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SAYFA 2 

HlE~ 
ŞIE:VIDlEN 

...._ ___ ~ö~A;z 
Fransada heden terbiyesi davası 

Fransa, Berlin olimpiyadlarında iyice bir derece almıştı; umumi tas
nifte onuncudan aşağı değildi. Fakat o yakın tarihten beri mütehassısların 
devamlı tetkikleri şu neticeyi vermiştir: genç fransızlar için beden terbi
yesini mecburi kılmak lazımdır ve genf fransızların da toplu halde bulun
duklar1 yerler mektcblerdir. 

Fransa beden terqiyesi müsteşarı Dezarnaulds, mebuslar meclisi açılrr 
açılmaz bu hususta bir kanun teklif edecektir. 

Haftada beş gün, ve günde bir saat, mekteblerde beden terbiyesi ve 
açık hava oyunları ... 

Beden terbiyesi umumi terbiyenin içindedir; ve Fransa, emin olalım ki, 
etr:ıfııı<laki milletlere nisbetle çok geri kaldığı bu işte, bu asul sayesinde, 
ötekiler derecesine erişecektir. 

lyi bir misal değil mi? 

236 ~i!llC önce çıkan bir kanım! ---
1700 senesinde ingiliz ııarlamentosunun kabul etmiş olduğu bir kanun

da şöyle deniliyordu: 
.. ister evli, ister b5kir, ister dul olsunlar, her yaştan, her meslek ve ta

bakadan kadınların bu kanunun neşri tarilıirıden itibaren koku, boya, koz
metik, düzgün, podra kullanmaları, İspanyol yünü giymeleri, takma diş 
ve saç takmaları yasaktrr. Bu kanun hilafında hareket edenler bu günkü 
günde meri olan ahlak bozma ve fena davranma kanunundaki ceazlarla ce
zalandırılacaklar ve nikahları hükümden düşecektir.,, 

1700 - 1936 ... /ki yüz otuz altı sene içinde, örf ve adetin, ananeci ln
gilterede dahi, oldukça değişmiş olduğunu dÜiÜnebiliriz. 

Gürültü ile miicadelt:: 

Köyü, nakil vasıtalarının sıkıca 

geçtikleri bir noktada bulunan bir 

köylü yazıyor: "Otomobillerin mo· 

ıor, klakson ve k~rne gürültüleri 

gece yarısından sonraya kadar dur· 

nıuyor. Şikayetlerimize "yollar, ü

zrrlerinden geçilmek için yapılmış

ur.,, deniliyor. Evet, fakat geceler 

·de uyı:~mak için yaratılmıştır." 

Acaba? 
Şakayı bırakalım; geceleri uyu

n2ak herkesin hakkıdır. Ancak şehir

lerde önüne geçilemiyen gürültü 

köylerde de kesilmek istenecek o

lursa bunu teyid edecek kuvvet ne 

CJlabiliri' 

Gürültü edenlerden gürültü et

memelerini rica etmek! 

Olonıubil kazalarmm f a ,yda"'ı: 

Kadın ve moda 

- Başrnda bu kirazlarla dışarı 

çıkmıyacağınr umarım/ 

- Bilirsin ki ben kirazı severim .. 
- Ben de kavunu severim ama 

şapkamrn üstüntı kavun yerleştire

rek gezmiyorum. 

Gülmeyinh, otomobil kazalarının da bazen faydalısı oluyor: posta ha
neden bir milyon beş yüz bin frank çalmakla zan altına a/111mışken delil 
yokluğundan dolayı beraet etmiş olan bir fransız, geçenlerde, otomobili 
ıle bir ihtiyarı çiğnedi ve tutulup üuri arandığı zaman beş yüz bin frank
lık bir banka makbuzunu bir türlü gizleyemedi. 

Birkaç gün eve/, gene Pariste iki otomobil çarpıştı. Bunlardan birin
den inip kaçmağa kalkışan bir adam yakalandığı vakit üzerinde, ispanya 
için bir mitralyöz sipariş mektubu çıkınca silah kaçakçısı olduğu anlaşıl
dı. 

Hadiseler bunlardır. Ancak otomobil knzalnrının faydasına inanmıya
lım. Kazalar fena, ve tesadüfler polis için iyidir. 

·---· 
6 Receb 

11 EylUl 

Hıdırellez 
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- Ahi Mcsudda yapılan niimune köyü inşaatı bit
ti (928) 

- Parlamentolar arası birliği senelik konferansı 

142 İstanbulda Yıldız sarayında açıldı (934) 

Güneşin doğması 5149 - Balıkesirde Düğüncüler köyü yandı (935) 

- Yunanistan ve Romanya ile ticaret anlaşması 
,, batması 18,06 imzalandı (935) . İ ------------ ...... ··---------------... 

u ı. u s 

Atatürkle 
Meksika Cumur Reisi 

arasında 
Ankara, 23 (A.A.) -
Meksika istikıatinin yıldönümü mü

nasebetiyle Meksika cumurreisi ile Ata
türk arasında karşılıklı tebrik ve teşek
kür telgrafları teati edilmiştir. 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Suriye delegesi 
İstanbulda 

İstanbul, 23 - Fransada fransız hü
kümetiyle Suriye arasındaki muahede· 
yi imzalayan Suriye delegasyonu bugün 
şehrimize geldi. Heyet şehrimizde bir 
gün kalacak ve fransız elçiliği şerefle
rine bir öğle ziyafeti verecektir. 

Muamele vergisi kanunu 
İstanbul, 23 - Muamele vergisi ka

nununda yapılacak tadil hakkında ala
kadarların noktainazarlarını tesbit eden 
komisyon bugiın değirmencileri din1e
di. Bu toplantıda Anadolu değirmenci
lerinin tediye ettikleri vergi mikdarı 
ile İstanbul değirmencilerinin ödedık
leri vergi arasındaki fark görüşüldü. 

Ticaret müzesi Ankaraya 
geliyor 

İı,tanbul, 23 - Ticaret müzesının 
bugün Ankaraya nakline başlandı. Ya
rın Ankaraya hareket edecek olan Har
biye mektebi için parlak bir teşyi ya
pılacaktır. 

HalJ{eviııde 
Dil bayramı hazırlıkları 

26 eylülde memleket mikyasında kut
lanacaK: olan dil ı>ayraım için Ankara 
halkevinde de hazırlıklar ilerlemekte:lir. 
Halkevimizin dil tarih ve edebiyat şu
besinden bu iş için bir komite ayrılmış
tır. Komite zengin bir proğram yapmış
tır. Üçüncü dil kurultayında alman bü
yük neticeler dolayısiyle bu sene dil bay
ramının daha gt'niş öJçü:le kutlanması 
için gerekn tedbirler şimdiden alın

mış bulunmaktadır. 

DiL KÖŞESi: 

"Yarını nasıl koruyalım derseniz, 
ben de size "köy kooperatifi kurunuz., 
derim." 

"Yarrn'' dan kastedilen her halde is
tikbaldir. Fakat bu söz ''istikbal" mef
humunun bütün şümulüne sahib değil
dir. Sonra "istikbal'' henüz mevcud bu
Junmıyan bir şey olduğuna göre nasıl 

korunabilir? istikbal ancak temin edi
lir. Yoksa korunmaz. 

* "' • 
"Buzlu cümudiyeler lavlar saçan 

yanar dağların ağzını taçlandırıyor." 
Cümur1• e büyük buz kütlelerine ve-

rilen ad olduğuna göre bu kelimeyi va· 
sıflandırmak için "buzlu" sıfatının kul· 
/anılması doğru değildir. Sonra ancak 
başlar taçlandığrna göre, dağın ağzrna 
giydirilen taç, yapılmış olan imajrn ta
dını kaçırıyor. 

* "' • 
" ... Benim beyaz saçlarımın altında 

çarpan kalbimi durduramayor.,, 

Biz saçlarrn altrnda olsa olsa bir be
yin bulunabileceğini sanırdık, meğer 

saçlarrnrn altında, yani kafalarının 

içinde kalblerini taşıyanlar da varmış' 

Yazısız hikaye: Profesör N imbus"ün maceraları: Profesör kaçakçılık mı ediyor? (Le ]ournal'den) 

I • --------------

• ·nde vıl y n, 
İmar isleri 

' 
büyük hir hı7Ja j)ct 

Üçüncü umumi müfettiş 
faaliyetini 

Erzurum, 23 (A. A.) - Üçüncü u
mumi müfettişlik doğu bölgesinde yap
tığı geziden dönen Tahsin Uzer, bu 
bölgede gördüğü kalkınma faaliyetini 
anlatırken Kcığızmanda yerleştirilen 

muhacirlerle ye;:lilere verilen ara.d ta-
pularının tevzii töreninde bulunduğunu 
ve bu işin bir vilayet işi değil, bir dev
let ve hiikümet mevzuu olarak halledil· 
diğini söylemiş ve bu arada ilk olarak 
Erzuruma da teşmil edileceğini bildir

miştir. 

Kars, Iğdır içme suları Nafıa Veka
letince tasdik edilen proje dahilinde 
arttırmıya konmustur. 

1(3 
B. Tahsin Uzer. 
anlatıY 0 r 

n pi 
Yeni Erzurıırnu .... ya 

"naka•~ 
dildig'Tinden rnu 11r0ıt • bU r 
Mimar B. Necnıı 

1 
jlııılt 

getirmiştir. Bil yıillc~ 
kışa hazırlnnacak. ıctıt· 
re sokaklar açıJaca ·ıı 1 ı 

tektrı 
Erzurumun c 11ôa 

. arası 
leti ve beledıye a 

Erzuruıtı 
yapılacaktır. ·ıeıı eıı 1 

Pasinler suyu de~~ıeceı:tiC 
landökenden getır b.ttı'1 

jz;8 p 

Tahsin Uzcı, 

bitirmiştir: a1' bl' 
~ d rnutl c- Dogu a }.tll 

d halkın 
Doğu illerinde 11 şehir ve kasabanın 

elektrik tesisatı mukaveleleri imzalan-

dır. Sebebi e ·ne ~ 
, ipJert /. 

cumuriyet prens 1• dır 

mıştır. 

Karsın harita<ıı ve imar planı bitmiş
tir. Erzurumunki de bitmek üzeredir. 

Hukuk Fakültesinde 
imtihanlar ve kayıtlar 

Ankara Hukuk Fakültesinde ikmal 
imtihanlarına 12 birinci teşrin pazarte
si günü başlanılacak ve cumuriyet bay
ramından evet bitirilecektir. 

Fakülteye kayıt ve kabul muamrlesi 
ay başında başlryacak ve bir ay siire
cektir. Bu yıl da liseyi pek iyi derece 
ile bitirenler arasından parasız leyli ta
lebe alınacaktır. 

Birinci umumi müfettiş
lik yeni maliye müşaviri 

Birinci umumi müfettişlik maliye mü
şavirliği açık bulunmakta idi. Maliye 
vekaleti Antalya defterdan B. Rüşdü'
nün bu vazifeye atanmasını tensib et
miş ve bu husustaki karar tasdikten geç· 
miştir. 

. tib:t"1 

duygulariyle ın ten tt 
karrşması Jazıın ge .. 1ıerı tıar:ık so~ sonra masal o~ , 

fil• 
Sııriye ,,e uıı 

T
.. - rrıabS -,.J 
uccanaı. . tif", 

1rı l" ıs 
sa tın a 1a ~ ıJll' 

• matıs 
Memleketirn1Z ııı3rd' 

zarıta 
mak üzere, son ,~ııd -1t 

•Jctı;-
Filistin tüccarları 1 ısı' 

·zatıııt ...tll 
racaat ederek 1 

• ete j3r ııı' 
T .. k f's meınnunı)' ı. fi ur o ı , rere, .. 
tere derhal cevab ve 'cS''il ·n tı 
istenilen maddeleri. . )teıtıJil' 
firmaların adresterını 
mektedir. 5etgU ,,e 

Tel - aviv ,,e şaı115urirt 
ıebler, ..,tlt 

ra artan bu ta "nııseır 
ticari sahadaki ınu 
kuvvetlendirmiştir. 111ııd 

ok §11 
Talebler en ç . Jı~ ~ 

de toplanmaktadır· ıı:oıı5' 
\)Ilı 

meyve, süt tozıı, ya. 
ketenden rnaın\ıl eş 

Ankara ve gençlik ıi~ 
·jll1 gsııÇ ıı ~ 

nanı gören ya} dıf· ~~. ç 
evvel (Ankaralı) ıeri"1 '. o 

gaye l~' 

Ötedenberi Ankarada bulunanlar, 
Ankarya sonradan gelmiş olanlar, An· 
karaya yerleşenler, gidenler, gelenler .. 
ona uzaktan, yakından bağlı bulunan
lar; (Ankaralı) adı altında, her hangi 
bir şehre değil, inkilaba, yeni türkiye. 
ye bağlı olanlardır. 

Eski Ankara: yıkık dökük bir ev yı 
ğıniyle, tarihte geçmiş bir döğüşü an
dıran dişlen dökük surların etekleri
ne yaslanmış, etrafı alabildiğine tarla .. 
kıraç bir toprak .. bozkırın bir numune 
şehri ... 

Eskiden, (Ankaralı); bir Sivaslı· 
dan, bir Adanalıdan, bir İzmirliden, bir 
İstanbulludan ayn bir §ehirliyi ifade 
edebilirdi. 

Fakat bu gün (Ankaralı), inkilab 
kuruluşu içinde bir şehirliyi değil, tür
kiyedeki yenı ruha, yeni hayate, yeni 
ideale, yeni nesle bağlılığı, yeni nesle 
katılmış oluşu gösteren bir isim, bir
sembol olarak kullanılmaktadır. 

Biz Ankarada çalışan gençler: dü
nün gerek ideolojik bakımdan, gerek se 
bünye ve içtimai kuruluş bakımından 
bugünle ölçülemiyecek kadar geri, kö
tü ve öldürücü olduğuna inanmış bulu-
nuyoruz. 

Yarına gelince: 
Bu memleketin içtimai bünyesinin 

alabildiğine ileriye, iyiye, güzele ve 
doğruya koşabilecek isidatta olduğunu 
gösteren bu inkilaba bağlı kalarak en i
leri düşünenlerin bile havsalasına sığma
yacak kadar, içtimai ve ekonomik alan
da, kalkınım bulunacağız. 

(Ankaralı) adı altmda toplananlar. 
memleketin her hangi tarafından olursa 
olsun, yeni türkiyenin davasına bağla
narak Ankarada çalışanlar olduğu gibi, 
ayni davaya bağlı olarak Ankaranın dı
şında çalışanlar da (Ankaralı)dır. 

Bir çok şehirlerin adı altında topla-

toplantılarının ·ııti1' e 
1
• erıgı 

deki mahal ı z ıcte ol ~ 
biyat ile gösterıtle ı.ola>'J; (111 

labcr rollerini dalıa 3~3 "f" 
lu bir bisirnde \)aŞ ıa c~ ot 
içtimai yardırnla~~derııcl~ .. o ....t 
lan vazifelerıru . 1, ... b'' rum. ıcevi'/le ddl 

Ankara l-Jal • ı· ~ıır . 
· f ıtJli!" 1 rl1~ 

gidip ~eldım· • fir6efe ıııt' 
gördüğümüz ını~ ııatıtJ ~: 
de unutulmaz b

1
:1 dÖ"d 

.. .. ce ı e b' 
dan şu duşun ·rbiri"e ·ııl 1 

Memlekette ~1 
birbl<' ., 

• J'k degıl. ··ıı bl ·,; bır genç ı 13uttı ô'(IY ~ 
bir gençlik ,,ar: tiirJcİ)eıcıl~ 
gençliğinin yenı tınelc \ıı 

.. phe e ·ıı1> d 
!ılığından şu birbiı1 eb ı 
Gençlik yalnız. d1> 

, rnı)'or, ııı' 
değerleri tnnı geııi~ 
yüzden inkilab ta 

ka inemiyor. 
1 
.. b'ıcı1" .....,~ 

b ro u ctıf"-
Matbuat u tıııı 11 ,er 

l ·v• b'rbiriyle 1"'1) Genç ıgı ı ııP' ıv jÇ 

lay olduğu bat~e :ır tı114f11fJ~4' 
köşelerde bedbıtı ıeri!I e4f 

flııltı:e\' ı; 
lup gidiyor. 11pt' 

. a sıra"/ • olsa bıle, ar dır· ~ 
rrnaıctıı ·~ 

nu açığa vu tı:i ıçtı. ıtı 
Memlekette siıtı <' 

• · geıı:ne 111• 
yıllarca ılerı de to ~ 
liği her yıl bir yer 'f'l ıııı t f 

11er et ... 
teri tanıyalıtn• 1111111 , JV" 

k da ına ,.,ıt'' 
birmınta a 1 lııJJ~ )d 
Gençliğin ulı.ısa ıııııırııııı ıı•l• J 

lım. Her yıl bU bir 1ıitıı1' ~ f' 
leri. yapılanlafl• ·ı110'~ 
d l • 5ııil Lll"' 

e ım. ıııf1l . şeıv . C 
En biiyülc a~rıı tıı' ~'J' 

gençlik kurıı.ltn 1<11" ı1~j\rl 
dığını görebılrne f{}.ft{ 
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Londra -M oskova 
''liberal parti'' den top1anıcağını 
biliyor. Bunun için, ~osk~va mu· 
hakemesinin bıraktıg. tes1rlerden 
de isti/ad ederek, sola vuruyor 

Şu günler"de Londra'da ingi • 
liı İ§çi sendikaları birliği, büyük 
bir kongre akdetmiş bulunuyor. 
Bu kongre iki bakımdan mühim-
'd' , 
ır: 

1. Gelecek seçimi şimdiden ka· 
2ttndıracak şiar/an hazırlamak. 

2. Yeni bir ingiliz işçi bükü • 
metinin dış politikasını tayin et • 
mele. 

Davayı tahlile şu günlerde işit
miş olacağınız biri imle başlı ya
lım: 

Sir Walter Citrine 
Yani, İngiliz "Trade Unions" 

/arının genci sekreteri. 
Bu zat, geçenlerde Mo kova

da görülen büyük hiyanct davası 
başlarken Zinovyel, Kamencl ve 
arkadaşla~mm bcraet~crini te!
graf/a istemiş ve bu yuzde? bu: 
tün komünist matbuatın şıddetlı 
hü um/arma maruz kalmıştı. 

işte kongreyi, bu ?.at idare 
etmektedir. 

Kongreye gôre i~ politik~ ~s~· 
ıu. ingiliz komüm t partıs~n_ı~ 
cephe birliği yapmak tek/ılım 
reddetmek ve bu müna ebetle ko
münist hrkalarına ve umumiyet
le komünizme hücum eylttmektir. 
Yani ingiliz işçi sendikalar~~irli· 
ğfoin, amele diktatorası dcgıl de
mokrasi tara/tarı olduğunu ve an· 
cak ingiliz anaya~ası ~~~l~rı da· 
hilinde çalışmak ıstedıgını anlat· 
maktadır. Bu esnada Sir Wa1ter, 
İngiliz komünist partisinin di~ek· 
tillerini ve parasını .. Moskov~ da!' 
aldığını isbat etmege hususı . bır 
ehemiyet vermiştir. Sırf, se-?d'~'!9 
tar bir/;ği namına bütün '!'gılız 
milleti üzerinde, iyi bir tesır bı· 
rakmak ve gelecek seçim için el
fı§rı §imdiden hazırlamak gaye-
siyle. •• • .. 

Gerçi, Sir Walter ın ıngı~ız 
komünist partisin_i merhaı:ı~tsı~
ce tenkid ve tehzıl etmesımn bır 
sebebi daha vardır. Fakat bu da, 
gene gelecek seçimleri kazanmak 
içindir. Bu da ~udur: Birlik genel 
sekreteri, reylerin soldan .delil 
ağdan yani bir avuç kom ınıstten 

'değil inhilal halinde bulunan 

ve sağa kırıtıyor. . . 
Kabul etmek lazımdır kı, Su 

Walter, bu ~(l.da hareket etmek
te haklıdır. Çünkü onun •5ıkça. 

" Jemediği lakat inandıgı ~ır 
soy b - kü la ız-§eY vardır. Bu da. ugun ,, 
mi "üçün ü entcrna yona/ !ara· 
/ından yapıl m hatala~!n, ezcumle 
''ikinci enternasyonal a kar ı ya-
lmı~ olst1 hücumların bu kadar 

pı ~ . . 1 d 
azgın bır hail' gctırmış o ması ır. 
Şimdi; e, "uçuncu. ente~n~.~yo
na1" .. halk ccphelerı lormu~u n~ 
dahi tara/tar gozükmektedır. Bı· 
naenalcyh Sir Walt~r, hele Blum 
hükümetine kar~ı bızzat ltans~z 
komünist partisı tarafından h!'
cumlsr yapılmakta oldugunu gor
dukçe. komunist partilerine karşı 
en iddetli ö teri. bu büyük kon· 
grcdl' c irgemcmek ve Trotski da
va J dolayısİy]e kendine rspı/~n 
hücumlara ccvab vermek ı temış-
tir. 

/~in daha derinine gid~rs~k, 0 

aman ••3 üncü yahud 2 mcı en
:erna ~ona!" klişelerini de bir ta· 
rala bırakarak, davayı şoyle gore-
biliriz: 

Dünya amele cereyanını Mos
kova mı yok a Londra mı idare 
edecek? 

Sir Walter demek i tıyor ki, 
_ .. Bugünkü /aşizm • da!g~ ı 

sizin eserinizdir. Eger bıze ıhtı -
yacınıı varsa, şu ha~cl~. işin idare
sini de bize terk edın. 

Demek oluyor ki 2 inci ve 3 
üncü enternasyonal kavga ı gü
nümiJze kadar devam edip dur· 
maktadır. Çünkü "ingiliz işçi en
dikalan birliği., nin 2 inci enter
nasyonal namına konuştuğunu ve 
bu selerki kongrede 3 üncü enter
naS)'onal'ın muhakemesi yapıl
mış olduğunu kabul edebiliriz. 

Bu kavga, Almanya'da H' le· 
ri iktidara getirdi. Bakalım bu
gunkil beyn imi/el öl~usunde ki
mi getirecek 

Burhan BELGE 

• 
M·ııetler cemiyeti asam ~e 

Habeş delegesinin vaziyeti lıal 
edilmenıiş iken 

ı. 

'I • 
.u ... ı· n 

ı k " ill.>. laııya Portekİ7A! arşı recrı te 
ta tl>ikını · ti yecek 

(Başı f. inci sayfada) 

f ından bilyuk bir likaydı aJe karıdan· 
hu tır. Ciaıetcler hidııeyl çok ebemi· 

fetııiz bir tekıldc haber vermıtlcrdır. 
Habet heyeti eencvrcdc kaldığı müd· 

dctcc italyanların bir kenara çekılme&i 
ve vaziyetin hiç !Jir tekılde inkıpf" c· 
demcmesı muhtemeldır. 

Morning Po tun kanaatıne göre, tn. 
galtercnin aılahlanma proeramı hıç bir 
ekılde t ahhilre u ramaınahdır İngi· 

lız aıyasn11 bir ıulh ılyuuıdır. Fakat 

nuıu mudafaa huıuıunda ihmalkir dav· 

ranıldı ı takdırde bu ııyuayı t kıb et· 

ınek amk n11zdır. 

1 ı•an) a ,ı.~ bakam, Poı1( kizt> 
kur. ı zt•cri te«lbir ıaıhikini 

\ i tiyor 

Londra, 23 (A.A ) - Deylı He 
gaze."sının haber verdı ne & re 
rid hukilmetinın dıf itlerı baka 'a e 

1 

nıudah le mukavel name11ne 1 :.rak e 
den rl ;;,] ıı~ı uvdı edıl cek bır nota 
~ • rcıc bu mu he 1enın ba ı m mle et· 

ıer tarafından ç nenmnnn1 keyfiyetini 
p oteıto edecektar. 

Mominı Poet cuct al e Cenevre
den eelen b r bab re bakılırsa, B. Dd 
vayo. Portekiz hülı:wnetlno Jcarp zecrt 

tedbırler al maaıru tem ıttr. İıpanyol 
bakanı protesto harek tındc bulundu u 

takdı e, ~• n h ı meı les nden do. 
layı ıkı ta afa ayrı m t bulunan mıll t• 

ler cenuy tınde daha m hım bır anlat· 
ma 11 n bat 1 t rm ıı e manı olmak 

imkin111 b tunacaktı Bu ıucte, mu 
hab rın n Portekiz d e ı B. Vaıkon 
• 110. n yaptı 1 r t 

r. B Vaııkc>nı,cucı 

Uruguay ile Jspany~~ın.ııarası 
(B I l JnCl ay/adı) 

ınuı oldu u yolu tutmalarından 

açıldı 

ctm ktedırler. 
Ayni mahfıller dnddC' dıploması ın~ 

nıca111lerinin bulunmalarının iıpanyo 
radibUerini itıdale sevketnıekte oldu· 

mekt darler • 

ULUS 
== 

1~ p YOL iHTiLAL 
(Ba ı 1. inci sayfada) 

General, bu beyanatına ıl veten ıu 
sözleri ıoylemiıtır: 

- Şımalı lıpanya marlcs ıtler tara· 
fından tahlıye edıldıkten ve Madrid zab
tolunduktan sonra aıra Katalonyaya ec
lecetlur. 

Askerlerimiz ve g nUlluletimız, ta· 
arru.ıa geçmek arzuıu ılc yanıp tutu u· 
yorlar. Fakat kati taarruz zamanı b f 
k mandanlık tarafından tcıb t edılecek· 
tır 

B rlın 23 (A A.) - AlmAn aJansına 
M vadan bıldınlıyor: 

Pravda galetcsi, i panyol mark11 t• 
lcri ıçin topl nan 'ane hakkında yazdı ı 
bır yazıda, lapayahın g lerını Sovyet· 

Roınan aııın ni tlı . 
ıya a ·ı Polon ra 

• 
Var va, 23 

(AA.) - llo • 
many nın d ı t 
11ya ıını mcv· 
zuulı hı cd n 
yarı resmı İn· 
formation Polı

tılı: PopUler ga· 
zetesi dıyor kı: 

Yenı dıı it' B Antont' 1ru 
leri bakanı Bay Antoneıku ile, 
R o m a n y a , ıımdıld kıral ayle· 
alnın ananevt sıyauıma yenıden d n· 
m ı olmaktadır. B. Antoneıku'nun en 

mUhım uzuvlarından bıri oldufu lıbe· 
ral partinin prcnalpl, mıllt varlılı kcn· 
dı kuvvetı ve memleketin scrvetlcrıne 
ıatinad ettırmektedır. Liberal parti Ro. 
manya'nın maddi ve manevi kuvvetle.. 
rinı artırmıya çalıtmııtrr. Romanya'nın 
ananevt ılyasaaı, beynelmilel formülle· 
rın milli varlıfa cıas te kıl cdcbllece· 
ıne in nmıy n Polon) a t raf ınd n her 

d ıl n· 

SON DAKiKA: 

ler bırlıfıne çevirmif oldufunu, iıpan· 
yol proletaryasına yardım için olan hı· 
rekete ııtırak etmek halk içın bir vazıfe 
oldu unu bıldıdyor. 

Ga eteler, amele federasyon ve bir· 
lıkl rlnın. iıpanyoJ markliıtlenne dof· 
rudan dogruya ve iıtıın111z yardımda 

bulunm ıını lıtıyen karar euretlerinl 
ne redıyorlar. 

• 
azıy t 

Tole·clo ceı•ht•sinde 
Scvıl, 23 (A A.) - General Franko'• 

nun kuvvetlerı, dUn Toledo cepheıınde 
buyUk harbtc kullanıJmıı olan ıııtemle· 
re gore vücuda ectırılmıt kuvvctlı bır 
mUc1afaa tahkımatını ı gal etmiılerdır. 

Hu ıka gami onu, dun mukabıl ta· 
arruza gcçmıı ve hukümet kuvvetlerınl 
ıehır yakınında bulunan bır ııfahaneyl 
tahlıye) c mecbur etmiıtır. 

Tala, era r ·ı,Jıe lncle 
Parıa, 23 (A.A.) - General Franko'

nun umumı kararı hının gece yansı 

bıldırdı ne g re, naayonalııt kuvvetle 
nn Tal vena cepheıindckı ileri yıılerf, 
Tol do yakınında bulunan Torrlno'nun 
.zabtı ıl netıcelenmııtır. Mnrks ıtlerin 
:r.ayıatmın çok mUhım olduf u ve naayo· 
nal ıtlcrın blr çok caır aldıldan söylen· 
mcktcdır. 

Kipurzoa cephesinde, iki lnzıl tayya· 
rcnın na yonallıt avcı tayyareleri tara
fından du UrUlduğU haber vcrılmektedır. 

Hilbao dii m k üzere 
Bılb o, 23 (A A.) - Aıkerl mUp. 

hadler, ıhtıl lci kuvvetlerin dün Bılbao 
nun prkında elde etmıf oldukları ınu· 
vaCfaldy tler dolayıııyle bu ,ehrin va· 
:r.iyctinin Umldılz oldu~unu beyan et· 
mctkcdlrlcr. Bu mUphldler, mılıılcrin 
ekscrııindc ııl h olarak ancak birer hl· 
çak bulundu unu, çUnkü lhdlllcilerln 
burnl r aıd ııl h ylıklil kamyonları ele 

c ırmı bulunduk! rını ve hm nın ih· 
tıl lclte in eHndc\Cı donanma tarafın· 

dan abl kıt edllmlt bulundufunu Uivc 
~yl t d 1 r • 

l\lill tJcr (" nıi} ti a m hl ·i 
he ti11in i tira kini kabu) 

lıal.e 
ıti 

ttdır 

delegel rin n asamble mcu11tnden uza\: 
lqun auklan poktalnazannı kabul 

n lıal rler 
tay 

Uk 

u bildiriyor· Madrıd 
1 d rlcn Fransaya &eç· 

Bundan batka, Barselonda Kompa 
niı 1 k metine Kafll kıyam har ketle 
rl t ıd e ılm lctcdlr 

c mur ba k nı A a 
v rl re tcılım olmak 

kat Lar o Kab llero

nun M h k metınln milcad leye 
devam d cck kuvvet ve va11talara ma· 

lık oldu unu alerl •Urerek, buna brfı 
koydulunu bildlrmektedlr. 

SAYFA 3 

lTALYA'DAt 

Alman R••nçlik te ~ kilata 
ba kam Komada 

Roma, 23 (A A.) _ Alman gcnçtifl 
lideri B Baldur V, Slrach, diln dı lt
Jerl bakanı Kont Çiano ve propa&an
da bal anı Alfierı tarafından kabul edil. 
mi tir 

Hh nlman hnlumı tla 
Roma)a ~illi 

Roma 23 (A 
A) - Alm;ın 
bakanla· 

B IJr 1·r k 
Ciano alman bakanı t refıne bir zı)~ 
{et verC'cektır. 

lıaher r 
1 lak nı, çın • ıa. 
rtm ın n do yı 

m n vralara i t r t n va cçm tir. 
Honkıu mah 11 ınde çınlıler bır J po11 
uıta b3 ısını öldurm lcrdır Bu h da· 
se etı fanda Tok)o g et leri ikine[ 
tabı çıkarmı~lardır Ş n hn>d da bU .. 
yUk bir h yccan uy ndıran bu vak nın 
kıbctınden korkulm ktadır Japon bU .. 

yUk elçiıl N nkln dıt b kanına iki 
memleketin komi nl me kaJ"fı tefriki 
muaiılnl, japon aleyhtarı m cadelenha 
durd ırulmasını btedı ini blldırmlştlr, 

• Montevıdeo - Tayf ı ayakl n ıı 
(Belle 1ıle) fran ız yolcu gemi ı burı· 
ya b rak ız gelmı tir. 

• Londra - Denız bak nlı ının ha.. 
bcr vcrdı ine g re, K lln Eh abet Re. 
pıılıC'. Cilrlyuı urhhl rı ile bir klç to..., 
pldo, r t A kdenı de kısa m " v· 
rnlar pmıık U ere O 1Qldc Malta• 
d n h rckct edcc klcrdır. 

FRANSA'DA 

Tort&, o )RIİ 1 lniro u azul ıa• 
I"! 

dan cldlcli 
(A • 

lla} fada İlın iliz 
1 u'' tlcri 

... 

... 

ln rıtı 



SAYFA 4 

Fahriye Zonguldak, Nazmiye İatan· 
b.ıt, Nilüfer Zonguldak, Nesime Mani· 
sa, Ayşe Samsun, Mahsuse Ağn Emine 
Erzincan, Atika Balıkesir, Sabahat Ba· 
hkesir, Hacer Balıkesir, İrfan Manisa, 
Meliha Zonguldak, Necdet Manisa, Le· 
man Sinop, Ayşe Balıkesir, Şaziye Or· 
du Müvesser Balıkesir, Makbule Gire· 
su~. M~sudc Zonguldak, Kadriye Er· 
zuruın, İhsan Kastamonu, Selma Sinop, 
Necmiye Balıkesir, Müveddet Aydın 
Cemile Zonguldak, Mesrure Kayseri, 
Şaziye Zonguldak, Meşkure Eskişehir, 
Emine Sinop, Rikkat Denizli, Semiha 
Sinop, Yaşar Sinop, Süzan Gıresun, 

Saadet Samsun, Zehra Kastamonu, Me· 
lahat Bursa, Sevim Samsun, Pervin Sam
sun Hadiye İstanbul, Meliha Manısa, 

Mezide Manisa, Şükriye İstanbul, Sa
bahat lzmir, Nezahat Balıkesir, Fethi
ye Zonguldak, Cevriye Sinop, Macide 
İzmir, Nimet İstanbul, Aliye İstanbul, 
Zeliha İstanbul, Ayşe Kocaeli, Zelıha 

Gümüşhane, Mclfihat Zonguldak, latan· 
bul Meliha, Zonguldak Fethiye, Mah
mure Balıkesir, Safiye Kütahya, Medi
ha Aydın, Zehra Balıkesir, Sabiha İs
tanbul, Nigar Manisa, Elçin Sinob, Sa
cide Eskişehir, Neriman İzmir, 

Sn·as Erkek l\luallim Mektebi 
Halit Yozgat'a, Mustafa Erzuruma, 

Osman, Mehmet, Mahmut, Kamil Jlfia· 
tatyaya, İbrahim Niğdeye, Osman Kar· 
sa, Salih Giresuna, Zühtü Çoruha, İh· 
san Malatyaya, Hayri Çoruma, Tur• 
han ve Mustafa Gümüşhaneye, Salim 
Yozgada, Halis ve Mümtaz Malatyaya, 
Hasan ve Bekir Antebe, Mehmet Kil· 
tabyaya, Sait Gümüşhaneye, Mehmet 
Urfaya, Ömer Çoruma, Mehmet Rize. 
ye, Bedri Erzuruma, Gafur Çoruha, 
Sıdkı Kütahyaya, Hilmi Karsa, Muzaf· 
fer Erzuruma, Akif v.e Bekir Malatya· 
ya, Ali Amasyaya, İsmail Çoruha, İr
fan Burasaya, Nafi !çele, Nihat Çoru
ha, Hüs~yin Amasyaya, Muzaffer Ri· 
zeye, lzettin Çoruha. 

Konya Kız :Muallim l\fektebi 
Emine Sıvasa, Süheyla Konyaya, 

İnayet .Manisaya, İkbal Balıkesire, Şa· 

hende Tekirdağına, Melek Zonguldağa, 
Zekiye Manisaya, İmran Konyaya, Sa
cide İçele, Sabahat Manisaya, Nebahat 
Balıkesire, Saadet Kütahyaya, Hamide 
Bahkesire, Melahat Konyaya, Muzaffer 
Afyona, Ulvire ve Nezihe Seyhana, 
Ulviye Kırklareline, Nahide Kütahya· 
ya, Fatma Malatyaya, Sabahat Karsa, 
Suat Zonguldağa, Fatma Konyaya ... 

Kaloriferli - konforlu 

Kiralık Daire 
Yenişehir. Yugoslavya sefareti 

yanında geniş 7 odalı mutbah, ofis 
ve çamaşırhaneden ibaret konfor. 
lu kaloriferli, manzaı alı bir daire 
kiralıktır. 

Ayrıca garajı da vardır. 

Telefon: 2250 Hayri 

Tefrika: No: 64 

CEMGEL KiT 

ULUS 

Para Siyasetinin Ekonomik Rolü 
l\fuhtelif l\femlel<.etlerdeki iktisadi Vaziyet Farklarının 

Para Siyasetiyle Bir İzahı 
Le Me11ager D' Athenes gazetesi, Milletler Cemiyeti Sekreterliği ekonomik etüdler servisi tarafın
dan nqredilmi§ olan L' Aperçu de la Situation Monetaire'' isimli iki cildlik eseri aşağıcla. hül?•a et: 
mektedir. Muhtelif memleketlerde takib edilmİ§ olan para siyasetlerinin bu memleketlerın ıktt1adı 
hayatları üzerindeki tesirlerini izaha çalııan bu yazıyı okurlarımız için dilimize çeviriyoruz. 

lsıerling bloku memleketlerinde. men 1935 de hususi emisyonlar 1930 daki rakamın ancak onda 
biri~e varmıştır; Büyük Berlin bankalarının avans ve ikrazla-

lngilterenin son senelerde takib ettiği banka politikası, rz aynı müddet zarfında % 65 nisbetinde azalmıştır. Bu isbat 
başlıca, sermaye piyasasının çok ferahlaması ve faiz rayiçle- .. ..ıer ki 1933. 1935 seneleri büyük amme masraflarının bilvası
rinin azalması neticelerini doğurdu. lsterlinı; blokuna dahil ta tesir1eri ~imdiye kadar az elıemiyetli olmu~ ve sınai istih -
beş memlekette (İsveç, Cenubi Afrika, Avusturalya ve Kana- salin artışı doğrudan doğruya devlet siparişlerinden istifade 
da diğer dördünü teşkil eder), tediye vasıt:ılarının genişleme- eden sanayi şubelerinde randımanın artmasından ileri gelmiş· 
si bilhassa gerek merkez bankalarının siyasetleri (serbest pi- rtiı. Bu istihsal artışının mali yükünü devlet ve amme kredi 
yasa üzerinde mv;ımeleler, resmi rayicin indirilmesi) gerek milcsseselcri Üzerlerine almışlar ve alakalı sanayi müessesele· 
milletlerarası tediye mizanlarının salah kesbetmesi veya bu rinin hususi finansmanlarına hacet kalmamıştır. 
iki unsurun müşterek aksiyonu yüzünden meydana gelmiştir. Yukarda zikrettiğimiz memleketlerin hepsinden 1935 so -

Para bollaşınca, faiz rayiçleri indi. Mali vaziyet ve devlet nunda mühim bir reprise hususle gelmiştir. Bu kalkınma bü· 
politikası bu faiz rayiçlerinin inmesini kolaylaştırdı. Banka· tiin memleketlerde aynı olmamış fakat bütün bu memleketler
lar tevdiata verdikleri faizleri indirmeye teşvik edilmiş ve bu de efektif sermaye mikdarının artmasiyle ve faiz rayiçinin 
suretle sermayelerin kıymetler piyasasına veya ticari piyasa· azalmasiyle birlikte vukua gelmiştir. 
Jara dökülmesine imkan hazırlanmıştır. O zaman fiatlann su- A lıın lJloku nıemleketlerinde. 
kutu durmus, iş muhitlerinin itimadı kuvvetlenmiş ve teşeb • --------------
büs sahibleri ellerindeki disponibilitelerini envesti etmeye 
ba~lamışlardır. 

Bfrlcşik devletlerle }apo11yunm para siyaseti. 

Japonya, Şili, Birleşik devletler ve Almanyadan mürekkeb 
bir başka memleketler grupu tarafından yapılmış olan tecrü
belerin karakteristikleri de paranın bollaştırılarak kıymetten 
düşürülmesiyle işlerin yeniden hızlanması ve devletin genL, 
ölçüde para dökerek amme işlerine girişmesiyle disponibl na
kid mikdarının bir kat daha artması olmuştur. 1931 de altın e
sasını terkeden ve yen'in fiatı bir senede kıymetinden o/o 60 
kaybeden Japonyada bir para genişlemesinin husule gelmesi
ne müsaade edildi. tedavüldeki devlet tahvillerinin mikdan 
1931 de 4,5 milyar yen iken 1935 de 8,2 milyara çıkarak % 80 
niabetinde bir artış kaydetti. Devlet, bu istikrazı kısmen pmali 
Çindeki harbın masraflarını ödemek, kısmen de iç ihtiyaçları 
için yapmıştı, ve bu kadar çok yeni tahvil çıkarılmış olmasına 
rağmen 1931 sonunda % 6 olan devlet fondları faizinin hangi 
usullerle 1935 sonunda % 4,5 a kadar indirilmiş olduğunu 
görmek enteresandır. 

Amerika Birleşik devletlerinde, nüfus vaziyetinin başlı• 
ca karakteristiği ticari bankalar tarafından pek mühim diıpo
.nibilitelerin biriktirilmesi olmuştur ki bu da nakdi piyasada 
görülmemiş bir likidlik doğurmuştur. 1929 dan 1935 e kadar 
banka disponibiliteleri üzerinde tesir yapmış olan başlıca un· 
surlardaki değişiklikleri etüdiye etmek faydalıdır. 

Bınkalar artan disponibilitelerini bilhassa devlet tahvitle
rinin satın alınmasında kullanmışlardır. Fakat devletçe istik
raz edilen mebla~lar, onun tarafından banka avanslarının öden· 
mesi, yahud da bankalara tevdiat şeklinde sarfedilmiştir. Ban
ka bilançolarından çıkarılmış rakamlar gösteriyor ki Birleşik 
devletlerin borcunun artması (bu borc 1933 de 22,5 milyar do
lar iken 1935 sonunda 30.5 milyara çıkmıııtır.) Tamamiyle ban
kalar tarafından mıısc:edilmi~tir. Bundan çıkan neticeler, ~e • 
rek borçların mtiddeti, gerek bankalarrn rolü ve gerekse hU· 
kümetin istikraz etmeye muvaffak olduğu mebaliğin faiz rayi· 
ci bakrmından cok ehemiyettidir. Bu faiz. daima salaha doğru 
gitmis ve 1935 de % 2,70 e dUşmiiştUr. 

Almanyanm hareket tarzı ve neticeleri 

Almanya'da iktısadi ve nakdi vaziyet, 1933 başından beri, 
devlet tarafından veya onun garantisi altından silfihlanma, na
fıa işleri v. s. için yapılmıt olan büyük masrafların hakimiyc· 
ti altındavdı. Sınai istihsal endeksi 1932 de 1929 seviyeıinin 
% 53,3 ü ·iken 1935 de % 94 üne çıktı. Ve işsizlerin mikdarı 
resmi istatistiklere göre, aynı müddet zarfında 5,5 milyondnn, 
(çalıııma k:ımplarında çalışanlar hariç olmak üzere, 2.15 milyo. 
na düştü. Resmi altın paritesi terkedilmedi, fakat hariçle kam
biyo muameleleri gitgide daha şiddetli bir kontrola tabi tutul· 
du. Devlet masraflaı"ı, kısmen devlet bonoları ve hususi poliçe· 
terle kapatıldı. Bu muhtelif istikrazlar hakkında alman rcamf 
neşriyatından çıkarılmış olan rakarr.lar dikkate değer. 

İstihsal endeksi 1930 unkine nazaran yüksek olmasına rağ. 

Eski partiveler mucibince altın esasına sadık kalmış olan 
memleketler (Fransa, Hollanda, İsviçre) grupunda reprise ala
metleri daha az göze çarpmaktadır. Altın bloku memleketle
riyle paralarının kıymetsizleşmesine müsaade etmiş olan ek
ser memleketlerin iktıaadi inkişafları arasındaki fark 1933 ün 
ortasından sonra bilhassa göze batıcı bir mahiyet almı§tır. 

Altın bloku memleketlerinde, 1933 ilkbaharından sonra gö
rülen başlıca karakteristikler kısaca f'.'Öyle sıralanabilir: Ka • 
ğıd paradan ziyade altın üzerinde thesaurisation artıyor: na· 
Jddlere karşı dahili spekülasyon genişliyor; büdce açıkları 
ehemiyetlidir ve bilhassa husus! piyasa üzerinden istikrazlar 
akdi suretiyle kapatılmaktadır; bu yüzden sermaye arzı dara
lıyor ve talebi artıyor, ve netice itibariyle isterling bloku mem
leketleriyle Birleşik devletlerden daha yUksck faiz rayiçleri 
görülüyor. Fiatlar sukutta devam etmiştir, fakat bu ıukut, do
lar isterling bloku paralarının kıymetten düşürülmelerini mu· 
vazenetemiye kifayet edecek derecede değildir. İthalat üzerin· 
de sıkı tahdidterle ticaret muvazenesi ıslah dilmek istenmiş
se de attın esastı paraların kıymet yüksekliği ticaretin ve tu· 
rizmin daralmasında timi! olmuştur, bu daralma Hollanda ile 
tsviçre'de Fransadan daha kuvvetli lomuştur. İktıaadt faali· 
yetin azalması ve deflasyon yüzünden gelirlerin daralmaıı 
büdce muvazeneleri üzerinde tesir yapmış ve vergilerin arttı -
rılmasını icab ettirmiştir .. Fakat bu vergi artışları da kir 
marjını azaltmış ve çok defa husust sanayie sübvansiyonlar 
vermeyi icab ettirmiştir. Masrafları azaltmak l~ln yapılmış er 
lan gayretlere rağmen ciddi büdcc açıkları istikraı yoluyla 
kapatdmak lazım gelmiş.tir. 

Bu hususta üç altın bloku memleektinln elde etmiş olduk
tan neticeler kıyaslanmalıdır. Hollanda 1932 den aonra büdce 
masraflarrnı en ivi azaltmasını bilen devlet olmuştur. Harici 
borcun mikdarı 1931 de 2861 milyon iken 1934 sonunda 3363 
milyona çıkmış olmasına rağmen, Hollanda devlet tahvilleri -
nin vasati rayicini indirmeye muvaffak olmuştur. İaviçrede 
bürlce acrkları fazla olmuş, bundan başka demiryollarının açı
ğını istikrazlarla kapatmak icab etmiştir. Fakat büdçe bakı • 
mından vaziyet, bilhassa Fransada endişe uyandırıcı bir mahi-
yet almıştır. w 

Fransız devlet borcu 1931 • 935 devresi zarfında 70 môlyar 
frank mikdarında artmıştır. Büdce açığr ve thesauriaation, ay· 
nı zamanda hem sebeb, hem de illet rolünü görmü,terdir. 1935 
de fransız rantları faiz rayici vas:ıtisi % 3,88 ve fransız hazi -
ne tahvillerinin iskonto rayici % 3.30 du. Halbuki bu, birleşik 
devletlerde hemen sıfıra yakındı. Her iki memleketin biidce
lerinde de mühim açıklar bulunduğuna göre fransu ve Amc • 
rikan faiz rayiçları arasındaki fark hayret ver'icidir. 

Belçil-tı' du vaziyet. 

Belçikada vaziyet 1935 martına kadar altın bloku memle • 
ketlcrininki gibi inkişaf etmiş, bu tarihte parada % 28 nisbe
tinde kıymetsizler.dirme yapılmıştır. 1935 martiyle sene sonu 
ar::sında sınat istihsal umumi endeksi 66,9 dan (100 = 1929) 
78,8 e çıkmış ve işsizlerin yüzde niıbeti 21,8 den 17,9 a diif -
müştür. 
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Söylediklerın kÖf 
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yen bu kıta..,.. haklciP"'"" 
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gıdası, teını . Jeti .-
lı bilgiler verıltne ytıt't ff 
lüye ormanın ıu '"'~ 

ıahtlV . 
anlatarak onu 

• ahat 
uzun boylu 1~. ıaıı 

· · ısı 0 .... eserin bınnc ıUJ11""" 
·--eye tebarüz etti••·· 

pazarı vardır ve bir günün bütün işi, topu to
pu, üç saat sürer. 

_Mide 
··ı~ 

sına vermiş, babası da 0 ıır• 
kaç şamar indirdikten so 

BI Küçük Tumai, Kavnpordlki fil sürüleri
ni hatırladı ve hiç bir şey söylemedi. Halbu-

çıkarıp koymuştu. 0ğl~ 
Ertesi sabah, bab~Sl df!t 

Yazan: Çeviren: ki o, bu 'geniş yollarda gidip gelmek ve 
Kala Nag'a bakmaktan hoşlanmıyor, kamp 
hayatını buna tercih ediyordu. 

insanlar, işaretle anlaşmağa uğraşırlardı. 

O zaman, küçük Tumai güneş yanığı saçla
rı omuzlarına dökülmüş bir halde yüksek 
bir yere çıkar, yanan meşalelerin ışıklan yü
züne vurunca kendisi bir Goblin gibi görü
nürdü. Ondan sonra öten boruların ve gü
rültülerin üstünde seslerle Kala N ag teşvik 
edilir, iyilerin sarılması, gidiş, geliş görüle
cek bir manzara teşkil ederdi: 

haşlamış ve demişti kı: k ! 1' ti' 
- Münasebetsiz çoe~yot ~ 

taşıyan filler nene. yetı111a gidi 
kıp kendiliğinden f ıl a"1fl 0~ 
di bu aylıkları benden a:·b'e 
lar, bundan Peterson ~a 1 ,~ 

Rudyard Kiı>Lt~o Nurettin ART AM 

Artık o zaman bütün işin kulaklarında 
altın küpeler, sırtında yaldızlı bir mahfe, 
yanlarında da klapdanh örtüler taşımak ola
cak. Bu kılığınla hükümdar'ın tertib ettiği 
alayların başında yürüyeceksin. O zaman 
ben, sırtında elimde gümüş bir kırbaç oldu-
ğu halde oturacağım. Önümüzde yürüyen a· 
damlar da ellerinde altından bir asa, bağıra
caklar: 

- Savulun, kırahn fili geliyor! 
Bu, çok iyi olacak Kala Nag; fakat cen

gellerde avlanmak bundan daha iyidir. 
Büyük Tumai: 
- Sen çocuksun ve bir bufalo yavrusu 

kadar yabanisin, dedi. Bu tepelerin arasın
da, bir aşağı bir yukarı, koşmak iyi bir hü
kümet işi değildir. Ben ihtiyarlıyorum ve 
yabani filleri sevmem. Bana sakin bir yerde 
yük taşıyan filleri verseler daha iyi. Kavn
por kışlaları çok iyi yerlerdir. Yanı başında 

Küçük Tumai'nin hoşlandığı şey ancak 
bir filin yürüyebileceği yollardan geçmek, 
sonra vadiye inip, millerce uzaktan geçen 
yabani filleri görmek, ürken domuzlarla ta
vus kuşlarının Kala Nag'ın ayağının a'tm
dan kaçışlarım seyretmekti. 

Sıcak yağmurlar bastırdığı zaman tepe· 
lerle vadilerin tütmesi, o gece kimsenin ne
rede konakhyacağım bilemediği sisli sabah
lar, fillerin usul usul sürülüşü, sonra bir top
rak parçası gibi fillerin bir yere akışı ve ora
dan c;;ıkamıyacaklarmı anlamaları, ondan 
sonra arkadan meşalelerle yürüyen insanla
rın haykırışmaları ne güzel §eylerdi. 

Orada u~,k bir çocuk bile faydalı ola.bi-
1 irdi. Kiiçük Tumai de üç çocukla beraber bu 
işte kullanılmıştı. O da elinde taşıdığı me
şaleyi sallamış ve avazı çıktığı kadar bağır
mıştı. Fakat asıl iyi zaman filleri girdikleri 
pusudan dışarıya sürmek sırası gelince baş
lar, o zaman biribirinin, sesini duyarnıyan 

Mail mail Kala Nag ! (devam, devam ka-
ra yılan!) 

- Dant do! (dayan dinle!) 
- Somalo, somalo (dikkat et, dikkat et) 
- Maro, mar! (Vur, vur!) 
Arre Arre, Hai ! Yai, Kya-ah! 
Pusunun içinde Kala Nag ite filler ara· 

sında itişme, kakışma olurken bu sesler du
yulurdu. O zaman, fit avctlan alınlarından 
gözlerinin üzerine inen terleri siler, durdu
ğu yüksek yerde sevnicinden tepinen küçük 
Tumaiyi kollarından tutup sarsmağa vakit 
bulurlardı. 

Çocuk bulunduğu yerden sarkardı. Bir 
gece oradan kayıp fillerin arasına düşmü§ 
ve eline geçen bir ipin gevşek ucunu orada 
bir yavru hayvan ile uğraşan bir adamın ü
zerine atmıştı. Onun, bu halini gören Kala 
Nag hemen hortumu ile yerden alarak baba-

Çocuk bu söz üzerıne ıı 
muştu. O, beyaz adar111~t~ 
şey bilmiyordu; fakat rsıJ eP 
dünya<laki beyaz ~~~b',-ıd' 
O, bu fil avcılığı ışın1.?11yıad• ti rin huyunu, suyunu du ~ 
la biliyordu. 01ur? 

- Peki, bundan ne 
. ~ maı. .. aıııl' 
- Ne mi olur? oun~gıı1 

lur. Petersen Sahih ç~tat1 • 
Öyle o~masa bu ha_Yva bit fil 4 
mi? Olabilir ki senı de 0 ~,.ı 
ister· artık ic::.in yoksıat rtertP.:.» 

• ' !:'!' ye eJP"'....ı 
hastalık kap ve pus~ bitiı11'di 
Artık bu saçma işlert .

1 
Jıefl 

hafta av bitecek ve b• ,sott 
gönderileceğiz. 



24 EYLÜL 1936 PERŞEMBE 
r 

Tarıhdelci garib 
xxxıv 

vakalar 

Çeviren· S ALI 

'Yazan: Mu 1!EMMERICH 

Katolik kilisesi bugUn bile Merye • 
bin bakireliğini ve ruhulkudüs vasıta· 
&iyle Meryeme nefh eden Allahın ı~
nın babası olduğunu öğretmektedır. 
Protestan kilisesi de lsnnrn b:ıbaın Al· 
lah olduğu hu usunda kat~li~l7r~c b:
l'aberdi r. Halbuki Matyo ıncılının bı· 
rinci faslında son mı ralar ıöyledir: 

" •.• ve Yusuf uvkud:ın uyanınca Al: 
1ahrn mel ikesinin kendısine verdı 1 

emre uya k zevce ini kabul eyledi, ve 
ısonra zevcesi ilk o tunu cloı'•urunc 

l 1 m dı ve do· kad r onun] tem t w U1ı 
ı k du." gan bu mı mun tJını n O) 

. ·ı· 1·n on u u cu V c ayni Matyos ıncı ın 
b bınrn 55 ve 56 ıncı mısralarrnd ha· 
dan · yle b h tunur: . 

" Bu ad m bir dul rin o 1u de. •ıl 
mi? An •n Meıv m "e l i d rlerın~ 
Yakub ve Yu a ve Şcmun demedcr mı 
ve elimi Jıem ıreleri y nımı da de ıl 
mi?" 

İncil hat etme • ma yalnız muay-
yen muhiti rin ve muc seselerin işine 
geldi i zaman .. .. 

•r 

ı nm Allahın 0 Ju oldu u iddıası· 
na ben even m llarn d ha eski de· 
"irlerde pek çok tesaduf edilir. Hatd 
filozof Eflatun ı'lııha sa iken ann11 
Periktion'un onu m bud Apollon'dan 
lcazıındı •ı ef nnt"si dol şma a b~ 1 mrş· 

• · R 'mparatoru Au-tr. Bunun gıbı oına 1 • 
yustos dn Ano11onun o •lu .ı~i.' İsken· 
öer ile romıılı kumanclnn Scıpıo nun. ba· 
bal rı ise Zevs idi. O devir muharrırle· 
rinden Ortc;n diyor ki: .. Eflııtun hak· 
Junda böyle bir ma at uydurulm srrı~n 

• d bır sebebi, nlel de insanlardan zıya ~ 
tuh kuvveti ve hikmet gö teren bır a· 
<lamın yukıek ve il&hl bir tohu~dan 
relmesi 11\wn geleceği hakkındakı du-

9ünce idi." 
nu slHeri ha hakkında dı aynen 

•ullanabltlrh:. 

* Vatikan'dııki kardinaller meclisinin 
/1870 de verdi i bir karara aauran yal-

ısa Bakire Meryemden doğmu ol· 
rıı:ı: k' 
mavıp 'Mcrycmi de nnesi Aun ır 
iken do urmu tur. 

* 
B dda'nrn da bakır Kırnlıçc :Mayo 

u . ·ıd·~· &ayle• 
t r frndan dunyaya cetırı lr.1 

. R'vayete n.ı:ı:arnn Budda doğarken 
ıur. ı • b') 
'( k t hakkında öy1endı ' ı ı 

tm ı ö . U 
gok en nur lnmi , mel iltt'ler g nl!1m 

bUt n m hH'ık -ve dünyaya setlimet ve u • 
"' t• ve Allnh ılc Jarn ne c ve sukun gc ırcn 

• dakı' dıl-..anlri!ı dostluğa 1ns n arn ın .,... ö 
1 seviren bu çoculc için il hiler s y e-

dı JI r bir pr\•r'&mber 
rnıştir Burada da nuR . . 

i ·ı b ide mcsıh, yanı 
bu çocıı un stı t 

rnunci o1acafını haber verınitdr. 

* 1 'nın öldukten üç gU~ ~nra teki: 
ı d ·ı esi hikaye i Babı1hlerin n 

r ırı m k "basub del· 
nda y ptıklarr büyu B 

h lll•mahtatlır. u· 
mevt'' bayr mını atır • 
rada da hıriıtiyanlarda oldu u gıbi, 

' ıu d k'un tek· ıll· .,~ r b:.'l"'l:ıngıcındıı ıu r u 
kaddc alaylar 

ıar dırılme ı şercf ınc mu 1 
tt"rt•b cdılirdı. 1s nın olümünde tutu,· 

Babıl'de de tutu -
du • ı oylcncn guneş 

Tefnka: No: 5f --- i 

bıri olan 
mefhumu 

Sabburr. tehn ba pukopo u olan 
bir k rdınal 1905 • ne ınde bir ••ç ban 
mektubu• (bliyilk katolik ruhanılerı· 
nin ve Papanın ccmaatlennc yaptıkla· 
rı bir nevi t mim) > a:ı:m t1r. Bu mek-

ta papazların kuvv etınden bahao-
tup d. 
lunurken fO) le demlmelte ır. 

• Yer > Uzunde bu kuvvete ben er 
b ka bir kuvvet v r mıdırl Hük{lm· 

11 kuvvetı bunun 
darl rın ve kıra arın 

• . H t• gok yUzOnde b 
Yanında hıçtır. a • 

mum 5ıl bır 
le bir papasın kudretınc 
kuvvet yoktur. Gerçi orada etr fın:ı ba· 
krnır an bırçok ı eygaınberlcr, patnk
ler, ,ehidler. din fcdailcrı ve muk d:!"I 
bakırcler gorecck ve Allahrn tahtının 
etrafında mel ikclcrin dotaıtıiını scyr
cdecekain fakat bunlard n hang1sl se· 
ni gün ~lanndan kurtarabilir? Rab 
Is nın anaıı Mcr') em bile buna mukte· 
dir de ıldır Halbu1n bız günahlarınızı 
çıkarar k alzı temizleme e muktcdı· 

fi •n 

Ve devam cdıyor: 
Bır rahıb ekmek ılc rabı t kdıı 

IJiJJ 1i ~ 
Ya •n: Dr. ALEXIS CARR L 

N ..asuuı BAYDAR 
Türkçeye çcvırcn: ,. 

_......,., ....... . -----

UlUS 

1'1o 1 o,ada 
Tü .. lr spor heyeti şeref.ine 

kabul resmi yapıldı 

ımlarınadn 

ırbn turıc 

1 re mmde 

kıml futbol ınaç > P • 

üre~ ve c krim rnU ba· 

ktrr. 

Yaş nıeyvalar üzerinde 
tetkikler 

Çankında zelzele 

edince bunlar 1 nın vOcudu ve kanı 
otmu otur Allahın o lu, duny nın ve 
ahiretın ımi 1 bile C rli} onıunuz 
kı bi m ira mı e t bidır. lsa Jcendı 
u%crındc. vücudu, ctı ve kanı uurındc 
h m 1 k 1 ıyctını k tohk mez· 
h bine "ermı tir" 

(Sonu \ar) 

SAYFA 5 

• A E 1 

Bu s neki malısıtliin üç bin ton olacağı 
talı ııiıı edil11ıektedir 

dt~l<·«a onu 
r i iııiıı ·ö} l dil") ı·i 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ni açm 1c ol caktır. Bundan aonr kabl· 
ne tctckkul derck Relıicumur lntıha· 

•bına eçil cc:ktir. R ııncumur bet acnc 
ıçln ıc ıleccktır. Fr n ılc a mı c1 
imza edılcn muahede bir dostluk ve be· 
r bcrlık mu lıedc idır. Kurulacak mcc· 
1i il yı t dı d 

anc k bir harb 

Prnnsa yakınd Sun edek1 kuvvet 
terini çekecektir Dız de h r devlet I· 
bı bir ordu kurar k r tertibatı 

hükumetıne ıd 

tl r ı kı 

ııyctı ıducyc s hıbdı Surıyc hlıkUme 

tının teşekkulıyle bunlar Franııa man· 
d sınd ki ynl hukuk ve 1 hıyetlerlc 
mUıtakıl Suri)c'}c gcçccckt r Yeni 
devletın h anU nı etinden cmın olabl
lınlnlz: Bı ler d t ve k rdcş 1 lirkiyc 
nin tcrnklueını ve meunı ı kle 
çok memnun olu or ve cidden ifuhar 
duyuyoru 

B )Uk t tUrk c ve t rk mıllc ın 
der n muh bet ve aeve lcrımıı.ı takdım 
ed im 

nnı 

eni kiiltiir 
diı· J törleı·i 

Dahkcııır ılk ö rctım uıpelctcrlerın 

den B. AAll Rıza 35 lıra maa la Shrd 

U yctı kUltur dırcktörlU Une, lııtanbul 

Be ktn 19 uncu ilk okul ba H retmc 

nı B. Rcceb Nurı 45 lıra man 1 çık bu· 
Jun n lç l kUhUr dlrcktl.irlll Unc, Bur· 

Mchıned B lı'nın nakl n t yınlcıi 7Uk 

• k taadıktcn ccçmııur. 

İlk mekteblcr açılıyor 

Uııgiin 1n ırH miiıliirliiğiindt 
hiı kom i ) un toplı:mncak 

llu Un Ankara v1Uiyct1 ilk t dı"iaat 

muf ttı len, m nf mUdur muavini B 

F r:h Karalı'run r ısılıfınd toııt narak 

ın kt b ve tal bcı v ıyetlerını tctkık v 

çifte t drıut y pacak ınekteblcri tesbıt 

edccddcrdlr Yarın ynı komu•yona An· 

k ra mcrk r.ındeki ılk mektebi ı ın ba 

m ıalıml rı de ı tıı k edccckl rdır 

Jlk mckt ter 2 cyluldc çılacaktır. 

nu ıl ılk mektcblerc geçen a n terden 

f la tald~ hucumu vardır 1 akat alı 

n n tc:dbırl r uycsındt' ıkt hiç ço 

cuk kalmıyıcaktır 

r. 



SAYFA 6 

Çorum Vilayeti Bajrmdırlık 
Direktörlüğünden: 

1 - Eyliliiıt on beşinci salı gUnü saat ı4 de kapalı zarf usuliy• 
Je ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bulunan 
:.e talip çıkmadığından arttırma, eksiltme ve ihalat kanununun 40 
met maddesi mucibince yeniden eksiltmesi açılan iş: Çonını ViJ!
yeti dahilinde Sungurlu • Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımla_:
da bulunan (39) köprü ve menfezdir. 

Bu işin bedeli keşfi (23426) lira 2ı kuruştur, 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır~ 
A • Eksiltme şartnamesi1 
B ·Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık genel şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname, 
E • Keşif ve silsilei fiat ve meteraj cetvelleri, 
F - Proje. 
tstiyenler bu evrakı Çorum vilayeti encümen dairesinde görebl-

firler. 
3 - Eksiltme 1936 yılı teşrinievvelinin beşinci pazartesi günü 

saat 14 de Çorum vilayeti daimi encümen riyaset odasında yapıla· 
çaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (17S7) lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup gös· 
.termesi l§zımdır. Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesika ve 
bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar daimt encümen riyaset odasında toplanacak 
daimi encümen riyasetine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ite gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saa· 
te kadar gelmiş olması, verilen zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmel'r kabul edilmez. 

(1025) 2--452ı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rel{törlüğünden : 

ı - Yüksek Enstitünün 40 - 50 kız talebe ile 434. 500 erkek ta· 
tebeye numuneSi veçhile alınacak ayakkabı açık eksiltmeye konul-
ttıuştur. ı 

2 - İhale 9·10-936 tarihine rastlıyaıı cuma günü saat 16 da rek
törlük binasında toplanan komisyon tarafından icra edilecektir. 

3 - Kız ayakkabısı 56S kuruştan erkek ayakkabu;ı 475 kuruştan 
265750 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat 19932 kuruştur. 
5 - Nümunesini görmek ve bedava şartnamesini almak istiyen· 

ler. Enstitil daire müdürlüğüne müracaatları. (1030) 2--4526 

Beypazarı Kar~ar Nahiye 
Belediyesinden: 

4006 Jfra 40 liuruş bedeli keşfi olan Belediye binası in,aatr 15 gün 
müddetle açık münakasaya konmuştur. Taliplerin ihale günü olan 
t-ı0-936 perşembe günil aaat 11 de kaza kaymakamlığında müteşek
kil komisyona % 7,S muvakkat teminat akçasıyla müracaatları, 

1 2--4513 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI lLANLARI 
1LAN 

1 
ı - Temizlik hayvanatı için alınacak 70000 kilo arpa ile 65000 

kilo samanın eksiltmesi on gün uzatılmıştır, 
2 - Muhammen bedel: (2750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (206) liradır. 
4 - ŞartrLmesin~ görmek istiyenler her gün yazr işler! lialemi· 

ne W! isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta Beledi-
ye encümenine müracaatları (910) 2--4357 

İLAN 

ı - İtfaiye DirektörlUğUne ait 72 ltalem hurda eşya açık arttır· 
ma ile satıl:ıcaktır. 

2 - İsteklilerin 5.10.1936 pazartesi günU saat onda İtfaiye arka· 
sındaki levazım ambarında bulunmaları. 

3 - Muhammen bedeli 
(40) 

• 

Muvakkat teminatı 
(3) liradır, 

2--4548 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOM!SYONU 1LANLAR1 

f LAN 

1 - Diyarbekirde yaptırılacak yapılar liapalı zarfla eıtsiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 325.50ı lira 97 kuruştur. tık teminat parası 
l6.770 lira 10 kuruştur. 

3 - İhalesi 7 - birinci teşrin - 936 çarşamba günü saat ıs tedir. 
4 - Şartname, plan, ve keşifnamesini almak istiyenler 16 lira 

28 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma komisyonundan alırlar. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun2, 3, üne~ mad

delerinde istenilen ve Bayındırlık Bakanlığından alınması ıcabe -
den fenni ehliyetname ile şartnamede istenilen ve behemehal veril· 
mesi mecburi olan vcsaikle birlkte teklif ve tminat mktuplarını iha
le saatından en geç bir saat evveline kadar M. M .V. satın alma 
.komisyonuna vermeleri. (964) 2-4444 

BİLİT 
ı - Her birine biçilen ederi 40 lira olan 50 tane muallim kür· 

süsünün konmasına mahsus sedir açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız ve planlarını 10 kuruşa almak isteyen· 

terin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin· 

de yazılı belgelerle 150 liralık ilk teminatları ile birlikte ihale gü
nü olan 26.9-936 C. ertesi günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO. 
na gelmeleri (811) 2-4227 

BİL İT 

35 kalem ecza ve malzemei bakteriyoloji açık eksiltme sureti!· 
le satın alınacaktır. Tahmin bedeli (1400) liradır. Muvakkat temi
natı (105) liradır. 

İhalesi 12-10-936 pazartesi günü saat 10 dadır. istekliler evsaf ve 
şartnamesini görmek isteyen bedelsiz olarak M. M. V. Satın alma 
komisyonuna müracaat ve münakasaya girmek istiyen 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle ve teminat mektubiyle birlikte belli 
gün ve saatında komisyona gelmeleri. (1036) 2-4535 

BİLİT • 
Bir baş beygir satılacaktır. Tahmin bedeli (6) liradır. Satış gü

nü 26-9-936 cumartesi günü saat 10 dadır. İstekliler hayvanı görmek 
üzere Akköprü Dekovil bölük Komutanlığına müracaat ve satışa gi
receklerin belli gün ve saatmda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1037) 2-4S36 

ULUS 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLUGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

75 KALEM MUHTELİF CİNS ZIMPARA TAŞLARI 

Tahmin edilen bedeli (84ıO) lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 4·11-936 tarihinde çarşamba günü saat ıs de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (630) lira (75) kurusu havi 
teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyo;,_a ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü madde 
!erindeki vesaikJe mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları 

(901) 2-44ı2 

16 KALEM MUHTELİF CİNS ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (7850) lira olan yukarıda miktarı ve cın

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komi~yo~unca S~ll-936. tarihinde perşembe günü saat ıs de kapalı 
zarf ıle ıhale edılecektır. Şartname parasız olarak komisyondan ve• 
rilir. T;ıliplerin muvakkat teminat olan (588) lira (75) kuruşu ha
vi teklif mektublarmı mezkur günde saat 14 de kadar komisvona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 Üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra. 
caatları. (902) 2--4413 

MUHTELİF KUTURDA ıs KALEM ÇELİK ÇEKME BORULAR 

Tahmin edilen bedeli (2900) lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 6-10.936 tarihinde salı günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvckkat teminat olan (2ı7) lira (50) kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (903) 2-44ı4 

MUHTELİF EB'ATTA 6 KALEM DÖRT KÖŞE ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli (9300) lira olan yukarıda miktarı ve cin

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 6·11-936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir .Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (697) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkfır günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin. 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar~ 

(904) 2--44ı5 

550 Kilo Flatin vernik 
525 ., Skatif vernik 
100 ,. Mavi vernik 
100 ,, Kırmızı vernik 

1000 ,, Kırmızı lak 
500 ,, Asfalt lak 
Tahmin edilen bedeli (5872) lira olan yukarda miktarı ve clnsl 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunca 9-ı0-936 tarihinde cuma günü saat ı5 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektiı. ~nrtname parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliple cin muvakk::ıt teminat olan ( 440) lira ( 40) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaattan. {1005) 2--4494 

ısoo KİLO SADE y AôI 
Tahmin edilen bedeli (ısoo) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı yağ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Ko -
misyonunca 8-ı0-936 tarihinde perşembe günü saat ı4 te açık ek -
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koimsyondan 
verilir. Taliplerin rcuvakkat teminat olan (112) lira (50) kuru~ ve 
2490 numaralı kanunun 2 , e 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona miiracaatlarL (967) 2--4485 

10 TON FOSFORLU BAKIR 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme Ashri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
komisyonunca 1 '-7 l-936 tarihinde çarşam1la günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (562) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatlarr. ~ 9"8) 2-4486 

T. H" I\.: Genel 
T. Hava Kurumu binasının arkasında pazarlıkla bir depo yaptı· 

rılacaktır. lr.tcklilerin resim, şartname ve keşfini görmek üzere 
26-9-936 günü öğleye kadar Türkkuşu Şefliğine müracaatları. 

2-4511 

Çorum V aliliğiııden: 
Çorum vil5.yeti merkezinde bulunan idarei hususiyeye aid sine

madaki (Gropp ernemann 70 MM) markalı makine sesliye tahvil 
edileceğinden bunun için lazım gelen bütün malzeme kendilerine 
aid olmak şartiyle bu işi yapabilecek olanların antat kalmak ve mu
amelei lazimesi yapılmak üzere Çorum Vilayetine müracaatları ilan 
olunur. (1026} 2-4522 

1' 
• "1 

il ANKARA LEVAZIMA~~ 
SATIN ALMA KOM1SY0~~ k!i>'1, ,,ıf 
1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı ıçın 

kilo un satın alınacaktır. tim fiatt" 
2 - Unun beher kilosuna ı4 kuruş 50 san il 

biçilmiştir. •. .. saat 16.30 
3 - İhalesi 7.10.936 tarih çarşamba gunu lacak~ıtd 

le müstahkem mevki alım komisyonunda yaP.
1
nat ak~ 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel te~ı indeki Y" 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü m~dde ~r 
saat evvel komisyona müracaat ctmelen. (99 ) ~ 

tLAN . . 13()000 
ı - Elaziz merkez kıtaatının ihtiyacı ıçın 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ı755 liradır. .. tüıSI, 
4 - Şartnameyi görmek iatiyenler her gun ıl t/-ı 

misyonuna. gel.ebi~irler. _ . . • edece~te ' 
5 - lsteklılenn usulu daıresınde .. t~?~ıtnle saa~ ~ 

ve mektublarını 2S eylül 936 cuma gunu ~ha. koıııı•Y aid 
bir saat evveline kadar yani saat onda Elalzız 2..- J 
leri. (804) --'~l 

İLA~ • • acına ~;.a,,,. 
1 - Garnizon hayvanatının senelık ı~h~.f satır"-

re bir milyon kilo ot 6·10-936 tarihine nıusa 1 A 
kapalı zarfla alınacaktır. >.nkar• ., • 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı 
12 

kurut 
liği satın alma komisyonundan isteklilere 2 ,.. 

·1· ·~il" verı ır. kkatesı 
3 - Tutarı 42500 lira olup teminatı nıuva ~ 

ruştur. uncii 111"""~ 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3. klif ısıe ~ 

vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve .~e teniıı .>"~ 
vi zarflarını kanuni şekilde tanzim ederek ~:r korıu•~.d 
gün ve saatten bir saat evveline kadar nıez z...,..A""" 
ri. (961) .,rf 

iLAN . • tarın' ~ 
1 - Garnizon hayvanrıtının senelik ıhtıy~;adif Ç 

üzere 814000 kilo saman 7-10-936 tarihine :ınu .--
saat onbirde kapalı zarfla alınacaktır. kara V 

2 - Şartnamesi eksilmenin yapılacağı An örUJiir· 22ı ği satın alma komisyonunda her gün parasız {katesİ 1 
3 - Tutarı 16280 lira olup teminatı ınuva uncU ısı' 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2. 3· Jdif ısıt. 

vesikalarla teminatı muvakkate makbuz ve te iltıntnill efl. 
vi zarflarınr kanuni şekilde tanzim edere~ ekSa "1'cıııc1 
saatin bir saat eveline kadar mezkur komısyon2_.4-4S6 

İT.AN • . 637()()0 kil' 
1 - Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı ıçın f1' 

alınacaktır. z36S lirt , ... _ J 
2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 9 ~,4 

tl~ s~ç 
3 - İhalesi 6-10-936 tarih salı günü saat \acaktıt·1,,. tahkem mevki satın alma komisyonunda yap~ at akç'~ 
4 - 1stkeliler ihaleden bir saat evvel terrı1

111.ndeki 
lirayı ve ihale kanununun 2. 3. üncü madde erı 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (988)• 

İLAN kilo bcfl' arflJ 
1 - Garnizon eratrnın ihtiyacı için 12000 kapall ı 

936 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte ~ 
tır. k tesi 40Sııı'~ 

2 - Tutarı. 54~0 lira olup teminatı nıuvak a 3. inci ~I 
3 - İsteklılerın 2490 numaralı kanunun 2•• kapalt ~ 

ki vesaik ve teklif ve teminat mek~uplarını haVAıUıa" Je .~ 
lenin yapılacağı saatten bir saat evetine kadar ıı!.d . 
ligi satın alma komisyonuna vermeleri. .. para~ısl 

4 - Şartnamesi mezkur komisyonda her gun Z 
. (827) . 

İ L A N ar v-erı~te' 
. na kar -" 1 1 - Bır ay zarfında pazarlıkla alınması "nii oli:iJ• 

lo sade yağının ikinci defa pazarlıkla ih~.le .. gu .. defa 
ma günü saat onda talip çıkmadığından uçuncu ı;l 
siltmeye konulmuştur. 36 paıarte 

2 - Üçüncü defa pazarlıkla ihalesi 28·9·9 ·nasıııdll sı l 
on birde Sarıkamışta satın alma komisyonu bı inatl ıs 

3 - Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat tcın 
1
., 

• I•' 
ruştur. rak verı .~i~I 

4 - Şartnameler komisyondan parasız ola uni "cıı-;-
5 - İstekliler belli edilen gün ve saatte ka; etıtleıet: 

Sarıkamışta satın alma komisynouna müracaa z_....453 

·ıo • 
t L A N . .. •. 376()00 ~1 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Demırkoyun 
unu. 

2 - Pazarlık suretiyle ihalesi yapılacaktır. tıet" 
3 - Unun bedeli 58280 liradır. . .. il saat on 
4 - İhalesi 28 - eylUl - 936 pazartesı gun 

yapılacaktır. • IJl'~df 
S - İlk teminatı 4ı64 liradır. korrıisY011 y 

6 - Şartnamesi her gün Vize satın alma 

' ------------- le bilir. 11e1 
İLAN bir ıc 

·l\falatya Urayından: 
1 - Malatyada yapılacak 498S2 kırk dokuz bin sekiz yüz elli 

iki lira ( 45) kırk beş kuruş keşif bedelli Belediye binasının inşaa
tı 4 - eylül - 936 tarihinden itibaren yirmi beş gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu binaya aid şartname, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesiyle Ankarada Ha· 
vuzbaşmda Ragıp Apartımanında Mimar Bekir İhsandan alırlar. 

3 - Eksiltme 28 - eylUl - 936 çarşamba günü saat on beşte Ma
latya Belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (3739) üç bin yediyüz otuz dokuz lira -
dır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların. bulun -
ması lazımdır. 

A - Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu maddesinin F. fık

rasında ve Nafıa Vekaletinin 13-S-1936 gün ve 4189 sayılı emirna
mesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesik;\Eını hamil 
bulunması. • 

6 - Teklif mektuplarının üçüncü maddede yazılı ihale saatın
dan bir saat evveline kadar Belediye Encümenine getirilerek mak· 
buz mukabilinde verilmesi, Posta ile gönderilecek mektupların da
hi yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın 
mühür mumu ile kapatılmış ve mühürlenmiş bulunması lazımdır. 

(ı447) 2-4502 

Anliara Valiliğinden : 
ı - Yüksek Ziraat EnstitüsUnde bulunan tecrit evinde yapıla· 

cak 9S2 lira bedeli keşifli 14 adet Asmiratör ı3-ı0-936 salı günü saat 
ıs de açık eksiltmeye konulacağından keşif ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Vilayet Baytar Direktörlüğüne müracaatları ilan olu-
nur. (ı018) 2-4S34 

• k t atın ııııııt 1 - Çorum garınzonunda bulunan ı a koflıl 1ıS cı için 150000 kilo un kapalı zarfla eksil~meYe111inııt1 5
1 d• 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira ve ılk t~ 
5 
.. 11t l .. u .. 

3 - İhalesi 14-1 teşrin 936 çarşamba gun 
ordu evinde yapılacaktır. . teklif 011 

4 - İstekliler teminat makbuzlarını hav~ "eya gcll 
belli saatten bir saat evvel komisyona verın1!11 0ğled 
malıdır. Şartnameyi görmek isteyenler her gu cıo39) 
misyona mürac~ pa~g~ilir:..:l.::..er_._~ 

Avanos Urayından: · .. e ıcorı~~'t 
" erı•· r0J~ Şehire 2000 metre yukarda bulunan su u~ 1511, p ~",..~ 

gir kudretinde elektrik santralı ve şebekesı.kPiltıı'leYe, f''[.A 
mesinin yapılmasına kapalı zarf usulü ile e ;lecel< "ptı' ( 
tıan gününden itibaren ı5 gün sonra ihal~ e ~1 uııacıı :ıt· 
jenin tasdikini müteakip bedeli ihale tedıye .1511 oııı:,~ 
rin tekliflerini Avanos Urayına yollamaları ı ı........_ it 
------------~--ıJP 

lki Memur AJınac,; .. ~ 
. e (90) ıı•~ 

Türk Hava Kurumu Hesap İşleri şubesın 'ur ııl1 , 

(15) lira mesken bedeliyle, imtihanla iki ıne~11r1ar: ıer'ıll 
hana girecek memurlar, şu vasıfları taş!malı unıar1 

1) Lise mezunu olmak (Ticaret lisesı ıncz 
2) Askerliğini bitirmiş olmak, tc': 
3) Muhasebe usullerine vakıf olmak.. • ·rınelidır -"' 
İstekliler istidalarına şu vesikaları ılıştı ıııı•fl'-
A) Tahsil derecesini gösteren vesika 1tııJlaı11 
B) Eskiden bulunduğu işlerde ilişiği ve 

bir hali olmadığmı bildiren vesikalar. 1'"'' il 1 
C) Sağlık raporu (fotoğraflı) Jığııt• 'J/' 
Müracaatlar Türk Hava Kurumu Başkan 
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d. AKBA'da satılıyor Kitablarımzı, mektep levazımınızı şimdiden AKBA'dan alınız. 

.. 
~İ~l!;~,~O~rt~a~,!L~is:e~ki~·t~a~b:ıa:r:ı~g~e:l:1~·,:;~;.;.~-;:~::~:::~;:::;:~:::lı:'d:::'.~ .... İ'S::'.'h: 

24 EYLOL 1936 PERŞEMBE 
Tel: 3377 

• Karacabe Belediye inden: Seyhan Kültür Dir ktörlugun·· ~·· den: 
A ı V~ı.:ı:«inden: ll {3r3 aı.a.ue--- t vunnı ul- l - ıca.aı.ya getmlecelı: G&lec k ıuyunun ınp ve te iaı lu.. 1 - Adana lua llaeainin (110) erk lr liıe.lnin (30) kalem eru-

bTnln bir senelik ben.Zln ve e mmda ı kule ı ve ha ıne ı çıkarılmak ıuretıylc ke ıf bcdelı Ju bır arada erkek o retm n okulunun ( 8) kal m e ak htıy11eı 
Vilayet hizmet otoıno 1 ~ k .ltmeye konuıınuıtur. ( 5244 hra ( 3) ku ,, olmak U ere yeniden kapalı zarf uıuhyle ek· ayn olmak U ere (15) &Un müddetle eka itmeye konulmu tur. Her 

re şartnaml'!&i mucıbince açı e sı. dır elltmeye konulmuıtur. -:ı tlç okula alınacak e kıa Hufr aynıdır: &raakm cinı ve miktarı 
Tahmin edilen bedeli (2200>1 1~0 ~t 1a da vıllyet c1almt en- 2 _ Borular ıetmldi ınde ve her kıann yapıldı ında tutar be· okullarda ve kUJt r d reanıdedir. 
lha1e 28. eylül. 936 paıartes deli pe n verılecektır. tn atın ıkmal mUddetı mUteahhıt lehınc bır 2 - İhale &ilnU (3) birınci tetrin cumatteaı &UnU uat ondur 

cUllleninde yapılacaktır. k t minat itaaına mecburdur. i i acnedit Daha vvel yapılmaaı kabi.Udilr. 2 3 - Ekailtmc Adana Kil'tilr Direktörlü ünde yapılacaktır. 
Tıı1ipler 165 liralık muvak. a~ e cUmene 1telmeleri ıartııaJDC~ n s _ Munkkat teminat mıkdarı (4512) lLradır. lıtek1ilerin tartnamelerde yaaıh k nunl vesı alardan batlra ti· 
tstekli1erin ihale günü daunh en be mUdurlil Une uıuracaat arı Yap 1 cak teklıfler 28 9 936 pzarteaı gilnil saat 15 e kadar Btle· caret odaaını;ı yeni yıl ve ıkaaı ve t minat makbu larıyle berıber 

~örmek istiyen1erin huıusi mu ase 2--4308 daye Ene menıne verılmı olacaktır • ıhale ıçin tayin edılen belli &Un ve uatte killtUr direktörlUIGode 
ilan olunur. (864) 4 _ Ekailtme p tn meaı iıtiyenlere paraaıa gönderilecektir ha ır bulunmaları. 

- kul gtışMemurluıundanı (1174) • 2-4544 4 - 1 t kli1erden Ad nada bulunanı r tartn melerı her &iln ait 
Ankara icra dairesi _.yri m-:' verilen Ankıranın ten:ıet~ oldu u oku11arda rebılecekleri il dı ındı but n n ietılrlile in • 

1 - Mahcuz olup satılmasına ~~e tapunun 1468 uyf• No. Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı prtnam len tah ıren i tem lerı il n olunur (1019) 2-4509 

şa mahalle ındc Cami ıo ın~~1~ıar daıreainde açılı: rttırına 
128 sıra No. da kayıtı e 

1 
d iba Tunceli afia 

ya çıkarılmıştır. E bir lı:at Oıerine ilı:i kısım an d -
2 - Svsaf ve mil teınılltı:. ;utfakdan. ıkincı kıınn da bar o at n• kı•• 1ugu•• ~ •• 1den 

rettir Birinci kıPlll bir oda. b!r umiyeaine dokuz yuz hra kıyme ıre Or 1 : 
bir m~tfaktan ibarettir. Heyetı uın d ( 'h. c muaa ı ı - Ekaıltmeve konulan it (Dördüncil U. müfettitlik mmtaka· 
konmuttur. . lmak üzere 2 10.936 tarı ın da1c M & rt Plüm 1 

3 - Satrf petin para16ıle o kadar icra daıresi gayri menkul aattJ aında t krı en 100 kılom tr uzunlulun ' az ı er yo u 
pazartesi günU saat 14· ya nun tesvıyei tura ıye, sınat lmalit in.-atıdır. 
mernur1u unda yapılacaktır. . ukardaki muhammen k mı - Bu i 1erin tahmın edilen bedeli (200000) liradır. 

4 Talipler takdir edilmıt olan 1 mUll bir bankınn te- 2 _ .du ite ait .. rtnameter ve evrak tunlardır: 
tin yü;de 7,5 ğu nisbetinde pe!ı:!~e:1.::ı!'atrıbul edılen ha ıne tah· A • kıultme t rtnıuneaı 
ıninat mektubu ile kanunen te B • Mukavelem mc projeal, 
viJleri getlreeceklerdlr. bedeli takdir edilen kıymetin yU de c _ Bayındırhlı i terı genel prtnameei, 

5 - Sat'1 gUnO ar~ ida ettirildıkten sonra mezkQr guniln D • Tesvı eı tür bı e, fOIC ve klrıir inpata dair fenni prtname 
75 fİni bulduktan ve Uç de a n talibine ihale olunacaktır. E • Hueuı prtname, 
16 ıncı ı atınde en ço~ artıran da teklif edilen bedel muh mın t k y- F • Sil ci fıat cetv h 

6 _ t bu tarıhdekı artırma takd. d 10 11936 tarıhıne mUaadıf 0 • T k m ı af i 
metin yüzde 75 fini bulm;dığı la:;k eikind artırmada (Keza mu· htiyenler Ba darlık ı teri ıcnel .-nnamesı ve fennt prtna • 
uh giınu saat 14-16 ya ka ar yap~ . bulmak prtiy1e en çok artı• meyı d red t tkık ve mütalaa ve dı er prtn m l rı ve evrakı 5 
hammen kıymetin U de yetmış e. mı . b tmad ı takdı de ı.e 2 80 lira bedel mukabilinde Ankara Nafia Veklletl Şoeeler idareeinden 
ran talibine ihale olunacak ve bu nı•~~ ubet MM mUddetle ıeclle ve El 1 de Tunceh Nafıa daireıinden al b hrler. 
num rah kanun ahlılmm& tevfikan 3 _ l0-9 936 tanhinde pcr embe ,unu aaat ıs de yapılan ekailt• 
tabi tutulacaktır.) l da ıha1e bedetl ihaleyi lll ıcakip mede talip cıkmadı ın an eksiltme l-10 936 pcr embe günU saat 15 

7 - Birinci ve ikınci ~tı~ ar _.a·1 in talebi ü erıne ah,le ta- de El*-i de Tuncelı Nafıa MUdUrlü ü bınaaında yap lacaktır 
kd. de ilzerıne ıha le ıı:uı en i ey erneai ıu verilmedi i ta ır d. . bedeli ihaleyi teslim vezne cı. ihale 4 _ Ek i1tme kapılı zarf uaullyle yapılacaktır 

rihinden Hibaren ken ısıne il ektir işbu müddet ıarfrn 1 5 - E ııiltmeye ırebılm .Jr için istekllnin 11250 lira muvakkat 
için yedi gün kadar mehi~ ~er i~cle bo~ulacak ve bu tarihten ev;e temınat vermesi ve bundan bqka Ticaret oda11 veaikaımı ve Nafia 
bedeli yatırılmadı ı takdır : Ji~ teklifi veçhite ahnal• ~· ~ u:ı Velı:11etınd n iıtıhul edilmit yol ve teferruatı mUteahhatlail ehli· 
en yUf<aek telı:Hfte bulunan ~l'fi veçhilr. almaf• raaı ise i e ·~ yet veaık s nı 1 aız olup ıötatermeai l&aundır. 
olmadığı eorulduktan ıonra te b talıbe ihale edilecclıt r. 6 - Tekhf mektupları yukarda J üncU ınaddede yuıb eaatten 
birinci talıbden tahıil edilmek üzere yrlu menkul yeniden on bet fi d i i 
Teklifi veçhile alrnağa razı olmazsa P n ok artıran talibine iba· bir uat evveline kadar Elbiade Tunceli Villyeti Na • a ree ne 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak ve e ç ıetlrerek eksiltme komiayoau reiılltlne mübua mukabılinde nri-
1e eidlecektir. ri menkul talibine ihale edildikte lecelrtır. Poeta ile ı&aderilen mektupların nihayet S cU maddede 

8 
_ Her iki artıruıada da ga~ e ve ihale tarihine kadar olan yuılı eaate kadar ıdmif olmalı ve dlf sarim m hilr mumu ite iyice 

tapu harcite dellaliye ~"":.:'!!rçlJya aittir. nkul bpatrltnlf olma• lbrmdır. Poetada olacak ıecıkmeler kabul edil· 

müterakim ver&i velreık": tarla cflfer allkadarlarm bu pyln ~ddia- mu. (915) 2-4417 
9 _Borçlu ve a aca 1 al 1 1 b ve ınaerafa dair o an 

nzerindelı:i halıların• ve buıu y e i 
8
inde dalremlse blldlnn Jeri il· alat a ili ti af ia 

larını evrakı m0abltele!_1!ekl20arı'&npu S aicilliyle ublt olmadıkça satıt 
zımdır. Akli takdirde ... harf tutulacaklardır. Dir to••rıugu•• w •• 0d 
bedelfnfn paylıtttrılrnaırnda: ekl:r ıo.ıo 936 tarihinde 933 414 nu· 

ıo - Artırmaya ittira~ ed e~erke.e açık bulundurulan .-~ tna· 

n: 
mara ile dıiremisd ki yer n e 2-4540 
aıembf okuyablUrler. 

P. T. T. Le azım l\lü ürlüğünd n: 
ku 1 kablo ve teferrilatı lra 

1 - 24 kilometre uıcun1u unda r un u 

p h zarfla ek ıltme~ e ~o~u~~;~u~~vakkat teminatı 990 liradır. 
2 - Muhammen be .e ı '6 tarı une m ıf p rt il g nü 

3 - E ı t e 9 ı nc~te.;ıı~J~umt MudurlU unde toplanacak ko
aaat ıs de Ankarada P. · · 
misyonda yapılacaktır. 1 ·daremız vezneaane te hm edecek. 

4 - Tahplcr temınat arını ı muteber tem nat mektubunu 
ve alacakları ma buz veya k:n~n:l~f mektubunu ihtıva edecek olan 
ve ıartnamede yasılı belgeler e ~r tarıhe muaadıf puarteaı ,Unil aa· 
kapalı ve mUhlirlU .aarfları m~z edeceklerdır. 
at 15 e kadar komısyona .t~lun ikuını naiı olıcaklarclır. 

S - Talipler mUteabhıtbk veı Mildilrlililinde htanbulda 
lcr Anlıarada Levazım 1 tı:t• 

6 -Şartname i uı· de paraaı& olarak veri ece ar. 
Levazım ayniyat muav n ın(9l7) 2--4531 

K acahey M rin 
ar Cüıiiği Direk örf" v.. d n : 

~ . ç·ı Ulinde ..,490' Ura •we lna-
Karacabey Me~inOI r~~~~":~MıAtGI KÖPR0S0" lle •ı:;. 

ruı bedel ketifli cf f~tifti .. SULAMA BENDl" l~~rinoa 
lira "47" kurı•ıo bcd e artıkla yapılacaktır. Talip o MOdUrlO ne 
• 936 tarihine ka ır pu ve Buna Baytar 
Yetittirıne Çifttifi MUdUrliltUne ifaben mtıracaat eylemeleri ilin 
bu müddet ıcarf ında tahriren ve t z--4546 
olunur. (1256) 

Ekaıltmeye kon lan it lııtalatyada yapılacak hUkUmet bina11 
temel ınpatına aıttır. 

ihale paıarhk &Uretıylc yapılacaktır. 
2 _ K ıi bed 1ı l2 )yınni bin 1 r dır 
s - Bu ite aid ,attname n evrak tunlardtl' ı 

A &klUtl9e .. ......_ ... 
B-Mulranleprojell. 
C Nafıa l leri pnitl ......-1,.U 
D Fenn prtname 
1- H ıuı rtname 
G • Ketif cetveli ailailel flat cetvetl, flat eetvell meteraj 

cetveli proJe 
4 _ lati nter buprtnamtyf Malatya .Nafıa daireainde rarebl-

lirler. 
5 _ 1.9 936 tarihindea itibaren bir ay arfmcla netice edlteeek· 

dr Puarhk Malatya Nafıa dairesinde komi yon huıuriyle yapı .. 
la~aktır. Poıta ile ı&ıderileeek tekllfnamelerin ıeç relmeıinden 
clola 1 mesutlyet kabul edilmea l - Muvakkat teminat ılr~eaı 1542 lira 33 kuruttur. 

7 _ hte1dllerin ehliyet veaika11 almak için Nafıa Veltiletine 
müracaat eylemeleri lcap eder. 

8 _ Bu huıuıta daha faal• malQmıt almak lıtiyenlerln Malat· 
ya Nafıa anUdUrlUiibM adlraCUt eylemeleri alin olunur. (889) 

2-4JU 

Kapalı zarf usulile eksiltme 

ı •• u omu· 

• • 

o • 

ı _ Aılıerlqme en m hafan memurlan l~ln 160 ta"an muha 
fua elbiaeıinin 5ıo1936 puarteal cUnU uat ıs de kapalı sarfla 
ekel1tmeai yapılacaktU • 

2 - Tasınlanan tuurı 17400 liradır. 
s _ tname ve evaaf n mele komlıyondadır s6rUlebilir 
4 _ ı t ki ler 1305 1 ral k ilk temlnatlarmı teklif mektuplarly 

le birl lıte uat 14 d 1ı: 1 na Yenncleri. (1086) 2-4316 

Beton anne köprü inşaatı eksiltme ilanı 

1 
lıl 

af· are 

E 1 ~atttenin 3297 •yılı nU. 
hu kan ta tevf kan m e h tlik ehli t • ka· 
anı ha olmalan ve t m hendla ol ... dıkları veya r m n 
4111• beraber bu ite ~rmed k ri talrd rde upr oa metre açıklı• 
tmda bet nanne bir k~ prU yapm t olduklanna dair Yeaika Una et
meleri lbnnd~ 

Teki f mektuptarmrn 1 10 918 pef1e1Bbe ıunı .. t ıs e kadar 
Anbrada loee" lt6prliler relalillae ftrllmell lbnnchr (955) 

J-4se4 

Türk Iühendi leri BiıliW• 
mumi M rk zind~n : 

20 • eylul - 936 paıar ıünil toplanan fenıl de kongrede nl..._ 
nameye re ekaerlyet temin edılemedı nd n t plantı 27 • eyU\I • 
93 p ar gilnil aaat ona bırakılmıttır. Milhendiı arkadatların 27 -
eylQl • 936 puar ıünU aaat 10 da birh e gelmelerini dı1erls (1024) 

2-4510 

Merkez Lil)oratuvarlan 
Dir ktörlüğünden: 

n tecrübe ltayvanlan 1 in 20000 na 15000 kilo p:a.. 
car r n ı t r lha i 5-lo-9 a rt i günü 18at ıs de 
dir Şartname i mUd nyettea bedelıb ve illr. Muvakkat teminatı 
9S :fra 75 kurut olup banka melı:tubıa nya Ye ne makbuau Ye 90 
uyıh k nunda yaaıh veaaikle beraber m ayyen &iln v aaatt Zi.. 
raat Vekile i Mubaeebe Dırekt rlli n ki utın alma komııyonu 
na mlincaat a ı. (9 ) 2-4449 

BEYOOLU DÖRD0NC0 SULH HUKUK HAK1ML10!NDBN 
Beyo )unda Ayu pa,ada üçler apartmanının 3 numaralı daire

ıınde oturmakta iken 10-9-936 tarihinde tilen Maraı •ylavı Mitlaa· 
tın 1'erekeıane mahkememiıce elkonulmuıtur. 

ilin cUnUnden batlamak ilaere alacak, verecek ve lair ıuntle 
allkadarlarm bir ay miruc,ların Us ay l5inc1e Beyotlu D&rdladl 
Sulh Hukuk mahkemeeane bq wnnaları mUddetincle bq .arma. 
yani r hakkında kanunu medeninin 561 '9 169 uacu maddeleri lal-
kUmlerl tatbik edlleceil lllA olunm. l-4UI 

Betonanne kör;i inşaatı eksiltme ilim 

Dahiliy v ka tind n: 
Gazi Antep §ehri içme 

inşaat eksiltmesi 
şuyu tesisatı ve 

Gui Antep gchrine 12.5 kilometre mesafeden ıu isaleai ve ... ir 
clahl md teb ke ıçın ıcab eden ınalıcm lcnn tedaıılo ve '-r\i 
Eerıifatının icraaı ile aair mUteferrl imalatın yapılmaıı ve tehir 4a 
bilinde iki depo lnfUI, au .. tleri ve dl er alat ve edevatm ... 
rUd lrapalı adla eblleme,. koaulmuttitt 

l - 1 n muhammen bedeli 249905 llra H kuruttur. 
ı - htekliler bu lp ait tutname. proje n alr tnala oa 

buçuk Ura mukabilinde Dahiliye Velrlltti belediyeler imar a..,.tl 
fen ,cm inden alabıhrler. 

3. - Ekailtme 24 llktcırin 1936 tarahane raatbyan cumutınl 
,Unil aaat onbarde Ankarada Dahiliye Veklleti binaıında topıa-
cak belediyeler imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Ekailtmeye alrebilmck için lıteklllerin ... tada ya.ıab 
mlnat n •elaikl aynı ,un ... t oaa kadar komlıyoa reiılitiae ... 
Um etmlt olmaları lbundll'. 

A - 2490 1ayılı kanunun 16 ve 17 lnel maddelerine uypa 
11745 Ura 21 lruruı1ulr muftlrlrat teminat, 

B - Kanunun tayin ettlll veılkaJar, 
C - Kanunun 4 Uncil madcletl mucibince ıktlltmeyı slnDtJ• 

bir mani bulunmadı ına dair lmaah bir mektup, 
D - Nafıa Veklıetlnden taedlkll fenni ehliyet veallcau, 
5 - Teklif melıtuı>ları lhale ,UnU aaat ona kadar malcbu-. 

kablllnde komltyon Relıtlllne •eritecektir. Poıta ne 16nderi1 k 
teklif mektuplannm iadeli teahhUtJU olmaaı ve nihayet bu .... 
kadıtr 1romlevona ıe1mlt bulunmaaı lbnndır. 

Bu ı, haklnndı fasla lahat almak lıtiyenlerin BeledlyWt 
imar heyeti fen fenlllne mOncaat etmeleri. (773) 2-4201 

ah.liy al tinden: 
Muğla şehri içme suyu tesisatı ve 

inşaat eksiltmesi 
Mu la tehrlne 783 metre meaafeden au laaletl" feblr dıMlle. 

deki tebeke lçln lcabeden malaemenin tedariki ve boru ffttlyatnua 
lcra11 ile ulr buna mOteferri laaalltm yapılması n lkl depo lllfa 
ıı eu .. tleri n dl r allt ve ednatm tedariki kapalı sarfla tk• 
aiJ e e konulmuftur 

l - t ln muhammen bedeli 59977 Ura 12 kuruttur 
2 - latelclilcr bu l alt f8rtname, pro e •• aair evr kı Uç Kra 

m k blhn e Dahiliye Vekileti Belediyeler imar heyeti fea fll 
1 d n al bllirl r 

3 - Ekıiltme 24 llktefrln 1936 tarihine ra tlıyan cumutal 
&tinli aaat onb rde Anka a Dahill e V leti b naaında toplau 
cak bel diyeler imar heyet ne• yapıl cakt.ır. 

4 - Ek ' ~ rtreb imek için iıtc1dllerln a a ıda yasal tıl
m at ve veaalkl aynı gUn aaat ona kadar komlıyon relıllilae 
Jlm etmlt olmaları li ımdır. 

A - 2490 aavılı kanunun 16 ve 17 lnd maddelerlnı .,... 
4 9 llra muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin etti 1 nıikalır 
C - Kanunun 4 Unctı m ddetl muc blnce ektlltmey• 

Wr mani bulunmadı ına dair lauah blr mektup, 
D - Nafıa V le let nd n taedllı:ti fenni ehliyet .,...kan. 
S - Teklif mektuplan ihale ıtıntı .. t ona bdar ınakbaı 

bb Hnde komlayon Relıll ne nrileeelı:tlr Poeta llt ~ 
tekHf melrtuplamua .. detl teahhUtlt olmau "nt•Jtt • 
kadar komlı:pona &elmlt bulunmHı llatnkhr 

Bu lt lllklnnda fHlı lahat almak let11enhrla Belecll,.1 
imar heyeti feJt pnitlae ınll'9CMt etmeleri (774) 1-420t 



SAYFA 8 ULUS 

Göriilen lüzum üzerine Devlet Demiryol ları hesabına ~t\.vruP 
gerek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilece 

talebe için evvelce ilan edilen kayıt müddeti,28-9-936 
tarihine kadar t mdit edilmiştir. .. 

Devlet Demiryolları hesabına 

l - Tilrk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden Küçük ve yirmi beşten bilyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadı~ma ve 

memleketin her hangi bir tarafında çalışmağa müsait b~ılundu~ıına 
"air Devlet Demiryollarının (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(lzmir) ve (Adana) daki ıeıhhi heyetinden veya Devlet Demiryol· 
larma kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhhi şart• 
lan gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uye;un olarak (Tam 
teşkilith bir hastaneden) alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsab:ık:ıya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir gı'.ina ilişikleri olmadığına 
~air vesika göstermek. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol
madığına dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak 
lhundır. 

1 - Talipler 28 - 9 • 936 atrihine kadar istida ite İstanbul MU· 
lteodia mektebi Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

f - İstidaya bağlanması lazrmgelen vesaik: 
:A.) Nufus kağıdı veya musaddak bir sureti. 

mühendisi yetişmek Üzere cer 
rilecek 

A vrupaya hohşule tahsiline g · 
beş talebeye ait müsahal{a şartları : 

B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve lise şeha- 1-10-936 perşembe gilnü: aaat 14 - 17 fizik, kit111" 
detnıme~~· .. . w. • •• 2-10-936 cuma günü: saat 9 - 12 Resm~ h~ttJ•i e, 

C) Husnuhal varakası (En son mektebın verecegı hilsnuhal va- 2-10-936 cuma günü: saat 13 _ 17 tahlilı rıyaı 1 

hra11(1cı.sı il1~ odt~rih~end sonb~a ça~~tr~.~ vher
1
1erden

1 
ve a1ynı zakmtan)dcı ma• 3_10_936 cumartesi günü: saat 9 _ 12 Türkçe.

1
.,., 

a ı po ıs aıresın en ırer usnu a vara :ası a ınaca ır. t al tardan ı 
D) 4 x 6, 5 büyüklü~iindt 6 fotoğraf. . 10 :-: mtihanda aynı derecede not an 
E) Ası şehadetnamesi. cıh edılır. . >. 
F) 3, 4. ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 11 - Müsabaka imtihanında kazanan talıPrrl 
H) Bab:ı.sının adı nedir? Nerede oldu~u. sa~ i~e şimdiki ölmiiş sillerinin netiresinden sonraki mecburi hizme~b~ 

ise ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedi~? Ve nerede çalış· Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde te 
mıştır? ~imdiki ve.va ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden dir. .. ~Ji_...ı.: 
önce daha nerelerde ne j!ibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunla- 12 - Tahsil planı: Avrupada idarenin go~!~ eııi~ 
rı gösterir birer tercümeihal varakası. bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan og~~- -

8 - Müsabaka imtih::tnı tersimi hendese, t~hlili riyaziye, tahli- tayin edeceği Hohşulenin makine şubesinden 8 .~ 
ti makine, resim hattı, fizik, kimya ve ti.irkçe en olacaktır. Bu ders· ikmal ve 6 ay zarfında imtihan vererek di~l,?"" but.-C 
lcrin şümulü miihendis mektebi üçüncü sınıfına kadar olan prog· 13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya dıger tf1et111'_.ll( 
rarrı1ara göredir. Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 'fC Jttir--· 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: !erinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 
1-10-936 perşembe günü: Saat 9 - 12 Tersimi Hendese. lazıme alabilirler. ~ıf 

Devlet Deıniryolları tara{ından . ·" ........ cer lusmında çalış ırılmalc üzereAvrupaya_ teknikum tahsili 1 

~önderilecek 2otaleheye ait müsabaka şeraiti: 
d 0 ıısaıı 

I - TUrk olmak. 
2 - Yac:· nn sekizden küı:üli ve virmi beşten bilvUk olmamak. 
1 - Sa 1{ durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketi·. herhangi bir tarafında çalışmaya müsait bulundu~una 
dair Devlet DemiryolJarınm (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir). 
(İzmir) ve (Adana) daki aıhhi heyetinden veya Devlet Demiryolla· 
nna kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhht şart• 
lan gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak (tam 
tefkilatlı bir hastaneden alınmış sıhhat raporu ile anlaşılmak). 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya 
girmek istiyenler mekteplerinden bir gQna ilişikleri olmadığına 
"-ir vesika göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol • 
lbdaığma dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 28 - 9 - 936 tarihine kadar istida ile İstanbul Mil· 
Jaendia mektebi Müdürlüğünt; müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya bağlanması lazrmgelen vesaik: 
A) Nufus kağıdı veya musaddak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite. 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hilsnühal va
rakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve aynı zamanda ma-
ha1'i nolis dairesinden alınacaktır.) · 

D) 4 x 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E) A ı şeh;ıdetnamesi. 
F) 3, 4, ve 5 inci maddc1erdeki vesaik. 
H) Babasının adı? Nerede doğduğu? S'.l~ iııe şimdiki, ölmüş ise 

ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalış
mıştır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetin· 
den önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bun· 
lan gösterir bir ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 - Miisahaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hen
de!!e, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: 
5-10-936 pazartesi günü: saat 9 - 12 kimya fizik. 
5-10-936 pazartesi günü: saat 13 - 17 hesap, cebir. 
6-10-936 salı gün il: saat 9 - 12 türkçe, almanca. 
6-10-936 sah günü: saat 13 - 17 hendese, müsellesat. 

10 - İmtıhanda aynı derecede not alanlar 3 .~ 
cih edilir. fe~..,;.. 

11 - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupa~a telyP°" 
görmeden evvel Devlet Demiryolları Eskişehır 8 

staj göreceklerdir. • ıırıdl 
12 - Eskişehir atelycsindeki staj müddetı zar 

iki buçuk lira yevmiye verilecektir. . J\frUP~.11 
13 - Müsabaka imtihanında kazanan talıpler •. ]1akkJll""'" 

terinin neticesinden sonraki mecburi hizmetle~ulıı' 
Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde teah .... ı 
dir. ·rıde ~ 

14 - Tahsil planı: Altı ay Eskişehir atel_Yt~~rd• ~ 
çuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrıka ği te 
öğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin gösterece al 
beş sömestirlik makine şubesini ikmal ve diplorııı ,.t 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer hu•:ı,e J1 
Jet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve t_şl~ erıtet 
rinden ve mühendis mektebi müdürlüğünden ıstı[~ 
zıme alabilirler. (945) 

Plan Kopyaları 17 Ağustosdan itibaren Metro karesi Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Aııkara Numune Hastanesi BaştabilJliğinden: 
Rastanenin ihtiyacı olup mikdar. cinsi ve tahmin fiatlariyle eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı 

,.azıh eczayı tıbbiye ,-e röntgen filmi 13 eylUl 936 tarihinden 28 eylul 936 pazartesi tarihine kadar on 
bef gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 
Şartname ve listelerini görmek istiyenler Ankara Nümune hastanesi baştabibliğine ve fstanbulda 

Jhhhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne müracaat etsinler. 
Eksiltme 28 eylül 936 pazartesi günü saat onda Ankarada Nümune hastanesinde teşekkül eden 

lı:omisyon huzurunda yapılacaktır. 
Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek istiyenler bir gün evvel hastaneye 

tnuracaat ederek paralarını Mali ye veznesine yatırmaları 15.zımdır. (856) 2-430", 

Lira K;r Mikdarı Muvakkat teminat Cinsi 

'H62 00 14 kalem 

200 00 24 
" 

51 ,, 

300 00 12 ., 

Lira Kuruş 
259 65 

15 

32 

22 

hayatı kimya labora
tuvarı Eczası 
bakteriyoloji 1abora
tuvarr eczası 

50 Marazi teşrihi labo
ratuvarı eczası. 

Türkkusunda Paraşüt 
~ 

Kursu a~ılıyor 
T. H. I{: Genel Merl{ezinden : 
Türkkuşu paraşüt bölümünün Cumuriyet bayramında yapaca. 

ft atılışlara hazırlanmak üzere yeni baştan üye yazımına başlan-
DU§tır. İsteklilerin hergün sabahtan akşama kadar T. Hava Kuru
mu merkezinde Türkkuşu şefliğine müracaat ederek şartları ö~ren· 
meleri ve isimlerini yazdırmaları. 2-4499 

Açık eksiltme ilanı : 

Eskişehir Sıtma Mücadele 
Komisyonu Başl{anlığından : 

&wld~hirdeki Sazova bataklığı kurutma kanalının bakiye kalan ve 
tiedell keşfi (4753) lira (41) kuruştan ibaret olan kısmının hafriya
b 19-9-936 tarihinden 5-10-936 tarihine kadar açık eksiltmeye kon -
Dm§tur. İhale 5-10-936 pazartesi günü saat on dörtte Eskişehir'de 
artma mücadele riyaseti binasında toplanacak olan komisyon tara· 
fmdrıa yapılacaktır. Muvakkat teminat (317) liradır. İsteklilerin: 

l - Bu gibi işleri yapabileceğine dair Vilayet Nafıa Direktör· 
•tünden iki gün evvel bir ehliyet vesikası, 

2 - Sicilli ticarete kayıdlı bulunduğuna aid ticaret odasından 
.-r •csika almaları gerektir. 

Bu hususa aid şartnameler ve keşif evrakı sıtma mücadele reis· 
llğinde her vakit görülebilir. 

3 - Teminat olarak verilecek paranın maliye veznesine yatırıl· 
..., •e mukabilinde de makbuz alınarak ibrazı lbımdır. (1480). 

2-4542 

Eksiltmenin şekli 

14 kalem röntgen filmi ve malze
mesi açık eksiltme ile 

~ 

Pazarlıkla 

.. 

.. 
5NA 

Çocuk Doktoru 

Dr.Samiffius 
Ankara Joğum ve çocuk 

balmnevi 
çocuk mütehassısı 

Çocuk Sarayı karşısı Bay 
İbrahim apartımanı No: 3 

Telefon: 3951 

Hergün üçten sonra haı-1 
ta/arını kabul eder. 

Kirahli Daire 
Yenişehir Kocatepede su de

posu şarkında beş oda bir hol ve 
bütün konforu havi bir daire ki
ralıktır. Telefon; 2580 

2-4483 

imtiyaz sahibi ve Ba~u· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankrn caddesi civarında 
Ulu.s Basımevinde basrlmıştır . 

Çanal<liale Jandarma Mel{teılleri 
Satınalma l(oınisyonU11 

Tahmini Muvakkat İhale 
Cinsi Kılo bedel teminat günlemeci günü lacd' 

L. K. L. K. Sa. Nasıl o ,r:arfl" 
Sade yağ 21517 19565 30 1452 23 1-10-936 Perşembe 16 Kap~~ ı eY1 

1 - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, 10, sayıh Jandarma okullariyle Jandarma hastanesını erı~ 
gün leme :nden 937 nisan nihayetine kadar ihtiyaçları olan yukarda yazılı "I" kaleı:tı ıahir .. 
smda gösterilen günlemeç gün ve saatlerde 9 sayılı jandarma okulu ordu evinde 58 

misyonca eksiltmesi yapılacaktır. . l~ ota 
2 - Teminat mektupları ihale günü saat 14,30 za kadar komisy yona teslirn ~dıl~t<tif· 
3 - Sartnameler Çanakkalede Jandarma s:ıtınıılma komisyonunda parasız verıtec 

;,,/ 

Edirne Jandarma Erat l\iel{tehi l(omutaııb~1ı> 
7-9-1936 da kapalı zarfla ek::.iltmesi yapılan (180000) kilo birinci nevi ekmeklik un:kt ~ 11 

de v~rilen teklif mektuplarında 2490 sayılı kanunun 32. inci maddesine uygun olına)'ar lt ıarf 
ve fıatlarm yalnız rakkamla yazılmasından ""türü 40 rncı madde mucibince tekrar ka~:urlu~4 yapılacaktır. İsteklilerin 8·10-936 perşembe günü saat 10 de Edirne Merkez Mal ınU i. (J 
toplanacak komisyona teminat mektupları veya vezne makbuzlariyle birlikte gelmeler •. idi 

T. Fiat M. Teminat Tutarı ihale ~ 
Cinsi 
Birinci nevi 

ekmeklik un 

Kilo 
180000 

Kuruş S. Lira K. Lira K. GUnü g.pal' 
14 00 1890 00 25200 00 8/10/1936 1 

~s-4 

Marmara Üssübahri Satınalma .-• 
Komisyonu Reis]jg 

Tahmini M. Teminatı 
Cinsi Kilosu Lira Ku. Lira Ku. Eksiltme şekli 
p·rinç 20.000 5000 00 375 00 Kapalı zarf 

oun 
8 ıo 936 

Sade yağı 13.000 11050 00 828 75 ., ., " :: : 
Zeytin yağı 5.000 3000 00 225 00 Açık eksiltme ı• 
Zeytin 6.000 1800 00 135 00 ,, ,, '' o/"936 
Sabun • 8.000 3040 00 228 00 Açık eksilbne 9/1 
Kuru üzüm 10.000 2200 00 165 oo " •' :'rıif. 

" " ıro--. Üssü Bahri K. emrindeki kara eratı için yukarda cins ve miktarı yazılı altı k~ c roısY 
rıne göre eksiltmeleri hizalarında gösterilen günlerde İzmit Tersane kapısındaki ]co 1pı fi pılacaktır. Şartnameleri komisyondan bedelsiz alına bilir. İsteklilerin teklif mektupla~5 ) 
.ırc1erini avnr cri;n ve AAatten bir saat evveline kadar ı-omisvon reis1ii7ine vermeleri. (1 

Yeni SİNEMALAR //Ilı 
BU GECE 

SEVMEK YASAKMI? 

Gündüz iki film birden 

1 - Yaralı Kuş 

2 - Sevmek Yuakmı? 

BU GECE °"-4 
• • .. ell 

1936. 37 Mevsimın~ fibO -•"
en eglenreh t5~ .· 

SHlRLEY ve GAGfl 
Canlandırıaı'~ıJ 

SHIRLEY ,.otiıllı,r· 
Aynca : Canlı Ret 


