
ON YEDiNCi YIL. NO: 5440 

Btıfbeılut 

\"UGOSLAVYA'DA ••• 
ikinci gan 

Aaf alt yol, etki Sırbiıtamn 
""1'la ve köyleri içinden knnlarak, 
yüksek bir dai• doğru çıkıyor. 
Burada bir mermer türbe, bir sa· 
ray, bir de küçük otel var. 

Türbe ıimdiki hanedanı kuran 
Karacorc ile aileıi için, Piyer ta· 
rafından int• edilmeie batlan.
mrştır. içi battan bata, mozaiktir. 
Tasvirler eski kiliselerden al
man san~tkirlanna kopye ettiril· 
mittir. Türbeyi Aleksandr bitirdi 
Ye 'imdi onun alt katında yatıyor. 

Her tarafa hükmeden lepe 
'rastgele seçilmit değildir. Sırtın 
biraz a,ağısmda Karacorc'un 
k öyü ve evi var. Karacorc 01-

tnanlr saltanatına kartı ihtilal 
bayrağım 1804 de burada açmıt
br. 

Türbenin içinde altın, SÜJllÜf, 
çrlik, Yugoılavyanın ve ona dost 
•~mleketlerin her tarafından 'Kı· 
hl Aleksandr namına ıelen yüz· 
lerce çelenk ve hediyeler ııral•n· 
nırştı. Bu ölümün tazeliği bir t~r· 
lü kaybolmıyan ıztırab, mozaık 
lrubb"'n rı altında bir kalb. bir a~a 
lcalbi f'İbi çarpıyor Bu martır, 
,Yuıros14vya birliti fikrini nwlcad
deıleıti ı mittir. . " . 

Kıral Aleldandr llraıtra rahat 
MmeJr için do.tlan ile Opl~ac 
lıötldine ıelirdi. Kıral111, keneli da· 
...Uleri içia ,.ptmD•t olduiu o
.tel, timdi onun kabrini ziyaret et· 
•ekte olanlarla dolup bofalıyor. 
Bizim gittiğimiz gün, bulgar ru· 
ltaDI reiıleri ayn bir aof rada top
lamnqlardı. Bulıar kililelinin 
Wuıoalavyaya ilk seyahati budur. 

... ııc 

Belgrad'a dönütte Avala da· 
••na çıktık. Burada da Oplenac
"a olduğu gibi güzel bir otel var. 
lı\n'• Belgrad'ın Çankayaııdır. 

Otetci dağ ıibi, bu da orman· 
lrkbr. Tabii imar edilmiıtir. Yu
)'osl'lvlar Avala'da memleketin 
J!n büyük Abidesini yapıyorlar. 
icara mennerden kat kat insa olu
naa La ikinci ttirbe, meçhul aske
re anılmııtrr. 

Bilmem manzarayı toplayabi· 
liyor muaunuz? Ankara'nm etra· 
lmda çıplak dağlardan en hakim 
l)lanlanna aıf alt yolla çdaldıiı· 
111 fanediniz. Yollan ve manzara· 
&'I değiştirecek kadn, ıırtlan a· 
~açlaymız. Sonra ufku, hakim iki 
Abide vığını ile kesiniz. • . 

Bel~ad birkaç ı~ne ıcmde 
yalnız kendi bUyüyerek delil, et· 
fafı "• ileri A vruP• ıehirlerinİn" 
etrafı manzaraıını alarak, ne 
•İr kücük Sırbiıtanı, ne de onun 
lhaıkanh payitahtını artık hatır• 
latınaz hale gelmittir. Hiç fazla 
sanmayınız: Cunıuriyet devrin~e 
-ıtanbulda olduiu kadal' (Fatıh 
laraO.ırmı Cihangir ile Şiıli ara• 
•ınr dütü~ünüz !) inta yapılmıt
~IT. lstanhuldaki inta, berbad Ga· 
lata ve Tatavlayı alabildiğine. ıe
nitletmit olmasına karir, bura~~ 
tebircilik sanatının kontrol ettiii 
İnaa hareketi, e.ki ıehri de halka~ 
lılık İptidailiiinden ııymı> yenı 
~uıoeJavyanın tam .•vı:u~at pa· 
Yatahtrnı vücude ıelıfl!l•tlır. 

He bozuk olmasaydı, Avala 
va k. ş·· blelinde yemek yiyecekti up-

hesrz, arkadatlarla Buna'nın em· 
aa),iz ovası ve çamlı dağları . ıe
çildikten sonra, Uludai tepesınde 
rı.ettrelinen hanı hatırlayıp daha 
)azla eaeflenecektik. Bizde de bu. 
cibi ,eyler dütünülmemif, emek 
'Ye para harcanmamıt delildir. 

Muharrirlerden biri Çamlıca 
iiatünde bir otelden bahsediy~r· 
clw. ICimbilir lstanbul zihniyetıne 
Çamlıca ne kadar uzak ıöriinii
yort. Falih Rıfkı ATAY. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

J EYLCL l 936 CUMA 

r--------------------·-~-
Son haberler üçüncü 

sayfamızdadır 

il 

HER YERDE S KURUŞ 

ISPANYOL lHTILALINDE SON SAFHA Fı·aı1~ada 

Nasyonalistler iki şehir daha aldılar 
Grev genişli or 

LIYO DA D. GRl'JVLER HAC
LADI. - POllS ll~t 1-' HRIK ..... 
TORUN ı .. vlNDE slL\11 nr-

General Frankonun bir tebliğine göre, son har!.tlerdt~ 
milislerden 3000 kifi öldü 

POLARI nt l.Dt'. - n. IH.l ,. 
HEYETLERtE t;önU .. l • Oit 

İpek fabrika is~ilcrinin gı·e\ i 
Sevil. ı 7 ( A A ) - D.N.B. nin hu· 

ıuıi muuabm bildıriyor: Nasyonaliıt 
lerin itgal etmekte oldukları mrntaka· 
larda halkın faJist harekttine tehahik· 
le i'tiraki devam etmektedir. Bu müna· 
seebtle alman D.N.B. ajansııwı buıu-

Gtntral Frıtnlco, de llano ve 
Stvil başpiıiopoau 

si muhabıri İspanyol fatiıtJerinin •e· 
f i B. Randa'yı .zıyaret ederek i5 al 
için huuJadıjı pıtal8ı Qrenmü ... 
tem ittir. 

Randa muhablrla "'Plfilt bartked· 
nin lideri kimdir l" aualine fU cev•bı 
vermittir: "BW'ıoe'da bir milli mllda· 
faa komıteai kurulmuftur. B~ komıte 

faşiıt hareketini idare eden zatlardan 
mürekkebtir ve bu komite bütün maJQ. 
matın toplandığı ve bütlin emırlerın 
çıktığı merkudir. Bununla beraber bu 
komite, ölU Primo de Rivera'nın oğlu 
ve fatiıtlerin yüksek tefi Prirno de 
Rlvera kızılların elinden kurtuluncaya 
kadar devam edecektir. Memleketin 
her tarafında kurulmakta olan f1fiıt 
ıruplarına fesatçı unıurlarm girmeıi· 
nln önOne ıeçmek için ber yeni uaıun 
iki eski aza tarafından tavsiye edilme
ıi prt kotulmuıtur. Bu iki aza onun 

B. VAN ZELiiND 
BEL IK MiLLETiNi KO· 
MONiZMİ 1S'fEMED1ClN1 \ E 

l .. RA A HUDUDLARINI 
MVDAFA YI TEAHHUT 
ETMEDICINI ö \ LEDl 

Parıa, 17 (A.A.) - Belçika batbaka· 
nı Van Zeland, EntiransiJan gazete11-
nin muhabirine beyanatında demiıtir ki: 

"- Fr 11ya karfl olan vazıyctimlz 
ıayet baaıttir. Koqu Franaanın kuv
vetli ve kudretli olmalı Belçikanm men· 
faati icabındandır. Franaanın kendi 11 -
vetinl ne vaaıtalarla temin ettiği k fı· 
yeti Belçikayı allkaJandmnu. Fraıısa· 
nın da ınenfaati, ekonomik, mali, ıoı· 
yal ve aıkerl aabalarda kuv•etli ve mil•· 
takil bir Belçıkayı ıerektirir. Belç ka 
keneli ordusunu kunetlendirmek için ge· 
reken fedaklrlıklan yapacaktır. Belçika 
lıwnetli ve kudretli koquaunun hudud· 
lannı müdafaa etmeyi teahhüd etmlı 
delildir. Belçikanm keneli mauliyetleri 
kendine yeter. 

Belçika milletinin ezici bir çoğun1u· 
ta bugün Avrupanm berinde bir fntt• 
na gibi esen komHniıtlii• muhaliftir. 
lıpanyada cereyan eden feci bidiaeler 
bütün boltevık aiateminln debfdini ıat· 
termek i'in Jrlft bir ihtar mahiyetinde
cür.,, 

hattı hareketine kefalet edeceklerdir. 
FafiSt I?artiaine girmek için esu pren• 
ıip namzedlikte namzed gösterilenin 
namuılu olmaaı ve vatana faydalı bir 
tekilde hizmet edeceğine daır partinin 
kanaat getirıncaidir. 

Sevil'de bugün 2500 fa,iat ıilab al· 
tındadır, gençlik tefkilitlarına ıelın• 
u, gençlec milli bayrak altmda toplan· 
maktadır. Fakat maraiıtler de olduğu· 
nun tamamiyle aksine olarak bunlar ıı· 
lahb değildir ve hiç bir uked hareke
te iftirak ettirilmiyec:ektir. Halkın fa· 

İngiliz liberal 
• • 

partısı 

1 pnayayı örnek tutarak '1ttiil 
yol bakklDda dikkati ce.lbedl7or 

Londra, 17 (A.A.) - Liben1 parti• 
Iİ konHya, bır karar ıureti kabul ıtnU .. 
tar. Bunda eKiimle ıöylı deııllmcktc
dir: 

Liberal paıtW koD1CJf, bUtiln sulh 
·ye büriyet doatlanam dikkatini Avru• 
padaki vuiyetia ködUUIUM çeker. Av· 
rupada demokrat blldimlt ememf ile 
~su hunye•lt , dık _. faıiıt ve ko
müqift b~tler wafuıdan tehdicl e
dBlllıllkt!lllir. ıa,..JQl H~llld~ lap.t 
hWıılmetleı'e da~ ..,..,. ..... 
1&1 kanun hilkUmleri clalresinde sesilmlf 
olan hWrllmeti devirmei• utrqıyorlar. 
thtiWdler, bundan bqka incflb ıue• 
telerinin en kunetlilerinin bir takımından 
·..e muhafuaklr partiden de milaaharet 
ıormelctedir. Eter lapanya'dakl bu ih· 
tilll hareketi, munffakl7etle neticelene
cek oluna diktatirlilk. Anupa'nuı b&o 
kim billrilmet tekli olacak Ye Fransa Uç 
cepbeden faşiıtlerle 9"rilecektir. Bu kö· 
tU vaziyet. demoktat hilkUmetlerin mil· 
Jetler cemiyetine milaaharet etmek için , 
yapmıt olduklan korbkca tqebbüalerin 
felaketli bir akamete uiraınaaı yUz\lnden 
meydana ıelmittir. 

Liberal partili konseyi, Porteklı'in 
lspanya'ya yapıllcak lillh aevkiyatı u. 
ıerine ambargo konulmau itine telirll 
bir ıurette l9tirak etmesini temin mak
udiyle Portekis hUkilmeti Uzerlnde 
kuvvetll bir tazyik yapdmuı lü.ıwnun· 
da iırat etmektedir· 

Konsey incWs tayyarelerinin kaça· 
malc yolu ile lıpanya'ya ıönderilmeıfne 
mani olmak için fcabeden tedbirlerin a· 
lınmaaım iıtemektedlr. 

ltalqa, Avusturya 
ve Macaristan dış 
bakanlarının Vi
yanada yapacak
ları toplantının 

mahiyeti 
Roma. ı 7 (A.A.) - Curnale d'ltal· 

ya gueteıl, ltalya, Macariıtan ve A· 
YUıturya dıf babnlannm Vfyanada ya• 
pacakları toplantıdan bahsederek di· 

yor kl; 
••önUmOıdekl haf talar içinde yapı-

lacak olan bu ı5rUflM Uç memleket a• 
nımdakl lt blrllil polltibaınm man
tıkl ve amel! bir tatbiki neticcaldir. 
Bundan dolayı bunu Prelburgdald kil· 
çilk anlqma konferansına bf'fl olan 
bir vulyet olarak g&termek dotru de· 

(Sonu 1. lııcl •Tf•da} 

tiıt hareketini nasıl bir tehalukle k.u. 
tıladığına delil olmak Uzere yalnız Se· 
•il f thrinde 5000 itçinin partiye nıcn· 
ıub olduğunu söylemek kafidir. Bun· 
ların bet yüzU liman ifçiıidir. 

lç barba aebeb olan suçluların ce
salandırılmaıı iti zabıta makanılarnıa 

aittir, Faıiıtlerin en mübrem vazifesi 
milleti tamamiyle milli fikir etrafında 
toplamaktır. KomUnlıtllil memleket· 
ten çıkardılnan ıonra yahudilcri ve 
farmuyonlar meıelcsi balledilecekt r. 

(Sonu 4. DncD sayfada) 

HABEŞ DELEGA YONU 

BULUNURSA 

ltalya, Milletler 
Cemiyeti toplan
tılarına iştirak 

etmiyecek 
Loıadra, 17 (A.A.) - Hıvu ajanaın· 

dan: 
Habeıiatan taraf rndan Cenevre'ye bir 

dele111yon gtinderllmeai, biru ıaıkın· 
hk doiurmuttur. Diptomali mahlillcrl, 
laatMt de1qelednin taammau meseteaJn· 
.. tD,m. delepsyoaunua nalll bir y,& 
tutlıcalmı turibte• p1dnmektecllrler. 

HıJ>u mUmeu111eftnJn Cenevrı'dı 1 
sarfedU.ecek olan pbpnaya iıtirak edip 

(YH111 S. inci saylad•) 

Grevciler ve f •brilıat6rltrln toplıntııını 
r.ıslilt. edea B. Lıon Blum 

Parla, 17 (A.A.) - Matin ıaıeteU. 
nin Liyon muhabiri, Ro·diaseta ıunt I· 
pek fabrlkaaının bin bet ytız amelell
nin f abrlka mOdilrU ile lkl mUdOr mu· 
arinl " bir mUbenditl odalarına kapa
tıp oda kapılarını ldlltlemlt ye IOD\'I 

sabıtanrn mlldahaleaJ ll•erlne bunlan 
aerbeat bıralanıf olduklarını bildirmek· 
tedlr. (Soau S. lacl 11,tıda' 

Sporcularımız Sovyet Rusyada 

l lk futbol karşılaşması bugün 
Dinamo takımı ile olacak 

• Moık:ova, 17 
(A.A.) - Türle 
ıporculan he• 
yeti dün Odea
ya varmıflardır. 
Türk misafirler 
iskelede Sovyet
ler birlili baJk 
komherle
r l meclisine 
batlı beden ter· 
biyesi ve ıpor 

komitesini :ı bır 

deleıeıi ile ma• 
halli ıpor te9ek· 
külleri delege• 
teri ve matbuat 
mUmeuilleri ta· 
rafından ıellm
lanmıılardır. 

Bir orkeıtra 
iskelede t l1 r k 
milli marfiyle 
milletler• 
a r a s ı marıı 

çalmıttır. 

Limanda vt 
tUrk mlufirlerin 
lndili otelin ö
nünde tllrkçe ve 
ruaça yuıları 

ihtiva eden lev· 
balar aıılı bu• 
lunuyordu. 

lloıiovadıii Dinamo ıtadı ve bizimle iı rııl•pcalr Sovyet 
iutbolcul1tından tanınmıJ bir 1ıa,r 

Kutılaımaıann programı 
lloakova, 17 ( A.A.) - Sovyftler 

Blrlitl beden terblyesl ve ıpor komi· 
teel TUrk • Sovyet sporcuları arasında 
ppılacak karfılqma1arm J>roıramuıı 

ıu ıuretle teıbit etmlt tir : 
18 9 tarihinde tilrk futbol taknnr 

lıloakovada Dinamo ıabıımdı Ma.ko
vaaıın en kuvvetli futbol takımı olan 

(Sonu S. inci aylada) . 



SAYFA ?. 

._ ____ BöRAZ 
Su"'l111'lH'11 hir scbch ! 

Eski Amerika Cumıır Reisi Vil!;on , Princ;ton üniveristesi rektörü iken 
kendisini ziyarete gelen çocuk babalarından bir heyete şu söderi söyle
mişti: 

- Üniversitemizde çocuklarınızın niçin daha ziyade terakki edemedi
ğini arada bir yazıp s ,ı yor::;unuz. B unıı11 sebebini size söyliyeyim: Sizin 
çocuklarınız olduğu için ... 

Lokan• tf11 mi.izik: 

Meşhur lrlandalı muharrir Bernard Shaw'un f":iriiltiirlen ve miiziketn 
hoş!;ınmadığını ve bir lokantada kendisiııe hangı Jıavayı isteuıı:.•Ili soran 
biı ,-estroya: 

- Sükut! diye cevab verdiğini evelki gün yazmıştık. 
Bir başka İngiliz muharriri ise o fikirde değildir. Yazdığı bir yazıda 

kısaca diyor ki: 
- Ben, lokantalarda müzik bulunmasına taraftarım; çünkü bazan mü· 

zilr yemeği, bazan da yemek müziği unutturur. 

''Şikayet!'' - -
Meşhur Disraeli diyor Jd: 
"-Bir adama rastgelip de birdenbire adını batırlıyamazsam, iki dakika 

kadar düşünürüm. Ondan sonra, ıene hatulamağa imkan bulamazsam ken· 
disine sorarım: 

- Gene eski ~iHyetinizde devam ediyor musunuz. 
Gerçekten bütün insanların en mü§terek tarafı odur: 
-Şikiyetl 

:(,·am kamarasında dua: 

lngiliz Avam Kamarası, es1ii bir 'adet icabı, her .ıa.man bir dua ile açı
lır ve buna yalnı.ı mebuslar .lcabul edilir. 

Bir defa, bu dua esnasında Vilyam Gladston hiçük bir kız olan torunu· 
nu beraber alarak bu dua töremne götürmüştü. Dua bittikten sonra çocuk 
sordu: 

- Büyük baba, bunlar neye dua ediyorlar? 
Gladston da JU cevabı verdi: 

- Reis, bu azaları balıy_ol da, memltitt i~in tluı edıyor. 

Te'lan iid sırası ---·--
Anadolunun bir yerinde bir e~e1i bir a(lama lızırak onu çiltelemeğe 

lcalkışmış. Adam, ona dayak atacağr sırada kendi efeği de ötekisi ile biri~ 
ıerek sahibine hücuma kalkışmış. Bir gazete bu haberi yazıyor ve şimdiye 
kaılar en sabırlı, en sakin tanınan bu hayvanın bu hareketine ıpşıp duru· 
yordu. 

Bu hldisede dünyadaki siyaset buhranının, insanlar arasrndalıi çetin 
ihtilafların tesiri olsa gerek. iki eşek: 

- insanlar, artık biribirleriyle uyuşamıyor/ar; ttsanüd sırası bize gel· 
di! demiş olacaklar, 

"A~ ... : adamlan" --
''lngilterede "Ağaç adamları,, 1s1mli bir cem1ye·t vaidır. Bu cemiyet, fa

aliyetini memleketi ağaçlandırınaga hasreder. Bay Barbe Baker isminde 
birisinin başkanlığı altında bulunan bu cemiyet, son günlerde sık sık top
lantılar yapmakta ve yeni lcıralıa taç giymesi dolayısiyle lngilterenir. boş 
kalmış topraklarına ve köylerine dikielcelc ağaçlarrn planını hazırlamak· 

· tadır. 
Ne güzel usul! bakımsızlık ve bilgisizlik yiizünden birçok yerleri çıp· 

lak kalmış olan Türkiyede de böJ•le !Jir usul kııoulsa da sayrlı günlerimiz
de ağaç dikmeyi bir nevi idet haline ıetirse/ı! 

Süratc alışmasınlar diye ..• 

Çiıideki Şangbay ekspresi, sıi sık durur; lü1!umlu lü~umsu:z yolunu 
lceser. Bunun sebebi şudur: Bu yolda zaman zaman ~eteler, trene hücum 
ederler. Bunu göz önüne alan demiryolu şirketi gayet uzun bir tarife yap
mıştır. Tren, ancak bir hücuma uğrarsa hızlanır. 

Kumpanya direktörü şu mütalaadadır: 
- Eğer halla, sürate alıştıracalr olursak sonra her uman hızlı gitmek 

isterler. Çolc defa ise, çıkan P.ürüzlerden dolayı buna imkan yoktur. 
Onun için btarı ağır yürütmek ve sılc sılc durdurmak daha iyidir. 

...... TAKViM 
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IST AN BUL TELEFONL 4.R/: 

Otobüs işleri 
l&tanbul, 17 - İstanbul belediyesi 

htanbulda otobüs işletme iş~ni elıne 

almak kararındadır. Belediye eğer be
delleri beş taksitte öd . nmek üzere yüz 
otobüs bulabiliı~e işe hemen ba~lıya

caktır. 

Yabancı dil mektebı 
kaldırılıyor mu? 

İstanbul, 17 - Üniversite yabancı 
diller mektebinin talebenin dil ihtiya
cını telafi için başka bir tedbir bulun· 
duğu takdirde kaldırılması muhtemel
dir. 

Belediyenin yeni binası 
İstanbul, 17 İstanbul be· 

l. diyesi şim<liki binasının yanında üç 
katlı bir bina yaptıracak ve da
ğınık bir surette çahşmakta olan bele· 
diye şubelerini bu binalar içinde top

lıyacaktır. 

Orduda fındık 
f iatları )rükseliyor 

Ordu, 17 (A.A.) - Fındık fiyatla

rı son hafta içinde 32 kuruşa yüksel· 

mif1tir. Ziraat bankası kooperatif fın

dıklarını bu fiyattan satarak hissedar

ların heaablarına geçirmiştir. Bankanın 

verdiği mısırdan dolayı harice borçlan· 

mı11 olan köylüler nefe ve heyecan için· 

dedirler. Mahsullerinin iyi fiyatla sa· 

tılması sebebJerini tüccardan pahalı 

mısır almamış ve fındıklarını muraba

hacının anbarına dökmemit olmakta gö· 

ren köylüler, önümüzdeki ıene için de 
bankanın mısır getirmesini istemekte

dir. Banka ve vergi borçlarını ödedik· 

ten sonra cepleri para dolu olarak köy· 

lerine dönen köylüler kendilerine bu 

mesud neticeyi bağışlayan sayın başba

kana fÜkran telgrafı çekerek gelecek 
sene için de mısır verilmesini istemiş
lerdir. 

nn. KÖŞESi 
Yeni çıkan bir bikiye kitabından: 

"Birbiri arkaaından patlıyan iki 
kurşun sesini bir feryat takip etti:' 

Kurşun patlar mı? Tabiidir ki tüfek 

veya tabanca kastediliyor. Sonra ''kur· 

§Un sesi" de yanlıştır. Çünkü tabanca 

sesinden esasen Jcurşun sesi işitilmı'ye

ceğine göre gene tabanca sesi denmek 

istenmiş olacak. . . ... 
Keza: 
"Türlü türlü mezeler arasında sıra· 

lanan kadehler bu gecenin şerefine ya

kılan büyük lambaların ışığiyle pırıl· 

daşıyordu .. " 
Pırıldaşmak, karşılıklı pırıldamak 

demektir. Burada bir karşılıklı/lk mev

zuu bahsolmadığrna göre kelime yanlış 

kullanrlmıştır. 

• ... * 
''Ayaklarını nazlı nazlı yerde sürü· 

tüyordu." 
Ayakları yerde sürtmenin nazlılığa 

delalet ettiğini bilmiyorduk, ancak bu 

cümlede sürtmek veya sürüklemek ye· 
rine sürütmek kelimesi lıullanrlmıştır. 
Sürütmek diye bir kelime yoktur. 

(Le ]ournal' den) 
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ı · · llır· muvaf ı'"alJ} ell Po isimızın -
ıandı 

50 lira için adam öldüren üç katil yak~~· 
Ankara Em· 

r. ~·t t müdürlü
ğü ikinci şube 

si geçen ay vu
ku bulan bir ka-
til hadisesinin 
suçlularını ya
kalayarak adli
yeye teslim et
miştir. 

Bizi emniyet 

ve huzur içinde 

yaşatan poli si-

m izin bir m:.1 

v a f f a k i y e Katil Şükrü 

tini daha kayde vesile veren bu vakaya 
dair elde etti~imiz tafsilat şudur! 

Ba~ı ezilmi~ bir cesed 
• > 

A~uslosun 20 inci giinü Benddere-
ai civarında dağa doğru yükselen bir 
eve bakmağa giclen bir kız çocuğu ka· 
yalıklar araaında yerden çıkan iki ayak 
görmüş ve korkarak kaçmıf ve ailesine 
haber veımiştir. Bi.raz sonra polis bu
raya gelmif ve yer kazılarak baJı taş· 
la ezilmiş, perişan kıyafetli bir erkek 
cesedi meydana çıkarılmıştır. 

Altı delik tabaka 
Etrafı gözden geçiren memurlar bu 

aırada yerde bir tütün tabakaaı bul
mu~lardır. Şehir içinde yapılan bir 
tahkikat neticesinde bu tabakanın taş 
kamyonlarında çalı?Jl Kelkitli amele 
Sarı Mehmed'e aid olduğu anlaşılmıt 

ve katillerin bu suretle meydana çık· 

ması kolaylaşmıştır. 

Polis maktulün hüviyetini teıbit 

edince onunla arkadaş olanları ve be
raber gezenleri araştırmıştrr. Bu su· 
retle bir gün sonra gibi kıaa bir za
manda maktulün en yakınlarından 

Şükrü'nün birdenbire oırtadan kaybol· 
duğunu öğrenmiştir, 

Katil Akdağ madenine ka~mış 
Şükrü Madenlidir ve o günlerde 

köyüne gitmiştir. O da Mebmedle be

raber amelelik etmektedir. Ankara Em

niyet Müdürlüğü mahalU zabıtasına 

keyfiyeti bildirince Şükrü köyünde 

yakalanmıJ ve katil fiilinin Halil oğlu 
Muatafa ve İsmail oğlu Ömer adında 
iki hemşerisi tarafından yapıldığını 

söylemiştir. Bunun üzerine Şükrü An· 
karaya getirilmiş ve Mustafa da yaka
lanmıştır. Polis kaçan diğer katil Ö· 
merin de izi üzerindedir. Şükrü bura
ya geldikten sonra katil fiilinde iştira
kini itiraf etmiştir. 

Uç katil Mehmedin elli lirası ol· 
duğunu öğrenmişler ve kendisini öldü-

Sözün geli4i 

rerek bu parayı pa)'l:ı 
mişlerdir. . ta'°altı 

19 ağustos gecesı. tJt 
eski tP 

Benddcresinde ı.at• 
da bir amele bara ill(ll aç 
nında derin ~ykuda ll•~ ,.' 
denbire üzerıne çu t-1' 
sarılmışlar ve başınad't• 

.. ter 1 
retiyle öldilrınUŞ , 

·oı el1" 
30 lira taktı• cıti 

ıırıd• ,,, 
Mehmedin k0Y11 ııet 

gau ,J_ 

tuz lira çıkmıştır. ·~lef "" 
• etıı>'J" fi 

bu parayı taksırıı _,6Jf· 
--· c.rnu,ı~ . .-S birer tarafa sav~ ~ ~ 

letin pençesinden 1'
1
. '-I 

d ~er J ' mıyan katillor. e~d' 
retiyle kısa bır % 

lerdir. 

ACI BlR ıQ.;. 
effuıJe ~ 

Çok &rin bir te 5''/ı,JI' ,. 
ğnnıza göre KütabY~ ıııii~ 
mizin eski yası itler:ı eırıt~ ı' 1 

Hakkt Uluğ'un babı 111ay~,..I 
dan B. Hakkı uıug, ııJffi t':J 
bir hastalıkt~ .. kur: e~ ~ 
bulda Kadıkoyu~ ~o bP~ 

. . i ııe ,.,. 
cenazesi kendısın ıl•r,-
rı tarafından kal~ır ~_, 
lığına gömülrııüştut• d' '!-~~~ 

. bayatın ... ,,,.- -
Memurıyet ·1tı~ ı 1 1 • kısımlarını dolaşdl '1 ı;rt'c ' 

ti ile arkada!lar~n:ç çcı'~ ~ 
memlekete degerb"tiilflii~f ~ 
olan rahmetlinin ı:n birÇ~ ~..J' 
munm hayranı 0

• irıde ..lı. -'.J 
derin bir matetn ıç . ,ıı....- ~r 

Bu kederli ııabe:, tJl""dJll' 
teselliye muhtaÇ 

01 sd'" 
. b•t 

mıza ve aylesıne 1 ,,,. 
yük matemi pay a, 

BAYRAKLASAN ., 

O rman Çiftliğinden 

dönüyorum: on iki, 
on üç yıl önce buraları 
Orta Anadolu'nun üstü 
saçsız br tepeye benzi· 
yen birçok yerleri gibi 
çıplak ve ağaçsızdı. Şim
di gelişen ve çoğalan a· 
ğaçların yapraklarında 
sempatik bir sonbahar 
başlıyor. 

O yoldan aağmıza, so• 
lunuza bakarsanız ve ha· 
yalinizde o dağların öte 
tarafını canlandırırsanız, 

bu büyük örneğe ayak 
uydurarak ağaçlanması 
gereken ne kadar çıplak 
topraklarımız bulundu· 
ğunu görür ve düşünür• 
sün üz. 

Birçok yerlerde bu ge
niş ve güzel toprakları 
aüsliyen ağaçları cdıale· 
tin ve osmanlı idareıi· 
nin nadan baltası devir-

di. 
Orman Çiftliği &'neği 

iae cumuriyet bilgisinin 
ber tarafı ağaçlandırma· 
ğa aavaşmaaıuı ibtaı- e~ 
911ektedir. 

Çiftliğin tatlı bir ıon· 
bahara hazırlanan ağaç• 
ları arasından şehre dö
nerken elimde bir ingi· 
liz gazetesi vardı. Man• 
çester'de çıkan bu ga~e: 
tenin Londra muhabırı, 
ingiliz payrtahtında bil· 
tün bir hafta içinde gö· 
ze prpan kalbur üs~ 
faaliyet ve hareketlen 
kıvrak bir üsJUbla anla-
tıyor. 

Bir paragraf üzerinde 
durdum: Bu aatırlar, 
Majeste Kıral Edvard 
Vlll ın taç giymesi ha· 
zırhklarmdan bahsedi• 
yordu. 

Memleketimizde iyi 
bir intiba bırakan bu 
haşmetlinin taçlanması 
haberlerini alakasız kar• 

9ııayamayarak okur~e~, 
içinde bütün bütün ıtgı· 
leneceğim ve ilgilenece• 
ğimiz bir paragrafa. rast· 
geldim: Bu taç gıy~e 
töreni dolayı&iyle tngıl· 
terenin oldukça eaki bir 
cemiyeti olan "Ağaç A• 
damları'' da planlı ve ıc· 
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B. Fnik Kıırdoğ~ıınun bir ingiliz 
dergisine beyanatı 

lnıiliskrle bir akaret mult.otJelai yapııtM üer• Londra-
yo Pf- üyedınlsin reui B. Faile ICardoilu U. C,..,,, Brilaln 
and ıh &uı ınaltaı'rirlerinden biri bir •ili""' yapnllflll'· 

'Multarrir, ln.W• tkareı Jaaymına olan """•im.,. ıiirlc -1116!"
ftcareı münaebederinin ıar..lınlndekl MierU çalıf111U1na lfll• 

ftl ettiil B. Kurdojlu ile yapıı.iı mülôkat• fÖYle anlaımak'4· 
flır: 

- Yeni mu
kavele ealuaıne 

ni9betle naaıl

dır l 
- Elkı11 tek 

taraflı idı ye• 
niai iki taraflı 

olmuttur. E•k•· 
•inde huıuıı ta• 
kaa muamelatı 

birkaç t il r k 
mabıulune ın· 

hiaar edıyordu. 

Yeni mukav le· 
de iN bu rnua• 
_.ıeler. bütun 
tnıiltere 

ve Türk ı ye 
mahlııllerioe Londcaddi murahhas h~yetimiun rtı.. B F"k 

te.,nil edılmi tir. Kurdoglu ve 11bda4ları 
Eıki mukavelede lngiltereniD Tür· bırlcrde .cyrii.efer, iclro-clektnk teal• 

lciye'ye yaptıgı ihracat etY••• bakkm • aatı. tehirlere au nnme ifleri Ye aaırc 
da huıu.S mevıd bulunnuyordu Yeni· pbl birP itlere cmt*lecektir kı bun• 
aın& bu nokta teltfi eclilmittir. Beld· lefda ln1Ub lt adamlariyl• kolayca it-
den takyidata tabi tutulduiu halde ...... birllli yapılabilir. Si•• f&lrada TUrkı· 
dı inglli• emtia11nı Türkiyedeki umu yede bir nutuk l&yleyea Wr anıılız me· 
•i ithalat rejimi tatbik olunmaktadır murunun bir cUmieaini tekrar edeyım · 

Yeni anla..- mudbince biıW in - •• Türkiye, ciddi it adamlarına iti· 
ıilteredt, bid8' Ttlddyede olmak Uae· mad Ye itminan bei1fbyan mahdud 
re Hd kontuar teli• edUmiftir ki bun· memlelretl .... bkt61lr-." 
ıar Tilrlclye mactenlerinl, maden ldlıte- Btldcemb eu.uıenelidlr: dı• tica· 
Jeriıd " lcereıtelerinl n ..ıreyi •t • redmb müaaid bir mUYuene arıetmek· 
mü iti ile ......... olKakta'· aı,ı.ce tedir " paramu i.ukrar halindedir. 
tnpttenma ....... ~Jede firld,J•P T•ldye'ala it ••> ... mc1aaa ietlknr " 
.. _.........,. lllbltkri adıawılt llllıdba .... mwınlebtlen ,.._ ettl-

o1ecaktn ...... ~ .. 
.bka ..... Tllfllo"e ••fıadaa bu Ttl • ., .............. , .... . 

1n&1 .... leala _.. ....... WJ41r .. l.,t • yttltrL bll,ak 1ı1r ....,_ o. pllnJa. 
Jbce bir rlial• ~ Gaendlr. imi " en aafü ttfemaa• lradar dUdrat 

A ... rlar buta18 .ancutla tedarik edllaütdr· 
edıtWllrllr. ftl'llefh. fnırilteredelri .... BaMttmlt oldulu• teftW.U.ler W• 
nlnta't'tllart bUTMU" nevinden bir kında latenilen taflilat ve daha ellllı 
tefldllttır. malCimat TUrkofiıten alınabilir. 

-TUrkiyenin ln iltere ile olan lhra- Jlubarrir, ~ mU~~tın eonunda B. 
cat ticareda4e ne ııbi inkipflar mlll· Xordottura ale!Me ~ -~km't bir 
haza ediyonunua? ..ı ..-11, w .. _.. th 5111 ı 

- 1935 eenHind• 356 milyon insi· - Tel.U dhul81'1, otam..Wller,,.. 
•• makineleri, .. ··-_,,._ .... 
tiyacı pin pçttqe artmaktadır. Tica-liı liraaına baliı olan ith 1 tı ı •n yo .. 

de ttıilini yiyecek, içecek ve tütün teı· 
kB ediyordu. Turluye, birnici aınıf ani 
i n•I eden bir memlekettir Ye Ottava 
a••ı1!1M1iyle teaıu• etmiyerek bu ibra· 
c t mlkdırını biiytlk bir at.bette arttı· 
r biftcektir. Maale.ef. iki memleket •· 
rasmdaJd ticaret mu.aseneli lld mil • 
yoıt laterllnl pbi ufak bir meblal ilse• 
rınde ~ .Slleitd~ .._. _... • 
leriftden bklal. hatbra ticaret rabıtıuau 
lcınmeı ye traqrlıkb bir takım panda· 
ru,....,.bedilmelİ: bıri de ın ıla• n 
tUrll '8dr1edaUı barbtae-ieeeki tica· 
t'et mUn11ebetlerini yeniden tcliı hu· 
••unda faahyet, gayret ıöetermemcle· 
rıdir. lngilt renın ihracatı •lı olan 
ve muviılı.enui ıayri mUAid bulunan bir 
takım memle,etlerden yıptılı yiyecek, 
içecek" tUtiln ithalatı pnlt tnllryMta 
artmıtttr. Jl'ı1"t • eıteda ithalatı -" 
•ta• alım kudreti arunalcta ~lan Tt\1'• 
lriyenln tnıilttre ile olan ticareti sene• 
den .eneye uılmı9trr. 

TUrkiyenin tn'11ttreye tabal ihra
cat maddeleri olan tUtiln. Y•t " kuru 
lhe)'Yalar, hayvan mah ... lleri. maden 
lriilçe1erl, hah ye hububat dev1111b •· 
rette aalauf. bun• mukabil Tllr1dye • 
nin de tntiltereden yıptıiı ithalat ek• 

•ilmı9tar, 
Türldyenin d ticarette 9ları •udur • 
"'Bizim mabwlleriınl:-1 •tın alan 

lhetaleketl•ri• mallarllll utıa almak" 
Bundan dolayı. TOrk yeden ıoal il· 

'"' •1mak tılnas en iyi malı, ucus fiatl 
•hna1t delil aynı satmnda aatrft e1-l 
lftllrıdar niabetlade oraya 111al da uunak 
4leınektir. tnılltere, Ticant atunsene
lini b6yUk ebellliyeti olan mllll bir me· 
tele tetıldd etml1or mul O halde l&y· 
ledltlm utul. bunu temln için ea iyi 
,.. dettt midir? 

- TBrldyey ihracat yanan l.,.Wı 
tıdrlerl llükmda ne dilfUniiyonunu 1 

- Baıtmktl T rldye ekonomik bir 
iun ma haliededlr Yakıada nefNCll-
lec:etr olan kinci n.ıı ıtn. il llls 
tndftatriıl•e wt tar ve ecek 
•laa lnrlr n ~ Ur. 

Demlryolu tnpU. pu illfUI• ıM-

ret iatatietiklelimb makine, .. 1a1a d· 
huı ve yuı makinesi itbalatuauın art· 
makta oldutunu aaatermelrtedlr. 

Yeni mukaveledeki taka• muameletl 
maddeli bCltUn bu maUann Ttlrkiye'de 
ut19ını kolıylqtırmalrtadır." 

'°VYETLER BIRUCl'NDE: 

"•'"'- • ı.nın.r-J lla• yolu 

~ ....... "'~ 12 (AA.) - ..,."" bir· 
liji ..... ~ Gromof. 
bub ant.- H ,.tcu tayyaresı)'le lloe
kon - l.eaiqr8d arMIDCla bir tecrübe 
UÇUfU ,.pmlftrr. 

On yolcu yeri " WMrl • bqsir 
kuyyetİDde ild motirHl .. bu Jeai 
.,,.... i5iAde 7 ldP ile 1.2~ kilometre 
..... Jl S IUt il •Wlgec1ı almqtır. 

ÇIN'DI: - a • Japon anlepn•shp 
düally ., 

Kanton. 17 (A.A.) - Jıpon)'Ü blr 
dilWncnull ~ iaeriDe ........ 
Uade tabldkat .,,...,. leladt alla Ja
pon memurlarma ..,.,. plamlllrma 

....... edin doblanıca çta - ..... 
nua ı çeHkn ı ılı • ...., clolaJI Çla " 
japoo lnanetleri anmnda lı6r ............ 
.......... tllaliketl bedaraf .... 

Tıldaoi t*L llaffbumla K.,..._. 
laalan tanfnulan IKal edllmtktedir 

Bir tanlta• ~ harb.. 
Şan~bay, 17 (AA) - Paldloi'de 

durum fimcU dalla uki=dlr. 11 uncu or
du 1ata1an Kaaapl lltilrametiae ........ 
ket etmit. Kuaqtoal lmnetlerl t*1 
lff8I etmifler " bir japlD tadlWa la 
.... aıttiı ................. .. 
talddlrat )'lp9CÜ ı-.- mlrszW&b 
..... ,. c =-............. Pmildr· 

Ht41M. s....,.ı k•wt•tlerWD 16 
1dbDet merk rinia ı HllW • lllıdal 
lııDla)'lıldı k ...... ~ .... 

ter•?~·· 

turya tal ya, 
e car· tandı 

bakanları toplanıyor 
Roma. 17 (A.A.) - Stefani .,. .... 

bıldarıyor: 

88. Şnut, Mueolini ve CWIO araun· 
daki ıorilfmeler net ceaınde Ye lhca· 
nıt nın da muvafakti alındıktan eonrı 
ltılyı, Avuaturyı ve 11acanatan dq ba
kanlarınm Roma pr t k ııarına uyıun 
olar k yalanda Mılitno da ııop anma an· 
na icar r verilmıttir. 

H. Şmld'in bt-' anab 
Rma,17(AA.)-Avua yadt 

ackr rı B Şmıt, B. Muaolinl ile mul 
katından aonra, Jurnal d'lta ı.a ve La· 
voro Fatııta ıuetelenne bir mülikat 
ve ı tır: 

Bakan eacumle Avusturya • Alman· 
yı anlatmasından bah dcrck dcma tır 
kı 

- Bır çok kumeler bel ınJafma a ha· 
kild m~hıyetıne uyıtsn olanıyart ve A· 
•uıturya ıt 11yuaaı ana hatlannda de· 
lifıkliti yapacak bir mana yermek aatı• 
yorlar. Hakıkatte, bu ant.atma Avuatur· 
yı aiyuaanun ananevi ana batlannl ta· 
ınamen UY&Wldur. 11 taDIDl'I anlqrMll· 
nm orta Avnapada. Ye bilh..- Tuna 
bavaaımda ekonomik ifbltılli lslft bayır· 
b tesiri olacaktır. Roma proeo)tollariyle 
ı ı temmuz anıı...,amm AtiiipeJI n· 
nu1 olarak lld kampa a,aaca11 kanaati 
mulnef 11eaa.lraJkm,llDlltll• B. Mu.. 
Uai'nill. 1to1M psıo~ Anupa 
attcnm e•• temeD~ lıirW a.tki1 
tftill llaldandald .aderl .......... ... 
--d,ade kırmetl ........ Buna W· 
........ -ehflllerla ber Ud ...... . 
..... " bloldar tqldl etlddill " ,... .... 
..... .. hık isen oWalo ...... 
tlplltll ~kten wu l't"ıt'ılrlal 
........ lcabeder ... 

SOND A: 

B.Ed 
de letle 

lobnıocu 
bir nota 

erecek 
Lonctra, 17 (A.A.) - B. Eden, bari• 

ciye nezaretinde tekrar vuifnıne blfla
mııtır. 

SaWıiyetdar mabafil, 8. Eden'in bir 
nota tan&imine ~ olcluiunu •e bu 
notayı yann Londra'da bulunan Lolrarn 
nocu devletler mUmnaillerine vcreceti
ru beyan e~ktedir. Bu nota, konferan• 
aın toplanmumdan eYVel yapılması aa· 
rurı olan daplomaaı aahnındaki baıır· 
lıkların ılk adımını ıleri ıötUmaek mak· 
udiyle ilen ıUrUlmilf olan teklifleri ih· 
tiva etmektedir. 

Londra, 17 ( A.A.) - Betler konfe
ran11na aid diploması huırbklannm Ce
nevrede baflıyıcafı ve B. Eden'in orada 
bu mesele haldondaB Delb09 ve Bel· 
çikl munlhh.ı De ıörUfll'elerde bulu· 
nacıfı unnedilmektedir. Toplantı dene
aini tahakkuk ettinMk için en iyi ueu· 
lün ne olacap arqtrdaeaktır 

Dr. 
Gemi batb. lmdly kadar bula· 

nan c terin •yı ı 21 dlr 
Kopenhac, 17 (A.A.) - Grönland 

f'lbealn• eaat 20,SO da Grönland'dald 
SkoreabUaund'dar;a ıe~ bk telalıde 
"Purkua Pa" ilmlncleld frana1S latik• 
pf ıemlllnla .........,. &ini talanda 
açıklarında ...... kayboldı·tu •• 
tayf•ınm. Wr lıılfl ..U.ttlnl o.ar 
laere, boiuldula blldlrlhM~edir • 

Dalplana zülle •tblı ... tter •· 
namda doktor fulıp"aua da cell4li 
wrc1ır. a. ..._ Wr baben ıare . 
..... ,. ..... ..,.,. ıı ... t ........ 

"'· 

........ il 
'.(A.A.) - Kıral 
Karol'ua ,akın• 
da ..... ,. .... 
qaek dUtUnce. 
llnde oldutuna 
dair paeteler • 

de lnti .. r etmiı 
olan haberler 

tekaib edUmek· 
tıedir. HUkilm • 

darın klf baf
laftııcında Çe • 
k o ı 1 o v ı k • Kırıl Kırol 
yı'dı bir aeyah&t yıpac " 1 turih .,. 
lunmaktıdır. ----INGILTERE'DEı 

B. · amuel Hor 
L.ondra. 17 

(AA)- De.U. 
Bakana B S.. 
mueJ H r C.-. 
lUttarllra pl -
mift.ir Bakin o
radaki letihlrlmo 
ları teftit ettik
ten 10nra cuma 
ıunu Londrıyı 

dönmek Uaere 
Ylpura binecek• 
tir. 

t.kaadl• 
giıl'illl•dı91'1 

LoD4ra. 17 ( A.A.) - lacilteH ile 
lalrandlaa.,a ..... tleri .... ,., .. 
.uta oı.. denu mllubrtlırl ._... 
inada bu ....... 8fli•daki teblll 
rtdlllDlftlr: 

.. SlılMlllleyia Hariet,. • 
,., bir toplata& ppabı!uftar. Glrtı 2 

lıria .. , .... dirt aWsa1ı ....... , 
tthw.ı.rem lnclUs -.nh•m. 
alı temu ederek 1936 tarilall ı.-... 
deniı anlaf1D11ının ortaya atm11 old• 

• l.J .. -..ı.n .,... .. lcll. •• 
UJIDıel ._ , ,,.,_ ._.. .., ... , oluf 

1tlJO cll Jaaqro. 17 (A.A.) - - ı rlbnlll •ı" .. 111t ........,. ..... ._., ... ılı•mlln. 8tdr ...._..._ 
tanmmıt ıwescDrcl• B. lılMW JfUbo. il taraflada J11111aa teldlft 1mpute1 p· rlala denU aa•ıı ı•,ıı al&1ralı ....._ 
Mobel ...... llllklfatma B. Biden•• ntalnde banretle tanlb etmektedir. kttlerlni tayine medar olacak bG 

maıamatı hamil oldukları 1la1d9 .-. 

• • iÇ •• um 
Parl8, l'I (A.A.) - Dokw ...... 1 tarafından ,.,.11a hkUflerlcı Ud taraf· 

1'1' •3ftda bu"8 J8pılan ı&rilpelerdea ca da Jrahul edllectltftl ~ 
tonra. ullhlyetdir mahfiller lıWrilmet ler. 

a&&RJrg· Japonyada · .... " ~ 
Tokyo 17 (A.A.) - Oueteler. Nilm· 

berıcle DMJD ... iDl)'alat partisi bpa· 
turken 8. Hidtr tarafından 18,.._ QU• 

tuk ........... tallilltla mal6mat ••rmtk-

tedirler. 
Taldo Nltl Mili patal. bGtGn k11o 

bamlanD ........ lcia elemli bir .. , 
oldulun• " lloekonmn bunlara cnab .. ,._.,IW JUIJOI'· 

B. 1·tülesko anemide hasta 

d 
BrülrMI. 17 (A.A.) - Belçika iK1 

puti1iDiD BriUıılel federaayonu bupln 

Pi••• " ı.,..,.da oldafu cibl. 
Bılglhde .. Wır llalk \ePhm teeJdU 
•Htl 11 1 

... -.. ttmlttir. 
........... " bu arada pudnle 

1W1ri Bo Y•ırvtld • dit ı.1ranı a. 
... """ ............ tltldll •,... 

. Londra. " (A.A ) - • LoJd Corc, 
Defll ...,.... psetallade aepetdll 
lllr _.... ile ..._,. MkkmAeld la· 
........ .,...,.. 

8. Lor' Corc. 8 Rltler'la Wrlef
llit ft -4 Wr Aha fi,.,..... ol· 
......, .. A' sn· .. ...,.., ..... 
.,... ....... .-..ı11a1 WWkdik-
.. ...,. ..... _. ı •• bwwtll" 
falm .... Dl. twnaalara ... ., ...... _._ ......... ..,. 
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ph • • • 
ı ıç 

buklDIDUflardlr· llUfntler, IOl)'alittlt
rlD bllldlmlte iftlraldnl .... Belçika ta• 

rafmdaa ı.,.n,. " barbmda lttilau .. 
dlleD bitaraflılı tlddetle takblla rtdJI•· 
cllr. 

Ulun .......... IOlln ~ bir ... 
nr aantl lralNI .ti•lallı n mUuken 
selectlr ......... ,. talik ec1ım1tt1r. 

............. lraadta .,. blıd
... olank. 8 Rider'ln koqredeki ma

tukmnldaa blrlade mewcucl Uknn,a 
n Unl ılılldal JMbt Uf* ettiler. 
Hltler1a llU MNt1e ...,_tta buhm-

-. alama ltçl " kl,llltrl ....... 
..,. •fallt ..... ....... ........ 

lcketlorine dönebilirler, Ciddi teraldıl
ler elde edilmif olup yaksa bir pı.. 

oektt JtllldeD ~1-1 mula ... 
llRLQIK DEVLETLER'Dlı 

illi denll 111 uulda 
Vqı ctoa. 17 (A.A.) - 8abd,. u

ureti. muYakkattla " Amini ...._ 
Pield'in kumandam altında bir •n'tm 
Amapa flloeu kurulmut oldutu- .._ 
dlrmelrtedir. Bu filo. Raleip a ..... W 
baflf knTuk Ut Hatfleld " Kane .. 
cbndald torpido mubrlblerinden " ita
,. lemladeld •Nodaa ınirekkebtir. 

POLONY A'DA: 



.>ON MEKTUP 
er.aıuriyet refikimizin muharrirle-

inden Feridun Osmanın bu ga2!ete sü
tunlarında daha evvelce Mşrcdilmiş o. · 
lan memleket hikayeleri dikkatle ve 
takdirle takib edilmişti. Müellif bu 
serirtı-n ıs hikiyesini bir arada toplı· 
) .. rak "Son mektup" başlığı altında bir 
cild halinde neşretmiştir (•). İlham iti
bariyle tamamiyle yerli olan ve koz:· 
mopolit muhitlerde değil Anadolunun 
bakir ve anlatılmamış köşelerinde ge • 
çen bu hikiyeler çok sade ve canlı bir 
ifadeyle yazılmışlardır. Memleketi· 
miz:de yayılmasına geniş kütleleri oku
maya tesvik bakımından büyük bir ih-
1: .. ~~ olan popülist edebiyata güzel bir 
örnek teşkil edebilecek bu hikaye kita• 
h.nı okurlarımıza tavsiyeyi bir borç 
biliriz. 

DÜNYA NiMETLERi 
Andre Gide'in ismi, edebiyatla uzak

tan bile meşgul olanlar için hiç de ya-
1lırganmıyacağınr sanıyoruz. Yalnız • 
IJ'ransada değil, bütün dünyada kendi
sine çok geniş ölçüde bir şöhret temin 
etmiş olan bu moralist muharririn en 
fazla münakaşa ve alaka uyandırmış 

eaerlcrinden biri de hiç şüphesiz ki 
••dünya nimetleri" dir. İşte dilimizde 
;okunamaması şimdiye kadar hakiki bir 
eksik olan bu kıymetli eser şimdi, Av
ni İnsel tarafından dilimize çevrilerek 
çok temiz ve zarif bir cild halinde neşr 
edilmiştir (O). 

Kitabının başına Andrc Gide'e ve 
••Dünya Nimetleri" ne dair alakayla 
okunacak bir mukaddeme ilave etmiş 
~lan mütercim, tercümesi cidden güç 
olan Gide'in eserini koJayhk ve sup
les'Je dilimize çevirmesini bilmi§tir. 
(İi<le'in muhayyel muhatabı Nath ;ı na· 

el'e anlattıkları, yenisinin değilse bile 
eski Gide'in bütün felsefesini ihtiva et· 
bıektedir. Bu bakımdan ''Dünya Ni
metleri" ni edebiyatı sevenlerin zevkle 
ve istifadeyle okuyacaklarından emi • 
niı, 

VARLIK 
Varlık mecmuasının 77 savılı 15 ey

lfıl tarihli aayıaı Ya.,ar Nabi, Samet 
Ali-aoğlu. Vasfi Mahir. Hamid Macid, 

Cemil Sena, Fazıl Hüsnü, Süreyya Bay
<ıargil, Baki Suha, Mu:ımmer Necib, 
Sab;ıhattin Ali, Orhan Alsar'm makale 
ve siirleri Maeterlinck hak1·:nda çok 
en ·; resan bir makale ve c-ııııı e"' ~üze] 
p i•·ec;i ile süslü olrtuğu halde inti,ar 
etmic; tir .. Tavsiye ederiz. 

( • ) Yurd hiHyt>lni. Cıımuriyet 

m~ ' ·~ sr. 120 s;ı••• fa. 40 '·ııruş. 

( U ) Ahmed ihsan Basrmevi. 190 
sayıfa. 75 kuruş. 

uı:us 

GENÇLiK SULH iSTiYOR 
Dünya gençlik kongresinin verdiği kararlar 

Politika ufukları her gün biraz daha kararır ue günün birinde b~t du~arına .~aJrilme~ .. lehli
kenyle kalbleri titretirken gençlik ne düıüniiyor ~ O gençlik ki, çıkacak bır harbta, on .ala surülecek 
ve en lazla kurbanları kendi arasından verecektır. • • 
Milletler Cemiyetine müzaheret kurumlm_ı birliğini!1 topla_nhya ça~~rmq "!_duğu birincı ~en~lık kon
gre•ine 32 milletin 100 den fazla azcisı iıtırak etnuf ve bır halta suren muzakereler netıcuınJe -1-
hu organize etmek için muhtelif kararlar alınmı§tır. • 
Mahiyeti tamamiyle ıembolik de olsa bu çok ehemiyetli olan kongreden bahıeden La Tnbune de• 

Natİon• gazete•inin bir yazı•ını hulasa ediyoruz: 

Otuz iki milletin muhtelif gençlik birliklerinin salahi~~t
li mümessilleri Milletler Cemiyeti binasında bir hafta mud-
detle toplandılar. Burada muhtelif siyasi temayüller~ men.sup 
yedi yüz delege en nazik içtimai ve siyasi meselelerı ~ak~ka
ten örnek alınacak bir itidal ve ciddiyetle gözden geçırdıler. 
Yeni nesil mümessillerinin günün güçlük ve tehlikeleri hak· 
kında ağabeylerinden daha sarih ve daha doğru bir fikir sahi
bi olduklarını itiraf etmek lazımdır. Bu müzakereler esnasın
da ne demagojik taşkınlıklara, ne de kısır talaka.tl~re rastlan
madı . Müşterek bir politika esaslarını belirtmek ıçın ~e.ncvre
ye çağırılmış olan gençler, toplantılarının asıl hcdefını asla 
gözden kaçırmadılar. Bu itibarla kongrenin neticeleri dikkat
le tetkika değer bir mahiyettedir, 

Siyasi nizam 

Pratik çalışma dört ı<omisyon arasında böliinmüştür. B.u 
komisyonlardan birincisinin tetkik mevzilu "m~i?etlerarasI SJ• 

yasi nizam" dı. İşte komisyon kararlarının hulasası: • 
· d V'ld' B" · organızc "Harb önüne geçilemez bır şey egı ır. ızım 

etmek istediğimiz devamlı sulh adalet üzerine istinad edecek· 
tir ve kuvveti bu adaletin emrine vermeliyiz. 

Eğer Milletler Cemiyetinin reforme edilmesi lazıı_n:ıa· hl! 
reform, paktın ihtiva ettiği teahhüdlerin kuvvetlendınlmesı 
şeklinde yapılmalıdır. Yoksa bu teahhüdlerin zayıflatılması 
şeklinde değil. 

Harbın önlenmesi için şu altı nokta pek mühimdir: 

1 - Serbestçe kabul edilmiş teahhüdlere riayet; 
2 - Her türlü siyasi, iktısadi ve adli ihtilafların mecburi 

surette hakeme havalesinin organize edilmesi lüzumu: 
3 - Milletler Cemiyeti kadrosu içinde ha~ba seb~biyet 

verebilecek milletlerarası vaziyetlere çare bulabılecek hır me· 
kanizmanın vücude getirilmesi; 

4 - Milletler Cemiyeti paktının bazı maddelerinde reyler
de ittifak esasının tadil edilmesi, ta ki cemiyetin faaliyeti iti• 
razlar yüzünden kötürümleşmeıin; 

S - Siyasi sulhu temin etmek ve aza devletlere ehemiyet
li avantajlar vermek maksadiyle l!IilletJer Cemiyetinin mali 
ve iktısadi' faaJiyetini arttırmak ; 

6 - Andlaşmaların azlıklara aid hükümlerinin tamamiyle 
tatbiki ve bazı memleketlerde tesis edilmiş olan himaye siste
minin umumileştiriJmesi.,, 

Ekonomik ve sosyal nizam 

İkinci bir komisyon ekonomik ve sosyal meseleleri tetkik 
ediyordu. . . 

Komisyon büyük devletlerin ekon?mık nasyonalızm !o
lundaki aşırılıklarını hoş görmemektedır, bu atırılıklar dun
ya sulhuna halel verecek mahiyettedir. 

Komisyon, bugünkü şartlar içinde Milletleraraaı müba~e
le hususunda tam serbesti usulüne dönüşün imkansız oldugu• 
nu tasdik etmektedir. Milletlerin ekserisi, ekonomik otarşide, 
milletlerarası serbest rekabetin kötü tesirlerinden kurtulmak 
çaresini aramışlardır. Şu halde birçok milletlerin ekonomik 
nasyonalizmin tehlikelerinden kurtulmaları için dış mübade
leler rejimini organize etmek lüzumu aşikardır. 

Bazı devletlerin vaziyetlerinin düzelmesi için kendilerine 
mahreçler bulmaları şarttır. Bu hususu mınta.kavi uzlaşmalar 
akdi suretiyle temine çalışmalıdır. Bu politika Avr.u~ad.a ekc;r 
nomik elbirliğinin daha geniş ölçüde tahakkuku ıçın ılk hır 
adım olacaktır. Muvazi surette kredinin artırılmasına çalışıl
madan bu gayeye vasıl olunamaz:. 

Ticari mübadelelerde lüzumlu olan para istikrarı, millet
lerarası yardımlaşma yoluvla tahakkuk ettirilmeli ve bu, mil
letler arasında mall elbirli~inin daha ~eniş ölçüde yapıJması
na doğru ilk merhale olarak telakki edilmelidir. Sermaye tev
zii refahın en esaslı faktörlerinden biridir; ekonomik kalkın
rnamn başlıca bir unsuru olmalıdır. 

Komisyon şurasını da işaret etmektedir ki: milletelrarası 
ekonomik reorganizasyon, iç ekonomiler reorf?anize edilme
dikce mümkün olmryacaktır. Bunun iein kütlelerin satın alma 
kabiliyetinin artmasr, ve gelirlerin daha adilane aurette dağı
tılmasına gayret etmek lazımdır. 

Nihavet pek acıklı olan gençliğin işsizliği meselesinde 
kon O're bazı sarih tekliflerde bulunmaktadır: 

••ı - Mekteb yaşı arttırılmalı, 16 yasından aşağı çocukla
rın ealı~ları menedilmeli ve ilk tahsil, bütün deniz&§ırı 
memleketlere de teşmil edilmelidir; 

2 - Profesyonel terbiye inkişaf ettirilmelidir: 
Genç işsizlerin boe kalan ~.nları,. bun8: a.skerı veya mec

laurt bir karakter verilmeden tanzım edılmehdır. 
3 - Kalfalık nizamnamesi. Bu nizamnamede fU esaslar gö

zetilmelidir • Kalfalara muntazaman ücret verilmesi, ücret
lerin mütez~yid bir surette arttırılma.ar, müsavi ite müsavi 
ücret prensi pinin kabul edilmesi; 

4 - Meccani tahsilin genişletilmesi ve yuva kurmak veya 
sanatkar ve ziraatçı olarak yerleşmek isteyen gençlere yardım 
edilmesi. 

Nihayet kollektif emniyet organizasyonunu araştırmak Sulhru gençlik 
üzere şu çarelere baş vurulmalıdır: 

ı - Milletler Cemiyeti çerçevesi içinde akdediJen ve bü- Bu kara rların ve dünya gençlik kongresinin muvaffakiye-
tün milletlere açık tutulan mıntakav1 paktlar ; 2 - Mütecavi- tinin ehemiyeti, Milletler Cemiyetinin ancak aydın kamoyla
zı otomatik bir şekilde tarif eden ve herkesçe kabul ediJecek rın müzaheretiyle yaşryabileceğini bilenlerin gözünden kaça
bir fromülün tesbiti; 3 - Zecri tedbirlerin organize edilmesi. maz. 

Fakat kollektif emniyet sistemiyle birlikte umumi ve kont- Temsili karakterini kimsenin inkar edemiyeceği bir kon-
rollu bir silahsı zlanma orP.'anize edilmelidir. İster istemez grenin ittifakla vermiş olduğu kararlar, sulhçu gençliğin mil-

--N·- be • ) 1 harba götürecek olan silah yarışını durdurmak lanmdır. Bu letlerarası andını teşkil ediyor. Bu müşterek programın genç-
Ö İÇi eCZ30C er 1. iki projenin gerçekleşmesi birlikte takib edilmelidir. Onun ler tarafından gençler arasında kesif bir propaganda ve terbi

2 - Pazarteai 
3 - Salı 

Merkez 
Ankna 

.. 
" 

içindir ki son zamanlarda ortava atılmtş olan bütün devlet !'lef- ye çalışmasına esas .hizmeti görme_ sin.ı· temenni ede. Hm. 
1 - Pazar lstanhul Eczanesi' 1 terini umumi bir konferans h~linde bir arada toplamak fikri Gerci, alman ve ıtalyan gençlıklerı bu kongrenın çahşma-

ehemiyetle telakki edilmelidir." \arına i.ştiraki lüzumlu görmemişlerdir. Bunların durum-
Dünva kongreı;inin kabul ettiği bu sulh programında en tarı anlaşılmamış kalıyor. Otuz altı miıtetin gençlikleri dave· 

s _ Perşembe Halk rakteridir. Burada ne ütopya, ne de aşırılıklara rastlanmıyor. Harb tehlikesi, milletler~rası gerginlik sulhçu iradelerin 
" Bu programm en biribirine zıd polit ik temayüllere mensup kalkTnışını tahrik etmiştir. Kamoylar teşkilatlanıyor. 6 - Cuma E ge " d b 

mittir. 

Hükümet ıayyareı;; 
tiyeni boıııba ıf 

1&11• 
Sen • jan • de • . 

u hükümet ta:Yyaretı .. ç ·r ,. • tJ • 
bombardıman ctııııf • 

lutaların ileri ııareııctı;., 
.. · k" b'r JrlJP Mil yol uzerındc ı ı atıf dl""• 

te olan markıiıtlet t ıı-a 
. ıorl"• 

atılması üzerınc. -"' 
diill U#": 

Milliyetperverler 

girmiflerdir. . J~~ 
Burgoı radyoeu bl--" 

Oviedo tehri iki b,; 
tar~fından borrıbard _-.,.cı) 

bir_. 
Bir hastahane ve ~'il 

M 'JJiyetPC • ..dl 
uğramıJtır. ı ·ıt~~ 

-•r]ctı 
yapmıtlar ve ...-

.. . alını,ıardıt· 
mevzıını 

mizde ! 
4 - Çarşamba Yeni ı· fazla dikkate çarnan şev, bu programın retı list ve mantıki ka- te icabet etmişlerdir. Bu, çok cesaret verici bir neticedir. 

Yenl . .,ch ı'r 
1 

in~nların rey birli ğiyle vücude getirilmis olduğu düşünülür- 'Genetiklerin bu organizasyonun ön safın a ulunmasın • ., Cumarteııi Sebat. d • 1' 
se bu realizm cesaret noksanına atfedilemez. an sevıne ım. 

a::...-===····=··-··~· ~==:;;... · .. _. ~~~~=~==~~~====~~~~================:~"'' 
.- N° 60 li olacağını bildiği iç in çok dikkatli davra- - Sakin ol Teddi, diyordu, kımıldanma. le Teddi'yi omuzlarında~ y ye~11 Sakin ol Teddi. nın erişemiyec~ği emin bır .. 111 ö narak yumurtaların üstlerini birer birer ısır- rnasa•· 

Tam bu sırada Rikki - Tikki oraya geldi çay filcanları duran C ,..1 G • L · K • J AB 1 dı. lsırılmamış kalmasın diye iyice dikkat k . ; 
.1 !.';)il 1 · ve bag-ırdr: çe tı. tı .. ı o~ .... ldt i; • ediyordu. Yalnız üç yumurta kalmıştı kı, b::ıc; •• • ,, ... -

"' Darzi'nin kansının sesini duydu: - Nagaina, bu tarafa dön de döğüşelim ! - Bastın! oyuna. 'kki .. .,,,ıs~ 
Yazan: - Çeviren: N · .. l · · · · k Rik ~ çik - tik! dedı ~1 ece ditl-

- Rikki - Tikki, ben Nagaina'yı eve agaına; goz erını çevırmıyere : şimdi seıamcttedir. Dlin g atı .,efl 
Rudyard K.ı.l'Lt~G Nurettin ARTAM doğru götürdüm; oradan Veranda·ya geçti. - Tam zamanında geldin, dedi, önce se- da Nag'ın tepesini yakahY dôıi 

Benim kocam, bu sabah çöp yığınlarının 
üzerinde ölü olarak yatıyordu. Fakat daha 
gece olmadan, çocuk da evde ondan daha sa
kin yatacaktır. Kaçmakta rre fayda var; hiç 
§ilphe etme, yakalıyacağım seni. Küçük bu
dala, buraya bak! 

Darzi'nin karısı, bir kuş, yılanın g özleri

ne bakacak olursa korkusundan kımıldana
maz bir hale geleceğini pek iyi biliyordu. 

Onun iiçn yerden ayrılmıyarak çırpmıyor 
ve acı acı inliyor, Nagaina da hızını arttırı
yordu. 

Rikki - Tikki onların ahırdan uzaklaşıp 
ilerdeki tarhlara doğru gittik lerin i d uyunca 

hemen duvarın dibin deki kavun ocaklarına 

seğirtti. Orada gayet kurnazca gizlenmiş 
üstleri parlak ve beyaz, yirmi beş tane yu
murta buldu. 

- Tam zamanında gelmişim! dedi. Kü
çük yavrula r , d erinin altında kıvranıp duru
yorlardı. Bunların da bir sansar için tehlike-

Birini öldürecek; çabuk gel! ninle hesabımızı tamamlıyalım. Dostlarına Sansar, döşeme üzerinde f~ 
Rikki _ Rikki, iki yumurtayı ezdi; bak Rikki - Tikki, hepsi bembeyaz ve taş ke sıçramağa başladı. ~dıs: .... .-

ürüncüsü de ag- zmda oldug-u halde birden silmişler; korkuyorlar, onlar yerlerinden kı- B . _ ta sa , ,~., 
'-" mıldanmağa cesaret edemezler. Eğer bir - enı saga, so h• itJ .,eıı koşmağa başladı ve ayağını yere basmasiyle adım yaklaşacak olursan darbeyi indiririm. türlü silkip atamadı . . ?8 oııu ~ 

Veranda'ya varması bir oldu. Teddi, anası Rı"kkı' • Tilckı' •• ateş etmeden ölmüştu 0 • 
1 

gel ,ır ·! 
ve babası orada kahvaltıda idiler. Fakat Rik- tüm. Rikki - Tikki - Çik.: 

1 
~ 

_ Şu yumurtalarına bir bak, dedi, duva- gaı'na. Gel, benı'mle döğU§ · _A ki ~ Tikki hiç birinin bir şey yemediğini ~crr. 
d nn dibindeki kavun ocaklarına git de bir .1.alacag-mı zannetmı.·~o. rııtııiJ • ...:,eı. fP~ gör ü. Taş kesilmiş gibi sakindiler ve yüz- b k 6 ı •·· ,.. ... 

leri bembeyazdı. Nagaina, Teddi'nin sandal· a Büyük yıla.~ başını yarım çevirerek bak- Nagaina, Teddi'yı old urt• d•? 
yası altında hasıra çöreklenmişti. ().. tr. Yumurtalardan birisi Veranda'da idi. bettiğini anlamıştı. yurııda dıst" _ ~ 
rada çocuğun çıplak bacağına yetişebilecek _Ah, dedi, onu bana ver! sansarın pençeleri ar~s~ eretc=.fl!J 11""',1 
bir mesafedeydi ve hafif sesle bir zafer şar- Rikki - Tikki, iki pençesini yumurtanın Dişi yılan, başını ındıt f11U~ fi' 
kısı mırıldanıyordu. iki yanına koydu. Gözleri kıpkırmızı ol- - Yumurtamı, son yıı bir 

Bir fısıltı ile şöyle diyordu: muştu. Rikki • Tikki, dedi, ver de il' ,! 
- Nag'ı öldüren iri adamın oğlu; istifil"İ _Bir yılan yumurtasının fiatı nedir? memek üzere gideyim. bir d~ ... ıi ·~~ 

bozma. Daha hazır değilim. Biraz bekle. Genç bir kobranın? Bir genç kıral kobranın? - Evet, gidecek ~.e çöP ~:"u tY' 
Üçünüz de sakin durun. Kımıldansanız da Kavun ocağındaki öteki yavrulan karınca. dönmiyeceksin. ÇünkU. oô'ıc 
vuracağım; kımıldanmasanız da vuracağım. lar yiyor. Nag'm yanına gidecek5~.: ı1'e 
Ey, Nag'ı öldüren budalalar! Nag aina, lier şeyi unutarak bir tek yu- döğiiş ! İri adam, silahını 0 

Teddi'nin gözü babasına dikilmişti. B~ murtanın batın için büsbütün beri yana ğüş! 
bası yavaş bir sesle: döndü. Bunun üzerine iri adamın koca elleriy. 
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Tarihdeki garib 
xxxı 

vakalar 

Yazan: Jlu PC~JIMgRICH 

1900 aeneainde Çinde suhur eden 1 
brgapbkların mllhim bir aebebi de 
halk arasında misyonerlere kartı beli• 
ren hoınudsuzlukdu. Zanaat ve m~bab
betten bapa vazifeleri otmıyan mıayo
nerlere kallı dUfl!S&nc& tavır alabilecek 
alçak tnaanlar bulunduğunu duyunca 
lıu inanlar Çin slbi uzak bir yerde de 
olsalar Avrupadaki dindar hıriatiyan • 
lu dehfetle Urpereceklerdir. Fakat 
muhabbet dininin mtıme•illeri ile e• 
iri ve yükeek bir 1rilltUriln çocukları .. 
usrndaki mUnaaebet çok acaip bir çeh· 
re göatermektedir. Bu meyanda mes • 
heb ihtiliflarının burada da aona erme
diğini, her mezhebin kendisini en do~· 
ru ve Allaha en çobuk götüren yol dı
ye prezante ettiğini ve diğerlerinin sın• 
dıkbk olduğu iddiasından geri kalma· 
dığrnı sikredebiliris. 

Bu miıyonerlerin Çinde çocuklarla 
metıul olan, kUçUk çlnlileri imana ge
tirmeğe uğraşan ve "Oeuvre de la Sa
inte-Enfance'' adını taşıyan bir tetki
litları vardır ve her aene çinli çocukla 
rına yardım ve bunları vaftiz için mil· 
yontar aarfedilir. Bu mUessesenin çıkar
dığı nevsalin haziran 1897 nüshasında 
ıunlar yazılıdır: 

''1884 aenesindenberi 20552 tane ço
cuğu ölürken vafti.ı etmek frnatına na
il olduk. Bunlardan 3558 taneal bu ae• 
ne içinde vaftiz edildL BUtUn bu kil· 
çük melekler, yukarda, g6k yüzünde 
lman•ı• Çin'in bidayeti için ujrapıı• 
yacaklar mı?" 

Aynı nUıhada 1893 aeneainde YUn
nan eyaletlnl kaarp kavuran kıtlık fell· 
ketlnden babaedillyor. Bu dindar tet
ldlttm mukaddea mfqonerJeri pnJan 
yuıyorlar: "'Jlbkadc!erat bldm ıneul· 
1nlsl pek bllaltleftlrdl, ,ani bhnaye111I• 
altmda bulunan eocaJdanD mUhlm bir 
~..,m Allah yubnJlo kendi yanma 
aldı. Bir bıriatiyaD ınemlekednde fev• 
blld• lalbla ftrid blr bldlte olan bu 
~d/tn• ili• ta llnıl•lilt. .,. put,,.. 
ftftll~ tllyırındı bir aeıe ve bit te•I • 
li imilidir." 

Aynı mecmuanın 21 inci .. yııaıdı 
ısJ inci uyfada tul\lar var: "Pekiq'· 
t!eki mukaddea bakire yuvaaını slyaret 
ediniz. Pek mUtevui bir kapın vardır, 
fakat bura11 bu aene birçok yavruları 
cennete götilren bir kapı olmuttur. Yı· 
rım dolar mukabilinde ve bakılmak n
ıere buraya bırakılan 873 ç~ukta~ 
l#J tanesi, mukaddes su ile vaf tız e~ı· 
lip hayatı yeniden dolduktan .sonra 

aımaıletdit. 
Dl~er bir ketl•fn aynı mecmuada çı

kan bir raporundan: 
.. Bbe teallm edilen blr attt çoc.a\Su 

ıyda bet franga mal oluyor. Bu aevıill 
•re ktlC<Uk ruhların biıl mllmkün oldu· 
'111 kadır ç.ıbuk terkederek clk yilriln41 
uemaları için Allaha dua ediyorum. 
Maam<tfih buna ratmen ölmiyecek 
olurlarsa onları besleyip terbiye ede • 

ceğimiz pek tabiidir." . 
Görüyonunu• ya. melaike yeti,•ır· 

inek de ıannecHldiii cibi pek kolay V'! 

masrafaız deliL 
Bu t•tkilita mtnaup mUeaaeseler • 

'den biri aldıfr neticeden iftihar duy• 

Çev1nnı S. "ALI 

malıdır, çüııkU bllrdmak ve buna mu • 
bbll bıriatlyan olarak yetittirilmek 
için fakir halk tarafından kendisine 
teallm edilen 12000 çln1l çocuktan an • 
cak 125 taneai birinci yqlarını bitire • 

bilmitlerdir. 
Peakopo• Querry bu "Oeuvre" tef• 

killtr misyonerlerini, her aene gök yU· 
.rUne vaftis edibnit 40 binden fazla ma
aum ruh ıönderdilderi için tebrik et• 
mittir. Buna ratmen misyonerlerin çin· 
lileri bıriatiyanbfm mUkemmelllğine 
ve tefkatine lnandrramamaları hayrete 
pyandır. B&yle anlayıfau bir halka 
aarfedilen emek •e yapılan masraf ha • 
vaya gitmiı demektir değil mi 1 

Sonu vır 

Kültür tayinleri 
Lise \'e Orta Muallim mektehleri 

muallimlcari arasında yapılan 
nakiller 

İstanbul mu.allimlerin.den Arif Düz· 
ceye, Turıud Krrklareline, O.man Kırk· 
lareline MUıntu Geliboluya. Fahreddin 
Edimeye, Muhar Ankaraya, Orb~n A.f
yona, Belkiı Bahkesire, Şerif Ealr11ehı· 
re, Muhiddin Bartına. Hakime Adana
ya. Rıfat Erzuruma, Vefadan İhsan Yoz· 
gada, Gui oamanpapdaıı Kemal Ordu-

ya. 
Ankara muaJUmJerinden Bekir Sıt· 

la laldlipe, Melih Eakiıehire, Ahter tz. 
mire, Avni Abaraya, Kini Yozgada, 
Mitbat Şakir Konya.ya, Anjel Adanaya, 

:&dibe Balıknirer· 
Çatalcadan Sallhaddin Bigaya, Si-

vaatan Kadri llerzüona. Tekirdaldan 
Kevser Bip)'I. Yosıaddan S&Wıadc!ln 
Menifona. Buradan Halline Berıama
P. Silifkedee Nad Burdua.. Nazilliden 
Seyid Odemite. Tanuatan NadJe Ak· 
aaraya, Adanadan Ejder Menine. Aıı
talyadan Salih ve Ellzizden Am Tır
au... Akaaraydan Silreyya Antalyaya, 
Çanakk.wleden Faik Zonguldaia, Elbiı
tandan Ziya Antebc, Adanadan Abdul· 
lall Tarsuaa, Nilıllclea Niyul lliliaa. 
tamirden Behice ve Naıclllidaa Saim ve 
Zekeriya Akbbara. Adanadan Kemal 
Omer Ell.ıi.ıe, Malatyadan Kemal 
ceddin Elbistan&. lmür erkek muallim 
mektebi mUdUrü Refet Haydarpqaya, 

T L-ondan Abdullah Karsa, Riseden rau. . 
Mahmud Hopaya. Trabzondan Hü•eyın 
ve Şevket Giresona. Erzurumdan Zakir 

B burdı Samsondan Refik Karsa. 
ay ' h' d 

Kantan Nejad Erıuruma, Eskite ." en 
Vrhbi Konyıya, Afyondan tzzetttn Is· 
partaya. Ber~amadan Nahid Ayvalı~•. 
YozJaddıtn Akif Siva ... Malatyadan 
Münir Yılma• Adan•ya, Sıımaondan 
Tahir Bunaya. Uşaktan Ati Ulvi Bcrga
maya. Kayseridcn Fak1lıa Konyava, 
Samaonihın Slıleyman Maltavava, Or
dudı.n Sakir Honava. Ber~amıııdan Hil· 
mi Gelibolu,,., Malatyı•1an Muamm'"r 
Flbistana KOtahyadan Abdullah Uşaka, 
~ııım•nn~ .. n Navrive, f't.,veve. K .. vserl
drn Fuad Ni~fteve, Meni.,~cn V•"'•-i 
Oaırıaniveve. Gaz:•.,trf>t,.n Zekerivı Af- ı 
vonıt. F,1bir.d,.., ~"1ih ~'tli~e. ~:,.,..a.n 

s tkı Orduvı. Vandan Kemaleddin Sıir-

Ut US 

Fransada 
Grev geırltliyor 

(Bıp ı. inci aylada.) 
Bundan aonra lfçi kendilerine ka· 

tılmıf oları it b&fılarındlll mürekkeb 
bir idare komiteal te,kil ederek maki
neleri tıletmeğe bqlamıtlardll'. 

Tpolanblar başladı 
Paria, 17 (A.A.) - B. Blum. B. Şo

tan ve B. Salenaronun. Lil dokuma en• 
düstrial patronlarının B. Thirin'in re
isliğindeki delegasyonu ve amelelerin 
B. Dumutin'in 1>atkanlıfmdıki dele· 
gasyonu ile yapmak istedikleri ıörUt
meler, dUn aaat 17 de iç bakanlıkta 
baıtamııtır. 

Gece gazetecilere beyanatta bulu· 
nan B. Salengro, ,ayle demi,tir: 

"- Heyetleri ayrı ayrı kabul ettik. 
CorUıme, bitmittir. Delegeler, bizden 
yeni vaziyetlerinin tayini çin ayrıca 
otplantı yapmalarını iatemi,terdir. Oc
retler meseleainde tam bir ınla,.m mev· 
cud olduğu görUlmiiftUr.,, 

Fabrikatorlann evlerinde silih 
deposu bulundu 

Lil, 17 (A.A.) - Sorsu hikimi La • 
balette, Vrau ve ortaktan mUeueaeai 
miıdürleri Jan ve Mitel Teri birader· 
terle B. Pot Bemardın evlerinde yap
mıt olduğu bir arqtırma aıraamda bir 
ailih ve mühimmat deposu meydana 
çıkamuftır. Bu müessese direktörleri, 
c!Un iıçl delegaayonunu tehdid etmit
ler ve hatti içlerinden biri havaya bir 
el allah atmıttı. Bundan batlı:a depoda 
m"'çhul dört kiti 1rlSriilmO• ve bunlar· 
dan birial, amele ile bir ka•P çıktıtı 
takd1rde fedalce it görmek için ıelmlf 
olautunu itiraf etmittlr. 

Silahlar, hemen Jrultanmal• hazır 
bir surette malalarııa o.erinde bulunu· 
yordu. 

Bu direlrtlSrlerfn mnelenin hlcumun· 
d•n korkmuı olduklan nnnedllmekte
dir. 

Uç kiti aerbeat bırakrlmıttll'• • 
Tahkikat. denm ediyor. 

8. alentp"Onan beyanatı 
Pariı, 17 (,\.A.) - tç bakan1, Lil 

dokuma uallflDUlriı hakkında ınatbu
ata yaptılı ..,...._ bqlıca sorlufuıa 
tkretlerin artınlmau mnelellııde ol· 
dufunu bildirmlftir. 

ftçi delepleri. bayat pahahhfına 

dayanarak ücretlerinin ylbde 20 den yUz• 
de 40 a kadar artırılnuıımı lıtiyorlır
dr. Deteıeler. tlmdiden tatbik edilmek 
prtiyle bu iateklerini yUade 10 indir· 
mitlerdir. 

Patronlar, prensip itibariyle ücret
lerin artrrılm .. rnı muhalif olmamakla 
beraber. hayat pahAh1ıl7rnrn katf unsur
larını bllmeven ıöt\trU bir artırmayı 
reddetmektedirler. 

.......................... ._-=~ 
de, Edimeden Necmeddin Edremide, 
Malatyadan Belki• Adanaya, Ödemitten 
Jt1zım ve J(ütahyadan Remzi NazHliyt>, 
Eakitehirden RaUe latanbula, Sivastan 
Sıdıka ıc.yaeriye, Edimeden Halıl ve 
Konyadan Fe•ziye Ankaraya, Yo gad· 
dan z,.ki JCırphire, Karatın Ahmed Ri
seve. Diyabelrirı'f'ft Arıf Hılmıet Mara
f&, Malatyıdan Haaan 1'11ran Menine, 

(Sonu var) 

SAYFA 5 

Sporcularımız Sovyet Rusyada 
(Bap 1. inci ayl•dı) 

Dinamo takımı ile bir maç yapacaktır. 
Havanın fena olmuı maçın yapılmuı
na mani olmıyacaktır. 

20/9 tarihinde Leninırad to•esi Ü· 

zerinde 100 kilometrelik bir biaildet 
Y&rlfı yapılacaktır. Bu yarıp Moako· 
vadan iki takım ittirak edecektir. 

Aynı glln, kUltUr •e iıtlrabat par· 
kında türk ve Moakova iakrim ve cU· 
rcı takımları kartılapcaklardır. 

Türk ve Molkova takımları arum
daki mUaabakalar tUrk futbol takımı 

ile Moskovanm m kuvvetli ulrımların· ı 
dan biri arasında yapılacak ikinci bir 

· maç ile nihayet bulacak ve tilrk heyeti 

22/9 tarihinae Leninarad'a hareket c· 

decek, oracta da futbol, blaiklet. aUreı 
ve lakrim aıU.babları yapılacaktır. 

24/9 taribinde Krıenaya Zarla vı 
Dinamo ta'lqaWıranm bir muhtelid ı... 
ninarad'da terk futbolcuları ile blı 
maç yıpacalııludır. 

Bwıdua IODraki maç S0/9 eari1ı11M1e 
Kief'te yapdacak ve onda titrlr h *>lt 
cularına _,. Dinamo takımı OJDI~· 
caktır. 

Keıa Klef'te de cUret. blaikJet Yf 
lakrim müaabakalırı yapılacaktır. 

Tifilı veya Odeaa'da da - .,.. 
kar9ılapna yapılmaaı dllfilnUlmektecll" 

ltalya, Avusturya ve Macaristan 
dış bakanlarının Viyanada yapa

cakları toplan tının mahiyeti 
(B•ıı 1. inci say/ada) 

iildir. Muhtelif yanlıf tahminler kar· 
fıaında ıunu teyid edebiUris ki, Avu .. 
turya - Almanya anlqma11 ve talya -
Almanya doatlulu ile tımamlınaıı f. 
talyı • Avuaturya. Macariatan aıyual 
birliği bir blok delildir •e biç bir mu· 
halefet temayWU yoktur. ' 

Viyana konferanım1n pyell Uç 
devletin millr ve beynelmilel menf• 
atlerinl mUdafudır. Bu menfutlerin 
mutlakı kUçUk antant menfutlerine 
aykırı olmaaı Jasım gelmes, elverir ki 1 
bu antıntın menfaatleri mllletleraraaı 
muvazene ve adalet hududlan içinde 

kalsın. Hiç tüpheaiz küçük nallfdmua 
ana hatları ve ltalya • Avuatu..,a vı 

lılacariatan ile oları mllııucbetled bak• 

kında mUNlsapya clripıek mnafıli 
obnu. YalDIS ıunu kaydedelim M. ~ 
çük anlqma birlill Tuna havsaunda 
ilk blok tetekkWU idi ve hedefi 111ual 

'" del llhlda Avuaturya '" Macarl.: 
tanı ltalyaa aleyhtan bir tem11tlllı, 
emıekti. Bundan dolayı. Avuıturya vı 

Mıcariıtanna mUtterek aıyaaal hare
ketleri herhalde kUçllk anl&f1Dlllm vt 
doatlarmm 4Upıanca alatemlerlnln blı 
neticeal '" tıu itibarla da tam ....... 

ltalya, Milletler Cemiyeti toplan
tılarına iftirak etmiyecek 

(Ba,, 1. mel ıaylıdı) 
etmiyecelderinl taJin etmek muhtelli 
deleıuyonlann aallhiyetlerini tetkike 
memur Jsıomlteye liddir. 

Bazı aol cenala ..tıfWerl, Cenene'• 
de bir babet ddepayonunun bulunmaaı· 
nın 1talya'yı bqler konferansına ittirak 
buıuaunda daha anııl""lk iater davran· 
mal• aevkcclccetl fltlacellnde bulula· 
matkadır. 

Bu ımhftllere ıöre İtalya, flmdild 
itiıtfıril •uiyttte kaldrp takdirct. dl. 
ter clnletlerin habeı mnefeslnln tuft. 
yeeine muhalefet etmeleriftdea -kork

maktadır. Halbuki kendiai, bu mesele
nin milletleraraaı aahada taafiye olun· 

maaını arzu etmektedir. ÇUnlrii Habe· 
ıiatan'daki hakimiyetini benU.ı tamamly
le kurmuı değildir. 

Roma, 17 (A.A.) - Siyuet adamla· 
rı, milletler cemiyeti aaambleainde bir ha· 
bcı heyetinin uzır buJunmaauun ltaı
ya'yı uambteye ıirmekten ıerl bıraka
caiını bildirmekte mUtteHkdirler. 

SaWıiyetli bir kıynaktan bildlrildi
tine ıöre B. Avmol'ün Roma yolculu
fundan aonra İtalya bllkUmeti, Cenev· 
re'de fail bir aurette it birliii yapmak 
için biç bir teahhUdde bulunmamııtır. 

Şu halde ltalya'nrn verecefi karar ,aon 
dakikaya kadar hal ve prtlara ballı ka
lacaktır. 

Habeı ...ııhularmm ..W.~ 
meleri llUI...._ addllmele bile aadece .,.. 
heyetin Celılıne'7e ıönderilmnl byft
Jed, ltal199 it lllrllilal ıeri bıralrac:alı:· 
tar. Çtınktl fatiat bWdlmetl, kendl mı&e 
ralıbulannıa Kecqlnin murabbaalan ı. 
le Urııta...,acaklanndan emin olma• 
dıkça hc1ct &1A4umck likrincle '1eiU· ... 

Tanca, 17 .LA.) - Tetna'dald 
fnnm koalllln B. Sene, 1apan,.a ıra. 
11 kumandw ceneral Acıu'a bir nota 
Yererek ı..- tebaaundan B. Acul· 
lard'm idamı dolayıaiyle tumlnat •• 
tarslye, iattllliftir. Franm ve iafUIYOl 
Patlan araU9daki hudud, bu ta1eb ,arın 
elan evvel kabul ve tatmin edilmedili 
takdirde Jrapatdacaktır. ............................................. ~·· 

Arkadqımı.ı Yqar Nabi, Bal· 
kan memleketlerinde yaptrtı •)'I· 
batln intibalarını cUael bir elit ba· 
tinde neıretmlttlr. Balkanlarda ya
pyan tUrlderiD bayatını anlatan ve 
&ÖÇ meaeltslni tahlil eden bu 260 
uyfalık aer ı Ura fiatla utılmak
tadır. 

Her kitapçıda bulunur. ........................................................ 

duy""' uzuvlannın delaleti olmaksızın, sezer- rette izah eden kelimeler dciildir. Onlar bak- sahih aurett · _ __. __ · •f _..J __ O 
Te

frika: No. 48 .. - k h8 c ve m~ı ınccyc tan cam- n-
lcr. Zaman ve mekan içindeki az çok u?' . • maz ve aramazlar. Bilirler. Hisleri ve düıüncc- görü vcraiaine mazhar ctlnuyan birçok kifiler, 

ntL11'..1'ıliYE tNS. d 'selerin vukuunu da anlarlar. Bu hassa ıstı.an~- leri okumanın hem ilmi, eatetik ve dini ilham hayatlannda, bir veya birkaç kere, böyle bir te-
l ~ltll idir. Ancak eayıaı az bir takım ki~lerde :-~ldekı- ve hem de telepati hadiseleriyle karabeti buldu· lepati teali8İ tecrübeai görmutlerdir. 

Yıun: Dr. ALEXlS CARREL pf eder. Fakat birçok insanlarda iptidai te1U ğu tahmin edilir. Birçok vakalarda, bir insanla lıte böylece, c:Lt aJem hakkındaki biltrimize, 
Türkçey• çeviren: NASUHi BAYDAR vardır. Gayret 18rfolunmaksızm ve ani aurette diğeri araımda, olum veya büyük tehlike anm· duyıu uzuvlannuzm delaletine muhtaç olmadan 

faaliyete geçer. Ona malik olanlarca pek ta- dı\ bir irtibat haaıl olur. Ölen veya kazaya uğ- eritebiliriz. Oüıüncenia 1Jir insandan dijer bir 

di 
· bil a

0
··runur. Bazı -yler haklunda onlara, duy.- nyan, - kaza ölümü intaç etmeae dahi • bir in-- L_t .. ~ ---L ___ r_1 __ .ı_ bu 1 

Ön 
.... . ·ıe tel-tinin mevcu ·yeti mu V • ., -r- d -- ,.. w ~ ~n. ıuret e ın· aoru "'r- ... b' .11.tadır ( ı ) e gu hisleri vuıtasiyle elde ettiklerinden. eınnı- oıtunu her vakitki haliyle görünür. Ekseriya, tikel ettiği muhakkaktır. Yeni metantti•ik ilmi 

h_.ı • derhal temin ettiKl ır mu . . --L.- d c:ıele- bu h0 di la '-' · · -L-- ,... T" coenın ... b. . düıüncelenm, yetli bir bilgi temin eder. Bir.,...-·· u~u!' manzaranm ta ı o n a.ımae eeaını ~ • ne aid olan bu hldiaeleri olduktan gibi umıl et 
Öngörülüler, bafb 11 m•nın rini gormek, onları ·n çehresimn ifadesuu ~ maz. Bazım da konu,ur ve ölüm haberini verir. mek aerektir. Bunlar hakikate yakmdırlar. lrı· 

1 O
" 

611 
il• tılıpıtinin ınncudiye.~,. dı- lil etmek kadar k ychr. Fakat aonnek ve hı• Pek nadir olarak da öngörülü, uzak bir meaa • •nm iyi tanmmıyan bir tarafmı ifade ve bel· 

, ( ) ~ bidiMlttı Jıarıı oldıılu 111'1, bıolo- _:ee::bn:::ek:;•:...:.on::la=nn::....:f~u:.:u;:.ru:.:n::d=k.:..ı .:.:hA:;.di:;;;...ee_vı_· _ka_tl_au_-_f_ed_en_,;;;.Ri>_' rd_ü.:.:.ği.ı_' _h_ir_a_d_am_ı._bi_·_r.;.te..;;Y;...İ;..' _bi_r_aa_h_n_e;..yı_· ki de bazı kimaelerin malik olduklan harikul&• 
ger metapııflk d 't · z olunmıktıdıt. de zihin benaklığııu iAh etmektedirler. Hem 
jiciletle bıkimlıt tınlın ·~ ı 'm., Zitıt o bldi- mlıler ve profesyonel medyoqılırın tec becilerin mi menfaatlere hizmet eden mBesnse olarak tını- zekuı disipline olmut ve hem de telepatik iati· 
B ·1 · l İti bıı bıll tıkblh 0 un• • ı-•törllJ Dm!en ıstıf•de ettıkleti cel•let ki/ayet- lan milletlerarası metıpsiıilr enstitlJslJ de ınılil•lc· 

1 gın er 
/ 

aJı~ııı samın telcerrar etlffZ• ··- d dada malik bulunmuı bir kim••nı'n ao .. nlfünde 
aelet g11ricidit it• ::. sı'zdrı. K•n ısi bu• mil••hed• ve tec1Qb11l•t • •i lcffl/ı blJylJlı liziyoloı·ici Ricbet ile Lyon IJniveı- - • 

s ' 
1 

--al•l•tiain yılınlırının v• " ,. kimbilir naaıl bir nüfuz olurdu 1 Maddi l1em ler Oal•t /aao a11n •- ' buluamu•t • Bu k tıbt• dı. bışiılıtıoıa mlitılaı- sitesı hetimlilı prole ltlJ Doktor }os.pb Teiuiet· 
· · · amBIDdlJtlet. "ler mem- 7 l JI t uz' en·-..ı_ hu .. L-u"mu" zu·· ~- ettı·-n --1-4 , --L-L. 

bulyıılı11nın Htlesl ıçını ı 
1 

Jcl berı· Jırııu değil undı edinmiş o/dala oılgılerı lv ID• nin Maır.ti ıltınd• kurulmuftU. Ba enstitanan nue 1UD -- ·~ ı;aaa ~ 
lelrttt• .,. bet çıid• ihbar °'."~~ 0 ::,ıe' ise de, ınıftıt. llt1tapsiJilı, psihloıı ve /ıuyoloııden ıy11 ıdare Jıomıte i ızisı ırısıadı Pırıs Dnıver&iteıi be- kak ki, basit bir fCY dejlidir. Biz onua, ,.buz 
bet ilim oıuırdıa bıfım çnı~m:. '~·alır iaaıua d•fıldır. Fıbt Jmıbıtlı olmı,.a manzarası ıyi bı· kimlıl: mel:Hbi prol• lrleriaden bm ve bırçok dı mektebl~rde inkitafma çah9makta oldufumuz 
müıahede bi•• ıösteı~k ed~t 1 • "e ki; etmekte- linmemdte olmasından ilerı gelmettedit. Bununla hel:im .,•tdıt. Bu komıtenin reisi Cbırlts Ricbet tek teklini bilmekte~. Fakat bu tekiL hakikati 
ıuıdfr, lılcat normıl bıt laılıyetını t 1 .

1 
berıber, 0 tetlcilıde, mütevazı bır ıauvı/lıtiyetle, bır metapsifilc lıitıbı telıl etmiıtır. Enstitü DNtap- kavnyabilmek, muhakeme etmek, irade. clik

dir. Bu JıitMbın mlielli/i, henllz t~b tal_~besı ~ e: ilmi uullerıa tıtbibnı tefffbliı olu1J11Juftur. Tbe sifik dergisin/ çıhrmılctıdıt. insan psikolojisinin kat, entüiayon ve belki ele insana benzerlerini 
bunların tt1tlcilıine bışlımıı ve psılıololıY•· fi 1 s--'et• lor p.-bıcal R•uatclı, 1111 tıtıbınde, bu ıubt&l Bitlefik D11vletlerde lennl lıurumlırın ve muhitini anlamak imkanını veren Bn'6ril• 

l 
·b · nlıtlı dı ılllıılın- _., ı -ı- 1 ı --L b 

Ye patolojiye kır~ı oldu u 11 1 0 • • t~tlıilc lıt-1ını Loadta'd•, Cımbti4p llliv•tııtesl ılılW •iM e dıllııtinı lıJç de hadin• çdmem/f l~ de Duh den miireklceb harikullde haPanm anCölU' ar 
mıştır. Bunların bızı ıörtJnOşle~ım lımıftlr ki psl- proledtfJ H.ary Sıdpiclı'ıo t•ıali ıad• kurul• Univetaty 6ag6ri ballında dolctot Rhine'ia reiı aorünuıudür. 
bulmuıtut. Usun .,mandın betı an k nJu•tu. Fransa hükUmetı tırılından 1919 dı, umu· liğınd~ bazı ar•Jt1tm•l•rı bıılamıftıt. • 

1 Jcu/lınılan te • T 
fİk ıraştıımılat mütehassıs arınca 

(Sonu ,•ar) 



SAYFA 6 -
.t~mJak ve Eytam Bankasından : 

Satılık ev 
1emetpaşa mahallesinde uzun yol, T ' • '·ta kain ve müte-

~it Miralay Bay Osman Nuri'den mün· • 34 kapı ı r,ıl ı 
Jvler, ihale bedelinin sekizde biri pe~in, ı .... i<isi % 9. ' 2 fai1.e 
tlbi. altışar aylık yedi taksitte ödenmek üzere açık artırma ile satı
lacaktır. 

Bina bir çatı altında iki müstakil kıı;ımdan müteşekkil ve her 
lrnmı birer bodrum ile iki esas kattan ibarettir. Bodrum katlarda 
odunluk ve kömürlük birinci katlarda ikişer oda, birer mutbah, 
birer banyo ve birer hela, ikinci katlarda ikişer oda ve birer salon 
JDCYCUttur. 

İhalesi 21.9.936 pazartesi gün~ ~aat onl?irde Banka~ız~~ ya.pıl~
caktır. Artırmaya iştirak etmek ıstıyenlerın 1.125.- Bınyuz yınnı
bef lira depozito parasını müzayededen evvel veznemize yatırma
ları veya bu nisbette Bankamızca şayanı kabul bir teminat göster
meleri lazımdır. Depozitodan birinci taksit tevkif edilerek bakiye
si sahibine iade edilecekti!'. 

Fazla maIUmat almak istiyenlerin bankamız muamelat müdürlil-
ğüne müracaat etmesi. (727) 2-4166 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN 

Cin&i 

Sığır eti 
Xuzu eti 
Koyun eti 

Mikdarı 
kit o 

98725 
14353 

5000 

Tahmir. bedeli 
Lira Kr. 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

37358 70 

Muvakkat 
teminatı 
Lir Kr. 

2801 90 

Yukarıda cins ve miktarlar rile tahmin edilen bedelleri ve mu
•a1dcat teminatı yazılı olan Uç kalem yiyecek 29 • eyl\ıl • 936 tari
tline rastlıyan slaı günü saat 11 de xapal ızarf usuliyle alınacaktır. 
Şartnamesi 187 kuruş mukabilinde komisyondan her gün verilir. 
lstektilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi kapa
k uafı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasrmpac;ada bu-
lwtaa komisyon başkanlığına vermeleri. (1140} 2-4315 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
Tahmin edilen bedeli "19250" lira olan ''25000" kilo sade yağı 

29 • eylül - 936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de kapalı zarf 
11s.uliyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı ''1443" lira "75" kuruş olup şartnamesi ko
misyondan her gün parasız verilir. 

bteklilcrin, 2490 sayılı kanund:ı yazılı vesikalarla teklifi havi 
liapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline ka,,far Kasımpa-
ı,ada bulunan komsiyon başkanlığına vermeleri. (1141) 2--4314 

Şehir Bahçesi Sinemasında 
Bu aktam saat 9.15 de 

NINON 
Jean Kiepura 

Başkanlığından : 
Eonguldak Halle Partisi binasının Kalörifer tesiaatr yaptırıla

lll:tll'. Tesisatı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak üzero 
lrinanın planlarını ve bu husustaki şartnameyi parti başkanlığından 
•temeleri ve tekliflerini 25 eylQl 936 akşamına kadar partiye gön-
•ımeıeri ilan olunur. (842) 2-4262 

Türkiye Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğündeıı! 
20.9.936 günü saat 14 de aleni müzavede suretivle k~rava 

erilecek olan Lozan Palas Oteli ile Burla biraderlerin işgLı1 er 
tiği bina İ<;ın, taliblilerin 1250.- liralık muvakkat teminat ak· 
!esİ ile müracaat etmeleri ilan olunur. -4387 

M. M. V. den: 
1 - Bu sene Ankaraya nakli mukarrer olan Harbiye oliulu 1n

Silizce, Fransızca, Almanca öğretmenliklerine yüksek okullardı 
lğretmenlik yapmak salahiyetini ve vesaikini ve bilgilerini taşıyan 
il' İngilizce bir Almanca. üç Franstzca ö~retmeni alınacaktır. 

2 - Bu öğretmenlik!erin ücreti ders saatr başına 4 ila S tiradrr. 
3 - Ehliyeti haiz olan isteklilerin diploma ve bonservil ve nu

lus kağıdı; askerlik vesikası: üçer fotoğrafı ve bulundukları me
•uriyetleri gösterir hal tercümesi; ve bir istida ile Ankara da M. 
1111. V. ne lstanbulda Pangaltıda Harbiye ..>kulu K. müracaatları ve 
arih adres yazmaları lazımdır. Miiracaatlar en geç 20 eyliil 936 ya 
ladar vapılmalrdır. (561) 2-3882 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 

1LAN 

l - Temizlik hayvanatı için alınacak 70000 kilo arpa ile 65000 
ii1o samanın eksiltmesi on gün uzatılmı§tır, 

2 - Muhammen bedeli (2750) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (206) liradır. 
4 - Şartr.:.mesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

&c ve isteklilerin de 25 eylül 936 cuma günü saat on buçukta Beledi-'e CGcümenine müracaatlara (910) 2-4357 

IL"N 
t - Yenişehir pazar mahallesinde yaprlacak yer altı helilerı 

le bekçi kuliil--~si iqi 15 giın müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Z - Bedeli h i ( 7655 ,66) liradır. 
;i - Muvakkat teminatı (575) liradır. 

4 - Şartname ve keşifnam"sini görmek Istiyenler her gün ten 
,. • ; direktörlüğüne ve isteklilerintle 25 eylül 936 cuma günU saat 

•c; ıkta belediye t.ncümenine müracaatları (819) 2-4231 

1 

ULU~ 

11 D. D. YOIJ..ARJ VE UMANLARI UMUr:-m 
MODORLOCO S. A. KOMiSYONU 11.ANÜRI: 1 

iLAN 

Taı>u Kadastro Umnnıi 
1 

l\'lüdürlüğ~~·il' 
Muhammen bedeli (1579,88) bin beş yüz yetmiş dokuz lira sek

sen sekiz kuruş olan muhtelif zımpara taşları 26-10-1936 pazartesi 
günü saat 15-30 da kapalı zarf usulü ite Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Trakya heyetleri için 3 adet Sanğe Take~rn~~r~p 
gradlı Verniyeli. Minkalenin 21-9-936 paıartesı gu~ dt f!1ll' 
lesi yapılacaktır. İstiyenlerin mezkfır günde saat (8(16) 
le birlikte Levazım Müdürlüğüne müracaatları. 

Bu işe girmek isti yenlerin (118,49) yü.ı on sekiz lira kırk do· 
kuz kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında inti-
1ı3r etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklifleri
ni aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu . 
Genel Merkezı'!-.. 

k apar . il 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Ankara Çocuk Sarayı caddesinde yaptırılaca f u•"I~ 
kapalı havuz ve garaj binaları inşaatı kapalı ta;e 1 bi 
meye konmuştur. Keşif bedeli 204550 liradır. ha ruıoıı 
936 perşembe günü saat 15 de Çocuk Esiı _.eme l{u 

(854) 2-4282 
İLAN 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton suni porrıant çımen
tosu 1-10-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

kezinde yapılacaktır. t~ 
Eksiltme şaı-tnamesi, mukavelename, fenni şar.f et 

sıhi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve keşık ~ 
0 va eden münakasa dosyası 30 lira mukabiJinde çocu 2~1 Bu işe girmek istiyenlerin 2227 lira 50 kuruşluk muvakkat temi

nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 - 5 - 936 
G. 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

rumu muhasebesinden verilmektedir. N 
LOZAN PALAS OTELiNDE 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (890) 2-4366 

İLAN 

. • ıaJılİ~ 
-· İcar müddetinin bitmesi dolay~siyle ?.te;~ııtıı~r de~ 
gınden eşyasını muhafaza etmek iızere buJ'.uk. b ·ritıCİ f':" .... 
vardır. Böyle bir deposu olanların bu ayın yırm.~ b~ iyet 
hına kadar müessesemize müracaatları. Mu~ 

Muhammen bedeli 90000 lira olan 50000 kğ. külçe kalay 27-10· 
1936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 57 50 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 No. 
Ju nushasrnda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesi
ka ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kaaar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 450 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (253) 2-4280 

Kiralık apartıman 

katı 
Yenişehir Selanik caddesin· 

de 3 No. lu apartmanın altı oda
dan ibaret ve her türlü konforil 
haiz orta katı kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 2-4434 

Anl{.ara Selıri İmar 
' 

l\'lüdür1üğünden : 
Mahallesi Sokağı Cinsi Muhammen 

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

,, Tahtakonak Hane SO 13 800 Kadr Halil. 
Yukarda kaydı çıkarılan hane ferin enkazı bir ay müddetle pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Ta-

liplerin her gün !mar Müdürlüğünde komisyona müracaatları ilan olunur. (912) 2-4371 

Marmara Üssü Bahri satınalma ~koıW.syonundan: 
Tahmini 

Bbedeli M. Teminatı Eksiltme Eksiltme 
Cinsi Kilosu Lira ku. Lira ku. Şekli gün ve saati 

Pirinç 50.000 12500 00 937 50 Kapalı zarfla 24-9-936 11 
Sade yağı 25.000 21250 00 1593 75 ., ,, ,, ,, 14 
Kuru üzUm 10.000 1800 00 135 00 Açık eksiltme ,. .. .. 16 
Zeytin tanesi 25.000 6250 00 468 15 Kapalı zarfla 25-9-936 11 
Zeytin yağı • 8.000 4400 00 330 00 Açık eksiltme ,. ,, ,, 16 
Sabun 25.000 8750 00 656 25 Kapalı zarfla ,, ,, •• 14 

Yukarda cinsi ve miktarları yurlı 6 kalem erzakın şartnamelerine göre eksiltmeleri hizalarında 
gösterilen tarihte tzmitte Tersane lta.pısrnda Üssü Bahri Satmalma Komisyonunda yapılacak_tr~. Şart
nameleri komi•yondan ,bedel•i• ahnabilir. İ•teklilerin teklif mektuplarını ve kanuni belgelerını aynı 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (802) 2-4213 

Cinsi 

Ekm'ek 
Zeytinyağı 
Koyun eti 
Sığıreti 
Sadeyağ 
'l'uz 
Pirinç 
Soğan 

Kuru fa&ulya 
Peynir 
Un 
Şeker 
Yumurta 
Cay 
Zeytin 
Kaşer 

Limon 
Makarna 
Şehriye 
Nohut 
İrmik 
Pirinçunu 
Sirke 
Nic:asta 
Bulgur 
Sabun 
Soda 
Çivit 
Süt 
Yoğurt 
Sarımsak 
Patates 
Salça 
Taze kabak 
Havuç 
Domates 
Taze bamya 
Turp 
Lahna 
Pırasa 

lspanatC 
Patlıcan 
Yaprak 
May<1~noz 

Karabiber 
Taze fasulya 
Kereviz 
Kok kömürü 
Odun 

An 

100,000 
4,300 

\6,8ot 
ll,40G 
5,90t 
2,lOt 
8,80t 
7 90t 
4,501 
4,751 
6,000 
9,000 

10,000 
85 

1,2ot 
1,050 

19,300 
2,500 

45G 
1,350 

36' 
18S 

2.200 
120 
600 

2,550 
1,750 
1.750 

.7,100 
Ll,800 

350 
8,000 

750 
4,100 

600 
4,200 

650 
1,000 
4,300 
6,000 
5,500 
7,000 

700 
5,000 
1,050 
2,300 
1,050 

40 
380,000 

Çoğu 

145,000 Kg. 
6,300 ,, 

23,500 ,, 
17,000 ,, 

7,500 ,, 
3,000 ,, 

U,200 ,, 
l0,500 ,, 
5,800 " 

6,300 " 
1:1.500 .. 

12,000 ,, 
ll7 ,000 tane 

125 Kg. 
t,900 •• 
l,800 .. 

25,500 " 
J,600 ,, 

910 ,, 
l,050 " 

575 ,, 
Z75 ,, 

3,100 ,, 
195 ,, 

l,000 " 
3,500 " 
2,600 " 
2,600 " 
ıo.ooo ,, 
16.~00 " 

.C40 .. 
12,500 ,, 
1,100 ,, 
5,700 " 
l,100 ,, 
5,900 ,, 
1,200 ,, 
1,700 ,, 
6,500 .. 

9,000 " 
8,000 " 
0,200 " 
1,030 ,, 

• 6,800 " 

1,600 " 
3,200 " 
2,000 ,, 
60 Ton 

384,000 Kg. 

Fiatı 
Krş. 

9,75 
52 
40 

32,50 
80,00 

9,00 
26.00 

4,00 
14,00 
32,00 
14,00 
26,00 

1,25 
300,00 

30,00 
60.00 

5,00 
25,00 
25,00 
10,00 

22.00 
26,00 
16.00 
20,00 
18.00 
35,00 
12,00 
2,50 
7,00 

12,00 
35,00 
6,00 

20,00 
1,00 
5,00 
3,00 

12,50 
2,00 
1,50 
3,00 
3.00 
5,00 

20,00 
2,50 
5,00 
3,50 
7,00 

4-0,00 L. 
1,25 Krş 

tık 
teminat 

1060 L. 
246 " 
705 ,, 
415 ,, 
450 .. 
20 ,, 

218 " 
31,75' 
61 " 

156 " 
89 ,, 

234 " 
128 " 
28 " 
43 " 
81 " 
95 " 
67 " 
17 ,, 
14 .. 

9 " 
5 .. 

37 .. 

3 " 
13 ,, 
92 ,, 

2 " 
7 " 

52 ., 

148 " 
14 " 
56 " 
16 " 

4 ,, 
4 .. 

13 ,, 
11 .. 

2 " 
7 " 

17 ,, 

16 " 
42 ,, 
15 •• 
13 " 
6 ,, 

8 " 
11 ,, 

195 " 
360 il 

Kırdırmanın 
Tarihi Saati Şekli Gün 
24/9/ 936 14 Kapalı perşembe 
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Edirne Kültür Direktörlüğüden: 
• • 

Orta okulların mayıs 937 sonuna kadar ihtiyaçları olan cins ve mikdarlarr yukarda yazılı yiyeceli ve 
• uştur Eksiltmelere 24 ve 25-9-936 perşembe ve cuma yakacakları 4-9-936 dan itibaren eksıltmeye konulm · t .

1 
• 

günleri saat 14 te İlbaylık konağı Kültür Direktör lüğU dayrasında baş~anacaktır. stekl.ı erın 24?~ .~· 
yılı kanunda yazılı şartlara göre hazırlıklarını yapa rak belli gün~e komısyona gelmelerı ve ıeraıtı oğ• 
renmck üzere de her gün Kültür Direktörlüğüne başvurmaları ılan olunur. (784) 2-4187 

Memur alıl13 
ber 

D " lfünunuıı Jr aru . 10111• 
şubesinden dıp 
sarttır. 

. Tel : 3655 





:;:ı v••' il( 
, 1·' 

•• u J 
TÜRK ANTRASITI 

Anlmrayı l{ömür Pahahlığından l{urtardı 

.Ma.u.;... : yanar, Pitiricidir başka koklarda bu evaaf yoktur. 

Sobada ve Kaloriferde: ısıtıcıdır, duman ve kokusu yoktur, cüruf 

... r:-'·.,,az, külü diğer koklardan çok az ve kalorisi 7200 dür. 

"-; ünlüğünü tecrübe ispat eder. Ge· 

cen 1UCV1>tUI k4UcUl'11UCl1Will liOlLlllUZ. 

n 
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F tA T . 
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(Vagonda teslim: 

{Depoda teslim: 

SATIŞ MERKEZLERi: 

Yenişehir Ali Nazmi apartmanı 
Bomonti Bahçesinde Depo 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Ankara Memurlar kooperatifi 

No. 3 

Yeni açılan: MADEN KÖMÜRÜ iŞLERi T. A. Ş. SATIŞ BÜROSUNDAN Telefon: 1162 

Göriilen r·z f zerine Dev et n~ "ryOl arı hesabına ~t\vrupa: 
g rek ho·ışule ve gere "Se te1 ,..n·~run a tahsile gönderilecel\ 
t~ ebe "cin evvelce ilan e· i e 1 kayıt müddeti 2~ ~ ~= J 

tarihine liadar temdit edilm.::~tiı·. . ' -" .. 
D~vlet Dcm:_._·yolları hesabına 

1 - Türk olm;1k. 
2 - Yaşı on sek'zrlen ltiHik ve yirmi beşten büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

m~ '•ketin her hangi bir tarafında çalrsmağa müsait bulunduğuna 
d~ ·r Devlet Demiryollarmrn (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(tzmir) ve (Adana) dairi sıhhi heyetinden veya Devlet Demiryol· 
larına kabul olunacak memurlarda bulunması laznngelen sıhhi şart
lan aösterir matbu sıhht ranor muhteviyatına uy~un olarak (Tam 
tıer'·ilatlı bir hastaneden) alınmış sıhhat raı>oru ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsab:ıkaya 
fi-mek istiyenler mekteplerinden bir gOna ilişikleri olmadtğına 
dair vesika göstermek. 

5 - Askerlik va:dfesinin Avrupaya tahsi1e gitmesine mani ol· 
,,., .. • :;rna dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmali 
lar"!ldır. 

6 - "alipler 28 • 9 - 9~6 atrihine kadar istida ile İstanbul Mil· 
,.er 1is mektebi MiicFirlüJüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidava bağlanmaa lbrm~len vesaik: 
A) Nı•fus kağıdı veya musaddak blr aureti. 

cer mühendisi yet• :mele Üzere Avrupaya ho!ışu~e - r.~~ .. .,:;:ne 
rilecelc beş talebeye ait müsal)ak:a şartları : 

B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve lise şeha- 1-10-936 perşembe günü : saat 14 - 17 fizik. kiıt'Ya. . 4tl 
detnamesi. 2-10-936 cuma günü : saat 9 - 12 Resmi hattı. pll''~ 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnüh"I va- 2-10-936 cuma günµ: saat 13 _ ı 7 tahlili r_,iyaıiY~1~ rakası ile o tarihten sonra çahstığı yerlerden ve avnr z:ıınıu' 'a ma· T kr-c ,.. 3-10-936 cwnartesi günü: saat 9 - 12 ur ,. · . .,11 halli polis dairesinden birer hüsnü hal varakası alınacaktır.) d Jı 
D) 4 x 6, 5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 10 - İmtihanda aynı derecede not alanlar an 
E) A~r şehadetnamesi. • cih edilir. . J.""" 
F) 3, 4, ve 5 inci maddelerdekı vesaik. 11 - Müsabaka imtihanında kazanan talıpler. ııaJı~ 
H) Babasının adı nedir? Nerede olduğu, sağ ise şimdiki öln-iiş sillerinin neticesinden sonraki mecburi hizmetler~rı'.,,e 

iee ölmeden evvelki meslek ve rnemuriyeti nedir? Ve nerede ç"lıŞ· Demiryollarr idaresinin istiyeceği şekilde teahh 
mı§tır? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek veya memuriyetinden dir. iİ f 
önce daha nerelerde ne ~ibi işlerde ve ne vakitler bulundu? Bunla· 12 - Tahsil plinı: Avrupada idarenin gö~~erc~~~ ... 
rı gösterir birer tercümeihal varakası. bir sene staj ve bu müddet zarfında da lisan oğrec;ırıe~ 

8 - Müsabaka imtihanı tersimi heno"!Se, tahlili riyaziye. tııhli- tayin edeceği Hohşulenin makine şubesinden 8 sı~· 
ti makine, resim hattı, fizik, kimya ve tiirkçerlen olacaktrr. Eu der&- ikmal ve 6 ay zarfında imtihan vererek diploma ~0111,.C 
lerin şümulü mühendis mektebi üçüncü sınıfına kadar olan prog· 13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer l 1~ 
ramlara göredir. Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve .' tifCıJ" 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: terinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden 15 

Devlet Dcmiı·yollan tarafından 
1-10-936 perşembe günü: Saat 9 - 12 Tersimi Henrrese. lazıme alabilirler. jO 

cer lusmında çalıştırılmak Ü7R.re .A.vrupaya teknikum tahsili İÇ 
{!Önderilecek 2otaleheye ait müsabaka şeraiti: 'oiıJ" 

ıo - İmtihanda aynı aereceae nol alanlardan 
11"" ı1': t - -rı;rt; ,..1 ...... t;, 

2 - Ya-:• on ''"n kiidif( ve yirmi t>e-.ten büvük olmamak. 
:J - Sağlık durumu tahsile en"'el olacak derecede olmadığına ve 

mc• ıleketin herhangi bir tarafında çalışmaya müsait bulunduğuna 
d:1ir Devlet Demiryollarınrn (Ankara), (Haydarpaşa), (Eskişehir), 
(f .. mir) ve (Adana) daki aıhhi heyetinden veya Devlet Demiryolla
nna kabul olunacak ml'mttrlarda bulunması lazımgelen sıhhi şart· 
lan r.österir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak (tam 
teş'·ilatlı bir hastaneden ahnmış sıhhat raporu i1e anlaşılmak). 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mektenlerden m\isabakaya 
f1rmek istiyenlcr mekteplerinden bir guna ilişikleri olmadığına 
dair vesika göstereceklerdir. 

S - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol • 
md.,ığrna dair alakadttr Askerlik Subesinden vesikayı haiz olm~k. 

6 - Talipler 28 • 9 - 936 tarihine kadar istida ile İstanbul Mü-
berı-tis mektebi Müdiirlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - İstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A) Nufus kağıdı veya mnsaddak bir sureti. .. . 
~) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı musbıte. 

•C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnühal va· 
rakası ile o tarihten sonra çalrstığı yerlerden ve aynı zamanda ma
halli polis dairesinden alınacaktır.) 

D) 4 x 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf. 
E) Ası şehadetnamesi. 
F) 3, 4, ve 5 inci marlde1erdeki vesaik. 

.. H) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sa~ iı:e şimrH1ri, ölmiis ise 
olmeılen ~vve.lki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalış· 
mrşt~.r? Şımdıki veya ölmeden evvelki meslek veya memııfr·etin-

. den o?.ce d.aha.nerelerde, ne gibi işlerde, ne vakitler bulundu? Bun· 
tarı gosterır bır ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı liselerde tam;ımen ot<unan hesan, hen-
dese, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - MÜSABAKA İMTİHANI: 
5·10·936 pazartesi günü: saat 9 - 12 kimya fizilt. 
5-10·!>36 pazartesi günü: saat 13 - 17 hesap, cebir. 
6-10-936 salı günü: saat 9 - 12 türkçe, almanca. 
6-10-936 salı günü: saat 13 - 17 hendese, müsellesat. 

cih edilir. 'fe1ifıi~j.d' 
H - İmtihanda muvaffak olanlar Avrupa~a telyeti 

görmeden evvel Devlet Demiryollarr Eskişehır a ti'~ 
ataj göreceklerdir. • fındl 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj rnüddetı zar ~ 
iki buçuk lira yevmiye verilecektir. J\V'ruP' od' 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler._ ııaıcltt .,er 
terinin neticesinden sonraki mecburi hizmetlerı "tJ\,sı'e ""'
Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde teahh\J t1J' r:. 
dir. inde 5 t1J -ti 

14 - Tahsil pHlru: Altı ay Eskişehir atelXC~ard• • 
çuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrık• eği ıeıaı'~ 
öğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin göstere~ 8Jı~~ 
beş sömestirlik ma1dne şubesini ikmal ve dipJof11 ıısat ~,~, 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diğer 1h~
5 ıırıe *''' 

let Demiryolları Umum Müdürlüğünden ve ·' ~ enıer 
rinden ve mühendis mektebi müdürlüğünden ıstı[~ 
zıme alabilirler. (945) 

Plan Kopyaları 17 Ağustosdan itibaren Metro karesi 50 Kuruşa Halil Naci Mıhcıoğlu Tel. 1230 

Ankara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi 634 liradan ibaret bulunan Mimarkemal oıcuıu Dl· 

.. s·"ın tam· · · b' .. v tat kl'l 1~ 101 ır ay muddetle pazarlıga konulmu)ltur. 
&ılı v: ·~~rın. ~rtnamesinde ve artırma, eksiltme kanununda ya· 
daimi ::ı~u e bırlık~.e hCT pazartesi, perşembe, günleri saat 16 da 
- mene ınuracaatları (873) 2--4295 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
c··mrük M u uhaf aza Genel Komu-

tanlığı İstanbul Sabnalma Komis
yonundan: 

1 - Askorleşmeyen muhafaza memurları i · 1-
faza elbisesinin 5.10.19J6 pazartesi günü saat ç~~ d60 ktaÇnn mulia
ekı:::ttmesi yapılacaktır. e apalı zarfla 

2 - Tasınlanan tutarı 17400 liradır. 
3 - Sartnarne ve evsaf ve örnek komisyondadır, gö nı bn 
4 - İstekliler 1205 liralık ilk teminatlarını teklif ~e:t ~· • 

~ birlikte saat 14 de komisyona vermeleri. (1086) 2--4'?.:rıy-

IGralıl{ Daire 
Bankalar caddesi. Tütün in· 

hisarı yanında Doktor Salalı.i a
partımanı. Beş oda. Elektrik 
Havagazr. Banyo. Mutbah. 

Telefon: 1490 
İçindekilçre müracaat 

2-4321 

lmtiyu sahibi ve Başınu- ' 
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

. Nasuhi BAYDAR 
Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Mücellit 
Usta bir mücellide ihtiyaç 

vardır. Çankaya matbaasına mü-
racaat. 2-4401 

2 

Anlcara Şehri İmar l\lüdürlüğünden : 
Muhammen 

Mahallesi Sokağı Cinsi Ada Parsel bedeli Eski sahı~İ teri 
Yeğenbey Ev 185 2 200 Mustafa Sal~lt .;ert,e,;. 1' 
İnkılap Eniş ,, 4g 10 20 Zabtiyc l{a~ dJi~pt~ı" 
İnkılap Tahtalionak ,, 49 11 500 Eski jand~ d.0 ';;iit' 

Yukarıya kaydı çıkarılan ev] erin enkazı arttırma suretiyle satılığa çıkarıldıgın arat' 
evlftl. tarihine müsadif cuma günü saat 15 de İmar Müdürlüğündeki komisyona 111 

... (()1 ~\ 2-4372 

Yeni SİNEMALAR 
BU GECE 

YARALI KUŞ 
Gündüz iki film 

(Eski J{uliiP) 
l • Paria Hayab - 2 • Söz silallındı• 

Ayrıca; Haşmetlu S. M. EDW ARD 
VIII. İstanbulda geçirdiği iki güne 
ait intibaları ve BERLlN OL!MPİ· 

YATLARININ son kısmı 

ıo~"1' 
t931 ,e 

Pek yal<ında 1936 - gra.-ıl• 
· prO f evkaliide bır 

1 Cat<tıf, açı a 


