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Falih Rıfkı ATAY 

Yugoslavya'da bir milyon ılo
ven var. Yarm1 milyon kadarı da 
İtalyan hükmü altındadır. Slov~~
ler h yal ve kultür hürriyetlermı, 
Yugosl vya birliği içinde kaynat· 
mı~ olmalarına borçludurlar. 

l.ubliy na, ki Lnybah, o~
m nlnr içinde, neş li ve mesud btr 
tehirdir. Avusturya imparatorl'!
ğunun ancak 40,0 O nuf'_lsl~ b~r 
k sabası iken ıimdi 80 bmhk bır 
ehir olmuflUr . 

Sloven meslekdn 1 rımız ı tas-
yond y k l rımız ıtır çiçeği tak
tılar v bizim va ıt.nmızl ' p~ k 

vdikl ri türk dostların s 1 m 
yoll dıl r. Bur ı d kurtulu ne 
demek olduğunu bil n bir halk 
ile meskun olduğundan, bütün ye
ni kurtuluşların büyük kahramanı 
Atatürk ve kurtulut destanlarının 

b .... ğü. bizim va ımız, her· en uyu , 
kesin hntırmrllldır. 

Şehirde 30 bin kad r alm~n 
v r. Bunlar bilhas endüstri ıl 
uğraım ktadırl r. Döne dolaJ~ 
çıktı •ımız bir dik lep den ı hn 
cyr di) oruz. Her taraf onn n ! 

K ndi kendim ' med ni ve m ud 
Bolu'nun bôyl olması 1 zım gel: 
diğini duşünuyorum. Bunlar dahı 
ğaçlarla v o ağaçla~ın taht.a .ve 

kimya serveti ile geçınmcktedı~
ler. Bolud tahrib olun n - ah mu
teahhidler ve köy balt • .! • or
man, burada, Slov nya tabıatmm 
ef&İz giızelli •ini ve Slov nya hal· 
kının 5 d tini yapıyor. 

Avu tury hl r büyük ormancı· 
J rdı. Hattii Boana-1 r kt r • 
h ve mu tuman h lk dahi dag re-
illemegi, onnan korum ı ve ıt· 
letın ği onl r ögrettiler. Yugos· 
lavll\J', Avustur)' mn ormancılık 
tecrübesine varis olmu§lardır. Şu
nu tela r bilmek doğru olur: .E -
ki Sırbistan, k ndind n d h ıle -
ri imar, mmt k l rım aldı\ct 11 

onra onl rı ) lnız muh f za el· 
me(;i d ğil, ileı 1 tm •İ, c.enub S~r· 
bistnnı dahi oufor Y~ rm crışlır
meği yani, ki Avusturya umr • 
nmı~ cittıkçe d ha il • iy , do r.u 
olan inki f ı ıle bir t svıycde bır 
v lan vücudP. g tinnc • ı bilmı§\Cr· 
d. D l rı Avu uıy Avru· 
ır. uşm n "dd' 

p smı balknrıııln tır c. m 1 1 

tikleri Sırb"dnn, yenı ırkdn 1 • 
.. ·ı b" l"ktc 1912 b lkımını A· . ,ı ı e ır ı d 

1 
.. k 

vus uıya Avruı> sınd n 1 yu -
eğe çık rıyor. Bum mleketl ~e-
·ı· . b"lh Arnavud v Tul".k rı ı •ı, ı ss . . y 
müslümanlı •ı tPmsıl edıy~r. • U· 

goslavy onl rın d feslerı, mm -
· ·d i ru r leri adırvanları, ıplt 8 ç "" • 

' t b"ten kaldı· ları, çarşafları 'e ~ 1 
• ak 

l'ım1 rı ile turizm tıcare~~ yap~ • • 
l d y·· k" e eh ında turk hurrı· y\·''d udc onu h r türlü ink"t f. 
taı: ft~oy~n nıedr se hfıkimiyeti 
:nin hürriyeti tlemektir. Bnkını7:, 

(Sorıu 5. ınci s yf da) 

Blı:ıddtılri gr tsiyt1 taraça 
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Son 11,aberler üçüncü 
sayf anıızdadır 

HER YERDE S KURUŞ 

Asamble t laatıs:1 

Habeş 
1 
J., ga yonunun iştiı·ak edip etmemesi dolayıs·)r1e 

lcarşı ında büyü]{ güçlükler 

B. E e11 Paris e B. Blumla koııustıı daıı sonra Cerıevreye vardı. 

Kopenh g, 21 (A.A ) - Berlıoık 
tıdendc gazete ının Cenevredckı huıusı 
muhabın bıldınyor: 

Dun Danımnrka, Fenl ndi)a. Nor-
veç, İ&veç ve Hollanda delegelcrı h 
heyetinın ııalahiyetruıme ı mescleıını go
rilşmck Uz.ere a 1 nnda toplanm r ve 
heyetin kabul cdılmcmt'Sı proJcıı aley· 
bınde ittıfakla karar venn lcrdır. Bu 

rtlar ıçınd • habcş mcs lcsinın her han· 
i bır surette halli ı ın z nncdıldı ın1en 

daha çok beklemek ıcab cdcccktır. A· 
umblcnın mlllctlcrarası a et dı a ı 
hlikmlinli verinceye dar da ılması da 

muhtemel dır. 
Cenevre. 2l (A A) - B Avcnol dun 

öğleden sonra muhtelif he) etler~ reuı· 
lcrini evinde toplıyarak kendilerı)le • 

1 1 teri görU m tur Netıcede ce c mcse e 
hiç bir şey tasdık edılmemııtır Ak m 
iıı.en h kım otan intıba habcı heyetının 

k b 1 dilmcmcsi meselcsının bcklcnmı· 
auc "d d 

luklar p stcrdı~ı merke ın ı ı yen ı.or b , • 
1 Sa!Ahıyetlen te bit kom ıyonu ıçın • 

:rrm olan sekiz: aı.i b nllıı bulunm mı • 
tır. Bund n dolayı bu b hld ccl n 
ha kanın açılq nutkund n sonra talıki 

Senmori , 21 
(AA) - Ha• 
vu ajansının 

husu t muh bi· 
rı bıldıriyor • 

B. Tıtule O• 

nun ııht dun.ı• 

mu kan veni· 

sındı tDrk gaı.etecı/etl 

T..,e ıistan da sö11ıürge nıi ist iyor? 
Bu talebin sebebi nuf us artışı ve yahudi muhacereti 

V r ov , 21 {AA) - H v s J n· Mıllctl r C miyctindcn iıtcmcklc. ml.P 
ı m blrınd n: 11 cer t v nu fuı m clelcrinc tfetmclCJ 

Leh hUkUm tı, m nd r komiıyo-

nund kendııı için bir lık ihdasını 

tcı oldu u eh mıyct1 tebaruz cttırmeli 

istemiştir. 

- ı ıın i tel Ieri ne erdir? 

Oç IJu,uk mılyon y hudisl bulun 
Lchı t n. huni d n her ne yU 

(SotJu 4 UnclJ SJJyl da) 

Loyd Corc•a gore Almanya taarruz fikri beslemı
yor, Vord Pray ·a göre İngiltere Almanya i e 

ı ş bir 1 iği yapına 1 ı dır. 

İsviçre milli müdafaa 
büdcesi için 235 

milyon istendi 

• 
1 

)0 • 

ar ıla ınaları 
il ıll cı i wl.mıı lliıuu ıal. 

tcıf.ımmn 3·1 eııildi. - ı; -
l.rinıdc 11 rabrrı• 1 aldık. -

ırda) ~ 
hv~...,..,._"""'VV'""''VV"l"N"""N\""°""~ 

s 

l>a an · rınııı 
) alı ı l i 
• 

ANYOL 

1 arı ıl • 
\UZI ( 

., an1 t Ji} • 

Gr v duımadı, yenid n 
ak r gidiyor 

1 
---------

ispa1ı11ol dıs balca11ı lıükü 1ı tin 
n1ulıakkak nıuzcı ffer olac<ığı ııı. 

ii ıkü 11ıilletin iradesiııe 
d<ıyandığıııı söyl 7di 

I ARB BÜTÜN CEPIIELERDE DEV Al\1 EDlYO 

G rr m da i p nyol tılltır/ ( x i ll('t/t b bak n rı. 'K b Fltıro 
olunda dış b kan B D Tvayadır.) (Ya ı ı J Un ti yl d ) 



SAYFA 2 

HE~ 
1 1 ŞE:V(Q)IEN 

-----Bü~AZ 
Caııgl, Ccngiil, Ccflıgcl. •. 

Rudyard Kipling'in ]ungle book adrndaki kitabrnı dilimize çevırıp 
tefrikaya başlıyacağm11z günlerde bir dostumuz "jungle .. kelimesini "Ulu 
orman,, diye tercüme etmemizi tavsiye etmişti ve biz de bir notumuzda 
Ilindsitana mahsus olan bu kelimeyi, o memlekette söylendiği gibi, Cengel 
~eklinde bırakmayı neden tercih ettiğimizi anlatmıştık. 

O giindenberi kelimeyi bir İngiliz sözü sanarak neye Londra tela[(ı:zıı 
ile ,'Cangl,, yazmadığm11zı ağızdan soranlara, aslı "Cengül,, olan bir keli
meyi "Cengel,, şeklinde yazdığmuz için dil bilgimizi krnayan yazılara 
rast geliyoruz. Kelimeyi farsça sanarak ''gül, bülbül ve sünbül,, ile kaİiye 
oı un diye "Ccngiil,, şeklinde okuyanlar bulunduğunu biliriz. 

r:ı!·aı kelimenin aslı Cangala veya Cengcleclir ve sanskritçedir. Ora
dan hindceyc, • tıpkı bizim yazdığımız gibi - Cengel diye geçmiştir. isti· 
yenler Cengel'i gene Cengül veya Cangl suretinde telaffuz edebilirler 

Moskova I.onclra.:a ı?iİV<•nehilir mi? 

lııstitut azfısmda11 ]acque Bardoux Ankaraya bugün gelen Le Temps~ın 
17 eylül nüshasrnda, yukarki başlıkla bir makale nc!iretti ve bu makale}'ı 
lstanbulda çıkan arkadaşlarımızdan bir çokları aldı. 

lngiltereyi en iyi tanryan bilginlerden biri olarak fransız edebiyatın;/ 
Oksford hatıraları, politik buhranlar, radikal lngiltere, Klfaliçe Viktorya 
ve nihayet, ada ve Avrupa gibi eserler verınİ:j olan ]acqucs Bardoux, bi· 
liyor musunuz ki Ankarayı fransızcadaki eski şekliyle Angora yazdıktan 
başka, Osmanlı hükümeti, BabıBli gibi kelimeleri de sık sık kullanıyor. 

Alim dalgınlığı, diyelim ve geçelim. 

Tahammülür. de bir derece:;i vardır. 

İçme ~uları ıucselc~i 

Memlekette sık:.ık seyahatler yapan bir arkadaş soruyordu: ,'Nereye 

gittimse vapurda, trende, hatta en küçük şehirlerin bakkal dükkanların· 
da, tstanbulun meşhur memba sularının küçük - büyük ~işelerle satıldığı
m gördüm. Halbuki Taşdelenin nasıl aktığını, Kayış dağının ne kadar su 
verdiğini iyice bilirim. Yeni sondajlarla filan acaba bu suların mikdarı 
artırıldı mı idi?,, 

Sualinin cevabını öğrenmek için bu arkadaş 20 eylül tarihli lstanbul 
gazetelerini okusun. 

"Apostol ve şerikleri., firması, Terkos suyunu Şİ§clere doldurarak mem
ba suyu diye satıyormuş. 

lyi ki Terkos suyu temizdir. 
• 

Sarah Clıurclıil Amerika yolun da 

lngilterenin eski bahriye nazırı, eski maliye nazırı Winston ChurchiJ>ın 
ki~ r:ük kızı Sarah Churchil geçen sene bir Londra tiyatrosuna gurl olarak 
gi, erken babasına bir mektup yazarak iznini almış, sayın diplomat da :cızı
nın bu hareketinde ayıplanacak bir taraf bulmadığını ingiliz ve dolayı
siylc cihan kamoyuna anlatmıştı. O zaman ''Sanat aşkı her şeyden üstiin· 
dür,, deniliyordu. Mis Sarah bu sefer, biriktirebildiği dört ingilü lirasını 
cebine koyduktan sonra Bremen vapuruna binerek Amerikaya ve daha 
doJrusu, şmdi Chicago tiyatrosunda temsiller vermekte olan sev;:ilisi 
Vick Oliver'e giderken babasına değil, anasına mektup ya:&arak kalbfr.in 
emrinden bahsediyor. 

Sevimli Misin bu kararı karşısında tek mütalea şu olabilir: "A.ş-.t her 
§eyden üstündür, fakat dünya nasıl da değişiyor! ... 
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- Başta Damad Ferid olmak üzere hainler kaçtı- • 

1352 
lar (922) t 

- Şark isyanının tenkilinden dolayı Büyük Millet t 
140 

Meclisi orduya teşekkür etti (930) t 

ı·--· 

f4 Receb 

9 Eylul 

Hıdırellez 
- Ahmed Rasim öldü (932) l 

G.. · d ı -Başvekil İsmet İnönünün Sofyadaki görüşme- l 
uneşın oğması 5,47 . . . . . ., 

lerı dost bır hava ıçınde bıtti ve dostluk mua· t 
b t 18 09 

hedesi beş sene uzatıldı (933) 
,, aması , ....... ---------------·· .... -...... --........ .. 

Profesör Nimbusün maceraları: Profesör ne cins köpekle ava gidiyor? 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Başbakanınuzrn gelmesi 
muhtemel 

İstanbul, 21 - Başbakanımız ismet 
İnönü' nün yarın Ankara ya harekt: t et
meleri muhtemeldir. 

Belgrad'a giden ga~ete
ciler ve Sovyet Rusya'ya 

giden muallimler 
döndüler 

İstanbul, 21 - Yugoslavya milli 
bayramında bı.lunmak üzere Belgrad'a 
giden gazetecilerimiz ve Sovyet Rus
ya'ya giden muallimlerimiz buızün dön
düler. 

Bulgar gazetecileri 
İstanbul, 21 - Bugün 20 bulgar ga

zetecisi şehrimize misafir olarak gel
diler. 

Yeni halde pavyonlar 
İstanbul, 21 (A.A.) - Bel diye ye

na halde yaptıracağı pavyonların temel 
atılması birinci teşrinin ilk haftasınaa 
yapılacaktır. Muhammen bedel 80 bin 
liradır. 

İJk mekteb programla
rında değişiklik 

Yeni programlar tesbit edildi 
İstanbul, 21 - İlk mekteb müfredat 

programlarını y.eni esaslar dahilinde 
tesbit edecek olan komisyon çalışma

larını bitiıdi. Tabiat ve eşya dersleri 
tabiat bilgisi iı;rni altmda birleştirilmiş, 
hesab ve lıendese hafıfletilmiştir. Hüs· 
nühat türkçe grupundan ayrılmış, müs
takil bir ders olmuştur. Ev idaresi ders
lerine erke~Jeri alakaclar eden kısımlar 
konulmuş ve bu derslere erkekleıin de 
devamı mecburi kılınmıştır. Müfredat 
programı her ders için üç kısma ayrıl
mıştır. Bunlardan birinci kısım dersler· 
de hedef ve gaye, ikincisi tatbik tarzı, 
üçiincüsü ders ten ve tatbikten bekle· 
nen neticelerdir. 

Caberdeki Süleyman 
şah türbesi tamir ediliyor 

Milli hududlarnruz haricinde kalan 
fakat Lozan muahedenamesi mucibince 
üzerinde türk bayrağı dalgalanan Ca
ber kalesi önündeki Süleyman Şah tür· 
besi son günlerde biraz harabiyc yüz 
tutmuştu. Bunu nazara alan hükümeti
miz bu tarihi mezarı milli şerefimize ya
kışır bir güzelliğe getirmek için Urfa 
nafıa müdürünü mahalline kadar gön· 
dererek keşfini yaptırmrştır. Suriye hü
kümeti türbeye bir mikdar araziyi ce
mile olarak bıraktığından binanın etra
fına dıvar çekmek imkanı hasıl olmuş· 
tur. Dahiliye vekaleti de oradaki muha· 
fız jandarmalarımız için modern bir ka
rakol binası yaptıracaktır. 

Bütün bu inaşaata Haleb şehrindeki 
konsolosumuz nezaret edecektir. 

Aksarayda kar 
Aksaray, 21 (A.A.) - Soğuk hava

lar devam etmektedir. Hasan dağına kar 
yağmıştır. Henüz arkası alınamıyan har
manlardan endişe edilmektedir. 

Karahisarda soğuk 
Ş. Karahisar, 21 (A.A.) - İki gün

denberi \tasabamna yağmur yağmakta 

idi. Dün gece kasabaya 30 kilometre u
zaktaki dağlara kar düşmüştür. 

(Le ]ournal'den) 

YENi MUALLİMLER 
. dilet Vilayetler emrine veril 

Kültür bakanlığı erkek ve kız mual- hat Havva, SıdıtcalA~ 
1
. . e Me a 
ım mc:kteblcrinden bu sene mezun o- gada, Rasım. • J~ad 'fC 

lanlan muhtelif vilayetler emirlerine rüye Balikesıre, 1' 
vermiştir. Genç muallimlerimize başa· Hikmet AntalyaY~ ııg 
nlar dileriz: Şalıende, Nazlı 0 na. 

b' A{yo 
Yozgata, Re ıa NiıJ1Cl İstanbul Erkek Muallim l\lt•ktebi 

Niyazi Muğla, Hüseyin Gümüşane, 
Ziya İstanbul, Galib Rize, Fikret Sinop, 
Sadeddin A~1dın, İsmail Çoruh, Mah
mud ÇoruH, Mahmud Mugla, Mehmed 
Fethi Rize, Avni Ordu, Celal Giresun, 
Osman Samson, Cemal Zonguldak, Re
şad Zonguldak, Hüseyin Muğla, Tayyar 
Burdur, İsmail Zonguldak, Mahmud Ay
dın, Siyavuş Gireson, Mehmed Bilecik, 
Faruk Muğla, Naci Malatya, Mehmed 
Zonguldak, Mustafa Rize, Şinasi Çoruh, 
Nejdet Manisa, Kamber Kars, Taceddin 
Sinop, Sadık İstanbul, Feyzi Yozgad, 
Abdülkadir Yozgad, Murad Ordu, İsa 
Çoruh Cemal Gümüşane, Mehmed 
Zonguldak, Rü~en Muğla, Hasan Deniz· 
li, Ali Kars, Mustafa İstanbul, Yusuf 
Yozgad, Abdürrahim Yozgad, Hamdi 
Yozgad, Hüseyin Trabzon, Osman Nuri 
Rize, Arslan Çoruh, Hüseyin Kütahya, 
Enver Ordu, Şaban Afyon, Nejdet Gi
reson, . Kamil Gireson, Süleyman Ço· 
ruh, Hasan Balikesir, Ali Çoruh, Rüş· 
dü Manisa, Remzi Sinop, Ömer İstan
bul, Lütfi Gireson, Şahin Yozgad, En
ver Samson, Kamil Muğla, Vahab Ay
dın, Ruhi Çoruh, Feti Aydın, Uygur 
Aydın, M. Arif Aydın, Şerif Erzurum, 
Ali Osman Gireson, Necmeddin Muğla, 
Asım Sinop, M. Eşref Sinop, Hasan Is-

parta, Fuad Sinop, Sefer Kac;tamoni, Neşet 
Trabzon, Naci Aydın, Abdülkadir Yoz
gad, İbrahim Erzurum. 

İzmir Kız Muallim Mektebi 
Münever Bahkesire, Bedia Giresona, 

Hikmet Samsona, Zekiye Balıkesire, Sa
biha Tekirdağına, Emine Zonguldağa, 
Faliha İ'zmire, Fatma Bal:kesire, Ncza-

=========~------

Hayriye Burdu~· ~ 
k . Kastaınonıye. ., 
ıne . F ı11at ı 

Lütfiye tzunre, 1
• )f 

. . Brı11ııe 
ye Eskışehıre, 

saadet Zonguldaga, pi 
w Zeliha 

Zonguldaga, ld a. 
hat, Fatın:ı zoııgu J.Ja 
r Ayşe IspartaY3

• :rJ• 
. .. an eye. ~ -* Huriye Gumuc; p,liJP"'-

Süreyya Yoıgada, ttttf 
Zişan, Afet Ssın5°118f-eri1" 
Remziye Yozgada· 

Şaziye lzmire. ,Jli" 
İzmir Erkek ~f ll cıaıs 

lb hi tzınire, Ş l 
r~ m Tevfi.k ~ 

had Agrıya. pe 
Niğdeye, :Muzaff~ydın' 
tahyaya, Hasan ruas' 

Ya Mehmed Erıu dilrtC' 
' ·re ,,. .

bire Ş3ban tzrnı ' ıt•...-
' Jlleşet 

Hasan Aydına, mi 
nisaya Mchnıed J\'~.,. ,ı 

' . I{ar-· 
İzmire Nıhad .ıa1' , d'rı fP 
!çele, Salahad 

1 
rtaY" 

Çoruha, Emi~ ls~~talı>"f'ı 
yaya, Ataeddın ocaeliYe' 
Karsa, Faik J{. 'fl.tJltJI' 
Ar Nihad tzınıre, 

ı Ahmed 
had Bileciğe. . ç~ 
Burdura, AlacdcliJ_1 a· 
latyaya, Salahaddın ·rd' . Teltı ..., 
il Karsa, Necati JdaıatY'r: 
Afyona, Orhan d . ..,. ?ifar ıı.-..11 
Burdura. Rıfat eb•~~ . 
dülbaki Çoruba, Ş 

. Ali Fıı• 
Fethi 1zmıre, /.lİ 
rem Çoruha, aasaıı 
tafa Karsa. 

inönii kampında 
Cyclere brövelt•ri verildr .• Tiirk kut:ıu ctamuri}·ct ,~0

11r 
.. ı · re~ -"' zırlanıyor. - 3200 metrelik Jlf d r JJı>fl"". 

• kta 1 • 
Türk Hava kurumu reisi ve Rize zıklar çakılma r 1' 

ıacaktJ · ıt 
mebusu B. Fuad Bulca cumartesi günü şaata başlanı b.te'e5· 

vel 1 

İnönü kampına giderek devreleri ik- nesi başından e Ş. 
mal eden üyelerin A., B., C. bröveleri· tadır. a göte• 
ni vermiştir. Haber aJdığıırııı d• ~ 

B B 1 b ·· 1 · · k ·· 1 • canın tno"nÜ kaIXlP
1
•
11 
.. de"' J . u ca rove erı verır en uye erı •. .. 

·nıerı 
tebrik etmiş, başarılarının yüksekliğini muallim muavı ·ıc bir fi' 
ve ehemiyo!tini kendilerine işaret et- Orbay, tek kişilı 4()()0' 
miştir. ile havalanınıŞ ve s~ 

Kamp bu ay nihayetinde bitecektir. ğe kadar çıkmıştır. ,,(J(JO _JI 
olan Si'", 

Türkkuşu, önümüzdeki cumuriyet bay- hallinin rakımı dilet' 
ramına fevkalade bir programla iştirak dıktan sonra eld~ e·ı iç~itl 

1 ketır11
1 

için hazırlanmaktadır. İnönü kampına korun ınem e ı e 
~ kabtl 

iştirak eden gençlerimiz cumuriyet bay- rece oldugunu 
ramında yapılmakta olan büyük resmi 
geçidde, Türkku5u formasiyle geçe
ceklerdir. Türk Hava kurumu, ek~risi 
yüksek mekteb ve lise talebesi olan ü
yelerin törene istiraklerine izin veril
mesini Maarif vekfıletinden rica etmiş· 
tir. 

Türkkuşunda cumuriyet bayramı i
çin yapılmakta olan hazırlıklar arasın
da planörlerle romork uçuşları ve pa
raşiit atlamaları da vardır. 

Pliinörleri elde bulunan tayarelerle 
beraber Alm<"nyadan yeni gelen motor
lu bir tayyare çekecektir. 'Geçen yıl cu
muriyet bayramı töreninde paraşütle 

yedi gencimiz atlamışlardı. Bu sene at
Jayacakların sayısı kırktır. Bir yıl için
deki bu artış. türk gençliğinin hava 
sporlarna karşı olan ataka ve kabiliye
tinin büyük bir delilidir. Bu rakamın 
öniimüzdeki sene yüzleri bulacağını hiç 
şüphesiz sayıyoruz. Esasen Türkkuşu, 
paraşüt grupunu takviye icin üye yaz· 
mağa baqlamış ve hararetli istekler kar
~;ısrnda kalmrştır. Alakadarlar, bilhJs· 
sa, sporcu türk gençliğinin havacılığı 
benimseyişini memnuniyetle kaydet
mektedirler. 

Ankarada stadyom içinde yaptırrl· 

ması düşüniilen paraşüt kulesinin in
şaatı müteahhid ve mühendis B. Basri 
müesseesine ihale edilmisti. Müteahhit 
temel hafrivatına başladığı zaman su 
çıkmrştır. Bunun için temele beton ka-

Orta tedrisa~, 
Ankara Gaıi ~.,ıtJ atf'1" 

.. . Akhısar. 
dan Murşıde dafil' . e P _. 
Konya muaııım ' orf'~~ 

· saıtı5tl11 V-.ıi 
taya, Hatıce. faııriY' Al 
kişehir lisesıne. . . ortlr 

b"rırıCl - _J 
Nihal Ankal'a 1

• 5,ıP"'~.J 
J{ atıce Jet""" ' 

zilli ortaya, "''' J"" , 
0 rtaJ · J 

liye Bergaıtı~ peniıl1 .ıfl 
lisesine, Melıh~ )!ıl~tt 
t }°sesınCı JV' . 
zmir kız ı abahat . 

birinci ortaya. 5' e1'telı' 
yüksek mualliın a~t<eı;it ~ 1 
dan Meserret B. l''~ 

• 51f1C' l'dl hat Samsun Jıse 11ıJ111 1 

]cıı ı ·11e• 
sesine, Konya i Jist:fl. e 
Hicri Ankara aaı so~rıY 

· de" -allim ıneJctcbıO t ortııı. 
• TolcS iti 

lisesine, Şazıye ıcr rl8 

• • teı1ef1 P. rıçten ta} ın ...,11şar . ı· . ~ııb 'ff1otf 
zı ısesıne, F·kret .P 

ortaya, Refik ı rta) a. 
fika Heybeliada o. e. S 

rsesı!l 
İstanbul kız ı . 111erı 
ikinci ortaya tayı fi 
mıştır. ---·~~ieJ .. ıt;>' • 

Dünktı ~· 4 

D .. şehrimiıde t&ıf· fJ-"" 
un ıı:ııı.ıf ,utll"";ı, 

surette zelıele 0 ııi>'e 
de olmuş ve 30 sa ı7 fiil' 

ve 
14.25 de olrnUŞ 
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Türk 
• • Maarif heyetının 

Ru ydaki 
(Moekova muhabirimizden) - Bun· 

41an evvelki mektubumda. Sovyet Ru• • 
,. Maarif Komiseri B. Bubno"'un da
ftti üzerine Maarif Vekiletinin seçip 
~derdiği kırk kişilik bir muallim he
Jetinin Moskova'da geçirdıkleri ikı ça-

1-..na gtinUnu yumıttım. 
Muallimlerımız gcldıklcrının üçun· 

t'4i &ilnü bğleden evvel Kaganovıtch 
bilyalı yauak fabı ıka!\ını 1 tır. Bu· 
Nda tekerlekli vaaıtalarla her çe9ıd 
ınakinelerin dönen kısımları ıçın bil • 
yab yataklar yapılmaktadır Muesae•e
yc aid elli yedi büyuk bınanın • bır te· 
hir hüviyeti verdigi aaha 193l de he -
nüz tarla haJinde imtf. Aaıl fabrıka on 

b. t bınaları fabrı· ar ayda yapılmıt tçı 
kaya bağlı sanat mektebı ve Y~",'ek fab
rilcaaı, kref aıraaiyle uç sene ıc;ınde bı
tirilmit Memleketunı ete ) alr.ız ıon 
dd yılda Kayser• kombınaaı. t•fC ve kl
gıd fabrikaları ıfbi mUcascacleri kur· 
duk. Bunların yüreklerımi&de uyandır· 
dıf ı taze heyecanı Sovyet doıtl~rımız 
<h kendi endüstrilerinin her etcrı kar-
911mcla zevkle tatmaktadırlar ve biz 
Wrıu anlamakta guçlUk çekmemekte -

yiıı .. 
Bilyalı yatak fabrıkasında mudu • 

nua kısaca verdıtı izahlar dıkkatle dan• 
lendi. Fabrika yılda 24 mılyon yatak 
yetiıtirecek kabahyctte yapılmııtır. 
Ancak Sovyet enduıtn11ndc bu yıl 
bqhyan Stahanof hareketi bunu 36 
ınilyona çıwacütır. Buna ra&men 
memleketin ahtiyacı aıdedlm•t olmıya
caktll'. Fabrikanın ıcnitletilıne plin • 
lan bazırlanmı,tır. Halen fabrikada 
az.ooo amel• çalıpaaktadır. Bunların 
1arıya çok yakını kadındır. Bunun 12 
blnl fabribnm keneli apartnnanlarında 
oturuyOI' ıerllll teblrdedlr, her defa • 
ımda 15 bin klpyl doyuran bır yemelr 
fabrlka11 vardır. Fabrika ıenltletllin • 
ee maele •yıaı 30 bini bulacaktır n ıe
nifletme ..,.uındlı a.m le için ıs mUyon 
ruble earf iyl• yeni ewlcr we kulüp bi • 

lan •• iki milyon rublelik bir ıtad • 
;:.. ve bir buçuk milyon rublelık din • 

lenmc yurdu yapılacaktır. 

Muteha111 ışçi, fabrıka ıçinddu •
nat mektebındc yetiıtirilmektedar. llek 
tep her &ene 2500 mezun veriyor Bura
ya yedi rıl okuyan gen ler glrel h or. 
Bunlar gUndc nazarı do t ameli bet 
dera ile ıki s nede )Clİftırılıyor 

Mu;ılhmlerimiz muc c nın mu ım 
hır kısmını gezmi ter ve notlar l -
lardır. Sovyet reJıminın her yerde ka· 
dına da erkek gıbı ve ayna kcmmıyet ve 
kıym tte ı~ v ı dı ı yalnız b rolar da 
dahıl torna te gihlarında demır ıaıtan 
ocaklarda hul aa her ıf •ube de gö • 
rülUyordu. İt batındaki kadın ve er • 
kek birh ı Sovyet mektebi rınde ba • 
lamaktadır. Kızlarla bırhkte erkek ç~
cuklara da kendı ıokuklerını yaınarn ' 
ufak tcfe\c ev hı metlerini yaı m k o • 

rctiliyor. 
Yukarda Stahanof harcketınden bah· 

ıetmı um. Bu, bır mad n amele b 1 
• 

nın adıdır. Aletlerına ve ınsan mele e • 
ııni ıyi ve dı k tli kullanm k auretıy· 
le kendınd n beki nen lfl • bırkaç kat 
daha arttırmı tır. Şamdı her fabnkada 
aınele grupl rı Stahanof eıbı çalışnt&k 
ııtiyorlar Hu ha et h r u \ 11 

lı:endı r ında ve t pluc• r rıkalar •• 
raıınd ha 1 mış hı lı bır alıtm• mU 
ıabaka ıdır Ba h bırçok ruhı ve mad-
dl v ııt tarla her n b ra ha arttı• 

Od l • Mo k va ı 1 kı 
vv 1 1 tt 

tetkikleri 
Mwealn bqlıca etYa•ı 9unlırdır: 
Kilçilkl~ itıbaran alıDllUf re

simler, elyuılan. paetelerde çıkmıf 
1 kitablar ye bunlarm yuılmaaı 

yazı ar, 
için müracaat edilen eaerler, 

Bunlar devirlere gore ayrı ayrı aa-
l~nlara konuJmUf ye cerek reıun ve ge
rek heykel olarak her devri temaıl eden 
birçok u.nat Herlen de buralara yer • 

Jettirilmıttir. 
Lenin haklundlı her dılde yazılmıt 

eaerlerdea ayrı bır kutuphane yap -
mıttır. lhtılllden aonraki devırlen gös
teren her yeeikada Sovyet rc1ımının 

bugunkU ,efı Stalın daıma Lenanın 

yanındadır. 

10 teırınlevvel 1917 de aıl ha mu a
caat kararını veren partınıa merkez ko-

. . . ..:-•na aid veeika ile bunu 
mıteaı ıç-
temail edea tabloda da, türk ılım heye-
ti Sovyet Ruaya maarıhnı tetkıka da
•et eden maarif kom11erı B. Bubnov 

vardır. 

Lcnın mUzcsimn ııne~ salonunda 
herkese Lenin'in batladıiı plinlı eko
nomi hayatının aon yıllardaka hııı gös
terılmektedir. Müze: uıun bir m ca
dele hayatınıa yaln11 tarıhi.ııi wcnne· 
mektedir. Burada daha çok alınan ye• 
nl kararların nasıl çetin bir ınuaye da· 
yandılı lsbat edılmektedir, 

Mualtlmlerimız ölledcn aonra turk 

aefaretlnin tcreflerıne verdall çayda 

bulunmutlaıdır. Burada B ve Bayan 

Bubno•, beyetle aon Jld pnlilk çalıı • 
malar Uaerlncle bubihatıer yapmıtlar· 
dır. Jloüon ilim muhitıne ınentub bir 

çok aevat çayda muallimlerimble hu • 

ıuat temaılarda bulundular. 
Moekow• ı eyUıtdc bir tiyatro 

feetinl ....... ıftt. Türk ınualhmle

rinla lloekcwaJ• dyaretlerf, çok ıyl 
bir tertible bu &Unlere diltUyordu 4 
eylQl üpmı blyflk operada Tchailco • 
Taki'nın '"Eupri Oneguine'' adlı eae
ri temsil edilecekti Muallimlerimiı 

maarif Jcomiaerirün mlnfıri olarak e • 

seri görmU er, operanın tatll ahengi • 

ni içlerinde duyarak ,ece yarı11 Lcnın· 

ırad trcniae binmitlerdlr. • • 

Dış Ba anımız 

kı d B 
mUttür 

• • • lsveç seçımını 
osyalist er 
kazandı 

lıt h lm Z l ( A A. ) - Sotyal 
molrrat partili d tar 
çın yap lan umumi 

bır m zafferiyet ka 
ılk defa olarak Meyal t1 r H kom n t 
ter ço unlul• mahir ola ardır. Vui 
yet 9udur 23J adlıktar l 2S il 

aıddır. 

Seça ın neti 1 n : 

Muhafuaklrlar 
Çıftçıler 

Halk partiai 
Soeyal d krat ar 

ao.yaJıatlet' 
Kom niatler 

adlık elde etmiflerdlr 

.... 
27, 

ıız 
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ISPA YOL 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler ce

mıyeti neadande bulunan aulletleraraaı 
gaı:etecıler cemiyet komateai., dün tıpan· 
ya haraciye nazın ve cemiyetin caki reıai 
B Delvayo ıcrdıne bır ıriyafet .cnnıt 
tir 

Muma aleyh demııtir ki: 

"- lıpanya'yı terk ederken allc be 
yanatunı milletler cemıyei kW-.ü ün en 
yapmafa karar vennıı ıdun. Orada hl· 
dıaelenn gerektırdıfa sariblık ve vuzuh 
ile davamızın haklı olduf unu aöyhyecck 
ıdim İıpanya'da ıc; harbın devamı, il• 

lcnn memleketten yardım görme elerı
ne mukabıl, harıçten muavenete mazhar 
olma arından ılen gelmektedir. 

B. Delvayo, İ•yan barekettnin bar 
aene rı hazırlanmı' oldu unu aöy· 
lem Ye • ıderıne fU auretle devam t 

miftır: 

HUkumctın takıl> etmekte old gu &• 
ye, muzafferıyeta ve aynı samanda m m 
leketan utemekte oldu u demokr ıı ın 
baka ve mevcudıy unı teman etmektır. 
Bu:, gal b &clece ız. Çunkil mıll t bı 
:ıunle bcraberdar, çilnkU zaman, bı ım 
bcabımıı:a c;alıııyor. Kaldı iri ihtılilcı
ler arasında daha 11mdiden ihtilaflar, ni

faklar çılanafı baıtamııtır. 
Aaılerln ukeri bir zafer ka11nmaları 

ıhtımalanden babacden B Delwayo, fÖY· 
le demı tir: 

"- Aailerin kannaealdan bir muzaf

fcrıyet. t.panyol meseleainl halletmez. 
Bu meeele, ancak lapanyol milletinin 

ker.di lradcai ile vUcuda ıetinnlt oldutu 

bWı:ilmetin kadın we çocuklann ~bnl
muına dair olan tekliflerini we Hfırler 
beyetimn tavuautlanna batırtatmlfbr .. 

SON D KiK 

illetler Cemiyeti 
Cenevre. 21 (A.A) - Milletler ce

auyed koaaeyl reW ım ..aaa-m Rivu 
Vi una bu aabah uauıblenla on yed ncl 
toplantı dcvrfflnl açnuıtır. Reia aç 1 t 
n tltunda eıcUmle de tir lu: - Uzun 
we k 1ı b r ih 1 f, A p nan b ık 
vazı eti ve ail n artma11, mil 

t nl nhlm endıtcl re ıev-

IHTILAI~I 
a > onaH ilerin haberl~rl 

Rahat, 21 (AA.) - Sevıl radyoeu 
bildınyor: 

Madrid'de, mılialer Toledo ccphcsıne 
hareket emirlerine itaat etmiyorlar. Şı
ma1 cepbeainde Mola'nın kıtaatı Bilbao 
ve Santandere doğru yUrUyUılerine de
vam etmektedir. Ova do'da general A· 
randa'nın kuYVetleri Gahı kolu de te· 
masa girmekte ıecilcmıyecektir. Madnd 
hi\kUmct adsı aakerf muvaffalclyetıl•· 
lıkl('r karıısrnda bir tek lnımanda ıate• 

mekte müttchkdlrler. F kat her parti, 
bu kumandanın kt>rtd 11nden olmaaını la· 
tıyor Banelon'da G neralate, anarıı•t
!erin elındedir. 

lliikümde ovyet Hu ya u• 
1-'rang tarafmdan yaıulan 

yardımlar 
Berhn, 21 (A.A.) - Folkiıer Beo

bahter gazctcai, Manllyadaki mubaba
rin len aldıtı bir haberi nctretmektedir: 

Muhabır, Banelon'a tımdiye kadar 
mUrettcbatiyle 200 10vyet taY)'Aresanın 
&eldığani muhtelıf taraflardan yapılan 

tcyidlere dayanarak bıldarmektedır. Bun· 
tar aeri avcı tayyareleriyle bUyUk bom· 
bardıman ve nakhye tayyarchdir. Nak
liye tayyarelennde tanklar bulunuyordu 
25 tayyare Madrad'e gıtmı9tir. Orada 
Gorka tipinde dört tayyare d ha ewvel 
tayyare meydanında belclıyordu. 

Londra, 21 (AA.) - Deyla Teleıraf 
cucteaine CebelUttnk'tan bildinhyor: 

General dö Lano tarafından dün ya
pılan bır teblife göre, lıpanyaya 47 eov
yet tayyareıl gelmııtir. Bunun 37 al Va
laneiyaya, UçU Barselon'a we 7 al Karta· 
jen'de npurdan çıkanlnuıtır. 

amhl - i top andı 
keden eebeblerin bathcalarıdır. Mılletler 
ceauyetinua uıJ wuileu aulbu muhafaza 
etmektir. Ve bu böyle olacaktır Gök 
yilsUnO bulutlar karartmaktadır. Ve Yic
danlar her samandan ırlyade huzunu.a· 
dur. Bunun ıç1ndır ki bu Un bUtün kuv
vetleri, bUtUn fıkirlcri barlcıtlrmck ll· 
11mdır,, 

Negüs tayyare ile Cenevre'ye gitti 
d a 21 (A.A ) - N ıüı ıuncn 1 

d le u a fllll c~ evr ye bar te 
h rl n rken Ccnnreden ald tı malQ- l 
mat u nne bır4 nb re ötle lkıeri buıu-

at bır tayyare ıle hareket etm ıtır. 
NcgUı'iln tayyare ıle Cenevı ye ha

rele.eti haberi Pariıt'e bir bomba &•bi 
patlamıftır. 

Habeş murahhaslan asambleye girebılecekler 
c n .re. 21 (AA) - Sallhlyetna· 

mel ın tetkik komıteaanin ıeçımi mu
tat &kain• olarak babeıterin teklUa U

senne gi U rey ile yapılmıı ve aaalık
lara unlar ıeçılmiftir • 

Eden • lnıiltıere • Delboe - Fransa· 
Litv nof • Sovyctl r Bırlıgi • , Aıld 
• ç oelOYakya -, Ll burı • Hollanda· 

Polıt • • Yunaniıtan -, Tewfılr RU tU 
Aru • Türk ye •• Tudela • Peru • ve 
J rd n • Yeni Zelanda •• 

Kornitenin m ıakereleri bılfhl bu 

akf&I" bati aca ın& 1 re uamblenin l 
,el k wnuml toplant tının ne vakit 
yapılaca ı kati olarak belli ele ildir. 

Habql rin bUtUn hareketi ı&teriyor 

1d bunlar aonuna kadar mUcadeleyc u
metmltlerdir. 

Neıüliln yanında Ru Kassa ile of
lu bulunmakta idi. Bu sırada auamble 
toplanmıı Ye .. ıahiyetler lı:omltcal de 
muvakkat raporunu vennit bulunuyor
du Bu raporda habeı murahh ıları ıne
aelcainin bir takım huıusl sorlukları 

mucıb oldu u ve bundan d layı bu me· 
ıelenan geri bırakıldı ı blldinlmekte 
dir 

Demek oluyor ki habct murahhu-
lan asambleye iıt rak edel ıl r ır 

A umble ıelecek celae anı yarın sa 
bah aktedecektir. 

Meseleyi ahey adalet divanına vennck 
cemi etinde bulunabılecck bir devlet 
telakki edllib edilmiyecetl de telblt 
edil ıi• olacaktır Hollanda murahha11 
bu teklifi lakandınavya memlentleriy· 
le anla,ank yapnuıtır. Bu dcwletler me
eele11nln alyaaete karıf1Dak11sm yalnıs-

Ha ca hak bakımından hallini lıtemektedir. 

aza pel rini aldılar 
Parla. 21 'A A ) - lıpanyadan ıe· 

len haberlere s6n aOnlerce cereyan ... 
den flddetll ınUudemeler netlceainde 
nuyonallat er Allraaarda hlklm mewld· 
leri almıtlardır. llmdl lladrld • Sara
pu yolu nuyonallatlerlıa kontrolu al
tındı bulunmaktadır. 

Dil• taraftm •u.affakf)'etlerlnl 

devam etlren naıyonallatler BUbaonun 
bqhca müdafaa merkeslednden biri • 
lan kUçUk Askolta .. hrlnl ele ıeçlrmlt· 
lcrdlr. Şlındl her lld taraf da ılnal blr 
tehir olan BldMN clnrmda bUyllk 
kunıttlerlnl tahtlt etmektedir. Orada 
mllblm Wr muharebe baflamak lbıre
dlt. 

• BLUM 
Halk Cephesinin 
yaptıklarını ve 
yapacakları ı 

anlattı 
PuvaHı, 21 

(AA.) - Bay 
Le o n B uın. 
d ü n o le n 
sonra Sen e U 
vaz aoıyah t fc· 
derH) onu taı a
fından tertıb e· 
dllmıı olan bır 

toplanl da b ı r 
nutuk tö)'lemı' 

ve bu nutuk 
radyo ıle ne e-
redılmittir B Leon Blum 

Franıu Ba9ve.luli, bu nut a 
.'Hallrçılar cephcal,. hükumeti tar fın
dan tfmdiye kadar 1CSrUimU9 olan 111 i 
ehemıyetle kaydettıkten aonra yen ı1 mul gereken orluklardan bahaeyle• 
mlttır. 

Hatıb, demlıtlr in. 

,._ Parlamento, yenıden topl ndıl' 

zaman biz onun kar1111nı içtimai ıe• 

formlara ald cUretU bir plAn ile ç·u· 
U&11. Bu reformlar, lpasllk içln m.aı 

bir eennaye lbdur, alraatüı ufrryacafe 
fel&ketlere kU'fl milli alprtalar k~ 

rulmuı ıfbl ltlerdir. Sanat •• dcaretha 

vasiyetinde daha fazla durlü .Ucuct. 

ptlnnek malıcaadiyle flmdiye bdar .. 

lınntlf olan tedbirleri ~lıyac•l•s. 
HllkUmet, hayat pabablılmm ft Wa. 
ha ... arurt maddelerd• olan raa 
maddeleri flatlannm artln9aau lçin .. 

tinden geleni yapacaktır." 

Hatib bundan M>nn parlamento .. 
çıldıiı vakit hukwnetlıa yapacaiı ,.... 
formlan anlatmıf n eeuı olmayan ... 
1lalan deler werl._elnl fttand&f'I 
tarından lıteml,tlr. 

Hatib, netice olarak, f8yle demi t1rı 

"- Gıritmlt oldulumuı iti bapra
rak sona erdirmek biır aoıyaliıtlere, Jco
mUnlatlere ve radikallere aiddir. Bu 1· 
tin yapılmaıına uzun mUddet devam .. 
dilecek olursa cerek mılll Ye gerek mll
,f'tleraraaa bayatta ıUinmeı bia b bı~ 
kacalctır. 

Bu ller1emenln nizam ve in ibat et.. 
lreıl lçi de huıule plmelll bl&lm e11-
mı d dir. Naeıl ntanclaıtar araeında 
oldu u gibi mllletler ara11nda da aulla 
n b rıt temln etmek de biıim eliml .. 
dedir. 

BUyUlc bir halk kUtleei, bu nutkun 
bathca fıkralarını flddetle alkıtlamıt
tır. Baınkllin plı,lnde ve gidı ındel 
halk, • ,entemuyoul" ma111nı aöylo
mi9tir. 

UZAK Ş RK'DAı 

'..ankay~k 'in gcimlf migl 
kuv tler 

K nton, Zl 

(AA) - Do
mel •Jantı bil
di lyor: 

Çankanek, 
Japonyalı Naka
no'nun öldUrill· 
mealnden Ye Çin 
" Japon tahkik 
memurla
r ı n ı n karaya 
ç lnnaıını mani 
olmaktan meıul 
19 uncu ordu· Ol. Çfnk•1,.1ı 

nun aon unıurlarını da çekilmeye ...... 
bur etmek için. Pakbolye Uç kanton flfte 
bu ı ndermlttir. 

••• 
Şanahay, 21 (A.A.) - Royttr bıl 

torpido ile Şanıbaydan Hankeu,a • 

ker ıönderilmlttlr. Japon memur 

Hanlceu b8l1ulncle bulun ,. 
rar verdilc1erl aabr mUsdaram bl14ll'o 
memıllcrdlr. 



j ean Oıarcot 
(Başı 1. inci sayfada) 

Kutup denizlerinde yapılmış birçok 
keşif seyahatlerinin emekli vasıtası ol-
' muş Ioan ''Pourquoi Pas,,. isimli fran-
flIZ gemisi, İzlandanın garb sahillerin
de Faxa körfezinde bir kasırgaya tu
tularak geçen çarşamba günü batmış ve 
bir teki müstesna olmak üzere geminin 
bütün tayfalariyle birlikte birkaç fran
sız alimi ve bunların içinde kafile reisi 
meşhur Charcot da kazaya kurban git
mişlerdir. 

J can Charcot ile, devrimizin en ori
jinal ve sempatik adamlarından biri ve 
aynı zamanda yükse kkıymetli bir ilim 
adamı ve büyük bir denizci kaybolmuş
tur. Jean Charcot'nun denizcilik aşkı 

daha çocukluk zamanından başlamış ve 
babası gibi tıb tahsili yapmış olan Char
cot, hiç bir zaman bu mesleğini icra et
meye yanaşmıyarak yüksek tetkikler 
mektebinde deniz araştırmaları labo
rautvan müdürü olmuştur. 

1899 da ve 1900 de kendisine bahri
ye ve maarif nazırlıklarınca tevdi edil
miş olan Fcrse ve İzlanda adalarındaki 
misyonları muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra 1903-1905 senelerinde kutup de
nizlerinde ilk fransız keşif seferini i
dare etmiştir. 

1908-10 senelerinde de "Pourquoi 
Pas" i:.ıimli gemi \izerinde ikinci ku
tup seferini yapmıştır. Dönüşünde dev
letçe Müzeye hediye edilen ve deniz 
araştırmalarına tahsis edilen bu gemi 
üzerinde, o zamandanberi, Charcot'nun 
yapmış olduğu tetkik seferlerinin sayı
sı bir hayli kabarıktır. Esasen kazayı 
geminin bu kadar eski ve ihtiyar oldu
ğu için kasırgaya tahammül edememiş 
olmasına atfedenler de yok değildir. 

Harb esnasında kendisine deniz sı

hat işlerinde bir vazife verilmiş olan 
Charcot, denizcilik aşkıyle İngiliz ami
ralliğinden denizaltı takib ve avlama 
servisinde bir hizmet istedi ve bunu 
elde etti. Bütün harb müddetince bu sa
hada muvaffakiyetle çalışarak ihtiyat 
deniz yüzbaşılığına kadar yükselmiş o
lan Charcot sulhun tesisiyle yeniden il
mi araştırmalarına, eskisinden büyük 
bir heyecan ve gençlikle girişti. 

Bu keşif seferlerinde yanına aldığı 
ilimler vasıtasiyle coğrafyadan maada 
muhtelif ilim sahalarında müşahed:lt:r 
yapılıyor ve dönüşte bu araştırmaların 
neticeleri yüksek değerde raporlar ha
linde tesbit ediliyordu. Fen ve tıb aka
demilerinin azası olan Charcot, ''Legion 
d'honneur., biiyük subay rütbesini haiz 
olduğu gibi Paris, TJondra, Nevyork, 
Brüks~ ı. Anvcrs ve Ptresburg coğraf

ya cemiyetlerinin altın madaly:1larınt 

taşıyordu. 

Buzlu denizlerde, 69 yaşında vazifc
!iine kurban gitmiş olan bu adam, ilii1. 
aşkının, en geçkin ç;ı~Jarda bile ne ~;ı
dar ..! teşle devam edebileceğine yeni bir 
m:tal vermiş oluyor. 

Troçki Barselona 
gidiyor 

Faris, 21 (A.A.) - Hendeyden bil
fürildiğine göre, Barsclon hükümcti, 

9imdi Norveçte bulunan Troçkiye otur
mak için izin vermiştir. Troçkinin pek 
yakında Barselona geleceği bildiril
mektedir. 

Avrupa Karsısında 
..;a 

Büyük Britanya 
Avrupa politikasım pek yakından takib etmiş olan bir zat, 

Augur imzasiyle Morning Post gazetesinde "Büyük Britan· 
yanın Avrupa kaışıszndaki vaziyeti,, ni tahlil eden bir maka
le yazmıştır. Bu makalede deniliyor ki: 

Avrupa İngi:tcrenin yeniden eila'ı:;ırunasıııa gözüni.ı dik
mi~ \'C harLın ;.n.:-ak kuvvetli bulunm11k suretiy!e önlenebile
ceğine belbağlamış bulunuyor. 

İngiliz milleti, kendi silahlanmasının Avrupa için nl! ka· 
dar büyük bir ehemiyeti bulunduğunu bilmiyor. Çünkü İn
gilterenin kıta işlerindeki mühim rolü halka kafi derecede 
izah edilmemiştir. 

Büyük bir millet, zaferi sükunetle karşılar. Bizim işleri
mize karışan bir takım küçük adamlar, tehlikeyi vakit ve za
manında itiraf etıneğe cesaret edemiyorlar. Halbuki mılletin 
hakikati öğrenmesi lazımdır. 

Avrupa Büyük Britanyaya ve büyük Britanya Avrupaya 
bağlıdır. Aradak: bu rabıta ve bu b:ı~ 1 k . .;;,ca, izah etmek için 
şöyle diyebiliriz: İngiliz halkı iyi, milleti bugünkünden da
ha iyi yaşamak ister. Eğer İngilterenin Avrupadaki vaziyeti 
sarsılacak olursa o zaman bu hayat standardı tehlikeye girer. 

Bu adaların nüfusu 40 milyondan fazladır. Şimdi dışar
dan yiyecek maddeleriyle hammaddelerin gelemediğini ta
savvur ediniz. O zaman ada halkının dörtte üçüne ya burayı 
terk etmek, yahud açlıktan ölmek düşecektir. Bu halkın iyi 
yaşayabilmesi için de ticaretinin yolunda gitmesi, bir tehli· 
keye maruz kalmaması şarttır. 

İngiliz halkı, iyi yaşayabilmek için imparatorluğu ayak
ta tutmak mecburiyetindedirler. İmparatorluk da kuvvetle 
vücude getirilmi~tir. Parçalarının biribirine karşılıklı men
faatlerle bagh olmaları emperyal refahı temin eder. İmpara
torluğun başı ve önderi olan Büyük Britanyanın kuvvetli ol
ması lazımdır. 

Bugün olduğu gibi, Büyük Britanyanrn imparatorluk 
mahsullerini azami derecede istihlak ve imparatorluğa lü
zumlu maddeleri istihsal etmesi de icab eder. Büyük Britan
ya, imparatorluğun bankeri olmalı, ve emperyal emniyeti el
de tutabilmek için bir Okyanos kuvveti halinde bulunmalıdır. 

Büyük Britanya, imparıttorluk dominionlannın önderidir. 

* 
Bu sebebelerle bu memleket, kuvvet, servet ve politika 

kiyaseti ba.Kımınaan daima üstün bir durumda bulunmak zo
rundadır. Eger lngiltere, kendisini Avrupa işlerinden tama· 
miyle sıyırıp çıkarırsa bunu temin edemez. 

J ozef Çeınbcrleyn, imparatorluk, muhitlerde kuvve~n 
düşebilir; faakt merkezde muhakkak kuvvetli olmaldır. De
mişti. t te o zaman istikbal emniyet altına girmit olur. 

Büyük Britanya, hazan uzak memleketlerde muvakkat mu
vaffakiyetsizJikler göstermiştir. Fakat merkezin kuvveti dai
ma lüzumlu bir şart halinde kalmıştır. 

Bu hakikat, hiç bir suretle, gözden kaçamaz. Tecerrüd, ta• 
raftarlan bizim Avrupayı kendi haline bırakmamızı propa • 
ganda ediyorlar. Bütün ticaret münasebetlerini de göz önüne 
almıyarak bunu kabul etmek için bir tek şart vardır: Avrupa
nın de İngiltereyi tek bnşına bırakması ki, bugünkü günde 
böyle bir aHimet görünmemektedir. 

Almanya, Avrupa mukadderatını eline almağa çalışıyor. 
Zengin İngiltere icin bir tecerrüd siyase ti, onu herhangi bir 
hücum ve taarruzdan masun tutamryacakvr. 

* Bir defa AvrıJpaya hakim olurlarsa, alınanlar İngilizlerin 
uza · denizlerdeki tİc"ret menfaat erini de kendi ellerine al
mak istiyco•klerdir. Avrupa, kendi mahdu'.l sınırları içinde 
yaı;.ayamaz. Büyük Britanya, Avrupa kıtasının ayrılmaz bü -
yük bir ciizüdür. 

H er ne kadar ingiliz karnoyu bunu bilmiyorsa da, bugün, 
Avrupada bilyük bir beyaz ırk dominionu teşekkül etmekte
dir. Hattil yüksek mevkilerde bulunan bir takım insanlar da 
bunun pek farkında değildirler. Hitlerin ırk nazariyesi, burıun 
ay parıltısı nevinden bir tezahürüdür. Fakat bütün beyaz ırk 
mensuplarını bir kül halinde bir araya toplamak imkanı ola
caktır. Atlas Okyanosu ve Akdeniz beyaz ırkın hakim oldu-
ğu memleketler tarafından çevrilmiştir. Bu fikir, Büyük Bri
tanya ile Birleşik Amerikayı ve Avrupa ile iki Amerika kı
tasını bir dam altında toplar. Bu milletler arasındaki çarpış
mayı şimdilik önlemez. Hatta 1914 - 1918 tecrübesinde bun -
tarın çarpışmasının daha müthiş olduğu da görülmüştür. Bu 
gün Almanyanın hoşa gitmeyen vaziyeti o memleketin bu bir
liğe kar'ı gimah işlemesinden ileri gelmektedir. 

Havanın fet 1edilmesi bütün Avrupayı kısa bir mesafe 
içine sokmuc;tur. Londra ile Mosl:ova arasında bir gecede va
rrlamıyacak hiç bir hükümet merkezi kalmamı~tır. 

Bizim müdafaa bakımından sınırımız Rendedir; fattat 
Büyük Britanya, bürun kıtayı göz önünde bulundurmak mec
buriyetindedir. 

Sulh bölünmez bir bütün olmaktan çıkabilir; harb da kol
lektif bir hal almayabilir. Fakat ingiliz diplomasisi, bütün 
Avrupayı bir l·ül olarak ele almak mecburiyetindedir. Hiç 
bir memleket, İngiliz teyakkuzunun dikkatinden kaçamaz. 
Bugünkü hadiselerin tahrik edilmiş sathı altından - bugün 
için ehcmiyetli, yarın unutulacak olan - bir takım kuvvetli ce
reyanlar geçmektedir. Bunlar bizim alın yazımızı tayin ede • 
ceklerdir. Bunların keşfedilip ortaya çıkarılması gerektir. 
Yoksa, bundan sonra zuhur edecek vakalarla hadiselerin önü
ne geçmek imkansız olacaktır. 

Avrupanın bir başından bir başrna kadaı: her yanında sos
yal bir rahatsızlık göze çarpıyor. Bunlar, bir müddet için, 
bizden uzaklaşsalar da sonra tekrar &elip başımıza çatarlar. 

Bunlar bizim siyasi hayatımız üzerinde de izlerini göste
riyorlar. Komünizm ve faşizm hareketleri , nasyonal sosya
lizm ve halk cephesi bu altüst oluşun dışardan görülen ala -
metleridir. İngiliz cemiyeti de bunların içine sürükleniyor. 
Başka bir taraftan olmasa da bu taraftan Büyük Brital'!.Ya, 
Avrupadandır ve Avrupaya bağlıdır. 

* 
Bu memleketin Avrupadaki vaziyeti, ingiliz milletinin ö

teki milletler arasındaki prestijine tabidir. Fakat 1935 • 1936 
hadiseleri göstermiştir ki bu prestij, mazi hatıralariyle bes -
lenemez. Bunun arkasında hakiki bir kuvvet bulunması la • 
zımdır. işte bugünkü İngiliz silahlanmasının hummalı süra
tine sebeb olan bu noktadır. Bu büyük gayretin boşa gitmi -
yeceğini görmek, diplomasimizin vazifesidir. 

Tamamiyle yeni olan bir vaziyet de hesaba katıJmaJrdır. 
Bunun başlıca karakteristiği şudur: Avrupanın etrafındaki 
merkezler daralmı!;itır. Bu vaziyet, geçea harbta b:ışllmış ve 
bugün devam etmelrte bulunmuştur. 

Baltık deni .. i 1914 de deniz harek'itına kapatılmıştı. Harb 
esnasında Akdenizin emniyette olmarlığı görülmüştü. 

İtalya ile yaptıgımız kuvvet ölçüşmek tecrübesinde bu 
denizin büyük deniz kuvvetlerinin harekatına elverişli olma
dığı anlaşıldı. Şimal denizi de şu haldedir: Artık Jutland ye
ni bir muharebeye ısabne olamaz. 

Eskiden ingili:: dc'l.anmasr bir siyaset ;ıleti olarak dil.:.di
ği yere nüfuz edeb;Jir Ji. Bugün, birçok t.ıraf~:ırda b..ı imkan 
ortadan kalkmıştır. Eğer Avrupada ingiliz prestiji bir blöften 
ibaret bırakılmama~ isteniyorsa hava kuvvetlerine baş rolü 
vermek lazım gelmektedir. 

Bu mesleyi, ananeler ve üstü örtülü menfaatlerle karış
tırmayarak halleln•eliyiz. 

İspanya' daki harb etrafında 
Fölki~er Bcobahter gazetesinin Paris muhabiri bildiriy_or: 

KARDİNAL BODRİLLA NE DİYOR? 

1793 de ihtilalin korkunç günlerinde, içinde ııu papasın 
katledildiği Paris katolik enstitüsü direktörü Kardinal Bod· 
rilla, bu kıtalin yıldönümü dolayııoiyte söylediği bir nutukta, 
o zarnıınki Fransanrn vaziyeti ile bugünkü İspanyanın kor
kunç durumunu karışlaştrrmış ve demiııtir ki: 

'' .... - Bugün İspanyada yaşatılan hadiselerin tehlikesi 
Fransa için de vardır. Devlet ot 'ritesınin gömülmeai, gün 
geçtikçe daha mukemmel bir sure•:-\! organize edilmektedir. 
Sivil harbın makinesi i~ her an faaliyete geçebilecek bir 
haldedir. 

Gazetelerle mektebler alabildi~~re tanrısızlık hareketini 
telkin ediyorlar. Bolşevikliğin mÜ!ltessilleri ise taalıyete 
geçmek için, hazır ve müh.:yya, bekıi~ orlar. Ufukta ilk ala
metler tehdid edici bir hal aldı. 

MADRİDİ ASİLERE VERMİYECEKI,ER f 

Fölkişer Beobahter gazetesinin lsoanyaya gönderdiği hu· 
susi muhabiri San Sebastien'den gönderdiği bir yazıda yeni 
Madrid hükümetinin reisi Largo Kaballero'nun radyoda söy
lediği bir nutkundan bahsetmektedir. 

Larıgo Kaballero bu nutkunda : 
" •.• Madrid hiç bir zaman bilerin eline geçmiyecektir: 

şayet onların galebe çalmalarının önüne geçilemezse, bu tak
dirde, yalnız İspanyayı değil, bütün Avrupayı sarsıp titrete -
cek olan bir hadise cereyan edecektir!,. 

Muhabirin bildirdiğine göre, tekmil Madrid dinamit la· 
ğımlarıyle çevrilmiştir. 

Lehistan ti'! 
ne mi istı 

• ci pf 
(Başı 1. ı11 • 

eıı:ııe" 
kişinin muhaceret 1'tldı'~ 
ğuna kail butunınl ınirc-,. 

.. bede 
bu nufuau ıstıa vtistll'e 
mış olduğundan ıııJaP1JI 
letlerin mali yard•d yeııJ 

'ka a 
ve cenubi Arnerı dı'r 

·de • . .M# 
mak m.ccburiyetın ~cP"' ... 

Diğer taraftan '? ~; 
.. bın •-" 

h'er sene dört yuz eeeıeı---
Lchistanın bu ~ , ..,.)1 

• eU ,.,. 
te olduğu ehetnı~ iğifılll 
müs~mleklit bırl n 1' 

· l'klerin e mevcud bır ı ktadıf· 
sı ile de anlaşılın3 yar' 

Ldhistan, Al~de ae 
ler verildiği takdı~ııııeti ~ 
müstemlokeler ver~ebCbi ~ 
mutalcasındadır. . ti al 
Almanyanın hakitn•Ye iııi" 

ıetter 
muş olan lalı eya }<ıttilil 
temlekelerinin tcŞC • 

· kadar alman eyaletlerı 

masıdır. 

lfua dış b ıer 
Gaıete 

* Varşova - d'·•el' . 'n u.. 1 
münasebetlerını b ,ı 1 

ı,e -deif 
tetkik etmekte ve 'b old~~ 
ve macarların sahı elt~ 1111 

malik olmasını iste;_ JP"" 

* Diep (Fransa bir 1111 

dan B. Lcon Meyer ,1ıarıtl' 
hükümetinin ba~~ıerill 
yalnız müfrit tahrı ı 
masını istemiştir. ·atJ~ 

l an •J * Prag - A ın . bOl 
. t · sinın ~:ı vak radıkal par 1 u ·!Jı' 

"un ~ 
bir cemiyet kurdug . fıf'ır

p0Jıs * Havana - sinde 
'd ebane ,.,, bir gazete ı ar srıJı•• 

layısiyle yüz kadar 50 

tevkif etmiştir. Atına" ;..-
* Dresden - ·nin 94 

f . . 1 • rniyteı 
ızısyen en ce 

gresi açılmıştır. rle tP 
* Brüksel - J(andSC" 1ı 

• p0l u 
gresı kıral Leo '1. 
mışıtr. von yalt~ * Roma - Sa r'tl~ ")_ 
mnoyak fabrikasında f1I":/. 
ki'i ölmüştür. }'fitler * Bedin - 9· ıd•Y•.:..ı .. e fıı tiY_. 
da bıılunmak uzer olis ib * Brüksel - l' rııı'ı,r 
listlerin evinde araş;' 1er,i" 
silahlarla projeler e eclif' • :.tM 

F· 111aıı ilfl"" * Paris - 1 btraııe 
letizm müsabakaları 
cclenmiştir. 
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( F Ya:~ L ~ 1( !eme"' 1 
tudyard Ktl'Lt:NG Nurettin ARTAM 

Yukan Hindistana doğru yapılan 

hareketlerde binlerce kilo ağırlığındaki 
çadırları sırtında taşımıştı. Bir defa bir ge
miye konulc:ırak götürülmüş, Hindistandan 
uzak ve kayalık bir memlekette sırtında harç 
taşımış, orada İmparator Teodor'un Mag
ôalada ölü olarak yattığını görmüş, sonra 
gene o gemi ile geri dönerek, askerlerin an
lattığına göre, kendisine Habeşistan harb 
madalyası verilmişti. On sene sonra Ali Mes
cid denilen bir yerde bir çok soydaşJannm 
güneş yanığından, soğuk almadan ve sar'a
dan nasıl öldüklerini görmüştii. Daha sonra 
da millerce uzakta bulunan Mulmei kereste 
pazarına götürülmüştü. 

Orada, kendis ine verilen işi savsaklayan 
genç bir fil yardağım, az kalsın, öldürüyor
du. 

Bir az sonra bu işe göre yetiştirilmiş da
ha birçok fillerle beraber direk ta§ımak 
hizmetine alınmıştı. 

Filler, Hindistan hükümetinde gayet dik
katli bir surette muhafaza edilirler. Yalnız 
filleri avlamak, onlan getirmek, yetiştim1ek 
ve ihtiyaç görülen yerlere yollamak işiyle 
uğraşan bir daire vardır. Kala Nag, tam on 
ayak boyunda idi. Dişleri beş ayağa kadar· 
kesilmiş ve uçlarına aşınmasın diye bakır 
geçirilmişti. Fakat o, acemi fillerin ucu sivri 
di lerle gördiiğünden daha fazla işi bu küt 
dişlerle görebilirdi. 

Kırk elli yabani fil haftalarca tepeler
den tepelere, büyük bir dikakt ve ihtiyatla, 
sürüldükten sonra bir meydanlığa getirilir, 
orada üç ağaç gövdesinden yapılmış kapı~ 
larla kapatılır, geceleri meşaleler yandıktan 
sonra Kala N ag kendine mahsus bir takım 
İ!~arelter yaparak oraya gider, arkasındaki 
adamlar, daha ufak çapta bulunanları ipe 
vururJ?r1ten o da iri ve kuvvetli olanlarını 
sakin bir hale getirinceye kadar güzelce dö
verdi. 

Dövüc;mek 
K!l .., N c-P-'m 
Çün 1ü i birçok 

husu!-;unda eski kara yılan 
bilmediği hiç bir sey yoktu. 

defalar karşılaştığı yaralı 

kaplanlara saldırmış, yumuşak hortumunu, 
bir zarara uğramaması için, yukarı kaldıra
rak ve vücudunun katı kısımlarını hayvanın 
başına dayayarak onu tepelemiştL Bütün 
bu değişme usulünü Kala Nag' kendisi icad 
etmişti. Kaplanı bu vaziyete getirdikten son
ra kalın dizleri ile onun üzerine çöker, hay
vanda hayattan eser kalmayıncaya kadar 
savaşma devam ederdi. O zaman yerde deri
sinin üzeri çizgili ve cansız bir mahhlk ka
lır, Kala Naı; da onu kuyruğundan sürükle
meğe haslardı. 

Kendisinin tutuluşunu gören Tumai'nin 
torunu ve onu Habeşistana götüren Kara 
Tumai'nin oğlu Tumai dedi ki: 

- Evet, diyordu, Kara yılanın benden 
başka korkacağı kimse yoktur. O, bizim sü
lfilemizden kendisini güden ve yidirip içi
ren üç kişi görmüştür. Dördüncüsünü de gö
recektir. 

Sırtında kötü bir çul olduğu halde, baba
sının yanında bulunan kısa boylu küçük Tu
mai: 

- O, benden de korkar, dedi. Bu çocuk 
on yaşında idi. Memleket adetine göre, 
büyüyünce l{ala Nag'ın sırtına o binecek, 

elbiseyi o giyecekti. . .. , rdll· ~~ 
Çocuk, ne dediğinı b~ 1Y 0ş ve "' 

la Nag·'ın gölgesinde dog~Urdll oıı,.. 
mesini beceremediği . ~~ra e~e bllş11, 
muyle oynamış, ve .r.u.~urn .. "tii· 1''~ 
maz onu sulamağa goturrnu§ k\Jc'~.ı 
küçük çocuğu, ne babasının r1l,ıı ııP 
bir bebek olarak görd?ğü .zııde of' 
meyi aklından geçirrnı~, ne iıli1' e 
siyle verdiği emirlere ıtaats 
şünmüştü. 

Küçük Tumai: l•af d 
- Evet, o benden de kor uriiYe~ 

hayvanın yanına doğru .Y ııf' 
miz domuz diye kiifür ett~ ve 
dırması icin emirler verdıd ..rt111 e 

Kücük Tumai. ı:;ö7.i:n~ c 5oıır' 
- Sen büvük bir fılsJJl· 

dönüp dedi kiı jıl ı1'1 
- Her ne kadar bu fillerbiıe " 

kümet veriyorsa da bunıar·rıtiY''1eıı 
Sen, Kala Nag, fazla \ ,ı.ıss 

man zengin bir Raja çıka~ tıÜ .aıııe 
reketlerine kapılarak seııı ıJ 
alacak. l sat' 
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Tarih deki garib 
xxxııı 

vakalar 

l'aıa. Jlu KEJIJIERICH 

18.8.1893: Alı:pm Uzeri Vali muavı
al Leiıt bapisaneden Uç kadın retirt
lllit ft rece yanında alakoymQf. Ban• 
ların araıında Ekwe Bell'in kızı güzel 
Ngombe'da vamnJ. Ertesi sabah her 
lçUnU hapisaneye iade etmifler. Nıom
l»e'ye 5 mark bahtit verilıniı. 

• 
2.10.1893: Dün gece hapiaaneden 

doğru gelen bUyUlı: bir gUrultil beni 
uykumdan uyandırdı. Sokakta Uç poliı 
ile kıyafetinden vali muavini Leııt'ln 
adamlarından biri olduiu anl .. ılan bir 
2enciyi milnakafa ederken eordüm. Ne 
oluyor diye sorunca vali Leiıt hapı ... 
neden kadın istiyor! dediler. Fena hal
de canım ıılı:ılaralı: yata ıma dondüm, 
fakat hapiunenin içinde gıtgide artan 
ıürUltU beni uyutmadı, Hem erk k, 
hem Jradm feryadları geceye yayılryor
du Balkona çıktım, burada ve nedar 
Hering'e tesadüf ettim. lkimiz birden 
bir lı:adınrn nasıl zorla yakalanıp Uç 
Uniformııh zenci tarafından vali kona
fına doğru gôtUrUldU UnU ıeyrcttik. 
Gece saat 4 de gurliltu tekrar ba tadı. 
Ertesi aab h hiç bir teyden h be im 
yokmuş J?ibi ne old ı unu sordum Bir 
senci sıkıl ralc: "Thc Governor want a 
womın for." yani ''vali bir lcadm lıte• 

mi ti.'' dedi. 
Dr. Vallcutin'in hatıralarından ah· 

11an bu kııımlar k ' de il mi? .. 

• Aynı mUıtcmlckclerde cUrUm l lc-
yen mcdenr ln"'nlırrn kabahatleri na· 
eıl cezalandrnlırdı acaba? 

Çn/Nnr S. ALI 

imparatorun lnzıbat mechli 7 ıldn
ci kinUD 1896 da toplantmf yukarda 
llml ~ Weblau'yu muhakeme et. 
mit ve mllıtcaıle.ke halkından Uç eaıri 
atdurcn bu adamın mücrim olmadıjı • 
na karar vemıittlr. ÇUnkU katlan wku 
bulduğu yerde bır müddet evvel il)'an 
çılı:tıfı için onda harb hali var demek
tir. Yalnız öldilnncnin tekli •ulıuz 
bulunınuıtur. Buna ıtin2 eden phıd, 
Kurvet kaptanı Becker, Kaın run da 
bir mah u1Un hafı kesılerek ö ilrUl
meainln pek tahıl oldu unu ç nk ak
al halde avrup 1 taran k rlcak telakkı 
edılecc anı ıfade etmittir 

rafl•rrn 

* 1903 • 1906 ıenelen ar nda c nubu 
g rbt Afrı da is n komııerh i 
ya mış olan P ul R hr h ad da bar 
zat alm n kolona pohtık ı " dı e bır 
kıtab yazını ve bu ki bta ce a a çarp
tınlmıy cıklara vadedıle ek te 1 m ah· 
nan Herero Jarm ku una di ıldifınl 
ır kretm tir 

Aynı kıtabta ok ndu una & re K n
ıo tara!larında 1907 aen ne kadar el
kesınek, le fı de cede ka ulc venni
yen k yleri yakıp ahahslni kur una 
dıanek ıabi Adetler devam etmit ft bu 
hareketlere beyaz memurlar bi zat i ti· 
ralrte bulunnıuttur. ( .nA nuoS) 

f\.lmanyanın istekleri nelerdir? 
Loyd Corc'a göre Almanya taarruz fikri beslemi
yor, Vord Prays'a göre İngiltere Almanya ile 

t ş b i r 1 i ğ i y a p m a 1 ı d ı r. 
(B• ı I lnr uyl•d•) 

ırnıı açın de ıl mudafaa ıçın ıilıhlan· 
dınnaktadır. Kanaatım tudur lu, Al
manya ılc Sov} et Rusya arasınd d a 
on .ene harb olamaz. Alman orduıu. 
müttııı mildafaa tecbiaatma maliktir. 
Fakat bu ordu, t dudlarda muvaffakı
yetle çar ışacak k bıliycttc dctıldır. 
B Hıtler, pyet tabu olarak Memel'i. 
Dant ıg'ı ısuyor. ÇUn~U Hul na11l bn 
ıngılız t brı ııc bu teharler de bırcr 
alman ı dıridır. Fakat mılyonlarca ıı· 
lavları yutmak ııtemeı:, kendııinın ırk 
doktrina b ıııa manadır.'' 

İngiltcrenın Almanyayı ıöndennıt 
olduğu ıualnameden bahaeden B Loyd 
Corc, f(>yle demittır: 

"- Bu ıualname, ıonderalmemela 
idi. Çunkü böyle bir ıualnameyı Al· 
manya'dan çok daha ayı bir ıurette ıi
lahh olan Fransa ve hal ya ·ya cöndıer· 
ınedık." 

\ ord Pray 'a ~öre ••• 
Londrı, 21 (A.A.) - Vord Prays, 

Deyli Meyi ıuete1inde yeni Almanya 
hakkında bar makale netretmıttır. 

Makalede ezcümle denıhyor ln: 
"İngıltere benil2 Almanyada olup 

batenı anlamak ı~ın uyaıunamı\tır. YU. 
elli aenc evel, franaız ıhtıllli Avru • 
nın mukadderatını detıttinnifti. Bu· 
gün de Hıtler Avru anın mukadderıtı 
nı tanzun etınektedır. Hitler meden•· 
yete yeni bır yol goet rdi Modeın Al
manya yem bar ınillettır ve bir ıngillz 
hlikUmctanin baç bir zaımn ,az anllnde 
tutmadııı;ı en muhhn unsur\& teılnl et 
mektedır. Avrupa barıfl ve bellri de ln• 
gılterenin mevcudıyeti, bily k Bntan· 
yanın yeni Alman aya kar alaca ı va 
z~ tc ba h bulunmaktadır l 
A1wanya ıle iyı münasebet 
Avrupada barb olmıyacaktn 
manyaya kartı va ayet ahrM 
kınılamaz bale ıehr B Hitl e ' 
ru n kunselerın ç u onun samı lı ı 
lıakk nda deran bar ı tıba baı 1 etnıi,-
f erdır. 

in ıh huk 

Alman hakanlannın 
- hali 

( Bqı I laci Mylaa) 
den mU.takil olarak uzun m clclcttcn
bera aral nnda phıl dostluk rabıtaLln 
kurmuı olduklarını kaydetmektedir. 

B d Kın) a. beıMn Cenevre'ye ha· 
rekct ede tı cıbctle ıld harıcıye nazı· 

rı araaında bat1ca bar mUlikat vuku bul 

mıyacaktır. 
B. dö Kanya dün alrf8JD B. von 

Noyrat ın tcrefıne buıuıt bir zıy et 
vermıt ve bunda bırçol: macar nuarl&rı 
hazır bulunmuttur. 

8. Göbel tlnada 
Atina. 21 (AA) - B. Göbela ile 

sevceai. dtm aJqam Atlna taJJUC me1· 
damna ıelmiflerdir. 

B Göbeta. pzetecilrre beyanatta 
bulunaralr kom nlat ale btarı bir blok 
kurulmut oldutunu IÖykmclı:le ikllfa 
eylemlttir. 

Mumaileyh. kıendıa nan pbeen bu it
le ulrqmadılma. :plnıa u&r&f&nlar&n 
ınuvaffakıyetmi temenna etmelcte bu
lundu unu beyan etmiıtir. 

B. G 1 , bir hafta ıonra Berlın'e 
aidececınl. ancak daba evel Pcıte ye 
u rıyaca mı IÖylemattır 

Kaloriferli - konforlu 

iralı 

k raldrt r 
Aynca prajı 

Telefon 2250 Ha 

ULUS 
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Ba beklfl 

GO LAVY 'D •• 
(Bqı 1. ıacı .. ylada) 

Slovenya tepeleri karfıımda ne
ler dutünüyorum ! 

.. Bir~ aonra apiıcla ıördüiü
ınuz dık ve ıim bir binanm uıt 
btmcla çay içmeie 1ic:lece1iL 
Balkanların tek ırataiyeli budur: 
On dôrt katlı bina! Eier onu aekia 
defa daha yütueltinenia. ......;. 
lran rrataiyelini bulursunuz. 

En uat katın kahve tarı.çaıı, 
yuaoılav ve turk bayrakları ile 
donatılmııtı. Gazetecılerle hasbı
halde bulunuyoruz ·te biraz aoa
ra, Lubliyana nın panayırını aezİ· 
yoruz. T akıim panayınnı ne ka
d.ar hatırladık. Niçin bu aanalı te-
111 etmekte 4Jc:.cikıyoruz? lıte bu
raaı da alım ıatım y rı ol ı k ya
pılmıtbr. 

Bızde yalnız panayır yapanla
nn d il, bar o ı k enduıtrı· 
ıi sera. ıi ıormek iıtiyenlerin de 
buraya 1 lınelerini arzu ed rdun. 
A. acın naaıl keıild" iinden, 
kımya enduıtriıi vuıtaaı ile aiaç
tan neler iıtif ade edilebilecejıne 
kadar, bulun orman itletmeıini 
adım adım takıb ediyoruz. Bolu 
mebual gu ttiaim için bu pana
yırın deg İ ne oldupnu oilirim. 
Panayırda bizımle beraber dola. 
~nlardan biri bana eordu: -Tur. 
kiye'de orman Yar mı? 

• • • 
Valinin aiyafetincle bulun-

duktan aonra Bled kuabuana ha
rek l ellik. Dik •• çamlı dallar 
araamda bir lıviçre ıolil ! hayat 
ve umran, kıral burada bir f ran
aız ~ontwı ptoeunu aldıiından 
beri batlamatlar. Yani timdi Avua
bar7a'dan, ÇekoalowakJa'dan Al
manya'daa •e ltalya'dan ae~h
lar alcan bu ,al kenan, yeni Y u
ıo lavya iclareainin e1eridir. Otel 
Ye P naıyon olarak 3000 oduı war. 
Bu ı ne 20,000 1e17ah ıelmittir. 

Ah lltanbul, di1ecekainiz, 
do na, hakkınız war: on senelik 
ıay ile bir ıöl kenannda kurulan 
bu gu el zevk 'H rahat mabedinin 
bio ll, yw müddet içinde la
tanbul, lzmit ıörunUfÜ, Buna•• 
Yalon baftUI le ...... ima•larm 
u~a 1 rmechJrleri •• bir daha ılr
mıyecek1en bır ruya olarak YUCu

da ~etirilebalir. Ona da ııra 1.a.. 
cektır. 

Birç~lan araaında, en müh·m 
prtıa, biazat DMmleketli inaanla
rm :ratamak •• etlenmek aanabnı 
~ r~el ri oldufunu aikretmek 
ııterım. Ecnebıler, yerli halkm 
kadın erkek" ÇOcuk, hep birlikte,' 
yarablllf olcluldan ank •e hat 
haftUDd&n iatifade ---ı raeı· 
ler "--·· - • 1 ar• .,....ını •e müzik ve kadınla 
&lem. mükemmel ot-.obil ollan 
lelÜf bir mdMmeha ha J ' 

lar. O ~a ~ücük b:;'aib: 
nan bile bir clövız kuaaı har 
ıelir. ıne 

Hayat pek mi lk.uzdur? Paha 
b .... cletd r Bura P&nl. ı· -
biaim Buna'daki r-r ıyon, aab, 

ba'----L·ı· F ,,c ikpalu ta ela .....,ı ır. abt biz, orta 1 
f&lolan ıibi, ıptidaililder •• .:.. 

tuadlıkdlar ortaamclt., bir i n f i . 
r a iltiiaüyonaz. Bir otel bi 
plij, bir paino, her ne iae ! , .....:. 
lar • tehri elenilen umumi ha at 
... manzaranın bir t-1- r_ •-- a· cıa parçuıwr ...-. ır un••l &e,et . . çaı.,. 
mak lbaD ıelir. IÇID 

. Dil• b1r JI ituet edece-
iim: Burada aclma batına fiat 
clum. BıliJOI' .... ,..._ ki her eor-
mabeme faatlan ____ .... _ ..,, 
-1--...L L-1 --uua WJÜk ...-mit ..ad , b zı-ul el _..ı,. • 1TUU er en u-
cuaa ~Jor. Bızi.m Buraa'cla 25 
oda t.Din ettilimia muıal bu 
rada l11ç o1 ...... L.- =-·· a, • • edili ç Vwt ..... oda t. 
- .,.. ünldi ka1aba 
pular telaar ••tlclrlan JI ,.. 
n ,apenlar otel •ünarl' otelle• 
mam "pl&jlan an, ..._ 

.1 ---•~panlar, h•me• 
" p J ya,_... t.criihe lra 
811 olenlerdll'. MD-

haJdbte lrir ..... 
nan. Ucmlulı, en tMalaalı ~ 
:~ •• ilatıaaa ile temin = 

Falih Rıfla ATAY 

1 
o ___ maçı ... 

Takımımız Is-~ .... ~ı. tala J:IQ& '4A mma 3-1 yenildi. Eskr · de 
berabere kaldık. Güreşte 4 3 lib un 

Moıkon. 21 (A A ) _ Huauar mu. 
habırımiz bildırıyor · 

Moakovada akıncı futbol temuunrzı 
bucUn dinamo ıtadında Iapartak takı• 
mlyle yaptık Maçı Supbi Batur idare 
ettı 

F Türk takımı: Cihad • Fazı1, Hllanll· 
ıkret. Eaad, Re,.ad • D nya, Şeref, 

Fuad. Said, Necdet 
Ma aaat 16,35 de tba tadı. Eaadan 

g el bır tiltü kal d ı ı y a k 
avuta gidıyor. 

On ikıncl d 1 S vyet ı laçı-

1 b r ı le t pu .. çı ı ıe
ç ı r -.ı çık dt rdurmadan topu 111• 
içe g çırı or v o da el bir vuru la 
ilk 

1
sovyet golünU yapıyor. 
S ınci dakıkada ne ıovyet I01a 

çı 1 gü el bar ıürütle kale> e inerek Cı· 
hadın ellen Uıtund n ı n ı ıovyet &O
lunu yaptı. Sovyet takımı 2. t rk takı
mı O. 

İlk onbc dakik &ı 2-0 m 1 b vazi
yete dil til Umüz ha de •• u 1 bi ... e ve canlı 

- ga geldik 
1 krlmde berabere bld lloıkoft, 21 (AA) H 

1
• 

habirimizi bllcliriyor:. - uaud.., 
Halkevleri nlnim _ ... __ ,_ 

ft eakrlnı tllJmm _T,. Jloekof 
tG dtm saat 11 zo de klı.. 

r parkta ·~•k haft aalınealnde brpi 
lqttla~. Talrnnlar d5rder kiti idi. 

Banncl m&buue Cihad • 
raıında idi. Cihadın arka a: ~ 
tutunu ruı bakenılerl - .. 1 ~ 

1 
... rmeu . Bu ,,.., 

z yete ıtıru eden yan hakemi Puad 
Sovyet hakemlerınin ıUkGtu ka 
da, bu ıeralt dahıhnde hakemlikrı::l 
fesine d vam edemıyecellnl bildire~ 
çekıldı bu u ikincı yan hakembnlz leB
fin c;ekllmeıl taklb ettt. 

Biltiln m bareıeJer bet Sovyet ı. 
kemi ldaretılndc devam etti TUrk tak 
mı 7-4 ma lOb vasiyette bulunuyord: 
Oerfye C5 mUabalra 1ra1mıttı iri bmıbel'ol 
u. 1 temin edebilmek için bunlardan be
tıni ka anmamız il nndı. Ealrrlmclıe. 
r mlz çok yl\kaek bir enerji ile tal .... 
rak bet pllblyetl lruandılar. Son .a. 
18babya kadar SovyetJer 59 bls 54 ..,. 

inıtler l'Uf yapm,.tık. Enver .on m01aba1raJa 
çıktıfı aman bet vuruı yapması '" bl 

r o un çılı:anyoru , 
Takımımız muva (akiyetll 

yapma a b lımr tı 

Sov etlerın bir h cumuna mukabil 
36 cı d kı adı Flkr t ldan ç k ...n. 1 
b~ Urü •-e • 1 yapıyor. Topu marke olan 
Danyala geçınned n th b r vurut
la ortalıyor. Bu çok y r nde p ı Saad 
cnf ı bir kafa VUl'fU ıle Sov et a )arı
na takıyor TUrk tak ı n bu U el 
lUnU 100 ıo-000 kiti candan alkıtlryor. 

hinci devreye a t 17 .,. d ba 1 d ~~ c ta~ 

r Takımımızda buı defiııklikler y&• 

prlllllf, Dınyalin yerine Fikret IOlaçr

ia. .ol haf mevkllne de lbrahlm al 
mıtı. m-

Gene Fikret vaıta iyle yapılan 1• 
kinci bir Ucumda her aman i ııbl ia
tffade edllemiyen bir kornerle netice
lendi. 

Takımımız çok iyi oynuyor Daima 

gUıel inltler yapıyoruz Fakat bu ırr~ 

da genden parlay n a11t bir aovyct hU· 

cumu bize ilçtincU bır ıote mal oluyor 

Gene bUcum bizde ıene Jl'ikretin 
ı .. lraıade bir ortalavwa ko ,,..... rner ve ant 
Bunu takiben yaptı mıa bUcwnda aov· 

yet kalecili ç ıl Uaerine d"·U .., yor •e 
çelcti imiz tUt ıcene bi imlrilcrder. biri

nin elıne dclıyor ve bu ıureUe muatea-
na bar ıol f ınatı daha ..... 0 Un --.ıyor. yun bU· 
t ıUratiyle devam edıyor. 35 ınci dla 

ldlı:ada lehıame bir fani oldu Fıkrethı 
ıilzel bar wnlfU Ut top kale önllndt
Fakat teainb bar kafa WNfu netlceei 
bu bUcumda IÖDÜyor. 

Bundan ...,. acw,etler de arka .... 

kaya yaptrklan bllcumlardan atifade e

edemiyorlar. 41 Uncu dakikada Fiknthı 

Sok 102eı Wı ortalaJlf nc1an Puad lad-
fade edemiyor ye Udnd da 
11 20 de IUS aut 

bitiyor 
aov1ttıerm a - l 1alibir1ti11t 

Mili tle 
As mble 

(B•fı 1 inci nyl•d•) 

BB. Blum konu lar 
Parla, 2 l ( A A ) - B. Eden, berabe 

rinde aevceai oldulu halde, dün ölleden 

eonra U BurJe tayyare meydamna ıtl 

mlftlr. B. Eden dahiliye nuaretint &i
derek orM& aut 1110 dan 19.SO aka

dar B Bhma ile ıörUpıllftUr. MWlka 

tin sonunda B. Blum Ue bareber umumi 

bakımdan dlplomul vuiyed ft bllhaa

.. m1lletler cemiyeti konac)' ye aaamble

llnln mllukerat namamtleri baklanda 
ıörOfllallf oJdulı:lannı leiylcmlttir. Bu 
ı&ilfmele de Lobrnocu dewletlerin 
üdttmelen muhtemel konfenuta 
nubaba olmaftur. ..,,. 

B Eden ile B Blum, ı6rl1fmelerinin 
aedceleriDclen memnun old··L•-
fnmıs, ı.uuarw '" 

iqWa ılrltl ri arumda tam 
1llr mutabakat mncud -•~a..-
L-...11- -u5 .... u •Uta 
- eyledlılderinl .. , emltlerd1r 

almamaaı lbımch Vuifealnl çok iyi lele 
rak eden Ennr bet vuruı yaptı " ldg 
almadı ve bu auretle ealrrlm mUl&baa.4 
larında b raberli l temin ettlk. 

Güre t S-4 pllbla 
Moakova. 21 (A A ) - Huıull ...._ 

habırimı blldırlyor: 

DUn pce yapılan ,Ureı müaababıo 
lan çok be1ecanh " ••kil olmaftur 

Birinci •l•mlaı 16 kiloda a .... 
ylnln mtl-..df atakları " belb llllPI..,. 
ları ile devam etti. , .. 

ikinci on dakikayı 14 Uncu dalıiıb· 
da lnınetll blr bel bpmaıı ,aparğ 
huınııu tutla yenoı 

Anlaıarta AJuned 1'bek he • ha 
karııamda muvaffakiyetli bir ..... 
sonra puan laeablyle Jllnildl. " 

66 Kiloda Saim Dimofla sUreıtL la· 
im tedrici bir 11\lrette artan IUratli bir .. 
yunla baamlni arkadan butn'dı. Ve ,.. 
re dUtUrdu, Bu aırıda Dımof Salmüa 
ul kolun11 tutarak UatUne atııclı" peli 
lnt olan ba opun netioeande Wm 
hlboldu 

72 kilOlla Nuri llprefle siM11d. !J1s 
on dakika bearberlilde bitti. ikinci cin
redeki çok fallı ıUrqa aayeainde ile 
ref'c uyı puan heubiylt 1.Ub ıeWL a. 

79 kiloda: Mcnlnli Ahmed Pllmal .. 
le ıUreıtl. İlk on daldkada Ahmed .... 
kim ıllreftll• halde berabere ilin tdlldl. 
ikinci dnredt Ahmed Sok Ml't 

nk balmlal ilk eoır defalar .. ~ 
dırdı, dolqtaıdı •• udL Bu 
lrarpunda ........ pddetlfı AJamedl ...... 
lada " ittifakla plib illa edlldL 

17 kiloda bllyWı llUltafa luclJal Uc 
ıUreıtl lluatafa mefbur kollaı .. ıapıa
humlnl 1 dakika 40 lanı,.de : ile 
dl ... ,.. 

r ı 
~ il (A.A ) - Oueteler 

den • Blum ..Ullkatı baklanda • • 

biç bir malGamt vennemelctedirler. 

llomlac Pott ıueteeinın Puta 
bahiri dly• ki: 

GarU--'-- u çok karana• bir 
rette cere,... ettili intibaı Yardir 
cWalerln Wr betler konferansım ~ 
emniyet meeelealne baaretmenin ..,.. 
fık olacalma ft daha umumi bir 
ranaın bunu taklb cdebUecellnl .. ,.... 
mlı ohnalan muhtftneldlr. 



IAYPA 1 
ULUS -

1 ~~.~~ m~~I ~~:, ~:!1':?.!t~A~~! :katibi~ 
ıoeri tıir surette makine ile yaı:ı yazması lazımdır. Makıne ıle se.rı 
bir surette yazı yazan ve memurin kanunun 4 ~?c~. maddesinde~i 
şartlan haiz olanlar arasında 936 eylül ~yını~ 2~ uncu çarşam_!>a gu• 
nil saat 14 de Ankara Adilye Encumenınde ımtıhan yapılacagınclan 

Kuru/ 

P. T. T. B. veLev: l\'lüdürlügünden: 
Ambar ihtiyacı 80.000 tane 2 No. lu demirsiz porselen fincan 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 14-10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T . T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktir. . 
Fincanların muhammen değeri 7200 liradır. Talipler 540 lıra• 

dan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine teslim ede
cek ye alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka te~i~at 
mektubu ve sartnamede yazilı belgelerle teklif mektubunu ıhtava 
edecek olan kapalı ve miihürlü zarfları mezkur tarihe tesad~f .e~en 
çarşamba günü &aat 14 de kadar sözü geçen komisyon reıshğıne 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürliiğü ile İstanbutda Le-
•nzım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (664) 

ı-4-019 

Zono·uldak C. H. P .. o 
Başk.au ığJ.utlan: 

Zonguldak Halk Partisi binasının Kalörifer tesisatı yaptırıla
caktrr. Teıiıatı yapmak istiyenlerin tekliflerine eı;as olmak üzere 
binanın pllnlarını ve bu husustaki şartnameyi parti baş~arı~ığın~.an 
ütem-:leri ve tekliflerini 25 eylQl 936 akşamına kadar partıye gon-
dermeleri ilin olunur. {842) 2-4262 

(Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı) 

lçel tlhaylığt Nafıa 
DirelilÖt·lüğünden : 

ı - Eksiltm~ye konulan iş: (]vlersinde inşa edilmekte dan ilk 
okul binasının ikmal inşaatı olup ketif bedeli (20220) lira {44) ku· 
ruştur. \ 

.2 - Bu iı1e aid ~rtnameler ve evraklar unlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Kfirgir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, meteraj oetvc ... 
1stiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa mil· 

dürıüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4-9-936 tarihinden 30-9-936 tarihine tesadüf tden 

,arşamba günü saat 17 de Mersinde ViHiyet Encümeninde yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için is teklinin (1516) lira (54) ku· 

ruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

Ticaret odası Nafıa Bakanhğından aldığı müteahhitlik ehliyet 
vesikasını getirmesi lazımdır. 

6 - İsteklilerin yapılacak işin mesuliyeti fenniyesini deruhte 
edecek bir mühendis veya mimar bulundurmayı teahhüt etmi§ ola
caltır. 

7 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Vilayet enci.imenine getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabılinde verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saatte gelmiş 
olmaları ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la· 
:zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1109) Z-4273 

Türl{iye Ziraat Bankası 
l\1erl{ez l\lüdürlüğünden: 

Halen Lozan Palas oteli ite Burla Biraderleı in işgal ettikleri 
binJnın kiraya verilme tar ihi 23. 9. 1936 tarihine tesa<lüf e len Çar
şamba günü saat 14 de te 'ı ı r e !ilmiştir. Taliplerin mezl,fı r günde 
1250.- liralık depozitoları ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri 
ilan olunur. 2-4387 

T. T. Binalar ve Levazım 
l\lüdürlüğünden : 

1 - Satın alınacak olan 10 ton 2 m/ m bronz tel l<apalr zarfla 
ek~ . neye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ve muvakkta teminatı da 563 
liradir. 

3 - Eksiltme 27-10-936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. 
umumi müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
ıartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif salt günü saat 
on dörde kadar sö:r.ü geçen komisyona teslim edtceklerdir. 

5 - Eksiltmeye işitrak edecekler müteahhitlik yapabilecekle
rine dair vesika göstermeğe mecburdular. 

6 - Sutnameler Ankarada levazım müdürlüğünden fstanbulda 
levazım ayni}•at muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

'~15) 2-4242 

1 

taliplerin müracaatları. (996) 2-4463 

Ankara belediye reisliğinden: 
Belediye hududu dahilinde seyrüsefer eden husust ve umumi 

binek ve yük araba1auna verilmiş .o!an p~takal<.r!n d~ği. ~i ·ı~mesı 
kararlaştırılmış olduğundan bu vesaıtı naklıye sahıplerı bırıncı teş· 
rin 936 iptidasına kadar pilakaları.nın değiştiri~?1es~. için muhase: 
beye müracaat etmelidirler. Bu tarıhten sonra hukmu olmıyan eskı 
pilikalarla seyrüsefer men edilecek ve sahipleri cezalandırdacak-
tır. (818) 2-4230 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Tunceli Nafia 
Direli.törlüğündcn 

1 _ Eksiltmeye konulan iı; (Dördüncü U. müfettişlik mıntaka
~ıında tolkrilıen 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt Plümer yolu 

nun tesviyei turabiye, sinai imala~ inşaatıdır .. 
Bu islerin tahmin edilen bedeh (200000) lıradır. 
~ _ Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Ek:.>iltme şartnamesi 
8 • Mukaveletname projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
b . Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartname 
E • Hususi şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Taş, kum, su grafiği. . . . 
isti yenler Bayındırlık işleri genel şartnamesı ve. fennı şartna • 

meyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer ş3:rtn?melerı ve. evr~kı 5 
lira bedel mukabilinde Ankara Nafia Vekaletı Şoseler ıdaresınden 
ve EHlzizde Tunceli Nafia dairesinden alabilirler. 

3 _ 10-9-936 tarihinde perşembe günü saat 15 de yanılan eksilt
mede talip crkmadığından eksiltme 1-10-936 perşembe günii. saat 15 
de Elazizde Tunceli Nafıa 'Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
s _ Eksiltmeye girebilm~k için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka Ticaret odası vesikasını ve Nafia 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruatr müteahhitliği ehli· 
yet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Elazizde Tunceli Vilayeti Nafia dairesine 
getirerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz: mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilen mektupların nihayet 3 cü maddede 
yaz:ılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (915) 2-4417 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Ankara Çocuk Sarayı caddesinde yaptmlaca!C apartman, sinema, 
kapalı havuz ve garaj binaları inşaatI kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. Keşif bedeli 204550 liradır. İhale 1 birinci teşrin 
936 perşembe günü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurwnu Genel mer
kezinde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi, mukavelename, fenni şartname, kalörifer 
11hi tesisat ve elektrik şartnamesi ile proje ve keşif cetvelini ihti· 
va eden münakasa dosyası 30 lira mukabilinde Çocuk Esir~eme Ku-
rumu muhasebesinden verilmektedir. 2-4410 

l(onya 1nlıisarlar 
Başmüdürliiğüıı<lcn: 

Kııl<tırım Tu7lasında yaptırılacak olan idarehane ve aile evle
riyle süvari koğuşunun yeniden yapılan kcşifnamelerinde yazılı 
16345 lira 56 kuruş bedetle 14-9-936 tarihinden itibaren yeniden on 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuş oldu
ğundan taliplerin bu müddet zarfında Konya İnhisarlar Başmüdüdii· 
ğüne ve 1stanbulda İnhisarlar Umum müdürlüğünde bulunan pro
je ve şartnameJerini görmeleri ve ihale güniı ol::ın 28-9-936 pazartesi 
günü saat onbeşten bir saat evvel teminatlariyle birlikte teklif mek
tublarını Konya İnhisarlar Ba müdürlüğünde müteşekkil komis-
yona tevdi eylemeleri ilan olunur (950) 2-4426 

Tavukculul{ Enstitüsü 
Direlctörlüğünden : 

Tavukçuluk Enstitüsünden her gün çıkacak olan yumurtalar 
1-10-936 dan 31-5-937 tarihine .kadar pazarlık ve artırmaya konulmuş
tur. Pazarlık ve artırmaya ait şartnameler Çankırı caddesi üzerinde 
bulunan Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden parasız olarak ve
rilir. Pazarlrk ve artırma 2 birinci teşrin 936 cuma günü saat 10 da 
Tavukçuluk Enstitüsü binasında toplanacak komisyonda açık ola
rak yapılacaktrr. Muvakkat teminat 137 lira 81 kuruştur. Banka mek 
tubundan başka verilecek teminatların pazarlık ve artırma günün
den en az bir gün evvel usulli dairesinde malsandığına yatırılması 
ve makbuzunun komisyona verilmesi Hizımdır. İsteklilerin şartna
me almak üzere her gün Enstitüsü Direktürlüğüne ve arttırmaya 
gireceklerin de yukarıda yazılı günde Tavuketıl11k Enstiti.isiinde 
toplanacak komisyoua baş vurmaları (948) 2-4405 

Sivas Vilayeti Daimi 
Eııcümenindcn ~ 

Sivas Vilayet Merkezi i~ind eyeni inşa edilecek olan (688'10) 
lira (38) kuruş keşif bedelli on sınıflı mektep insaatının kapalt 
zarf usuliyle eksiltmesi 29-9-936 salı günü saat 16 da Sivas vilayeti 
Daimi Encümen odasında yapılacaktır. Tekarrür edecek ihale be
delinden on üç bin liranın bu sene yapacağı işe göre ve mütebaki· 
sinden yarısı 937 ve diğer yarısI da 938 büdçelerinden iki tahitte 
ödenecektir. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
her zaman Viliiyet Encümeninde ve Nafıa Müdürlüğünde görüle· 
bilecektir. Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltmeye girmek isti· 
yenlerin resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname
ye tevfikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları müteah • 
hit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bu işe 
girmediği takdirde bu gibi :.ina işlerinde bulunduğuna ve ehil ol
duğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdir. Teklif mektuplarının 
29.9.936 salı günü saat ıs şe kadar Sıvas Vilayet Daimi Encümeni· 
ne verit.nesi lazımdır. (960) 2-4442 

• 

Ankara lnlıisarlar 
Ba~müdürI~t1ÜJI .., . ,çık 

k"rniJr\I Başmüdürlük için (72) ton yerli kok 0 

alınacaktır. . .. .. de 
Eksiltme 28-9-936 pazarteı>ı gunu saat 15 

pıl.- caktır. 
Muvakkat teminat akçesi 162 liradır. . te os 
Şartları anlamak istiyenlerin Başmüdürıye z.....+177 

(769) 

iktisat Velialetiııden: eıot 
. . . . . . aşagıd• 6 

An karada açılacak el ışlerı scrgısı ı~ın in zg.9.93v :.t 
ları yazılı eşya satın alınacaktır. 1stekl.1~:.r d topla.,...... 
nü saat (10) da vekalet levazm müdürliıgun e . ....& 
na müracaat etmeleri ilan olunur. f ve aaıı--

. · 'kt r evsa Alınacak malzemenın cıns, mı a • 
Ievanm müdürlüğünden izahat alınabilir. kerettc 'f' 

ı - Muhtelif ebatta çıralı ve çırasız ç~ı ıeı.ııt 
2 - Alçı, boya ve buna mümasil tevaz\abı koO 
3 - Muhtelif kalınlıkta 15-30 metre rnı 
4 - (3000-6000) metre kaput bezi 

Aııkara ol{ulları satınal~ 
liomisyonu })aşliaPbt' .,.ıs1 

·ıya•1 ~l-: 
Ankarada yeni açılacak olan. lisenin. m:>b~ liradır· ~ 

li) le eksiltmeye konmuştur. Keşıf bedelı 7~~ hçetill~.t 
cumartesi günü saat 10 da Maarif Vek!iletı ;at te~11 
kullar sayışmanlığında yapılacaktır. Muyak enterill ,ct 
kuruştur. Şartname ve resimleri görmek ~s!eY ıunı.aı' l": 
ci Orta okul ile komisyona başvurmaları ılan ° 

. 1 +9'T1eSiıl D. Demiryolları Adana le: eu ... 
. ıııikdal'• .. 

İşletmemiz mıntakasında aşağıda mevk.ı, I yasılı 
bedel ve teslim müddeti ile muvakkat ~emınatyrı ayrı, 
balast ihzar ve teslimi kapalı. zarf usulıle,.. ve

9
; 6 cuın' ~ 

eksiltmeye konulmuştur. Eksıltme 25 eylul ~~ ~ 
da Adanada İşletme müdürlüğünde yapılac~urdarı>-' 
kavelename projesi parasız olarak A~k.ara, • :~n .,e ~ ~ 
İşletme müdürlükleri yol baş müf ettışlıklerın J\.~klll-::.ıf 
şefliğinden alınabilir. İsteklilerin 2490 No: 1~k -1e td~ 
kanunu mucibince ve şartnamede yazılı vesaı .,eya 6fO"j 
lerine yatırılmış muvakkat teminat makbuzu '/C fi•C 
melerde ilişik formülde banka teminat mek.tu~~ast iç~ 
havi zarflarını üzerlerinde hangi mahaldeki el _....-_ 
zılmak suretiyle eksiltme saatından bir saat .eV\'ol~45) 

tinde Adanada İşletme müdürlüğüne verınıt aıarı· ( 
sahihlerinin de eksiltme saatında hazır bulu~ın )!ikd,rı 
Mevkii K. M. Beher M. 3 Müddeti 

Sarayönü 
Hacı kırı 

Ceyhan 

Muhammen bedel 
350-359. B. 85 K. -t Ay 
307-311. B. 95 ,, 5 ,, 
412 120 " 6 " 

Ankara V afiliğinden : taıarf"' 
Konya memleket hastanesi için yaptırxla~!,ere 1'oS! 

projesinin tanzimi 25.9.936 ya kadar açık eks;.rınaıatıO 
MezkCır projeyi tanzim etmeğe istekli ~.tan 1

Ank•" 
name ile izahname ve planlan görmek uzere 
hat müdürlüğüne miiracaatları. (792) 

Hariciye V ek3.letind~ 
evcut dl ,1-Jl 

Hariciye Vekaletinde 11 nci dereceden ~l ı:rıe r i1 ,,-
yetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka 1 ~esı giil' 

Müsabaka imtihanı 5 teşrinievel 936 pazar ıJJ'.,ıt 
Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. . kanıl~ 0 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin ıneınurt da ııııı• 
maddesindekilerden başka aşağıda yazılı evs:ı 1 f 
zımdır: diye ı;e ,. 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, lktısa eri ,.~)de" 
Fakülte deıeccsindeki Yiıksek Ticaret Mektep den bırı 
mesleği ile aliikası bulunan mümasil mekteı>ter 
olmak; ıı.ıı• 
Müsabaka imtihanı şöyledir. fi ıkı.ılcıl 

1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, 
1,aına"'ııı 

vel, İktısat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. eı:rıe· fı il 

2 - 1.'ürkçe ve Fransızçadan tahrir ve tere rtile eıt 
3 - Müsabakada üssü mizanı dolduımak şa .. ·sa·· ra alanlar kazanmış olacaktır. . cııebi Jı 
Müsavat halinde Fransızcadan maada lıır e rı 

b b. ·· h • ·J<ala se e ı ruç anc.ur. 'k \"e•' 1 r Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlı 3 5ure\ 
ve sıhat şehadetnemeleri ilehüviyet cüzdanı v~Y paire:ı, /t 
ile 1.10.936 akşamına kadar Vekalet Zat t~ı:.rı53.,t ıo 2 
tevdi eylemeleri ve 5.10.936 pazartesi gunu(gZS) 
Vekalette hazır bulunmaları ilan olunur. 

' 

1 
ıtGl 

ANKARA LEVAZIM A1VI 1~tıi) 
SATIN ALMA KOMİSYONU l1' 

İLAN f edılııtl~ 
1 - Harbiye okullarının ihtiyaçla~~na ~r,u~rte 

kilo kaşar peyniri 3.10.1936 tarihine musadı ~ t 
11 de açık eksiltme usuli ile alınacaktır. kkatesi 

2 - Tutarı 3500 lira olup teminatı rnuva ıe 
ruştıır. ~ j\nksr• 

3 - Şartnamesi münakasanın }0apılacagı orUıori 
liği satın alma komisyonunda her giin parası~ ;urnarll 

1 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte ~49 ı:rıuv 1< t9 
3. üncü maddelerindeki vesikalar ve temınatı 2~ 
lan ile komisyonumuza gelmeleri. (940) 

t L A N tııale r~ 
Şartname 'f arıbİ r..J1 

Cinsi Miktarı Fiatı Teminatı Parası 
10

_936 <;efr"' 
Un 360000 50t00 3770 2SZ 7· 936 . f'! 
Sığır eti ı 10000 22000 1650 000 8·11~;,n ıtıt~ ı - Samsun garnizonunda bulunan kıta d yaıılı~ 
karda yazılı erzaka ait şartnanıel-:!ri karşı~~n ~jnatıf1 "" 
ve görmek istiyenlerin her gün Samsun turn ,ııı>" 
na gelmeleri. ayılı 1< p 

2 - Eksiltmeye r,irmek istiyenlerni 2490 ~·f rne 
cü maddelerirıdeki vesikntaıla teminat ve :el< ~111'.ll rı 
saatlerinden bir saat cvel komisyona veıl11•Ş o cıoı6) 

3 - Eksiltme kapalı zarfla yapılacaktır. 
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İlk, Orta, Lise kitabları geldi. AKBA'da satılıyor ıtablannızı, n1ektep levazımınızı imdiden AKBA'dan alınız. Tel: 3377 

MiLLi MÜDAFAA VEKALET! 
1ATIN ALMA KOMiSYONU 1LANLAR1 

tLAN . ..... i. - tzmirde yaptırılacnk inşa t kapalı zarfla ekııltmeyc kon-

mu tur. . 1 ·ık in nr para&ı 3131 
2 - Tahmin edilen bedeli 41.749 hra 0 up 

1 :ı 
lirn 18 kuruştur. . . 1 210 kuru mukabılinde M. 

3 - Şortnameıini almak ıstıyen e~ • 
M. V. s tın alma komisyonundan alab~hrler. d dır 

4 - İhale i 23·9-936 çar amba günu saat li ekan.unun 2 S uncU 
5 - rıtsiltmeye ~irecek.Jcrin ,24 o l~a~ı ~ nh ınd n ~l cakl -

m ldelcrinde yazılı bılgelerıle b:ı) ındır.l bel emehal vcrıl-
f 

• .1 d rtn:ımede ıstenen ve rı ennı ş rtn mc 1 e 1 aıı ş . teklı r mektuplarını ıha le 
mc :.ı mecbu i ol n "e ıkal:ırla tcmın t vel'Y M v 5 t ., alma komı • 
s atın 1 nen eç bır at evvehne kad r . • -4 76 
) onun -. rmc eri. (762) 

2 1 

BIL11 

ASKERi FABRW AL.AR UMU 
SA TIN ALMA KOMiSYONU 

UDUR OGU 
ANLARI 

MUHTl JJF KUTURDA ıs KAU 1 Çl 1 tK Ç KMl BORULAR 

'fahmın edılen bedeli (2900) lira ol n y uk rıda mıktarı ve cı~: 
1 r Umum M d rl u un a 

i yazılı mal enıe As eıı n 1 u u t 14 de açık ek· 
m komı&} onunca 6-10-936 tarıhınd ı n 1 k k m ,; ond n 
tıiltıne ılc ıbalc cdıkcektır. Ş rtn mc par su: o r o " 

verilır. . . tol n (2l7) Jıra (SO) kuruş ve 2490 
Talıplerın muv kknt temına d kı ,. ıklc me kür un 

num rnlı nnunun 2 ve 3 uneU mndd lerın (903) 2--4414 
ve aatt komi yona muracaatl rı. 

MU
HTEi tF EB'ATTA 6 KALE t DÖRT KÖŞE ÇELİK. 

"' • • O) r lan yuk rıda mıktan ve cın· 
T hmin edılcn bedch (930 ıra 0 M dü 1ü ll 1 tın elm 

si yazılı m lzcme A kcri ~ abrıkalnr Um~:ü sa~t lr5 de kap lı zarf 
kom! yonuncıı 6-11·936 tnnhınde cum g le komıs ondan verılır. 
ile ıh le edilece ctır .Şar:name1 ı>3r;~~;)01

1.•: (SO) ku!uıu havi tclchf 
Taliplerin muvakk t temınat o an 14 de ~ d r k mı ona vermeleri 
m , ı11 1 rını mt ı. ır f!Undc sa~t k 2 v 3 üncU m ddclcrın-
ve ~endilerinin dck2Ci490 ;:~:ra 1 t;:n~;~~syona murac.aatlar. 
dckı veı ıkle mez ır g (904) 2--4415 

75 KALEM MUHTELtF CİNS ZIMPARA T~ŞLARl • 
... hmin edilen bedeli (8410) lira olan yuknrıd mık tarı ve el ın
.ı n A ı t F brikalıır Umı m Mlıd ırl u s tın a ma 

si y. ılı nı l cm4e11-;:3;rtarihinde ,.ar mb:ı gunU aaat lS de k p 1ı 
komıayonunc - " ~ k • d • ı:nrfl ih le edilecektir. ş rtn.nme p ra ız ol • k omısyon an ven: 
Jır. 'J'aliplerin muvakkat temın t olan (630) tır (75) k~ru u havı 
teklif mcktub' rını mezk\lr gundc ant 14 de kad r komı yona ver
meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı k anunun 2 ve ~ üncu m dde 
lcrindcki vcs. lkle mezkCır ı:un ve tte komisvona muracaatl rı 

(901) 2 -4412 

35 TON MUKELLES SODA 

Tahmin edill'i'l bedeli (5600) lira otan yuknrda mlkdarı ve cinsi 
l 1 mt A kert Fabrikalar Umum Mudurlu U S tın Alm 

yazı ! m ze 5 10 - 936 tarihinde paıarte i gUnU saat ıs tc k p -
Komı vonuncı:ı - olarak komisyondan 
1r zarf ile ilalc: edıleccktir. Şart? me rar ;~~O) lirayı havi tekhl 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat o an komiı on vermeleri ve 
mektuplarını mezkur gunde snat 14 e k dar 3 ma~delerindeki ve -
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 1 (sgg) 2--4368 
lkle mezkCır gıin ve aatte komisyona mUr .. c.aat arı. 

28 TON KENDİR 1Pl • 
Tahmin edilen bedeli (11200) lira olan yuk. rdn mikd;rı ve ~;n· 

• , 1 malzeme Askeri Fabrikal r Umum MUdurtUğü atın • 
,:ı} ~~~isyonuncn 2-10:936 tarihinde cuma gUnU saat ıs tc kap h 

zarf ile ihale ea~~~ı~e~~~~·ak komiayondan verilir. Taliplerin muvnk-
Şnrt~ame ) (s

4
o) lirnyı havi teklıf mektuplarını mez.kCır gün· 

kat temınat ~ a~ komisyona vermeleri ve lcendılcrinin de 2490 
de saat 14 c n ar 2 ve 3 ınaddelcriadeki ve iklc mezkur gün o;e 
numaralı kanunun ) 2--4369 

atte komisyona mUr cantları. (900 
16 K Ai.EM MUHTEI.lf C1NS ÇELi K • 

. . b d li (7SSO) lira ol n yuk rıd miktarı '<C cın· 
Tahmın edılen e e • 'k lnr Umum Mudilrlü U satın ima 

i yazılı malzeme Asken Fabrı a b Unü t ıs de kap 1ı 
komi yonunc S-11-936 tarihinde pcrşem e ıarak komı yondan vc
zarf ile ıhale edilecektir. Ş rtn.ame pt1ra1(;s~) lira (75) kuruşu h -
rılir. Taliplerin muvakkat temınnt ~ an aat 14 de k dar komi vona 
vi tel lif mektııbln~ını. mez~Or2::; n~;ar 1ı kanunun 2 ve 3 Uncü 
vermeleri ve k.endılc.rınin e kCi un ve " atte k m yona mUra-
maddelerindckı vesı:ııklc mcz ır g 'Z--4413 

sso 
52S 
100 
100 

(902) 

ANKARA BELE.DiYE RE.lSLlGI ILANLARI 

tı AN 
l - Su i !eri i in lın cak S ntrıfııj tutlmba ve aksamın ist kli 

çıkmadı rodan k ıltmcai on Un m:atı'mı tır. 
2 - Muhamm n bed 1ı (1150) lır dır. 
3 - Muv kkat tcmın tı (86 25) liradır. 
4 - Şartnamesini rmek ı tiycnler her gun ynzı i leri knlemt-

nc ve isteklilerin d 25 • c ıuı • 936 cuma ı:unU ı t on lıuçul t Be-
lediye Enclimcnıne m r c t1 rı. {929) 2-4386 

B t L 1 T 

• 
znı r 

mir 1 a m-tırlı Dırck-
2-44 

( aı : 

• 
zı ı r .. ..,. .. u n ,) 1) ıı : 

ı - 13372 lir O kuru kcfi( bedelli Çat 1 Bayındır yolunun 
o + ooo - 4 300 UncU kılomctreler ar aında yaptırıl cak k. tdı· 
rım ıs . cyl\il • 1936 d n lubaren 30 n müddetle kap 1ı ek iltme-

yc konulmuttur. 
2 _ Bu yolun kapalı ckııltme i ıs • hirindteşrln • 936 pergem-

bc günU at ondn bmir ili daımt encumenindc y pıl cnktır. 

3 
_ lateklılcrin h ıırlıy c klım 1003 lir lık muvnkk t t min t ile 

tcklifn melcrinl ve chlı) et csık 1 rİ) le birlikte adı geçen gunle
meçte ıhalc s tınd n bır snat evelıne k dar encUm•n b tkanlı mı 
vererek makbuz alm 1 rı. ıhale Undc bildce tasdıktcn gclmcdı ı 
takdirde ikinci bır ılinla rnrflnrın kabuHlne devam olunacaktır. 

4 _ Fotl bllgı ıılmak i tiyenlerın İzmir B yındırlık Dı~k • 
törlu Unc bat urmnl ,!!.._ {~) 2--4491 

ı : 

t d ımt cncUıncnlndc 

( O) kuru tur. 
lıra 3 kurutluk mu,. kkat temin t 

zı 1·1· Ba 

P. 1. 1'. J ~yazını 

• • 

ınu 

n ve t mıri ıs elin 

Gereç Dırektürlü -

'idiir ii~iiıu) ıı : 
1 - ! lef adet kı d tcnlı tel iz uı:c c:ıh z ı ve tef crru tı k pah 

ı: rfl ckalltm ye konulmu ıur. 
2 - Muh mıncn bedel 20 000 muv kk t t mln t 1500 lir dır. 
3 - l kail tme (i lkincıteşrin 936 tarıhinc mhı dif ( Cum ) &{lnU 

sa t 15 tc Ankara'dıı P. T. 'I'. Umuma MUdUrlil tinde toplana k 
komlsyond. y pıt caktır. 

4 - T lıplcr, tcmınntl rmı ld remiz veın sine ve l c klnrı m k· 
buz veya k:ınunen mutcb r t eminat mektubunu ve rtn:ınıede y -
ı:ılı bel elcrle teklif mektubunu ihtiv edecek ol n k p. lı ve m • 
hUrlU rrı. r makOr t rıhte t ıs c kadar koma yon t eslim cd • 
ccklerdir. 

S - T lıp1cr, mUtc hhhlık hll} et v ı k mı o;c r !crnn ı rı ha ı 
ola kl rdır. 

6 - Ş rtnameler Ankara'dn 1..cvazım MUdUrlU •Unden t t nbutdıı 
levazım Ayniy t mu vınh mden Jl rnsız ol k vcnleccktlr. 

(98()) 2---4493 

udi ı · .. ıicri • 
rı 

lıııu ni ziııdPn: 

aı al ale 
1 ( r>J : 



SAYFA S ULUS 

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

Görülen lüzum üzerine Devlet Demiryo] ları hesabına ~ı\ vru 
gPrek hohşule ve gerekse teknikuma tahsile gönderilece 

talebe i<;in evvelce ilan edilen kayıt müddeti 28~~- 935 
tarihine liada.r temdit. edilmi~tir. ' . ... .... e 

D ::v!et Denı.iryo1ları hesabına c~r mühendisi yetişm~k: Üzt:.re Avrupaya bolışulc ta?: · . 11 

ı - 1.'tirk olmak. 
2 - Yaşı on sekizden kücük ve virmi hecıten biiviik olmamak. 
3 - Sağlık durumı:. tııh .. ile en.,.,.l C''· ~ak rl"re~r 'c c-' m" ı,~ tı" ve 

memleketin her hangi bir tarıofınıla ç;-' "'.,-, miisait b~!untluw na 
dair Devlet Demiryoltarının (Ankara), fifa} 1 rpaşa), (EskircJıir), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi he •etinden veva Devlet Denıir-·ol· 
larına kabul olunacak memurlarda bulunması lazımgelen sıhhi sart
ları gösterir matbu sıhhi raoor muh+c·•iva•rna uy~un olarak (Tam 
teşkilatlı bir hastaneden) alınmıs sıhlı"t rC'noru ile anlasılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekt 'Prden miis1b 1 "Ya 
girmek istiyenler melı:teplerinden bir gfına ilişikleri olmadığına 
dair vesika göstermek. 

5 - A skerlik vazifesiqin Avrnpaya tahsile gitmesine mani ol
madığına dair alakadar Askerlik Şubesinden vesikayı haiz olmak 
lazımdır. 

6 - Talipler 28 • 9 - 936 atrihine kadar istida ile İstanbul Mü
henclis mektebi Miidiirlüğiine mürac~at ede~e'<'erc.lir. 

7 - htidaya bağlanması lazrm,,.l"len vesait·: 
A •• •fus kağıdı \·rva musaddak bir sureti. 

rilecek~ lleş talcl)eye ait ınüsallak.a şartları : . ,,. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite ve lise şeha- 1-10-936 perşembe günü: saat 14 - 17 fizik;: 

de"· -.,,esi. 2-10-936 cuma günü: saat 9 - 12 Res~~ h.a azifC• 
C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hiisniih:ıl va- 2•1o.936 cuma günü: saat 13 _ 17 tahlıh rıY e 

ra1 ""Sr ile o tarihten sonra Ç" ı<;tr~r ver'erden ve aynr zam"rcfa ma- 2 "fürl<Ç' 
ha11 i nolis dairesinden birer hüsnü hal varakası alınacaktır.) 3-l0-936 cumarte:;i günü: saat 9 - 1 daD ti ... 

D) 4 x 6. 5 biiyiikliirründt: 6 fotoğraf. 10 - İmtihanda aynı derecede not alanlar 
E) Aşı şehadetnamesi. . cih edilir. . ter /. 
F) 3, 4, ve 5 inci mad~lelerrleki ve.,::ıik. 11 - Müsabaka imtihanında kazanan. talıfıeri 
H) Bab:ısının adı nedir? Nerede ol lu ~,u, S";; i .. e şimdi'·i öt 1iiş gilterinin neticesinden sonraki mecburi hı.znıe hh~ 

i~e ölmeden evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalış- Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde tea 
mıstır? Şimdiki veya ölmt' len evvelki meslek veya memuriyetinden dir. .. erectt' 
önce daha nerelerde ne r.ihi ic;lerde ve ne vakitler bulundu? Bunla- 12 - Tahsil planı: Avrupada idareni? gos~ğrtrıİ 
rı gösterir birer tercümeihal varakası. bir sene staj ve bu müddet zarfında da ıısan 

8 
S · 

8 - Müsah::ıh imtihanı tersimi hen, r;e, trıh1 i!i riyaziye, tahli· tayin edeceği Hoh~ulenin makine şubesi?den 
1 li m1kine, resim hattı, fizik, kimya ve tüı-',çe 1en o'"C"ktır. Bu ders- ikmal ve 6 ay zarfında imtihan vererek dı~loın ıuıııJ ... 

lerin şümulü mühendis mektebi üçüncü sınıfına kadar olan prog- 13 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya dığere ı,ı~-' 
ra~ 'ıra göre lir. Devlet Demiryo1ları Umum Müdiirlüğün~:n d"' ıt iıtı 

9- MÜSABAKA İMTİHANI: lerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlügun e 
1-10-936 perşembe günü: Saat 9 - 12 Tersimi Ilcnrı .. c:e. lazıme alabilirler. • • 

Devlet D"'ıııir·, olları 
r 1 

taraJ.ıııuaıı cer k.ısmında ~al ; .. ı ·ıltnal{ Ü'"cırreAvrupaya tel ııik~unı tahsili ı( 
o-1) ndP•·ilccel{ 
\. 2 o ta!, lJeye ait. nıiisa ],ak.a şeraiti : . " 

1 - Türk olmak. 
Z - Yaşı on sekir.den ı.::;riili ve ,,rrmi bP'"ten hii•·iik olm:t.'11ak. 
3 - Sa~hk durunm tahsile en"el olaı;ak derere e o1madıP,ın~ ve 

Mc>mleketi·I\ herhangi bir tarafında çalısmaya müsait bulundu• .,a 
ıl,ı ir Devlet Demiryollarrnın (Ankara), (Haydarnaşa), (Eskişeh ·r ), 
(İzmir) ve (Adana) daki sıhhi hevetinden veya Devlet Demiryora
rma k<\bul olunacak m•murlarda bulunması lazımgelcn sıhhi şart· 
ları gösterir matbu sıhhi rapor muhteviyatına uygun olarak (tam 
teşkilath bir hastaneden alınmış sıhhat r<'ryoru ile anlaşılmak). 

4 - Devlet hesabrna tahsil ettiren mektP.,'erden mii.,::ı.' .... "va 
girmek istiyenler mekteplerinden bir guna ilişikleri olmadığına 
dair vesilı:a göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani ol • 
tndaığına dair alakadar Ac:'·erlik Subec:inden vec:ikayı haiz olm::ı'~. 

6 - Talipler 28 • 9 - 936 tarilıine kadar istida ile İstanbul Mü· 
hendis mektebi Müdiirlü~ünt. miiracaat edereklerdir. 

7 - İstitlaya baV.J:ınm:ısı lfi·nm~elen vesaik: 
A) Nufus kağ ıdı veya m11sad<lak bir sureti. 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı miisbite. 

ı\l{saray Belediye Reis iğinden : 
2290 numaralı Belediye Yapı ve Y 11 rı l·anununa tevfikan l•a"a· 

bamızın 170 meskfın 130 gayri m '- ın ki 300 hektar m sabai sathi
yesinin 6140 lira bedeli keşifli h,ali hnır harita ve mUstnkbel plü -
nına Cumhuriyet ve Ulus gazetesinin Haziıan ve Ağustos ayların a 
ilanı icra ediJdiği halde kapalı zarf usuliyle münakasasına talıp 
zuhur etmediginden ilan edilen şerait dahilinde bir ay zarfında pa· 
zarlık suretiyle verileceğini yevmi ihalenin 5 10 '936 PazarteGi gü
nü saat 16 onaltıda yapılacağı ilan olunur. (1350) 2-4501 

Türkkusunda - Paı·aşüt 

Kursu açılıyor 
T. H. K: Genel l\f erkeziııden : 

Türkkuşu paraşüt bölümünün Cumuriyet bayramında yapaca
fı atılışlara hazırlanmak üzere yeni baştan üye yazımına başlan-
ınıştır. İsteklilerin hergiın sabahtan akşama kadar Türkkuşu şef
liğine mürcaat ederek ,artları öğrenmeleri ve isimlerini yazdırma· 
larr. 2-4499 

Malatya Urayından ! 
'l - Malatyada yapılacak 49852 kırk dokuz bin sekiz yüz elli 

iki lira (45) kırk beş kuru' keşif bedelli Belediye binasının inşaa
tı 4 - eylfıl - 936 tarihinden itibaren yirmi beş gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - İsteklilerin bu binaya aid şartname, ptıln ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesiyle Ankarada Ha
tyuzbaşrnda Ragıp Apartımanında Mimar Bekir İhsandan ahrlar. 

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

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

5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulun • 
nıaaı lazımdır. 

A • Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B • İsteklilerin 2490 sayılı kanunun onuncu maddesinin F. frk

.-aaında ve Nafıa Vekaletinin 13-5-1936 gün ve 4189 sayılı emirna
ıneıine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasını hamil 
bulunması. 

6 -:- Teklif m~ktuplarınrn Uçüncü maddede yazılı ihale saatın· 
C1an bir saat evvelıne kadar Belediye Encümenine getirilerek mak· 
~ mukabilinde verilmesi, Posta ile gönderilecek mektupların da
lai yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmiş olması ve ikinci zarfın 
•ühüı- mumu ile kapatılmıı ve milhürlcnmif bulunması lazımdır, 

(1447) / Z-4502 

C) Hüsnühal varakası (En son mektebin vereceği hüsnühal va
r:-· ı ile o tarihten sonra çahştığı yerler<ll"n vP ;ıvnr ?.amanda ma
h:ı''~ nrı1is d?.ire~inuen alınacaktır.) 

D) 4 x 6,5 büyüklüğünde 6 foto;;;caf. 
E) Aşı şeh.,cletnamesi. 
F) 3, 4, ve 5 inci m;ırlde1erdeki vesaik. 
H) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sa~ İc;e şimôiki, ö!miiş ise 

öl· "'den evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerelerde çalış
mış rr? Şimdiki veya ölmeden evvelki meslek ve}•a memuri,.ctin
dcn önce daha nerelerde, ne gibi işlerde, ne vat.itler bulundu? Bun
ları gösterir bir ebeveyn terciimeihal varakası. 

8 - Miisabaka imtihımı tise1erde tcım.,men o1• ınan hec;ap, hen· 
de e, cebir, müsellesat, kimya, fizik ve türkçeden yapılacaktır. 

9 - MÜSABAKA 1MT1IIANI: 
5-10-936 pazartesi gilnii: saat 9 - 12 k;mya fi :ı .. 
5-10-936 pazartesi günü: saat 13 - 17 hesap, ceb~r. 
6-ıo.rı35 sah giinii: saat 9 - 12 türkçe, alm:ınc ... 
6-10-936 sah günü: saat 13 - 17 hendese, müse Jcsat. 

dö illetli. ~r 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Elisiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenmesine mani olur. Komo
jcn saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası var.:lu 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

ZAYİ 
San'a Sultanisinden 339 .. e

nesinde dokuzuncu sınıfından 
almış olduğum şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

______ İbrahim oğlu Rifat 

ZAYİ 

Kirahk apartıman 
katı' 

Y niş.ehır Selanik carldeı:;in
de 3 No. lu apartmanın a1tı oda
dan ib:ıret \'e her türlü konforü 
h iz orta katı kiralıktır. İçinde-

_!-i 1"'r<' mürac<ı:ıt. 2-4434 

"~ {Daire 
Yeni ehir Kl)catepede su de

po u raı kında beş oda bir hol ve 
bütün konforu havi bir daire ki
ralıktır. Telefon: 2580 

2-4483 
-------------~ 

YENİŞEHİRDE 

SA TILII{ İl{İ HANE 
!smetpaşa caddesinde Bahçe 

ortasındaki iki ev birden son fi
yatla 17 bin liraya satılıktır. Em
lak bankasına olan 6 bin lira 
borç istiyene devredilebilir. 

Tel. 2640 2-4482 ------"--
Memur aranıyor 
Usulü muhasebeye aşina ve 

satıcılık yapabilecek bir memu
ra ihtiyaç vardır. Lisan bilenler 
tercih edilir. Kınacı Han No. 7 
de İşevi telefon 3714 e müracaat. 

2-4496 

ZAYİ 
Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden aldığım hüvi • 
yet cüzdanımı kaybettim. yeni
sini alacağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 

Orman Fakültesinden No. 60i 
Abdülkadir Güngör 

da" tı5' 
10 - İmtihanda aynı derecede not alanlar 

cil· edilir. d ft 
11 - lmtih'.lnrla muv:ıffak olanlar Avrupa. a attl 

görmeden evvel Devlet Demiryolları Eskişehır 
stai ~öreceklerdir. . arfdlci' 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti ı 
iki buçuk lira yevmiye verilecektir. . .,..,tıJ 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talıpler •. ııak 
terinin netice"inden sonraki mecburi hizmetl~~ü~ 
Demiryolları İdaresinin istiyeceği şekilde tea 
dir. 

1 5jııdl 
14 - Tahsil plam: Altı ay Eskişehir ate .ı~ıardl 

çuk sene Avrupada idarenin göstereceği fabrı celi 
~ğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin gö.ster~ il 
beş sömestirlik mal.ine şubesini ikmal ve ~ıpl~ 

5
usat 

15 - Avrupadaki tahsil şeraiti veya diger ~ctd'e 
17t Demiryolları Umum Müdürlüğiinden ve ~\iye~~ 
rınden ve mühendis mektebi müdürlüğünden 11 z.....-4""" 
zıme alabilirler. (945) 

Kayseri illi Üt:tisat Bank~ 
e~eti idaresi Riyase 

1
.,, 

k rrer o 
14 eylfıl 936 pazartesi saat on dörtte mu a re b8" 

miyesinde nısabı ekseriyet olmadığından bu k~~ ın'' 
ti umumiyesi ikinci defa Ticaret kanununun t 0 n d 
tevfikan 23 ilk teşrin 936 tarihli cuma gıinü sa~ndeıı 
ri ticaret odası salonunda akdi içtima edcce~ı vekil 
yevmi mezkurda hazır bulunmaları ve yahud bır 
ri ililn olunur. 

z a e: .,,nalı ~'dit 
Ahiren ne redilen Banknlar kanununa u,..-- ı~ 

mızın devam edip edemiyece idir. ~ 

İki Memur Alınac 
. (90) ıJr' 

Türk Hava Kurumu Hesap İşleri şubesıne. r ılı 
(15) lira mesken bedeliyle, imtihanla iki ınernıılar: ; 
hana girecek memurlar, şu vasıflan taşıınaııdırıarı te 

1) Lise mezunu olmak (Ticaret lisesi rneıun 
2) Askerliğini bitirmiş olmak, 

1 3) Muhasebe usullerine vakıf olmak. . Ii4irıer 
İstekliler istidalarına şu vesikaları iliştırırıe ~ 
A) Tahsil derecesini gösteren vesika k ıııaıııl 
B) Eskiden bulunduğu işlerde ilişiği ve il 

bir hali olmadığını bildiren vesikalar. 
C) Sağlık raporu (fotoğraflı) 

1
na '!'. 

Müracaatlar Türk Hava Kurumu BaşKanııg 

Satıhl{ Arsa 
Yenişehre yakın Jandarma 

mektebiyle Bomonti arasında 
Balkat yolu üzerinde fevkalade 
manzaralı dört dönüm arsa satı
lıktır. 

Atatürk Bulvarında 22 nu· 
maralı Alişan apartımanında diş 
tabibi Necati Sadıka müracaat. 

Tel : 1726 2-4497 

Ankara Erkek Lisesinden al
mış olduğum tasdiknameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

:Kirami Alemdar Yeni SİNEMALAR 
İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumt Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BU GECE 

SEVMEK YASAK MI? 

Norma Schearrer • F. Marscli 

Gündüz iki film 

1 - Sevmek yasak mı 2 - (Gen.el iı· 

tek Uzcrine) YARALI KUŞ 

( 
sc1' 

BUGÜN BU O 

1D111 
KAHRAMAN gA 

~,dit"' 
Muvaffakıyetle de 

11f.~ 
A vrıca - Call 


