nüshası en doğru ve 
güze! memleket ve dünya maden etüd. 
leri ve haberlerini muhtevi olarak neşr 
~diJmiştir. 

lkmıa<i V ekilimi~in Kütahya lin· 
yit araştırma sahasını ziyareti esnasın· 
da enstitünün oradaki kampının defte
rine yazdığı ve madenlerimizin inkişa
fına aid ümid ve direktiflerini belirt
tiği bir notla başlıyan mecmua, umumi 
maden durumu kısmında Türkiyenin 
ve dünyanın umumi iktısad seyri için
de madenlerin ve Türkiye madenleri
nin mevkiini ve istihsal inkişafını her 
okuyanı faydalandıracak bir vuzuh ve 
salahiyetle kaydetmektedir. 

Türkiye demir endüstrisi ve bu
na Hizım olacak hammaddeler üzerin
deki etUdlerde bu işte cumuriyet hü
kümetinin isabetini fenni delillerle göz 
önüne koymaktadır. Son zamanlarda 
kömürden petrol istihsali için girişi • 
len tecrübelerin lahoratuvardan fahri • 
kaya intikal ettiğini, bunun teknik hu· 
susiyetlerini tesbit eden etüd de ayrıca 
okunmaya değer. 

Bulgar dağ madenimizde tatbik e
dildiği bir harita alma usulünün özlü 
izahlar ve güzel resimlerle tesbiti mec
muaya ayrı bir değer vermektedir. 

Dünya maden haberleri kısmında 

başta Ti;rkiye olmak üzere bütün kom· 
şu memleketlerin ve bilhassa bizim is
tihsal ve ihraç ettiğimiz madenlere aid 
olmak üzere bütün dünya maden hare
ketlerinin en canlı, esash ve yeni ha -
berleri vardır. İstatistik, fiat ve grafik
ler kısmı ise, memlekette en müsbet 
malUmatlr, en güzel basılmış mecmua 
budur h1jkmünü bir daha katiyetle ver
direcek tafsilat ve mükemmeliyete ma
liktir. 

Zonguldak ocaklarındaki kömür is
tihsa',ini, dünyadaki son on yıllık altın 
istirsal v'e stokunu, dünya kurşun is -
tihsalini ve T..ondra borsası son maden 
fiatlarını tesbit eden grafikler, gerek 
tertib itibariyle gerek bu en fenni fi -
kirleri herhangi bir okuyucunun merak 
ve alfikasını çekecek bir açıklık ve gü

zelJikle meydana koyuş itibariyle üze 
rinde ayrı ayrı uzun uzun durulmaya 
değer hususiyetler göstermektedir. 

ORMANJ ./\ RIMIZI KORUMA 
VE iŞLETME 

ULUS 

ANC\GAZETELERDE~·~ 
"Jtlı(M 

Emniyeti silahlanmada bulan Avrupa 
'A.vrupa'da e•en emniyetsizlik hava•ı bütün milletim •ilahlanmaya •evkediyor. Fakat komıulan ai
lahlanan devletler, emniyetlerini bir kat daha tehlikede hi••ederek •ilahlanmalarına biraz daha 
hız vermektedir, tabiidir ki bu vaziyet de umu mi silcihlnama yarııını doğuruyor. Sonu bir harba va
racağından birçok aydınlann endi§e ettikleri bu •ilahlanma yarl§iyle Avrupanın emniyet buhranın
dan bahseden bazı yazıları aşağıda hulasa ediyoruz: 

Almanyanın ıilahlanması karşısında Frans<ı dülınektedir. Ancak bu tedbirlerin ne tarzda olacakları anla· 
tılmamı§tır. Musolini, yalnız, askeri hammadde ihtiyaçlarının 

Noye Zürher Saytung yukardaki ba~lık altında neşrettiği 
bir başmakalede, Almanyanın askerlik hizmeti müddetini iki 
yıla çıkarması üzerine, Fransanm güdmek istediği politikayı 
ele alarak demektedir ki, "Almnayanın askeri hükümranlığını 
tah:iid eden son andlaşmada, bu yxl 7 martta ortadan kalktık· 
tan sonra, hukuki eseaslara dayanılarak Almanyanın silahlan· 
ması enternasyonal bir mevzu haline konabildiği devir çoktan 
geçmiştir.'' 

• !~"..içre gazetesi, fransız sosyalistlerinin şimdi hüküınetleri
nı, sılahlanmayı tahdid mesele~ini yeniden ortaya atmaya zor
lamak!3- v~ bu kanaldan geçtikten sonra, Almanyanın iki yı~lık 
askerlık hızmeti müddetini rr.illetlerarası bri mevzu haline sok
mağa çalışmakta olduklarını söylemektedir. 

. Y~zıda, fransız dış bakanlığının, böyle bir teşebbüsün müt
hış hır muvaffakiyetsizlikle neticeleneceğini bilmiş olması la· 
zımgeldiğine işaret edilerek, Hitlerin, böyle bir teklifi başlan
~çta ulu orta reddetmiyeceği, ancak bundan çok daha karışık 
dıplomasi oyunlarının içinden sryrılmasını bildiğini, bıı defaki 
tuzağa doğrudan doğruya acemi sosyaliı.;tlerin düşeceği kayd
edilmektedir. 

Böyle bir inisiyatifin Büyük Britanya'nın da yardımını gö· 
re~iyeceğini yazan gazete, Büvük Britanyanın, cesaretsizlik· 
lerı ve azimsiz olmaları yüzünden, askeri muvazenenin korun • 
mas! etrafında kaçamak vollarda dolaşan fransız sosyalistleriy· 
le dıplomatik bir tesanüdde bulunamıvacağr ve hele Leon Blu
mun silahların tahdidi hakkındaki iı{isiyatifine hiç yaklaşmı
yacağınr söylemektedir. 

temin ve tedariki hususunun iyi muvaffakiyetler vadettiğini 
söylemiştir. 

Askeri malzeme imali umumi komiserliği tarafından kont
rol edilmekte olan 1000 fabrikanın azami bir faaliyetle çalış
makta olduğuna işaret edilmektedir. 

İtalyan gazeteleri, Fransanın yeni askerr tesisatına da işa
ret etmekten geri kalmıyorlar. Bugünkü kabine toplantısın· 
da görüşülen en ehemiyetli sosyalpolitik kanun, devlet, cema
at ve organizasyonu memur ve müstahdemininin 1 birinci teş
rin tarihinden itibaren maaşlarına yüzde &ekiz nisbetinde 
um yapan kanundur. Bu beklenilmiyen kanundan bir milyona 
yakın aile faydalanmaktadır. 

Avrupa muvazenesi 'değişmiştir. 

Ciyornale d'İtalia gazetesinin baş muharriri ve İtalya po -
litikasının bellibaşlı bir fikir yayıcısı 9lan Vijinio Gayda, 
Noye Fraye Prese'de neşrettiği bir makalede İtalyanın, Avru· 
pa politikasiyle ve hususiyle Orta Avrupa devletleriyle olan 
münasebetini izah etmektedir. 

Bu makalede kısaca denilmektedir ki, son iki yıl içinde 
İtalva'nın orta Avruoada güdmekte olduğu poltiikanın istika
meti üzerinde en çok tesirini yapan unsur zecri tedbirler ol
mustur. Habes kavgası dolavısiyle tatbik edilmiş olan zecri 
tedbirler ise, iktısadi ve mali mahiyette idi: fakat siyasi mak
satla tatbik edildi. Zecri tedbirlerle güdiilen gayeye varılama· 
dr. Ancak, bu tedbirler, İtalya'ya, !ktısadi ve siyasi bir ders 
verdi. 

Fransa Polonya'yı siU'ihlandırıyor. İktısadi bakımdan, İtalya, kati surette bir iktısadi otarşi 
kurmaya karar verdi. Siyasi baknndan da, zecri' tedbirlere ka
rar veren büyük devletler sayesinde, zecri tedbire taraftar ol

Noye Zürher Saytung gazetesine Varşova'dan bildiriliyor: mıyan devletlerin tarafına katıldı ki, bu devletler bilhassa 
Buradaki birçok gazetelerin haber verdiklerine göre, fran• Almanya, Avusturya ve Macaristandır. 

sızların Lehistana açtığı silahlanma kredisi iki milyar fran• Bundan böyle Avrupanın anaprensip meselelerinde İtalya 
ga varmaktadır. politikası Almanya ile birlikte yürüyecektir. Nitekim dış 
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taktıg~ mı söylemiştir. (iafl 
'"re Yapılan tahkikata go daJl ı;: 

. . . blarııı ~1 
mıyetı kendı ~e~s~~ e daİ' "'"' 
sinin tevkif edıldıgın 

aahib değildir. nda ~lal' 
Polisin tazyiki altı . bİf k 

varcı, nihayet kendisinııı 
11 

itı11 ..ıs 
~uıı y 

grupuna mensub oldug . bıık~ 
]" eU miş ve bunların faa ıy , ı 

zahlarda bulurunuştur. k()1116nİ' 
B .. . derhal ... ı 

unun uzerıne yaP'"' 
kederinde araştırzna!ar binlerce r 

""k "k,1 ' para ıle .... ıştır yu mı 'iar çııcarııı~ 
1 

ler toprak altından detl bili' 
Teşkilat, bu risaleler dağı~ Gl 

ni Tuskani kasabasırı~n ı.,egboffl 
Bu grupun şubeler• faali)eı 

seto ve başka bölgelerde 

lunmuşlardır. . lerill ııoıııa 
Bütün tevkif edıletı ;ııde 

"c:hanes 
Regina Coeli hapı~ . 
dukları bildirilınektedır.ı;e~ ed 

1 muhil o Bunlar, derha gi:ı:lı P 
}erdir. Ovra, ltalyanııı t>aft11da ş 
kilatıdır. Roma'da adıı:tl dilİf· 

d .. f e ,ı 
mensublarma tesa u b. u0rı0 ne ı t-4' 
kahveler, bilhassa ec dordil• 
lar, aık sık bunlardan 

fından taranır. ·ı fııj~ 
"feS 

Bu teşkilatın vaıı nıt~ 
hinde bir hareket u~ 0ıı.ırS' 
böyle bir şey görülec~ c 

indıf· v 
bastırılmasını teın se~tö' 1 

Ovra'ıun başında ıaı1121ııd• , 
bulunmaktadır. Aynı t O~ .ı 

bll ır;a, ol r 
nın polis şefi olan 1.corıt1 

·ni de ııı 
siyle polis kuvvetı ıtoııtrO . ı 

Ovra teşkilatının .... eıetl 
• . el s~ı.. '·'.; 

de faşist par tısı gen 'lf&'ıııtl .,. . 
. t' O •• n race'ye verilrnış ır. JJııflll"" 

rdır· .ıııe 
30,000 mensubu va dereCcY .. , 

1 ~un •O' 
yaptıkları casus ug . _1erc.C 

al blfll 
teşkilattan para an ,; 

eıı 
lunma.ktadır. ·ıeıeorirıe ıs' ~d" 

İtalyanın esk; a~unlııtlıı ~~1,-
takım kadınlar a biltiil1 1 ~ 

Ovra teşkilatının 1eri ~ .11 
. d şube ~.,-

bir ve köylerın e ı:ıııo 
madaki merkezi ise pa 

Bu kredinin bir kısmı, Asurans dö Kredi delaletiyle nakid bakanı Kont Ciyano, Belçika hükümet reisine verdiği cevabta 
olarak verilecek ve Lehistanın silahlanma işleriyle yol in- mezara gömülmüş olan lokamo andlaşmasının yerine başka bir 
şaatına tahsis edilecektir. Kredinin geri kalan kısmı ile ise, andlaşma bulabilmek maksadiyle, Fransanın ısrarı üzerine ya
Fransa Lehistana harb malzemesi verecektir. Bu silahlanma pılacak olan diplomasi görüşmelerine, daha başlangıçta Al
kredisinden başka, demiryolu istikrazının vadesi çoktan gel· manyanın da çağırılması lüzumunu katiyetle bildirmiştir. 
mis olan ikinci ve üçüncü kısım emisiyonları da şimdi tatbik Batı Avrupasındaki, yani Ren sınırlarındaki sulhun garan- dedir. 11~ edilecektir. Bahsın mevzuunu fransız piyasasına çıkarılacak tisi üzerinde toplanmış olan Lokarno meselesi, bugün yeni • A. 11ı•tlfl1t' olan 200 zloti tutarında obligasiyon te~kil etmektedir. den, Avrupanın diplomatik faaliyetine esas teşkil etmektedir. ~ 

Bu vaziyete göre, fransrzların Lehıstana açtıkları kredi, Bu görii~meler ise çok zorlu olacaktır. Avrupanın bugün- J(İrahl{ P si". 
900 milyon zlotiyi bulmaktadır ki, leh milli müdafaa büdçe

1
si- kü vaziveti, ilk J..okarno andlaşması yapıldığı 1925 yılndaki J{ararıfİ~0 nin normal olarak yıllık tahsisatını 100 milyon zloti aşmış o a- va7 ivetfn aynı değildir. Yenişehirde da ~~jııfl~ 

cnktır. Bu kredinin yUksekliğine, burada, Lehistanın dostlu· Lokarno meselesi bakımından, İtalya ile Almanyanın fikir ğında 17 No .• in b"'e~I 
ğuna Fransada ne kadar büyük bir ehemiyet verilmekte oldu- ve vaziyetlerinde aparık bir yaklaoıma vardır. Bu yaklaşma ise, k ı banesın . j ' 
gw una alamet olarak bakılmaktadır. 'S 'S onso os . te~rıfl yfl 

ne iki devlet arasında srrf tedbir mahiyetinde bir yakla~mayr, apartıman bır veYn 11 
11 Polonya' da Rydz - Smigly'ye yapıJan karşılama tezahür le- ve ne de. İngiltere ve Fransadan ayrılmak arzusunu ifade et- itibaren toptan tc ! .r 

rinin tabiatiyle politik sebebleri vardır. mektedir. kiralıktır. göril~fs ~~.:--
Bu sebeblerden biri, Rydz - Smigly'nin, gitgide, bir ordu Görmek ve :rJiil'ı~rı ı/~ 

kumandanından ziyade bir devlet reisi rolüne doğru götürül- ItalyaTda tevkifler mı-?. s·· Bankta lt 
mekte olmasıdır. umer anıııe . 

ta müracaat e J O 
Bu inkisaf göz önünde tutulunca, uzun zamandanberi or - Bir ingiliz gazetesi Romada bir takım komünistlerin yaka- O} 

Orman mühendisi B. Kutlutan, or- dudan çekilmiş olmasına rağmen, geçenlerde parlamentoya la11dığrndan bahsediyor.. .., 1_ lr ftJl ~ 
manian korumak ve modern bir tarz· seçilmiş ve dolayısiyle yeniden politik bir rolü olan Vilna fa. . H Jd . d Sa\llll~ ") "'' J. 

Tefrika: No: 48 

tihi General Zelikovski'nin gazetelerden birine verdiği müla- 11 eylül 936 tarihli Deylı era gazetesın en: 1'otl' bif t':. 
da işletmek usullerini kısa ve özlü bir kat dikkate değer bir mahiyet kazanmaktadır. Bu mülakatta, İtalyan faşist partisi erkanından bi.r çoÇu ~t~yan gizli po· 

936 
modeli (1'13~eıııiı1~1pı lisanla anlatan bir eser vücude getir - General Zelikovski, kuvvetli bir hükümet otoritesi kurmak Jis teşkilatı olan Ovra tarafından tevkı~-~dılm~ştır. .. h ü"' ay kuUanılJI1~Şyet d'r 

1 miştir '°zerı"nde f" t 1 1 b · · p·ı d k"' · "b •w· · t b"l w· lngı"lı"z birleşik basın aJ·ansının verdıgı malumat.a g_ore bu_n- Jl ..... urı ı "tı · .f\ · u ıa yazı ı o mıyan u ıçın, ı su " ı nın tasvı ettıgı yenı anayasanın ye e ı ecegı· yo tahvil ıne•.. satı ı.. ~._.-,,J 
36 sayfalık eserde devlet korumasının ne, ordu baskumandanının otoritesini harb zamanına saklama- tar. Romada bir takım karargahlar tesis ederek gıı:lıden gız· acele ucuz fintlaencl Jc~d /t 

· sr la~zımge1a·-· · t etmektedı"r lı"ye komünistlik yapmak ithamı altındadırlar. a g .,,..,..., şartıyle ormanlarda ağaç kesmek ve ıgıne ışare · Jandarın ··ıhal<J )' .. 
Aynı membadan gelen haberlere göre birçok işçi de tevkif b rnu 6 nakletmek işlerinin ormanlara zarar f talya'mn aldığı tedbirler. ve hapsedilmişlerdir. . ikinci şu e 2_.445 .. 1'1 

vermeden ve rasyonel bir şekilde na • Londradaki İtalyan büyük elç.iliği dün akşam, bu haberın 111ev· 
sıl yaprlacağını izah etmekte ve kıy - Berliner Tagblat gazetesine Roma'dan bildiriliyor: asılsız olduğunu bildirmiştir. -----

1
-k--apaftl 

metli öğiidler vermektedir. Orman tah- İtalya kabinesi, faşist devletnin bünyesinde derin t~ Romada, Milanoda gizli komünist neşriyatı bulunduğunu Kira I 
ribatını ve rasyonel orman işletme tar- sirler yapacak olan, askeri'. sosyal ve ekonomik tedbirler al- kabul etmekle beraber, tevkifler yapıldrğını yalanlamaktadır. katı actd' ır 

h kk d ı ı d .. r· mı .. tır. Bu tedb"rlerin en ehemiyetlilerini, Musolini, Avelino- Bu resmi ya!anlamalara rağmen İtalyan payitahtında bu- ,.. ""· zı a m a birçok resim er e e sus u ,. . . .
1
. b' l 'k b • h b. · 1. atı 

1
e .. ;Jc .)ti 

d ·· } d" w • k b •• ' " f }unan btr ıngı lZ ır eŞL asın aJanSı mu a lrl ŞU ma um 5e I)•' fl P olan hu küçük fakat özlü kitab, orman a soy e ıgı nut unda te aruz ettırmı~ ır. vermektedir: Yenişehir .. rtf11'rı'ıil ıc ıı., 
Musolini, üç müdafaa bakanlığı ile finans bakanlığı tara· 1 aP" · r f( 

davasının memlekette tas. ıdıgv ı kıymet 1 k 1 h kk d k ''Kırmızı bir boyun bağı taşıyan bir drvarcı, gizli polis ta- de 3 No. u her tıı tı'· • fından a~ustos ayı içinde verilmiş o an arar ar a ın a a- t ve 1 Jc ~3· 
dolayısiyle dikkatle okunmaya ve üze- rafından sorguya rekilmis.tir. dan ibare }cirJ 1 _....A 

binevi tenvir etmiştir. -s G haiz orta katı t Z 
rinde düşünülmeye değer bir mahiyet Hususi mahiyeti olan bu tedbirlerle, İtalyanın askeri kud- Bu dıvarcı, kırmızı caket ~iymelerine müsaade edilen a- .. acaa • ~ 
aımakt:~l~~======================:::.~~~·~·~~·ı~~l~~~~~·~~·~~·~~~~~~~:~;;;~~~;·~~ .. ~=~ı·;a~~ı·~~~m~i~~t~·~~~~~rı=.~~===o=ld=u=;wu~i~=in==k=ı=rm~ı=zı~=bo=;:~u=n~ba~gw~ı===:====:k=il=e~re==rn~u~r~~ ·~·14e retını mı et erarası vazıyetın ıca arına uy urma gayesı gu- , •. "' 

. . fiille'' \ 
:zılarının da mübalaııalı bir hal aldığı görülmek- fonksiyondur. Bunlar bızıfl'\ gib• 

BiLiNMiYEN iNSt\N 

şahede ve muhakeme eden kimse iştihaları, nef
ret ve arzuları dolayısiyle, aynı zamanda mesud 
veya bahtsız, telaşlı veya sakin, müteheyyiç ve
ya üzgündür. Bu sebeble dünya bize, entelektü
el faaliyet esnasında şuurumuzun hareketli as • 
lım teşkil eden hissi ve fiziyolojik hallerimize gö
re mütehavvil bir çehre ile görünmektedir. Her
kes bilir ki sevgi, kin, hiddet ve korkunun man
tığı bile karma karışık etmeleri kabildir. Bu ihti
rasların tezahür edebilmesi için şimik mübade
lelerin tadile uğraması lazrmdır. 

tedir. Olabilir ki modern medeniyet bize, ehli kıymetlerini verirler· .. 1 faf\li)'ct foıt~' \ 
hayvanlann kalitelerini vermeğe veya onlarda - Ahlak hissi, entelek~~·eovevi ,e bİ'tiı11 e 
ki hissi hamleleri ahenksiz surette geliştirmeğe dumuzun muayyen bir u 'hal d~ Jii11e' 
temayül eden yaşama, terbiye ve tegaddi şekil- halinden neşet eder. Bu ~ekkLI. ı• 11 Yazan: Dr. ALEXIS C. ' lU~EL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

ili 

Deruni ve ahlaki faaliyetler. - Hisler ve me
tabolizm. - Mizaç. - Ahlaki faaliyetlerdeki 

vilad~ ?1abiye~. - Ahlak duygusunu tetkik 
ıçın teknikler. - Ahlaki güzellik 

Entelektüel faaliyet, şuurumuzun diğer hal
lerinin har~ketli dalgasından hem ayırd edilir ve 
hem de _edılemez. Entelektüel faaliyet bizim bir 
mevcudıyet tarzımızdır ve bi?.imle birlikte de -
ğişmektedir. O, bir sinema filmine benzetilebi
lir ki bir hikayenin miiteakib safhalarını ka. .. det
mekle_?e~aber hns~ sath.~ bir noktadan dİğeri
ne degışsın. Bu faalıyet, gok yüzünde koşrm bu
lutların, iniş ve çıkışlarında başka bfı.şka şekiller
de aksettikleri uzun Okyanos dalgalanna daha 
çok miisabihtir. Fil·ıaki, o faaliyet vizyonla1ın1 
hissi hallerimizin, acımızla neşemiz.in, sıevgi ve
ya kinimİ7İn durmaksızın değişen zem\ni Ü7e
rine tevcih eder. Tetkik için onu biz, mt·nsup 
olduğu bütündan ayırırız. Fakat düşilnerı, mü-

Müheyyiç hareketler ne kadar kesafetli olur 
ise bu mübadeleler de o kadar çoğalır. Bunun ter
sine olarak, bunlar entelektüel çalışma ile tadile 
uğramazlar. Hissi faaliyetler fiziyolojik faali
yetlere çok yakındır. Bunlar mizacı meydana ge
tirirler. Mizaç, bir insandan diğerine, bir millet4 

ten başkasmn göre değişir ve dimaği, fiziyolojik 
ve bünyevi karakterlerin bir halitası; insanın 
kendisidir. Her birimize küçüklüğünü, alelade-
Jiğini veya kuvvetini veren odur. Bazı sosyal 
gruplarda ve bazı milletlerde mizacın zayıflama• 
sının sebebi nedir? Denilebilir ki zenginlik fazla• 
laştıkça, talim ve terbiye yayıldıkça, tegaddi da· 
ha iyi tanzim olundukça hissi hallerdeki şiddet 
azalmaktadır. Aynı zamanda, teheyyüci fonk· 
siyonların zekadan ayrılıp görünüşlerinden ha-

· l · · · ki vn~, ·~~ ·~ leri getirmiştir. nesıç erımızın ve a ımı birl 
1
)1111 tı 

Manevi faaliyet, insanın kendine bir hare- de gelişmemiz sırm;ın~~ helr "ik <JC ;.j e ; 
• 1 · · · ed f zı:r0 oJ dtı... f ket tarzı tahmil etmesi, birçok mümkün fiiller tesır erı~ı ıcra Ahle;1~ · a'' ııd~tı 1cotı11011' 

içinden en iyisi olarak mütalaa ettiğini seçmesi, lara baglıdır. a es b 0 Jige· · o 
benlikten ve kötü yüreklilikten kendini kurtar- Schopenhauer, insanh~~di ~eyl~'ifl ~tir, 
ması istidadına tekabül eder. O onda bir mec- liğe ve merhamete vı a ııavD ı~ r1ı 
buriyet, bir vazife duygusu yaratır ve bu, an- müııahede etmektedir. Gııkaulıı1~ı1l,. k11 

' 
gibi aramızda mevcud su detle.r•"ı"r ~ .., 

cak sayısı az bazı insanlarda müşahede 5:ın ıı ,1 " benzerlerinin felaket ve ıJ irt~ h , 
olunabilir. Umumi bakımdan bu böyle olmak derecede kayı&m:dırlar. Bı\,e 15ur ~ ~ 
lmm gelirse de bir rea1ite olduğundan da şüphe ki, başkalarının bahtsızl~k. ederle. r 

111
11 

edilemez. l 1 ık ıı alır ve hatta on arı ta lr ·i her ı · 13tı J 
Eğer ahlak duygusu mevcud olmasaydı Sokrat takımları da mevcuddur ~ yvrl;,f· e , !"' 

baldıran zehirini içmezdi. Bugün bile ona bazı karşı hakiki bir ıztırab . llftıl>irl~;l r ~ 
1 sosyal gruplarda ve bazı memleketlerde • ve kudreti iyiliği, merha'?1etı.edefl ~114 u11t' ' 

hatta zaman zaman çok yüksek derecesinde • rini ve bunlardan · n~ıaS bıfll JtıS )'11 trı1 ~ 
tesadüf olunmaktadır. Bu duygu bütün geçen getirir. Baııkalannın ıztıra ve Jt:' ııı 
asırlarda mevcud olmuştur. insanlığın tarihi de· yeti insanlar arasında acıY1hl'1'.lı ~1~ ,e) 1 

vamınca büyük ehemiyetini göstermiştir. O, ge· m hafifletmeğe uğraşan . 8 ·)'İ· k?~ Jı.l' c 

rek zeka ve estetik fikrine ve gerek din fikrine getirmektedir. Her birim•~J oh1•1ftı j1\il~ \ 

bawl dı b' ... k"" ""d d . . . . • de dogwarız. ):'akat, zeka g_ ı .: ... ı.;şıı (ı::..,(I g ı r; ıze ıyıyı otu en ayır ettırır ve ıyıyı 1 •. ~ ;r 

b_.J b' eli . l" . de ı e kötüye üstün tutturur. Yüksek merte eoe me- ter ıye, sıp ın ve ıra 
deni insanda irade ve zeka. ikisi tek ve aynı 
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eki garib 
XXXII 

vakalar 

Yazan: Mu 1<EMMERICH 

Almanya ko1onilerini kaybetmeden 
evvel bu kolonilerden birinde çiftlik 
işleten Gottlieb Bleibtreu adında biri 
o zamanlar A1manyada çıkan Windhu· 
ker Nachrichten gazetesinde bir maka· 
le neşrederek çiftliğinin bulunduğu 
mıntakadaki yerlilerden şikSyet et
mektedir. Bu mnkalcden bazı yerleri 
aşağıya alıyoruz: 

''Çift1ikte çahşan Herero'lar (cenu
bu garbi alman müstemlekesindeki yerli· 
halkın ismi) kendilerine ve karılarına 
yetec k k:ıdar } iyec<:k a1amazlarsa ilk 
i leri oturup açlıktan şikayet etmek 
oluyor. Bazan şikayetlerini o mıntaka· 
daki hükUmet mümessillerine kadar du
)'uruyor1ar ve bizim bun1ar hakk nda· 
ki her hangi bir şikayetimiz o :r.aman 
ınümessiller tnrafından biraz şiiphe ile 
karşılanıyor. Bu Herero'lar eveke bize 
karşı ısyan etmiş oldukları için buÇjÜn 
esir sayı1maktadırlar. Buna rağmen e~
lt" rı 1 cıdct ve ananelerinde mevcud otan 
küstahlıklarını terlcetmezler ve bôylc 
kabaca tneyd na vururlarsa yarıl\ t:k 
rar serbest o1uncn ne yapmazlar? Rur.ı· 
1arda i~ görebilmek için bir tek çare 
vardır, hu d muayyen bir hudud d ıh;· 
linde yerlileri cebren çahştırmaktır." 

Bu Blcibtreu, pek hassas bir zat ol
duğu için. Hereroların kendi1erini aç 
bırakan efendilerine karşı gösterdik -
leri mUn .. bctsiz tavırdan alınmış ola
bi1ir, hntta bu ebebtcn onları cezalan· 
dırm;;ı~ı da düşünebi1ir. Bu onun şahsı· 
na aid bir mec;eledir. Faknt 23 ey101 
1906 tarihli Hamburger Nathrichten 
gazetesi de lm zata hak vermektedir ki, 
bunu ıyi bir al&ınet diye telakki ede -
miyece •iz. 

1904 &cnesinde Schlettwein adında 
bir zat bir broşür neşretmiıı ve burada 
fU fikirleri ileri sürmUştür: 

" Biz ko1oni siyaseti bakımından 
m~ihim bir nokaya gelmiş bulunuyoruz. 
Dır tarafta sıhıtli bir egoism ve şuur· 
lu bir kolonicilik, diğer tarafta müfrit 
bi~ lnsaniyctperverlik, manasız bir ide· 
alızm ve akıl ızca bir yufka yUreklilik 
v~r. Her şeyden evvel Herero'ların mili· 
klı olmasın ·· V a musaade edi1nıemelidir. 

e yalnız bu kadarla kalmayıp bunları 
miitesanid bir halk olmaktan çıkarmak 
için içlerinde mi11i hisleri uynadıran 

faktörleri de yok etmelidir. Hererolar 
alı m vn, ve hiç bir i.ıcret almıyarak 

sadece lıo a ı toklu~una çalışmaya ic· 

bar cditmt'lidirlcr. Seneler süren bir 
angarye onların hakkettikleri bir ceza· 

dır ve aynı zamanda en mükemmel bir 
terbiye usulüdür. Misyonerlerin vaiz et
tikleri hıristiyanlrk hisleri ve biribiri· 
ni sevmek prensipleri derhal ve şiddet· 
le menedilmelidir." 

Bu satırları yazan adam alman ko· 
loniler nezareti tara fınclan büdce ko • 
misyonu miisavir i~ine tavin edilmit 
~e memlekette fikirlerini neşretmesi 
ıçin kendi ine propaganda seyahatle -
ri yaptırr1mıştır. 

BuSchlettwein nazariyesini tatbi • 
kat sahasına da geçirmiştir. Alman 
Rayştag'ının 6 mart 1907 tarihli celse • 
sinde tesbit edildiği veçhile bu zat ken· 
dil ti ftlik1erinde ve haralarında çalış
tırdığı yerli erkeklere günde biıı:im pa
ramızla "yUz para'' vermekte, kad;nla· 
ra bir şey vermemektedir. Gene aynı 

Celsede te lıit edildiğine göre erkekle
re Yirccek verilmekte, fakat bunun ne 
olduı;u tasrih edilmemektedir. Kadın· 

lara ise çalışmalarının bede1i olarak 
"kır •eme;:i'' verilmektedir. Bu ''kır 
Yemeği" tırtıllardan, kurba~alardan, 

~eldr f'lerden, farelerden ve yetil ot· 
tan mlirekkebtir. 

* Hzun zaman alman müstem1eke1e-
rinde ulıınmu~ "': bur:ılarda vazife 
görnii J)r. V ltentin dında biri Ber· 
linde çıknn ''Neve d utı:che Rund an" 
tnccmunı;ının nisan 1894 nüshasın ha· 
tıratmı ne retmiştir. Oradan fU parça· 

lnrı alıvoru : 
" D koko isvanr hakkındı. (Bakoko

l r Af ık ln K mcrun tarafl rında bu
ltın n cesur bir r.encı l·avınidir) 13 3 1893 

t ril '" ı ) er.i bir t kım h herler a1· 
dım F at b h berlerln hiç biri di e
rinı t tm•ı or. Ten' ıl h~re etini id re 
<' 1r-n l im mu vini Wchlcu fisilerin 
k t rırken k 1ın ve ç cuk • 

n a d emir 

Çeviren: S. A L1 

halde şimdi ancak 12 • ıs kadar esir bu 
lunduğunu yazıyor. Bunlar da yorğun, 
yaralı ve yarı ölU halde merkeze getJ· 
rilmi . Hepsi kadın ve çocuk. Zencirle
re vurularak tekme ve yumruklarla ha· 
pisaneye götUrUlmUşler. Üç tanesi al· 
man bayrağının dnlgalandığı direğin 
dibinde açlıktan ölmüşler. 

:ı: 

17.3.1893: Bugün gene mııhud Weh· 
lau•ın yaptığı Bokoko cferi h 

1 
' nda 

bir takım malOmat aldım. Hakikaten 
çok korkunç feyler. Esirler yakıcı gu· 
neşin altında ve günlerce Sodan adlı 
geminin güvertesine bağlı bırakılmış· 
Jar. Vucudlarındaki yaralarda ve iple· 
rin kestiği yerlerde kurdlar yuva yap
ını,. Zavallr1ar bu işkenceyi hattıüstü· 
va gUneşi altında ve günlerce, en uf k 
bir yardım görmeden çekmi 1er. Niha· 
yet zavallı esirler öhim haline gelince 
bizimkiler vahşi hayvanlar gibi kafala· 
rına birer kurşun sıkıp hepsini gebert· 

mişler. 

31.3.1893: Bir mudd t h ta yattım, 
bu sırada hakim muavin' Webleu se -
f rden donmuş. Bir tek esir getirmedi. 
Buraya gel eler nasıl olsa yavaş yavaş 
ölecekleri için daha evvel vapurda öl· 
dürtmeyi tercih etmi,. Kendi iyle ko
nu tum. Gulerek: ''K fal arına birer 
leblebi sıktırdım, öbUr dünyayı boyla· 
dılarl" dedi ve devam etti: "Askerle
rim hain yerlile in kafa derilerini yüz· 
mekte pek bUyük bir hliner edindiler. 
Çenelerinin altına bıçaklariyle bir çiz· 
gi çiziyorlar, sonra dişleri ve parmak· 
lariyle yapışarak yü .. lerinin deri ini 
saçlariyle beraber zedelemeden sıyırı· 

veriyorlar." 

* 4.5.1893: BugUn hakim muavini 
Wehlau bir muhakeme yaptı 1 ... 

Auguıt Beli adında bir zenci bir &a• 

at çalmaktan maznun. Mahkeme hu· 
zuruna çıkarılıyor. Kendisine yapılan 
ilk hitnb şudur: ya saati çaldığını iti· 
raf et, yahud e1li sopa yiyeceksin ... 
Bell: ''hayır, ben saatı çalmadım!" di· 

yor ve derhal dışarı çıkarılarak gerge· 
dan derisi bir kamçı ile elli defa sırtı· 
na vuruluyor. Tekrar içeri getirilince 
ıaatr çaldığını itiraf etti. Bunun üzeri· 
ne 6 sene (dikkat il altı sene) hapse ve 
100 mark para cezasına mahkum edildi 
ve ayrıca her ayın ilk camartesi günU 
kendi ine on beş kamçı vurulmasına ka· 
rar verildi. 

Augu t Beli mah1cemeyc çıkanl· 

rnadan evvel, ilk tahl i\•at esn"c:•n1a da 

80 kamçı yemiş. İyi lisan bilmed"ği 
için biraz kekclerse derhal itirafta tc· 

reddüd !.'diyor diye vurmağa başlıyor • 
larmış. Böyle sıcak bir günde ve öğle 

üzeri 80 defa bir gergedan derisini vü
cudun :ta hissetmenin ne oldu~unu, 

böyle bir manzarayı seyretmiş o1mr • 
yanlar takdir edemez. 

* 20 6.1 93: Duyduğuma göre üç mah· 
pus asmışlar. Fakat hakik tte hakim 
muavini Wehlau bunları eğlence olsun 
diye askerlere vermiş ve bunlar da za· 
vallrları koyun keser gibi kesmi ter. 
Makinist Gebhardt bu vakayı görmUJ, 

bana töyle anlatt1: "Zencilere evvela 
bıçaklarını dUrttUler ve ağız ve burun· 

larını kestiler. Sonra da kafalarını v1.i
cudlarından ayırdılar. Çünkü hakim 
muavini Wehlau oldürürken silah kul· 
lanmayn demif .• " 

(Sonu var) 

-· 
• Nnrfalk - Atlanti'k kıyılarında 

hukum sUren kaıırg.ı her gUn şiddetini 
biraz daha artırmaktadır. Bı ç le va· 
purlar demirlerini taramıt karaya d • 
mu,ıerdir. Ölenlerın mikdarı belli de· 

ğildiı. 

Kaloriferli - konforlu 

Kiralık J)air 
Yenişehar, Yugo avya sefareti 

yanında genit 7 oda1 mutbah, ofiı 
ve ç ma ırhaneden ibaret konfor· 
lu kalorıferlı, manz alı bir daire 

k alıktır. 
Ayrıca gara11 da vardır. 

Telefon· 2250 Hayri 

İstanbul atletizm şam
piyonaları başladı 

1stanbu1, 19 (A.A.) - İstanbul at
letiml tatnpiyonlu 'U müsabakalarına 
bugün Fener stadında başlanmıftır. A· 
lınan teknik neticeler unlardır: 
100 metre: 

1.· Semih 11 saniyede 
2 • Vedad 
3 • Mehmed Ali 

Yükst.'k ııtlama: 
1.· Pulat 1.80,S 
2.- Havdar 1.70 

1500 metre: 
ı .. fıza Mak ud 4 26 2 10 

2.· Receb 4.26.S 10 

4X10D b3yrak: 
1.- Galatasaray takımı 46 4 10 
2.- Fenerbahee takımı 46.7ı10 

110 metre nıoniııll: 
1.· F ik 16 aaniye 

2.- Sedad 16.3 10 
400 nıt'tre: 

l.· Melih 52.S 10 

2.· G 1ib 54.4/10 
{/zun atlama: 

1.· Tevfik 6.62,S 
2. - Cihad 6.36 

Bugün Moskova 
karsıla!'\malar .. 

aki 

Mo kova, 19 (A A.) - Hususi mu• 
habirimizden: Knfilemiz bugun saat 17 
de Lcnin'in mezarını ziyaret ederek 
çelenk ko) du ve dost memleketin bu· 
) k olusu cmunde IJir dakıka sükC'ıt e· 

dildi. 
Saat 17,30 da büyuk elçiliğimizde 

verilen ça} da tuı k ve sovyet sporcuları 
i1e sovyetlerin Ankara BUyuk Elçi i, 
sovyet spoı şur sı reisi, hariciye komi
.erli i ileri gelen1cri, Tas Ajan ı U· 
mum Mudüru ve tnnınmı~ h iyet1er 
hazır bulundular. rcvknliıde n şeli ve 
samimi saaı1ar geçirildi. 

••• 
Mo kova 19 (A.A.) - Yüz kilomet· 

re bisiklet mil abakaşı yarın saat 1 ı de 

şehirden 21 kilometre uzakta Mo kova· 
Leningrad yolu uzerinde yapılacaktır. 
Aynı gUnde saat 18 de iskrim ve gece 

saat 20,30 da güre~ musabakaları Kul· 

tur Parkta yapılacaktır. 

Bisiklet ve iskrim mi.ısabakalarının 

neticeleri aaat 20 de Mo kova radyo· 

sundan verilecektir. 

Canal kale 1 uıla ·ı 

Cankaya - Gençler Bir
liği, Kırıkkale - Demir 

Spor karşılaşıyorlar 
Bugün, Çanakkale kupası maçlauıun 

dömi final karplapn.alan yapılacak ve 
Kırıkkale eücil - Demir sporla, Çanka· 
ya • Gençler birliği ate karfılapeaktır. 

Mevaim dolayısiyle maçsız 1,:eçen bir 
iki aydan sonra baJlıyan bu maçlar, An· 
karada bUyuk bir alaka uyandırdı. Ge· 
çen hafta sahada gördiığUmUz kalal>alık, 
bu yakın alakaya bir delildir. 

Gilnün ehemiyetli karıılaşması, Çan· 
kaya • Gençler birliği arasında olaeakur. 
Diğer iki kulub, bizi gelecek hafta bir ıilr· 
prizle karşılaşdınnaz1arsa, bugUnlril ma· 
çın ga1ıbi, her halde, Çanakkale kupası· 
nı kazanacaktır. Fakat, kupayı hangi 

takım alacak? 
Çankaya mı, Gençler birliği mi? •. Ge· 

çen haftaki maçlar, her iki talam bak· 
kında da bin tam bir kanaat vermedi. 
ÖlçUmUze miyar olacak vaziyetleri bu 
bir tek maçla tcsbit cdemedifimlıe 13-
re, neticenin ne olabilecetini kestirmek 
bir kehanet olur. ÇilnkU, Çankaya da, 
Gençler birlili de, bir hafta evvel, etki 
karakteriıtik vuıflarından çok kay 
bcttiklerini 18ıtermiıterdir. 

!ki kulilb, tcrefli bir iıim ta11yan ku· 
paya liyak oldutu chemiyeti vererek ta· 
Jcrm1anru kuvvetlendirmlJlc.rdir. Gerek 
Çankaya. eerebe Gençler bırlifi en iyi 
kadrolariyle alana çıkacaklardır. Çan· 
kaya, btanbuldan HayruUahı ıetirtmit· 
tir. Rasun de Ciençler birlitındeki yerini 

alacaktır. 
Her halde sevkli "Ye beyecanh Mr 

maç acyredeceliz. KuJUblerimbe ınuvaf· 
falriyetlcr dılen:ı, 

ISPANYOL 
(llaıı 1. inci sayfada) 

lemek ıatemi e de puskurtiılmUş ve ki
lometreccl ce geri gıderek zayiat ver· 
mı tir. 

Ar gon vilayetinde topçu kuvvetle· 
ri Teruel'ın bombardımanına devam ct
me ktedi r. 

Cenub cephesinde, Ronda bölgesin
de bulunnn küçük bir asi kolu yok e· 
dilmiştir. Tayyarele- Kordan ve Gran • 
d 'yı bombardıman etmişlerdir. 

Guad rrnma bölgesinde yedi firart 
cumuriyctçi kuvvetlere teslim olmuş· 
lardır. 

Hiikiinwıin nldığı kn nhalnr 
p . 
arıs, 19 (A.A.) - Ma tricl"den ge-

l~n bır telgrafta, hUkumetçi kuvvetle· 
rın Santa Ol Ha bole sinde Kasar do 
Esk h ra knsabasını aldıklarını elli • 
&iyi öldurdukl ri ve birçok sıUih ele 
geçiı dik1eri bildirilmektedir. 

DUn, 1'oledo All,aznr'ının altında 
pntlıyan J.ıgımın gorultü ü ta Madrıd'· 
den işiti1mi ve Alknzar'dan muazzam 
bir lev ve dum n sütunu ) ıkselmiştir. 
Alev ve duman autunu çok uzaktan gu· 
rulmü tür. 'l'oledo'dald evlerın c mi rı 
tnm:ımen kırılmıştır. 

Hucum ıra ında, milis1er, Alk zar· 
d bulunan birkaç çocu u kurtarmı 
muvaff k olmu tur. Alkazar mahzenlc· 

So yet- intan 
llerlın, 19 (A.A.) - Havn Ajansı 

nnıh. biri bıldi iyor: 

Nurnbcrg'cle Sovyct Rusya aleyhin
de l>ylenilen iddetli nutuklnrr, imdi· 
ye kadar pratik tedbirler talcib etme· 
miştir. Sovyet taşemilitcri gener 1 o .. 
lof, gen ral von l3lomberg'ın daveta il· 
zerine "ordu cUnu'' ne iştirak etmıştir. 
Y rın başhyacak büyük son bahar ma· 
ncvralarınd almnn orduıunun misafiri 

olacaktır. 

Alman endllatriıi Sovyet Rusya'ya, 
h m m ddeJer muk balınde makineler 
vermekte d v m ediyor. Alman • Sov• 

yet ticareti, alman bakanları tar fından 
verilen uzun 'iadeli kredilerle finanse 

edilmektedir. BM"lin'de bir sovyel tica· 
ret heyeti daimi ıurette oturmaktadır. 

Alınan endustri müdUriretinde Sovyet 
Rusya ile yapılan itleri de idare etme· 
ğc m:mur hususi bir şube vardır. 

rinde gizlenen birkaç yüz inın n ,. 
midçe muka\'emette bu1unma ra braı 

verdikleri .z nnolunınnktadır. 

))igcr taraftan Sevil'den haber vee 
ri1di •ine göre 'J'oledo önUndeki cephe
de yapılan muhar beler, hUkümet ku'W'• 
vetlerinin iddetli bir mukavemette b~ 
lundukları All>erchetajo vadisinin nas

yonalistler tarafından işgalini mümkün 
kılmıştır. Sierra Guadarrama'da nasyo." 
naliı;tler, N va Prias'ı işı;a1 etmişler .. 
dir. Şim lde Bilbao'nun nmhasarasına 

baş lamı, 1 rdır. 

Bilbao'da erzak yoklu !Undan dol yı 
m lısurlar ıa ında ani mazlrklnr b 

gö termi tır. 

• • 
Sen Jan dö tuz • Havns'toın • H (A'. 

A.) - N yonali tler Dilb:to yolu '1 .. 
zerind ki hGkümetçilcrin ilk mcvz.lı 04 

1 n Arfoyu zaptettikten ı;onra ileri Y"" 
rUyüşleı ine devam etmişlerdir. j 
~a ) onnli"tlt·ı· elçileri t•n • r.lm 

Iİ)en dn\ cl cllilt•r f 
Burgos, 19 (A.A.) - Nns> onaliıtl r• 

Sen J n dö J.uz'd bulunmnlrta olan 

y bnncı dc11let mümessillerini 1 pan• 
yaya ve mlllf kuvvetlerin işgali altın• 

d bulunan S n Sclı:uıti} cn'e g 1 eye 
davet etmi§leıdir. 

•• muna ebetle ·i 
I.ondr 'd ki alman elçisinin de, Al: 

many 'nın Rusy 'ya ta uuz m ldı 

tnkib ctın dl •ini söylemiş olması ka~ 

d de •er. Dl er t raftan, Derlin rum1 

mahfilleri Moskovad ki alman elçlıi n~ 
von Şlenlmrg"un vazifesini tcrl ttic• 
hakkındaki buı yiaları tekz.ib ctaai 
lerdir. 

Bundan dolayı NUrnberg nutukları. 

Alm ny nın dahili için aöyknmit d01 

mektir, Profeıyoncl diplomatların, en

dUstrinln ve ordunun, Rus,>a ile ani~ 

ma yolund ki Bisınark ananctine sa.. 
dık ka1dıklarıı e bu anla§manın ilerdt 
gcrçcklc~ebilececi görulmektedlr. 

24 nisan 1926 da Stnsaman taraf""" 

dan Berlin'dt imzalanan alman • eo.. 
yet dostluk ın1aJmaaının Hitler njlıe 

mlndenberi her aenc yenilenmektt ole 
dufunu da kaydetmek gerektir. 

ALFABE 
Kültür Bal·anhğının köy 

ucuz, güzel ve 
Memleketimizde okuma yazma bil

mezlikle mücadele itinde bUyUk bir 
faydası dokunacak ve köy çocuklarına 
aHabcmizl aeve .eve öğretecek gUze1 
bir kitab baııldı. 

Edirne Kurtulut ilk okulu baş öf· 
retmeni Murad Özgün ile Edime Gazi 
ilk okulu bat 8fretmeni İhsan Gökçe 
tarafından yazılıp Kültür Bakanlığın· 
da bet lci ilik bir heyet tarafından tet· 
kik ve kabul edilen bu ldtab, bir 
"ALFABF..'' dir. Devlet Basımevi tara
fındna renkli reıimlerle ve gayet ae· 
vimli bir ıurette baarlan bu 152 aayıfa • 
hk a1fabc kitabı, her tarafta kolayca 
tedarik edilebilsin diye bet kurut• sa· 
tılmaktadır. 

Kitabın gUzel renklerle baeılan re • 
ılmleri ve pedagojik esaslara uygun 
olarak yazılan yazıları, köy çocuk1arr
mıza yurd ve Atatürk sevgiıini vere • 
celr, köy hayatının tiirlU safhalarını 

canlandıracak bir tertibtedir. 

çocukları için bastırdığı 
sevimli bir kitab 

Biı kitabı, aevimll ve cıuib bir ıa._ 
le: getirmek suretiyle çocuklara ~ 
dirmek esaaım da yerine getirmlt olatt 
Kültür Bakanlıfınr bu guzel, f ıydaf1 
ve ucuz kitabe baıttılından dolayı kut 4 
lırız 

Em1ak 
Kiralık 

ytam Ban ından : 

Apartıman 

Daireleri 
Bankamııa ıid Itıldar caddesinde Tuı han apartıma d 

1 kt 
'k h · nın a ını, e-

e rı ve avagau tesısatını h vı be11. oda bir m tb h b" '· 
b1 h l

a b" k d d . Y • a a , ır uan o 
r e "'•ve ır ora or an ıbaret ) 2 3 • 7 "' l" 1 d · ı ' u od bi • • • • u, • :ııı, ., nwnara ı aıre er· 

ve ç a, r ma~bah, bır hali ve bir koridoru havi 12 num ral; 
daire açık ar~rma ıle l.~0.1936 den itibaren bir aene müddetle kıra· 
ya verılcccktır. lhalelerı 30.9.1936 çar,amba gUnU aaat on birde lıan
bmız~ ya~ılacaktır: açık artırmaya &irecek olanların 12 numa· 
rah daare içın elli lira ve di •erleri ırın de yU 1' d • u de<l :ıı z ıra epozato ı ara ı-
"t ı m uye en eve~ veznrmize yatırmaları ve.)'a bu niabcttc bır 
emınat göıtcnnclerı lbımdır Fa.ıla l"' 1 muamelit mUdU IU ümU • i ma \4mat a mak latıyeııl ın 

r zc ve da reyi oöım k • d k pıc11ına mUracaatları (936) ., e ıçı~~4jgartıman a• 



Ankara Valiliğinden : 
" .,uu per,embe pnü saat on birde Ankara vilayeti binasın

.. eafıa müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafın

.. (19611) lira 32 kunlf muhammen bedelli Etlik merkeı. baytarı 
llbontuvarında yapılacak bina ve tadilat işleri kapalı zarf uıulile 
lıkailtmeye kocımuıtur. 

Eksiltme prtnamesi, fenni şartname ve keıif varakaları 125 ku
.. mukabilinde viliyet nafıa müdürlüğünde verilecektir. 

lluv.akkat teminat (1470) lira (8S) kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını, ticaret odası vesikası, ve en a

fllı (15000) liralık inpatı muvaffakıyetle bitirmiş ve nafıa veki
letinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesikası ve teminat 
•ktup veya makbuzile birlikte yukarda yazılı günde saat 10 a ka
aar ekllltmc komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

(749) 2--4147 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğünden: 

f - Elisiltmeye konulan iş (Dördüncü U. müfettişlik mıntaka
ımda tak.rihen 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt Plümer yolu 

.aun tcsviyei turabiye, ~ınat imalat in,aatrdır. 
Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200000) liradır, 
ı - Bu ite ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme prtnamesi 
B • Mukaveletname projesi, 
C • Bayındırlık itleri genel prtnaınesi, 
D • Teaviyei türabiye. fOSC ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E • Huıuıi f31'tname, 
F • Silıilei fiat cetveli, 
G • Taş, kum, au grafiği. 
lıtiyenler Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve fenni prtna • 

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer prtnameleri ve evrakı 5 
lira bedel mukabilinde Ankara Nafia Vekaleti Şoseler idaresinden 
•e Elizizde Tunceli Nafia dairesinden alabilirler. 

3 - 1~9-936 tarihinde perşembe günü saat ıs de yapılan eksilt· 
mede talip çıkmadığından eksiltme 1-10-936 perşembe günü saat 15 
de Elizizde Tunceli Nafıa Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Ekııiltmeye girebilme.k için isteklinin 112SO lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını ve Nafia 
Vekaletinden iıtihaal edilmiş yol ve teferruatı müteahhitliği ehli· 
yet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafia dairesine 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
1ecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 cil maddede 
yazdı saate kadar gelmİ!J olması ve dış zal'fın mühür mumu ile iyice 
kapatılmlf o1maıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
meı:. (915) 2-4417 

TEFENNİ SULH HUKUK HAKİMLtGtNDEN: 

İshak köyünden Nuri oğlu 310 doğumlu ve seferberlikten beri 
hayat ve mematı meçhul Osman veresesi bu defa mahkememize 
müracaatla gaiplik hükmü istemekle kanunu medeninin 32 inci mad 
deai mucibince bir sene zarfında bulunduğu yeri bildirmesi aksi 
taktirde gaip addiyle o yolda hüküm verileceği ilin olunur. 

2-4436 

Aallara meı••ar
lar koopera~ ·ı 
ke laden: 

Taksitli ve Primli Ko:, satış[ 
21 EylCil 1936 Taı;:ih.inden itibaren başlayacaktır. 

1-l!ssedarlara ton başına geçen sene olduğu gibi iki pu· 
çuk lıralık mübayaa primi verilecektir. Primli satıslar elli 
1. :.: 
ıraya kadar ittirak hisseliler için azami iki, da-

ha fazlası için elli liralık ittirak hissesine bir tondur. 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünden: 

. Halen .Lozan P~las oteli ile Burla Biraderlcı in işgal ettikleri 
bınanın .~ı ~~ya vvılme tarihi 23. 9. 1936 tarihine tesadüf ellen Çar
şaıııba ~unu saat 14 de tehir edilmiştir. Taliplerin mezkur günde 
~2SO.- lıralık depozitoları ile Müdürlüğümuze müracaat etmeleri 
ılan olunur. 2-.-4387 

LOZAN PALAS OTELİNDEN 
~ . İcar müddetinin bitmesi dolayısiylc otelimiz tahliye edilece
gınden e~yasın! muhafaza etmek üzere büyük bir depoya ihtiyaç 
vardır. Boyle bır deposu olanların bu ayın yirmi birinci günü saba-
hına kadar müessesemize müracaatları. Müdüriyet 2-4432 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz merkez satın alma komisyonundan: 
Muhammen bedel Teminatı Miktarı 

LİRA LİR..A TON CİNSİ 
19.SOO 146t 50 Benzollu Benzin 
21.000 ısn 300 Dizel mayı mahruw 

! - Yukar.ıda mı :'"mmen bedeli ile teminat ve miktarları yazılı 
banzo1lu benzın ve dızel mayi mahruku kapalı zarfla ayrı ayrı mü
nakasaya konmuıtur. 

2. - Benzinin ~ünakasası 6 • 11 • 936 cuma günii saat 14 de ~ 
mavı mahrukun munakaaası da aynı gün saat ıs deABkanda .M il. 
Vekileti binasında yapılacaktır. • · 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Ankarada Deois 
.Merkez Satın Alma komisyonuna ve latanbulda Deniz Levazım Sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

4 - M~nk~saya_ gire~~klerin de teklif mektuplarını 2490 ayıh 
kanunun hükümlerı dahılınde münakasa saatinden bir saat e.,..ı 
komisyona vermi• olmaları. (995) . 2 4461 

!Kars Valiliğinden • 
• 

1 - Karı ıchrine 16 kilometre mesafede bulunan Borluk membaı 
ıulannın Nafıa ve Sıhat vckaletlcrinden musaddak 123062.92 liralık 
projesi iltzerinden isale inşaatı 27 .8.936 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 12. 10.936 tarihine mlisadif pazartesi günü saat ı 5 
de Karı hükümet konağında toplanan daimi encümence yapılacaktır . 

3 - Hususi, umumi ve fenni şartnameler keşif evrakı ve resimler 
6,15 lira mukabilinde Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 9229. 71 liradır. 
5 - Projelerin musaddak suretleri, Ankara, İstanbul, İzmir vila

yetleri Nafıa müdürlüklerinde mevcut olduğundan buradan tetkik 
edilebilir. 

6 - İsteklilerin kanuna uygun şekilde teklif mektuplarını ve Na
fıa vekaletince bu i§lerde ihtisası olduğuna dair ehliyetnamesini ve 
mali iktıdarını mübcyyin vesaikle birlikte 12.10.1936 pazartesi günü 
aaat 13 e kadar Kara vilayeti encümeni daimi reisliğine vermeleri 
lizmıdır. (1046) 2-4239 

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira olan 230 ton 

kok kömürü Bakanlık binasında teslim şartiyle kapalı zarf uıuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2S eylül 936 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de 
Ankarada Bakanlık Malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İlteklilerin tekliflerini Ticaret odası \•csikası ve resmi gazete
nin 7-S-936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye gö
re Nafia Bakanlığından alınmış Müteahhitlik vesikası ve S34 lira 
7S kuruşluk muvakkat teminatları ile birlikte 2S eylül 936 cuma gü
nü saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri llzımdır. 

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

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

kıta erleri için aşağıda yazılı giyecek açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

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

Muhammen 
bedeli 
Lira Cinai 
1680 Kaput 

97S Çamaşır 
3930 Potin 

475 Çorap 

Muvakkat T. 
Mikdarı 

210 adet 
6SO takım 

786 çift 
1900 çift 

(865) 

Lira krf. Eksiltme tarihi günü saaı 
121 00 28.9.936 pazartesi 10 

73 00 28.9.936 " 11 
294 7S 28.9.936 .. 14 

35 63 28.9.936 •• ıs 
2-4292 

Ankara Cumhuriyet Müddei 
U ~:1:~ .... d mu~ ...... en: 

Açık bulunan Polatlı kazası Noter muavinliği için 936 senesi 
l inci teşrin 8 inci perşembe günü saat 14 de Ankara Adliye ençü
meninde imtihan yapılacağından taHplerin bir gün evvelinden ev· 
ralu müsbit eleriyle •ncümene müracaat etmeleri lüzumu ilin olu-
nur. (640) 2-4335 

D 1 D e 1 f A ev et emır yo_.arı umumı 

idaresinden 
Ankara • Kayseri hattı üzerinde Küçük Yozgat İstasyon civa

rında S2 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 40ti0 metre 
mikabı balast pazarlıkla satıa atmacaktır. 

Muhammen bedeli (4280) v~ muvakkat teminatı (321) lira olup 
müddeti (4) aydır. Pazarlığı 21-9-936 pazartesi günü saat (11) de 
Ankarada 2 inci işletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Muka
vele ve şartnameleri Yozgat istasyonu ile İşletme müdürlüğünde 
parasız olarak verilmektedir. (77Z) 2-4173 

Devlet Demiryolları 
Umumi idaresinden: 

Irmak - Filyos hattı üzerinde Kalecik - Alibey istasyonları ara
sında 28 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 3000 metre 
mik~bı balast pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli (3300) ve muvakkat teminatı (247,S) lira o
lup müddeti (3) aydır. Pazarlığı 21-9-936 tarihine rasthyan pazar
tesi günü saat ıs de Ankara İkinci İşletme müdürlüğü binasında 
yapılacaktır. 

Mukavele şartnameleri Kalecik İstasyonu ile işletme müdürlü-
ğünde parasız olarak verilmektedir. (757) 2--41S4 

Nafia Vekaletinden: 
8 - 9 • 936 tarihinde kapalı zarf usuliyle münakasasının yapıla

cağı ilan edilen Irmak - Filyos hattı üzerinde Germece, Bahksık, 
Kayadibi yolcu binalariyle umumi hela inşaatina talip zuhur etme
diğinden mezkur binaların inşaatı kapalı zarf usuliyle yeniden mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 2 - 10 - 936 tarihinde saat on beşte Vekalet De
miryollar inşaat dairesindeki arttırma, eksiltme ve ihale komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen be<leli 60 bin ve muvakkat teminatı 
4250 liradır. 

3 - Bayındırlık Genel şartnamesi, çimento prtnameai, vahidi 
kıyaıii fiat cetveli, proje ve plinlarla münakasa şartnamesi ve mu
kavele projesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı 300 kuruş 
mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu eksiltmeye girmek istİyenler. 2490 numaralı eksiltme 
kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 
1.S. 936 tarih ve 3297 numaralı reamf ceridede ilin edilen talimatna
me mucibince Vekaletten almıf oldukları müteahhitlik veaikasını 
ve teklif zarflarını mezk\lr kanununun tarifatına uygun olarak ha· 
zırlayarak 2. 10. 936 tarihinde saat on dörte kadar demiryollar inta-
at dairesine tevdi etmeleri lbımdır. (875) 2--4365 

inhisarlar Ankara 
Baş Müdürlüğünden: 

Anüra fnhlaarlar Bqmudürtnğll tuz fen ıubesinde Fen re.. 
ılm ve keıif i~:erinde çalqtırlmak il.zere 300 kuruı yevmiyelİ Na
fia Fen mektebi veya sanayin milmaail mekteblerden meaun fmti· 
hanla bir memur almacağından talip olanlarm vesikalariyle 21-9-936 
giiııfl sut S de icra kılınacak imtihana girebilmeleri için BapnL 
dörltlk Sicil fubesine mtlr~tlan illa olunur, (932). 2-4396 

I Milli Müdafaa 
Deniz merkez sa tın alına l(o 

1 - Tahmin edilen bedeli 977050 lira olan ıöaJIOI,. 
mazot tankları kapalı zarfla münakasaya ko~.uttol't ı.t 

2 - Münakasa 4/ 2. teş./936 çarşamba gunil ... 
da Milli müdafaa vekaleti binasındaki komisyon 
tır. 

3 - Bu eksiltmeye aid vesaik şunlardır: 
1 - Eksiltme şartnamesi. 
2 - Resimler. 
3 - Umumi ve fenni şartname. ...ıhl. 

Bu vesaiki isti yenler ( 49) lira mukabilinde her ı
alabilirler. 

4 - Münakasaya iştirak edecek talihlerin: 
a) 42832 liralık teminat mektublan. nafl9-' 
b) Şimdiye kadar asgari 300.000 liralık beto 

ni ve makine işini muvaffakiyetle yaptığı hakJadda 
den tasdikli bir vesika ibraz etmesi. _ .s..111 

c) Asgari 300.000 liralık mali iktidarı bulUJJıU-~ 
li bankalarca verilmiş bir mali vesika ibraz e~ 

d) Bizzat diplomalı mühendis veya mUnat 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte i~-la 

e) Ayni zamanda bizzat makine tesisatı yapu-.:., 
dair nafıa vekaletince musaddak bir vesika ibı:a' 
her nevi makine tesisatını yapmağa muktedir bır ere'lt# 
ile mesai birliği yapması ve bununla keza ınUJt 
imza etmesi. ~ 

f) 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddele 
ibraz etmesi mecburidir. __ t.rdl 

S - Münakasaya iştirak edecek ecnebi firına--
dede yazdı vesaiki ibraz etmeleri mecburidir. 4/ı-

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin zarfl~rını urı 
günü azami saat 13 e kadar komisyona ver~ıt .b'!eti 
Bu saatten sonra verilen zarflar kabul ed1lrn1Y tada 
posta ile gönderilmesinden mütevellit o1arak p08 
ahhur da nazan itibare ahnmıvacaktır. (933) 

Beton arrne köprü inşaatı eksil 

Nafia Bakalığından: 
Evvelce eksiltmeye çıkarıldığı halde isteklikÇ~ ~ 

le edilmemiş olan Balıkesir vilayetinde Ayvalı rf 
rindeki Altunova köprüsü inşaatının kapalı ~a ııJ" 
eksiltmesi l • 10 - 936 perşembe günü saat 16 :S.Sb 
se ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu <>?•dır , 

İnşaatın yeni yapılan keşif bedeli 27~ br~ ıs5-ı.f 
Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferrı evr ti....:· 

bilinde şose ve köprüler reisliğinden alın~~ile:u~ 
bu şartnameleri Balıkesir Nafıa MüdürtUğune 
rebilirler. 

Muvakkat teminat (2025) liradır. oiO 
Eksiltmeye girmek iatiyenlerin rel!Di f:~~~;tlik 

hasında çıkan talimatnameye tevfikan müteaıu.. ~ 
sını haiz olmaları ve bizzat mühendis olmad~~ -
diale beraber bu i§C girmedikleri takdirde aıg-~r 
ğında betonarme bir köprü yapmış olduklarına 
meleri lizımdır. ti -

Teklif mektuplarının 1 - 10 - 936 perşembe ~ 
Ankarada Şose ve Köprüler reisliğine verilınesi 

· Sıhat ve İçtimai muavenet V 
Ankara Merkez HıfzısB 

Müessesesi Müdürl .. 
.,,, .. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Serum ve kinıY81 -
alınacak atat kimya şubesinin muhammen bedel 
şubesinin muhammen bedeli 4S91 lira. uJ1"'Pr 

İstiyenler şartname ve listesini müessese 111 
ğinden alabilirler. 11 dC 

2 - Eksiltme 3 - 10 - 936 gün cumartesi saat t• 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılaca~ ıt 
4 - İstekli eksiltmeye girebilmek için 5S8 lı bd 

kat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parç~da 1 
üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ıbra:it 

S - Teklif mektupları yukarda yazılı saat~en orıU 
essese müdüriyetine getirilerek eksiltme koJJllS'ıeeel' 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderı iıJıd! 
nihayt yazılı saatte gelmiş olması ve dış zarfın 111 

ce kapatılmış olması lazımdır. Postada olaca~ ~79 
edilmez. (922) ~-

Jandarma Genel Koınu 
kara Satınalma l(oınisyoJJ 

Bir kilosunun tahmin bedeli 40 ve ilk teıııioat• 
lan SOO :800 kilo beyaz peynir için eksiJtınedel\ ~· 
21-9-936 pazartesi günü saat onda satın alınac 

İsteklilerin parasız şartnameyi komisyon~_ .. 
karışmak için belli günde ilk teminatiyle konıııy......-.., 

(726) 

Ankara C. l\I. Umu .... ....-~ 
14 liralık münhal zabıt katipliği mevcuttıı;;... 

seri lbir surette makine ile yazı yazması lizılll aıac• 
bir surette yazı yazan ve memurin kanunun 4 eocl 
şartları haiz olanlar arasında 936 eylül ayını~ 23 ib"9 
nü saat 14 de Ankara Adilye Encümeninde ını)t 
taliplerin müracaatları. (996 

İnhisarlar Ankara .,, •• 
Baş Müdürr· 

Ankara Bankalar caddesinde İnhisarlar S~ 
nın alt katında mevcut' şampanya kavına 681 tUf• 
lan soğutma tesisatı açık eksiltmeye konul~;!e 
at on beşte Başmüdürlükte toplanacak e1<1ıl iit'1' 
dan ~apılacaktır. Muvakkat teminat 51 _ıi:•d(965> 
mek ıçın muhasebeye müracaat edilmetıdır. 

Merkez Laboratuvarları w1 

Direktörr· 
Müessese hayvanatı için 30000 kilo ~

tur. lhaleıi 6-10-936 sah günü saat 15 dedır:lit· 1' 
Şartnamesi müdürüyetten bedelsiz ve~ 

45 lira olup banka mektubu veya vezne -
yin ettiği veaikalariyle birlikte muayyen ~ ~ 
kileti Mubaaebc Direktörlüğündeki aatıJt y--
caatları ( 97S) 
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İlk. Orta, Lise kitabları geldi. AKBA'da satılıyor Kitablarınızı, mektep leva~ımınızı şimdiden AKBA'dan alınız. Tel: 3377 

1 AS 'ERi FABRiKALAR UMUM MUI ur LOGO 11 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

630 TAKIM ÇAMAŞIR 
1076 ÇİFT. ÇORAP. (ll3S) lira (6S) lruruf olan yukarıd .. milı· 
Tahmın etlı l 

1 A k . Fa ıkalar umum mGdurlu ü 
tarı ve cinsi y ı mel 1 at 5 en . ·nde ar am a gunu saat 14 
satın alma komsyonunca 23·9 .936 ta~ı·~~e ~rasız olaraıc kom11yon 
de pazarlık ile ihale edılecektır. Şar. n l p (85) lirn (43) kuru' ve 

• . • 1 . •vakkat temınat o an li 
dan verıhr. l il') erın mı dd 1 'ndekı vesaikle me kur g n 
24!>0 num rah kanunun 2 ve 3 ma e erı (927) 2--4391 
ve saatte komi ona muracaatları. 

268 TAKIM KIŞLIK ELBİSE 
95 ADET KAPUT 
26 ADET Avcı VELEGl 
3 ADET NÖBETÇİ KORK.Ü J n ukarıda miktarı ve cin· 

Tahmin edılen bedeli (4307) Jıra 0 a y m d rluı;u ıatın alma 
si ya ılı mclbusat Askeri .F~br:aı~~ u= gunU saat 14 de oazar· 
:Comi yonunc~ 23·9-~36 tarıhınd ç r::ız olarak komiıyondan veri. 
Jıkla ih&le edılecektır. Şartn:mıc pal (323) hra (50) kurut ve 2490 

. akkat temınat o an '-"· lir. Talıplenn muv 3 maddelerindeki vesaıkle mez:aur gun ve 
numaralı kanunun ~ ve (926) 2--4392 
aaatte komisyona muracaatları. İ 

LEM MUHTELİF CİNS ÇEL K . 
16 KA • lan ukarıda miktarı ve cın· 

Tahmin edılen bedel~ (78S~) lıra ~mu~ Mudurluğü satın alma 
si yazılı malzeme Aıkerı ı:•~rıkala:r embe günü saat 15 de kapalı 
komi&} onunca 5-11-936 urıhınde p !raıu: olarak komisyondan ve• 
aarf ile ihale edilecektir. Şartn.ame P1 (588) lira (75) kuruıu ha· 
rilir. Taliplerin muvakkat ~~mın~~;/~aat l4 de kadar komisvona 
vi teklif. mektubla~ınıi ~ez de r2:90 numaralı kanunun 2 ve 3 üncU 
vermelerı. ve k.endılc.rk~ın kur gün ve saatte komisyona müra. 
ınaddelerındckı veıaı c mcz 2--4413 

(90Z) 
caatlı>rr. t tNS ZIMPARA TAŞLARI 

75 KALRM MUHTEL F C. l ukarıda miktarı ve cin· 
Tahmin edilen bedeli (841~) lıra 0 ;~:ı MüdıirlUğil 1 •m alma 

ai yazılı malzeme Askeri ı:a~rıkalı:r ~ba &Unli saat U de kapa!• 
komisyonunca 4·11-936 tarıhınde ç t 1 rak komisvonüan ven 

d·ı kt" Şartname parasız o a ~ h . zarfla ihale e ı ece ır. . olan (630) lira (75) kuruıu vı 
Ur. Talipler.in muvakkat temın•J t 14 de kadar komisyona ver-
teklif mektublarını mezk'1r gun e ·~l kanunun 2 •e 3 UncU madde 

d ·1 ·nin de 2490 numara 1 1 meleri ve ken ı erı atte komısyona muracaat arı 
)erindeki vesaikle mezkur gun)ve sa 2-4412 

(901 
TON AYNA DEMİRİ 20 
TON oöı<OMHANK DEMİRİ 

25 TON LÜKr'EMBURG DEMİRİ 
30 TON TEMPER HAM DEMJ.Rl 
lg TON BEY AZ HAM DEMİR 
31 TONFERRO SiLiSYUM 

75 TON FERRO MANGAN 

1,s TON N1KE1: lira olan yukarda mi\cdarı ve 
Tahmn edilen bcdelırl \ı:~~lar umum müdurlü U satın alma 

dnsi yazılı malzeme aake r:· ~ azartesi ıUnu saat ıs te kapalı 
komisyonunca 2.11.193~ tar an e: arasız olarak komiıyondan .e· 
zarf ile ihale edılecektır. Şar~am r (l368) lira (US) kunlfU havi 
nlir. Taliplerin mUYakkat teını~te oı:t 14 e kadar komiıyona ver
teklıf mektupları~• ~edzk'12r490"u:umaralı kanunun 2 YC 3 maddelerin-

) · ve kendılennın e • l (821) me en . k6 ü e saatte kom11yona muracaat arı. 
deki yea&ıkle mu r 1 n v 2--4331 

35 TON MUKELLES SODA • 
Tahmin edılen bedeli (5600) lira olan uknrda mikdarı ve tın ı 

azılı malzeme Askeri F brikalar Umum Mudurlu~u Satın Alma 
komi vonunca s _ 10 - 936 tarihinde pazarteı· &linft saat 15. te k-:a-
lı zarf ile ih le edilecektir. Şart~amc rara(~~)l~~~ k=y~~k~~ 
verilir. Tali Jlcrin ~uvak~'\~!=~~:-: :a~:r komiı;ona

1 

vermeleri Ye 
mektuplarını me k r gun e 1 kanunun 2 ve 3 m ddtlerir.dekı vesa· 
~cndiler~~n de 2490 :a~:r~~miıvona m{ıraraatları. (899) 2--4368 
ıkle mez r gun ve 28 TON KENDİR tPJ . • 

• (11200) rra olan yukarda mıkdarı ve tın·. 
Tahmin edılen bedeh 1 U MUdurlu u Satın Al • 

ıi yaz ılı malzeme Askerf Fabr!~~l~r m;; gUnU saat 15 tc kapalı 
ma Komisyonunca 2-10:936 tarı ın c cu 
zarf ile ihale edllecektır. • d erilir Taliplerin muvak· 

Şartname parasız olarak komı~yon ~n v ktu ·larını meıkiır gUn· 
kat teminat olan (840) lirayı havı terıı.f ~e Jre~dilerinin de 2490 
de saat 14 e kadar ~omisro,:d~:~~:~~~ vesaikle meJ:k<ir gUn ve 
numaralı kanunun . ve 2--4369 
saatte komisyona muracaatları. (900) Ö ÇELİK 

TELİF EB"ATTA 6 KALEM DÖRT K ŞE . 
MUH. edilen bedeli (9300) lira olan yukarıd.a miktarı ve cın-

. Tahmın 1 Askeri Fabrikalar Umum Mudurlliğil satın alma 
aı yazılı ma zeme "h" de cuma pnll uat 15 de kapalı sarf 
komisyonunca 6-1 ~-936 tarı ı~ rasız olarak komiayondan verilir. 
ile ihale cdilecektır .Şar~n~ 1: (697) lira (50) kuruıu havi teklif 
Taliplerin muvakkat temı~a :.at 14 de kadar komisyona vermeleri 
mektubl.arını .mezkur ~ü:u~aralı kanunun 2 ve 3 ilncU maddelerin.. 
ve kendılerinın de 24 U saatte komisyona muracaatlar. 
deki vesaikle mczkQr l n ve ) 2--4415 

(904 
KALEM ÇELİK ÇEKME BORULAR 

MUHTELİF KUTURD~ 15 lira olan yukarıda miktarı ve cin-
Tahmin edılen bedeh .<200<».kalar Umum Mudürlilğu aatrn al· 

si yazılı malzeme Asken ~~~~ede sah günü aaat 14 de .açılı ek· 
ma komisyonunca ~l ıo.:!~ Şartname paraıız olarak koın11yondan 
siltme ile ihale edı ece ır. 
verilir. . olan (217) lira (50) kurut ve 2490 

Taliplerin muvekkat ~em~:addelerindek' vcsaikle mezkQr giln 
numaralı kanunun 2 ve 3 ne 1 (903) 2--4414 

• na muracaat arı. 
ve saatte koınısyo ---~· d 
İlarita Genel Direktörlüğün en l: u 

• ı a ılmış harta genel d r kt r u 
ı - Şartnamelcrı ayrı a~r el> taıem yıyecek açık e tmC ıle 

kıta erleri içın aaşgıda yazı 1 

aatın alınacaktır. • k Uzere her g eksiltme e gıre-
2 - lsteklıler ,eraıu an!arn ]<bu larıyle ı gun ve tler-

. , ka t mınat m k i yon n ıel· 
ccklcrın de muva 1 d' ktorlUiü aatın alrna om 1 

de C--becide harta eene ıre 
melerr. (959) 
Muhammen Mıkdarı M kkat T. 1 le 

bedel kilo I ıra kru urıhı g nU ua 
l.ira kn Cin i 3500 26 25 S 10 9 p arte11 13 
350 oo Bulgur 31 50 5 10 936 p arteıi 14 
420 00 M ere imek 3f)jS00!.,~_!2!.7 _!00~_;5!;.1!!0:;;9:;3::6.-J;P;;;u;;;•;.rt_e_ıd __ ı_s _ 
860 00 Kuru f ulya 3~ 

Ankara Valiliğinden: 
ılinin bır senelik benzin ve leva ımı -

Vilayet hızmet o~omob ık eksiltmeye konulmuıtur. 
şartnames· mucıbınce aç ) 1 d r 

ahmin dilen bedeli (2200 • :: 
1 ~at 16 da viliyet daimi ~n

İhale 28. eylül. 936 pazarteıı rnu 
cüm ninde yap lacaktır. t teminat itaaına mecburdur. • . 

Talipler 165 liralık muvık!'- t encümene tme erı .-ru.neaanı 
lateklilerin hale ~nU .daırn ııuebe mUdurlu une müracaatları 

5rmek istiycnlerin hu•u11 mu 2--4308 
ln olunur. (864) 

·-----•M•l•L•L•l
1

•M•O•D•A--FA .. A•V•E•~K•A--LmE•T•l ... •iı 
SATTN ALMA KOMlSYONU 1LANLARJ 
Genel Kurmay başkanlığının inhilal eden elektrik mcmurlu u-

na (8 ) hra ucrctle bir elektrik~ı mU ka ıle alın;1caktır. 
B y ndırlık b kanlı ından alınmı ehhyet vuıkası olması fart• 

tır Şımdiyc k dar bulunduğu ve çalıttıgı yerlerden alınmıf ~esı· 
kai rla be ber Genel Kurmay daire mudurluğune isteklılerin mu· 
raca:ıtl n ılin olunur. (957) 2--4431 

BtLtT 
On metre mik5bı gokmır veya çam tahtası pazarlıkla aatı.n alına

ca tır Pa rlı ı 21.9 9% pazartesi sunil saat 10 dadır. İıteklıler bel· 
1i gı n ve saatinde M. M. V. Satın Aln\& Komlıyonuna gelmeleri. 

(96~) 2--4443 
Bil.iT 

ı - Her birine biçilen ederi 19 lira olan 900: 1340 tane nöbetçi 
mu ıı sı kıp lı zarfla yaptırılacaktır. . • • . 

2 - Şartnamesini 130 kurup almak Ye örneğı?ı &örmek istıyen
lerin her gun ö leden sonra komisyona gelmelerı. 

3 - İlk temınatı 1909 lira 50 kuruttur. 
4 - Jhaleaı 23·9·936 çarşamba gUnu saat 11 dedir. 
s - Ekaıltmesine girecelderin kanunun 2 ve 3 cU maddelerinde 

yazılı bel eleri temin +ıarı ile teklif mektuplarım ıhale saatından 
en az bır saat evvel M. M. V. Sa. AL Ko. na vermeleri. (270) 2-3497 

BİLİT 
ı - 81 ı kalem avadanlık malzemeıi kapalı zarfla ekliltmiye 

konmuştur. . 
2 - Tahmin edilen bedeli 56.000 lira olup ilk ınanç parası 4200 

lira'tır. 
3 - İhalesi 22-10-936 pertembe günU saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak istiyenler 280 kurut mukabilinde M. M. 

V. aatın ılma komisyonundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye girece1<lerin eksiltme artırma ve ihale kanu· 

nun 2. 5 Oncil maddelerinde istenilen belgelerile t~inat ve teklif 
mektuplarını ihale aaatından en geç bir aaat evvelıne kadar M. M. 
v. aatın alma komisyonuna vermeleri. (702) 2-4135 

BtLtT 
ı - 70 kalem muhtelif kaynak malzemesi açık eksiltmiye kon· 

mu tur. 
2 - Kıymeti 3628 lira olup ilk inınç para11 272 lira 10 kuruıtur. 
5 - !halesi 23-10-936 cuma gunU saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU mad

delerinde yazılı bilgelcrile birlikte ihale gün ve saatrnda M. M 
Veldleti satın alma komisyonuna ~etmeleri. (736) 2-4141 

BlLlT 
1 - 26 kalem muhtelif dokilm malzemesi açık ekliltmtye kon· 

mu tur. 
2 - Kıymeti 4200 lira olup ilk inanç paraaı 315 liradır. 
3 - lhaleıi 23-10·936 cuma gunU saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 •yılı kanunun 2. 3 iincU mad 

delerınde yazılı bilgelerile birlikte ihıle ıUn •e saatında M. M. 
Vekileti satın alına komıayonıına ıtelmeleri (737) 2--4140 

Bİi.iT 
1 - Beher metresine biçilen ederi 5 7 S kurut olan on bin bet yUz 

metre gabardin k ım!lt ıle beher metresine blçılen ederi 625 Jrurı ı o· 
lan on bir bin iki yuz metre lrul'funt kaputluk kumaı kapalı zarfla 
ahnacak1ır. 

2 - G barı'firin tartnıımesi 305 ve kaputlulun prtnameıi 350 
kur ıp M. M. V .Sa Al Ko. dan alınır. 

3 - Gabardinin ilk teminatı 4268 lira 75 kurut ve kaputluğun 
ılk temin tı 4750 liradır. 

4 - Gab rdinin ihale i 29·9 936 ıalı gUnU saat 15 de ve knpul· 
luk kumatıın ih lesi 30-9-936 car m a günü at l 1 dedir. 

5 - Eksiltmelere eırecclrler 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 üncU 
maddelerindeki b lge ve kanunt temınatlan ile bırtıkte teklif mek· 
tublannı ihale •Utlanndan en az bir aut evvel M .M. V. Sa. Al Ko. 
na vermeleri. (832) 2-4275 

B!LIT 
ı - Her bir metresine bıçilen ederi 475 kuru' olan 2 000 metre 

Jlklivert kumu ile her bir kıf0911na biçilen ederı 84 kunıı olan 11.600 
kilo ayakkabi boyaa lrapah zarfla ahnıcaktır. 

2 - Şartnamelerinı parasız ılmak ve 6meklerini görmek lıtiyen· 
terin her e;un öğle,.en sonra komıayona ıclmeleri. 

3 - Kumaım dk teminatı 712,S ve boyanın ılk teminatı 1169 li· 
ra 28 kuruıtur. 

4 - Kumaılann iha1e1i 28-9 936 P. ertesi günü ıaat 11 de ve bo· 
yanın ih Jui avni ı\lndc saat 15 tedır. 

5 - Mdnakasalara Rirectlrlerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU 
ma~delerinde yarılı belgeleri ılk tcminatl:m ılc birlikte teklif m \c. 
tub1 rını ıhale gün ve ııuıtlPnndan en az bir aaat evvel M. M. V. 
Sa. AL Ko. na •ermeleri (857) 2--4289 

Bİi.İT 
ı _ 185 kilo aleminyum uç levha ile 105 kilo aleminywn per,in 

çivi açık eniltmeye konmutt~r. . 
z _ Tahmin edilen bcdelı 772 hra olup ilk inanç panaı 57 lira 

90 kuruıtur. 
3 _ İhale günll 28-9-936 pazartesi gunU uat ıı de dir. 

4 _ Eksiltmeye girecek~erin 2490 sayılı kanunun 2,3 UncU mad· 
delerinde istenilen belgelenyle ihale &ün ve saatinde M. M. Vekl· 
letı aatın alma komiıyonunı varmaları. (807) 2--4225 

BtLlT 
ı _ Her birine biçilen eden 40 lira olan 50 tane muallim kUr· 

ıUıUnUn konmuına mahıus aedır açık eksıltme ile yaptırılacaktır. 
2 _ Şartnamesi para11• ve planlarım 10 kurup almak isteyen· 

)erin her gün 6fleden sonra kom&ayona gelmeleri. 
3 _ Enıltmeıine gireceklerın kanunun 2 ve 3 UncU maddelerin· 

de yazılı belgelerle ıso hrahk ılk temır.atları ile birhkte ihale gU· 
nü olan " 9.936 C. ertesi gunU aaat 11 de M M. V. SA AL KO 
na gelmelerı (811) t t 2--4227 

B 1. T 
ı _ Yerli fabrıkalır mamul tından ve beher metresine biçilen 

ederi 36 kuruı olan yilz bın m tre yatak kılıflıfı bez kapah zarfla 
ek itmeye konulmuftur 

2 - th leıi 23 eylCıl 36 ça amba gUnU ıaat 15 d dir 
3 - Şartnamesi 180 kuru M M .V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 2700 lı rr 
s - Ek ıltmeye ır ceklcr k nunf teminat ve 2490 sayılı kanu· 

nun 2 ve 3 fincU madd lerınde atılı 1 elcrle bırlıkte teklıf mek· 
t 1 ı ıhal atınd n n a bır at evvel M M. V. satın alma 

na vermeleri. ( ) 2-4139 

BtLlT 
ıl n ı ltı kuru olan ıkı m iyon tane 

da m kara kapalı zarfla eklıltmeye konul· 
mu utr. 

2 - lh 11 5 ik ncı te rin 9 6 erıenıbe gUnu aaat ıs de Ankara 
da M M V. aatın a mı KO da Y pılıcaktır. 

3 - Şartname ı 600 kurup M. M V. SA AL KO dan alınır 
4 - ı k temınatı 72 O lıradır. 
5 - E ıltnıeye gı ecekler kanuni teminat ve 2490 aayılı kanu 

n n 2 ve 3 UncU maddel rı de yuıh belıeterte birlikte tekhf mek 
tublarını ıhale uatind en u bir aaat evvel M M V. utın alma 
Ko na vermeleri. (930) 2--4437 

lLAN 
ı _ Diyaıbtkirde yaptırılacak yapılar kapaJı sarfa. ebiltmtye 

konmuıtur. 
ı - Keılf bedth 325 501 hra 97 kuruttur. ilk teminat paraaı 

ANKARA İCRA DAlHESt GAYRİ 1\1 NKUL SATIŞ E· 
MURLUCUN DAN: 

1 - Mahcuz olup aatıl~sına k rar v ul n t ptını n d 61'> 
sel 10 No. kayıdlr ve Ank ranın ç me m 11 ı nde k ın ah ev 
a ıdaki artlar dairesind ca ık r t nn a konmııoıtur. 

2 - Ev f ve m temıl. tı: Ev ıkı katur birinci k tt lıir m hal 
üzerinde bir mutfak hcl , ıkı oda, hır t lrk, bır hol, ıkınci k a 
iki i 10 rak lıiri tahta ÜÇ Oda bir ( fh t 1 1 V" bır t r l'ı\ Yal"• 

dır. Avluda hır dud mevcuttur. Hc}lctı utmımıye ine J700 Jıra lu)• 
met t ktir cdılmitıtir. 

3 - Satıf pe in para ile olmak Uıere 21 10-<>36 tarıhın ml\ .. "'if 
çar mba gunıl saat 14 - 16 ya kadar icra dairesı gayri menkul aatı, 
memurluğundıı yııpılacaktır. 

4 - Taliı ler takdir cdılmiş olan yukarıd:tki muhammen lnvnae
tin yOzde 7,5 ğu nisbetinde pey ak<' ıı veya miıtr hır lıank n 11 tc• 
min t mektubu ıle kanunen teminat olarak kabul edılt-n h ıne 
tahvılleri geti reteklerdı r: 

S - Satıı günU ııırtırma bedeli takdir edilen kıymetin yUıde 
75 tini bulduktan ve U çdcfa nidıı ettirildi! ten sonra mezkur günan 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - t bu tarihteki arttırmada teklif edilen bedel muha.,.,m•n 
kıymetin % 75 ini bulmadı ı takdirde 5°11·936 tarıhine mıı lı{ 
per embe gUnu saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttırma· 
da {keza muhammen kıymetin yü de 75 ,ini bulmak tartile en çok 
artıran talibine ihale olunacak ve bu nisbetl bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı kanun ahkimına tevfikan borç bet acne muddetle 
tecile tibi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mUt""' ıp 
verilmedil!i takdirde iu:erine ihale edilenin talebi uzerine ih11le ta• 
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne cylel'"ı:ai 
için yedi gun kadar mehil verilecektir. lıbu mUddet zarfında ituı. 
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihden eY• 
vel en yukıek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almaia nz• 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi •eçrile almala razı iıo 
ihale farkı birinci Ulipten tahlil edilmek Uaere bu talibe ihale edi. 
lecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmana gayri menkul yeniden 
on bet gUnlülı ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran taliblno 
ihale edılecektir. 

8 - Her liri artırmada da gayri nıcnkfıl talibine ihale edildl1cta 
tapu harcite deltaliye reRni mUıteriye •e ihale tarihine kadar ola11 
müterakim vergi ve resim İle borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla difer alAkadarJarrn bu rayri men1 
kul üzerindeki haklarını ve huıuııle faiz ve masrafa dair olan id1 
dialarını evrakı mUıbitelcrile 20 gUn içinde dairemize bildirmeleri 
lizımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle aabit olmadıkça aa
tıf bedelinin paylıttırrlmaaından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arttırmaya ittirak edecekler 1.10.936 tarihinde 933/290 nu• 
manı ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan fll'taa• 
mtmf,.i olmvııbilirler. 2--4446 

1 ANKARA LEVAZIM AMfRLtGt 
SATIN ALMA KOMtSYON\J tLANLARI 

lLAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıta ve mUcssese erlerinin ihtiyacın& 

~rfedilmek ilzere 57000 kilo kuru IO an 211.1yllll 936 urihlne mU.. 
dıf pazartesi gunU ıaat onbeşte açık ekıiltme ile alınacaktır. 

2 - Tutarı 2850 lira olup teminatı muvaklcateıi 213 lira 75 
kuruttur • 

3 - lıteklilerin teminatı muvakkate makbuzları ile belli IÜI\ 
ve ~aatte Ankara levuım amirliği •atın alma komisyonuna ıeleate• 
len. 

4 - Şartname mezkQr komisyonda her ıtiln parasız &6rW•, 
(829) 2--4250 

BlLtT 
33800 kilo aade yatı aabn alınacaktır. Tahmin eClılen bedeli 1"40 

liradır. Şartnamesi Buraa utın alma komi•yonundadır. Ek11ltme 2lı. 
9.936 pazartesi ıünU aut on altıda Bunq a•1cerf •hn alma komla. 
yonunda olacaktır .Ebıltme kapalı zarf uıuli iledır. Muvakkat teım. 
natı 2028 Jıradır. Teklıf mektuplan 28 9.936 paıartcıi gUnU aaat on 
bete kadar satın alma komisyonuna verilmit olacaktır. (825) 2-4236 

lLAN 
Garnizon erlerinin ve harbiye talcbelcrınin ıhtiyacına aarfedilnlek 

uzcre 9000 kılo domateı salçası 26 cylul 936 cumartesi &ilnli saat on 
birde açık eksiltme ıle alınacaktır. 

2 - Tutan 2700 lira olup teminatı muvakkateli 202 Ura Si b
ruıtur. 

3 - Sartnameai komisyonumu da herglin paruu ı&rWür. 
4 - isteklilerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. üncU maddele~ .. 

ki vesika ve teminatı muvakkate makbuılarile eksiltmenin yapalac:a. 
lı Ankara levazım imirJifi aatın alma komaayonuna ıelmeleri 

(826) 2--4237 

il.AN 
132000 kilo un aatın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli ı7m ı;. 

radır. Şartnamesi Buru satın alma komisyonundadır. Eksiltme 24e 
9·936 peflmıbe ıUnil aut 16 da Buraada ukerf aatın alma komle.o 
yonunda olacaktır. Ekliltme kapalı zarf uıuli iledir. Muvakkat te. 
minatı 1336 lira 50 kuruttur. Teklif mektupları 24-9-936 perttmbe 
ıunU aaat onbete kadar aatın alma komiıyonuna vuilmit olacaktsr. 

(758) 2--4163 
iLAN 

l - Garnizon eratının ihtiyacı için 12000 kilo beyaı peynir ıs 9. 
936 tarihine mUuclif cuma gUnU aaat on bqte kapalı sarfla almaeü• 
tır. 

2 - Tutan 5400 lira olup teminatı muvaltkateai 405 liradır. 
3 - 1steklılcrın 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci maddeleri"de-o 

ki vcıaık ve teklıf ve tcmınat mektuplannı havı kapalı zarflannr iba· 
lenin yapılaca ı saatten bir saat evetine kadar Ankara levazım lmlr
lı ı satın alma komiıyonuna v rmclerL 

4 - Şartnıme11 me \cQr komisyonda her ıUn parasız l:SrUlUr. 
(827) 2--'t238 

16 770 il a 10 kuruttur. 
3 - 1halcsı 7 - birınd teırln - 936 çarpmba gUnil saat ıs te•r. 
4 - Şartn me, pl n ve ke ıfnam ini ıılm k 11tlycnlcr 16 lha 

28 kuru m\ kabılınde MM V. Atın almak miıyonundan ahrl•. 
S - Eksiltmeye gıreceklerin 24!>0 aayrlr 'kanunun2, 3, Uncil INd

dele ınde iatenılen ve Bayındırlık Bakanlı ından alınması icllle • 
den fennt ehhyetnaıne ıl ,artnamedc ııtcnilen ve behemehal ftril· 
me ı mecburt olan ve ıkle birl\cte teklif v tmin t m t ıplarınr fJı. 
le uatınd n en ç hır t evveline k dar M M V. aatın ... a 
komis onunı v rmelerı (9 4) 2--4444 

t LAN 
H rp okulunda mevcut (800) tane dera ne sır ı a artıkla 1to· 

yatıl a tır Pa rlı a 1 tırak edecek ıst ldilcr 21 e ı ıl 936 ,_r • 
tuı ıUnU ~t 10 da kom11yonda bulunmaları (1004) 

BlLlT 
1 - Her bırıne bıçılen ederi 750 kurut olan 18.000 23 Oll •• 

battanıye kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnameaıni 86S kurup almak ve örneklerini ıönnelr latl

yenlerin her gün atteden .onra komisyona l'!lmeleri. 
3 - Eksiltmesine ılrecelrlerin kanunun 2 -.e s dl ıuclde~ 

yuıh belgeleri 9775 Htahk tk ttmlnatlan ile teklif melıtuYJ''Wlll• 
ıhale günU olan 6 10 936 ıUnü aaat ı ı den en u bir uat eni M. il 
V Sa Al. Ko na vermeleri. (956) 2--4440 



SAYFA 1' ULUS 

Pliin Kopyaları 17 Ağustoadan itibaren Metro karesi 50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Görülen lüzum üzerine Devlet DemiryoJ ları hesabına A. vru~ 
g'"'-rek hohşule ve gerekse teknikuma tahsiJe gönderilPee 

talebe icin evvelce ilan edilen kayıt müd deti 28-9-930 
t~ırihine liadar t~mdit edilmi~tir. 

( ' -
cer rniilıenrtl1--.i yetismPk. f\ "'rlpt n~mir rolları hesabına .A.vru1>ava hohsule talı ilirıP , 

•• 
uz~rc 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşr on sekizden kür.ük ve yirmi beşten büyük olmamak. 
3 - Sağlrk durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketin her hangi bir tarafında çahsmağa müsait bulunduğuna 
dair Devlet DemiryoHarmın (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryol· 
larma kabul olunacak memurlarda bulunması Iazım..,elen sıhhi şart
ları gösterir matbu sıhhi raoor muhteviyatına uyr!un olarak (Tam 
teşkilatlı bir hastaneden) almmıs sıhhat ranoru ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektenlerden mÜs:\b;\kaya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir gfina ilişikleri olmadığına 
dair vesika göstermek. 

S - Askerlik vazifesinin Avnıpaya tahsile gitmesine mani ol
madıibna dair alfikadar A"'kerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak 
lazımdır. 

6 - Talipler 28 • 9 - 936 atrihine kadar istida ile İstanbul Mü
hendis mektebi Müdürliiğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya ba~lanması Hizrm~elen vesaik: 
A) Nnfus kağıdı veva mııs;ırlti:ık bir c:ııreti. 

. 
rilef'ek lleŞ talel1eye ait müsal,aka şartlaı~ı : 

• ıtıfl'IY ... 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve lise şeha· l-10-936 perşembe günü: saat 14 - 17 fızık. 

detnamesi. 2-10·936 cuma günü: saat 9 - 12 Resmi hattı.'/"' 
h h l . :ı:ı ... 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği üsnii a va- 2-10-936 cuma günü: saat 13 _ 17 tahlili rıya /. 
rak;ısı ile o tarihten sonra ça1ıştı V, ı yerlerden ve aynı zamarda ma- 3_10_936 cumartesi günü: saat 

9 
_ l2 Türkçc·

1 
.... 

11 halli polis dairesinden birer hüsnü hal varakası alınacaktır.) 
1 

dan ,,_. 
D) 4 x 6, 5 büvüklüğ'ündc 6 fotoğraf. 10 - İmtihanda aynı derecede not alan ar 
E) Aşı şehadetnamesi. cih edilir. A. 
F) 3, 4, ve 5 inci maddelerdeki vesaik. llJ- Müsabaka imtihanında kazanan. taliplc;i bak 
H) B,b:ısmın adı nedir? Nerede oldu•u, sa~ ise şimdiki öllt'ÜŞ sille r ınin neticesinden sonraki mecburi hızrnetl~htnaıt" 

ise ölm~r1en evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalış- Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde tea 
mı!jtır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden dir. ,egi !.ı, 
önce daha nerelerrle ne ribi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunla- 12 - Tahsil planı: Avrupada idareni~ gös.!~~:nil.-.: 
rı gösterir birer tercümeihal vara msı . bir sene staj ve bu müddet zarfında da lısan og Söd'e 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahli- tayin edeceği Hohşulenin makine şubesi:ıden 8 atırı')rt# 
li m1kine, resim hattı , fizik. kimya ve türkçeden olacaktır. Bu ders· ikmal ve 6 ay :zarfında imtihan vererek dıp.lonıa hıJ&ı.1.,t 
lerin ~üm•ıli.i miihendis mektebi üçüncü sınıfına kadar olan prog· 13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya dığer fşle~ .... 
ram1ara göredir. Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğiinden ve jstiye....-

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: lcrinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
1-10-936 perşembe günü: Saat 9 - 12 Tersimi Hendese. lazıme alabilirler. • 

Devlet Demirvolları tar. fnıdan f'e.ı· ]{ smında çalı~tı rı lmal\: Ü7~~ı·eA vı·u paya tek.nik.uın talısili İC 
!!Ö nderileeel~ 
4. 

2o t~lelleye ait nı\9 sa lla1~a ~eraiti: 
1 - Türk olmak. 
2 - Yası on sekizden kücük ve yirmi beşten biivük olmamak. 
3 - Sa~lrk durumu tahsile en<>et olacak derecede olmadıY.ına v<ı 

memleketin herhangi bir tarafında çahsmaya müsait bulunduğuna 
dair Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydarpa-şa), (Eskişehir), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi hevetinden veva Devlet Demiryolla
rma kabul olunar".ak memurlarda bulunması lhım'{elen sıhhi sart· 
ları gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak (tam 
teşkilatlı bir hastaneden alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak). 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektepierden miisabakaya 
girmek istiyenler mehtenlerinden bir guna ilişikleri olmadığına 
dair vesika ı::östereceklerdir. 

5 - As1cerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol • 
mdaığımı dair alakadar Aı:ıkerlik ~ubesinden ve";ilsayı haiz olmak. 

6 - Talipler 28 - 9 - 936 tarihine kadar istida ile İstanbul Mü
her •· • mektebi Müdürlüğüm. müracaat edeceklerdir. 
· 7 - İstidaya ba~lanması lazım gelen vesaik: 

1 

A) Nufus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

ANKARA BELEDiYE RElSUCI iLANLARI 
İLAN 

1 
1 - Yenişehride 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 

tnurabbaı arsaya istekli çıkmadığından artırması on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262,50) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 

müracaatları, isteklilerin de 22 eylül 936 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (853) 2-4271 

İLAN 
1 - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parsel· 

de (78C>) metre murabbaı arsaya istekli çıkmadığından artırma .. ı on 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammenbedeli (23400) liradır. 
3 - Muvakkat temina~ (1750) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemfne 

ve ihalesi 22 eylül 936 salı günü saat on buçukta belediye encüme· 
ninde yapılacağından isteklilerin o gün saat dokuz buçuğa kadar te
minatlariyle teklif mektublannı belediye encümenine vermeleri. (851) 

2-4269 

iLAN 
1 - Yaptmlacak iki tane benzin deposuna istekli çıkmadığın-

dan eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 5970 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 447 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmeJC' istiyenler her gün Yazı 

l§teri kalemine ve isteklilerin de 2 teşrini evvel 936 cuma günü sa
at o nbuçukta Belediye Encümenine müracaatları. (998) 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Ankara Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılacak apartman, sinema, 
kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapah zarf u .. uliyle eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1 birinci teşrin 
936 perşembe günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer
llezinde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, kalörifer 
llhi tesisat ve elektrik ıartnamesi ile proje ve keşif cetvelini ihti
•• eden münakasa dosyası 30 lira mukabilinde Çocuk Esirgeme Ku-
ll'Umu muhasebesinden verilmektedir. 2--4410 

Konya İnhisarlar 
Başmüdürlüğündenr 

Kaldırım Tuzlasında y.llptırılacak olan idarehane ve aile evle
riyle süvari koğuşunun yeniden yapılan keşifnamelerinde yazılı 
16345 lira 56 kurut bedelle 14-9-936 tarihinden itibaren yeniden on 
bq gün m~dde~e ve k~.pah zarf usulile eksiltmeye konulmuş oldu
iundan talıplerın bu muddet zarfında Konya İnhisarlar Başmüdürlü
'6ae YC İstanbul?". İnhisarlar Umum müdilrlüğünde bulunan pro
Je_ v~ şartnamelermı görmeleri ve ihale günü ohm 28-9-936 pazartesi 
\günü saat onbeşten bir saat evvel teminatlariyle birlikte teklif mek
tublannı Konya İnhisarlar Ba§müdürlüğünae müteşekkil komis· 
yona tevdi eyle~leri ilin olunur (950) 2-4426 

• d rı 1isa'1 
C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsniihal va- 10 - İmtıhanda aynı derecede not alanlar a ·~.ıll 

rakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynr zamanda ma- ·ı, edilir. 'fetcrı•~ 
ha' li n?Iis dairesinden alınacaktır.) 11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avr~pa~a atel'Ye.,..... 

D) 4 x 6,5 büvüklii1ünde 6 fotoğraf. görmeden evvel Devlet Demiryolları Eskışehır 
E) Aşı şehrıdetnamesi. staj göreceklerdir. . rfırıcl' 
Fl 3, 4, ve 5 inci madde'erdeki vesaik. 12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddetı za 
H) Babasının adı? Nerede do~duğu? Sa~ ise şimdiki. ölmüoı ıse iki buçuk lira yevmiye verilecektir. . A"rıJ dj 

ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalış- 13 - Müsabaka imtihanında kazanan talıpler •. tıaklcfll 
mıştır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetin- }erinin neticesinden sonraki mecburi hizmetier~ilt!\~ 
den önce daha nerelerde, ne gibi islerde, ne vakitler bulundu? Bun- ~emiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde teah _-. 
lan gös erir bir ebeveyn tercümeihal varakası. dır. sirı~ ;t.f 

8 - Miisahaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hen- 14 - Tahsil ptanı: Altı ay Eskişehir ateı.~e ıard• 
de"e. cebir. müsellesat, kimya, fizik ve türkceden yapılacaktır. çuk sene Avrupada idarenin göstereceği f~brı ~eğite 

9 _ MÜSABAKA İMTİHANI: öğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin göstere a 3Jı 
5·10-936 pazartesi günü: saat 9 - 12 kimyn fizik. bc.ş sömestirlik makine şubesini ikmal ve dipl~:sıısat .ı 

ıs - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer 
1 

ııııe 111" 
5-10-936 pazartesi günli: saat 13 - 17 hesap, cebir. Jet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve ~ş dyerı!!!. 
6-10-936 sah günii: saat 9 - 12 türkçe, almanca. rinden ve miihendis mektebi müdürlüğünden 15 

2
__..,..... 

6-10-936 salı günü: saat 13 - 17 hendese, müsellesat. zıme alabilirler. (945) 

(iralık. ~:v 
Harbiye mektebine on dakike 

mesafede iki oda kiralıktır. 
ULUS'ta mürettip Hikmete 

müracaat 2-4460 

ilci e 1ır 

ı acal 
Simsarlık ve takip vazife

sinde istihdam edilmek üzcıe 
elli lira ücretle zahire borsası
na iki memur alınacaktır. Öğle· 
den evvel komiserliğe müracat 
edilmesi. 2--4381 

IURALIK 
Ev: 

Kamutay oaııçesınin arkasın
da, asfalta yakındır. 'Üç odası 
mutbahı, elektriği vardır: Aylı
ğı 22 liradır. 

Yazıhane ve depo: 
Ulus basımevinin karşısın -

dadır. Her işe kullanışlı ve ki • 
raları ucuzdur. 

Türk Maarif Cemiyetinde 
yahut 2182 ve 2326 telefonlarda 
Muammer'e müracaat. 2-4382 

Dünyanın en lüks traı biçakları 

Globüsmen 
Goldü 

On kuruşa almayınız her yerden 
beş kuruşa alınız: Ankara acan
tası Anafartalar No: 71 ADNAN 

2-4025 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Faliö Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi B AYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Ba&mevinde basılmıştır. 

Müstakil Kiralık Oda 
Ve mutfak. Elektrik, gaz ve 

su. Havuzbaşı. Tel. 1841 2-4433 

Kolay!ık-Şıklık 
Hor ••rd•n ev.ol kııl•rh~ı "'"' 

r•n •PO• morıklı11 B•yınlu, Oftl•r 
için J•pılmı' olen lıu auıO,...kD· 
lotloro gly•rek flk ı ı d• l•min ti• 
mit olurlar Hululu inceltir ViJ• 
cudun ıe.,•ıGbGnO dOzolllr •• • ., 
ftdld hlr•k•l'•rd• bfl• hl'ırrın 
hrmu 

Fıratı 7 ı 2 llrtdan 11 bere" 

Satış yeri yalnır ı 

J.~"4M 
ISTANBUL, 8e7oğlu 

TOntl m•yd•nı 12 No. lu. 
Ma5aıam"' ılyarot •dlnlr ••r• 

ili No.lu tarlfemlrl lıltylnlr. 
Flyatlarımııda b'lıyGk tenılllt. 

Sivas Vililveti Daimi . del': 
EncümeniJl ; 

$ . v·ıA M k . . . d . . şa edi1ecelc4 ... ~ ıvas ı ayet er ezı ıçın eyenı ın iılr'$i;. 
lira (38) kuruş keşif bedelli on sınıflı mektep 16 d• ~ 
zarf usuliyle eksiltmesi 29-9-936 salı günü saat .. , ede 

11 Daimi Encümen odasında yapılacaktu. Te~a~ru göt• ~ 
delinden on üç bin liranın bu sene yapac~gı 1rriıtdeı;.. 
sinden yarısı 937 ve diğer yarısı da 938 budç~ e fetfİ ~ 
ödenecektir. Ek iltme şartnamesi ve buna ınM~durıUi 
her zaman Vilayet Encümeninde ve Nafıa ·ıtt11eY' _ ... ~.--
bilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. :E1d51 çı1'aJI1"' 
yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasın ~z 0ttı" 11" 
ye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını h~\ıe ı,e~ fi 
bit biz?"at miihendis olmadığı veya bir mühe0

1 
1

0cJLlğıJ 
girmediği takdirde bu gibi Lina islerinde bu ~1 telif ·ısıl 
duğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır .. ~ .~t paı ı 
29.9.936 salı günU saat ıs şe kadar Sıvas v.ıta} 2~ 
ne verilmesi lazımdrr. (960) 

• • ..;• deJl• 
Ankara Numune Hastanesi Baştabihlığill ",.'I)'' 

N · 'h • l 'kd • · h · f' ı · ı k ·1 · kli .,e ııııı.tıiııı' astanenın ı tıyacı o up mı ar, cınsı ve ta mın ıat any e e sı tmenın şe . ıat• 
yazılı eczayı tıbbiye YC röntgen filmi 13 ey!Cıl 936 tarihinden 28 eylQ 1 936 pazartesı f 
beş gün müddetle eksiltmeye konmuştur. . ·ıjne "' ,_. 
Şartname ve listelerini görmek istiyenler Ankara Nümune hastanesi baştabıblı ,~ 

sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaat etsinler. • de te 
Eksiltme 28 eyllll 936 pazartesi günü saat onda Ankarada Nümune hastanesi" e"f"'J .4' 

komisyon huzurunda yapılacaktır. . gan ,.,,...-.. 
Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek istiyenJer bıt _1rll 

müracaat ederek paralarınr Mali ye veznesine yatırmaları lazımdır. (856) nitl t" 
..:oksiltrııt ~ 

Lira Kr Mikdarr Muvakkat teminat Cinsi r.. fi.-J"" 
Lira Kuruş tgeıı ·tı 

3462 00 14 kalem 259 65 14 kateın rörı ·ıııııe 1 

mell; açık e1'•• 
200 00 24 .. 
425 00 51 .. 

15 

32 

hayatı kimya labora
tuvarı Eczası 
bakteriyoloji labora
tuvarı eczası 

pa.zat ıı1'1' 

300 00 12 .. 22 50 Marazi teşrihi labo
ra tuvarr eczası. 

Yeni SİNEMALAR 
BU GECE 

YARALI KUŞ 

GÜNDÜZ 1K1 FİLM 

f - Yaralı Kuş - 2 - İki Genç Kan 
Ayrıca - Haşmetlu S. M. EDW ARD 
VIII. fstanbulda geçirdiğ:i iki güne ait 
intibalar ve 936 Berlfn Olimpiyatları· 
nın son kısmı. 
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BUGüNBtJ ; 

~iclı,ıd 
İrenne Dune ve tJ'f 

f{.4 f P )-::,ı 
KAHRAMJ\?'1 ti fJf"' 

ıtl''e 
isimli aşki hissi bii>'uk ~,s. 

Ayrıca - can 
tı ııe 


