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Delegelerimiz dün 
Sofyadan geçtiler 

Sofya, 11 (A.A.) - Cenevreye git
tnekte olan ve Hariciye Vekili Dr. Tev
fik Rüştü Aras riyasetinde bulunan 
türk heyeti bugün öğle üzeri Sofyadan 
geçmiş ve Dr. Tevfik Rüştü Aras du
rakta başbakan Köseivanov tarafından 
Selamlanmıştır. 

Ba~betke 

YUGOSLAV SEÇll\fl 

Falih Rıfkı ATAY 

Türk gazetecileri Yugoslavyada 
iken, herkes, şimdi neticelerini öğ
renmiş olduğumuz belediyeler se
çinıine bilhassa ehemiyet vermekte 
idi. Çünkü, diktatorya rejimini tasfi
ye ederek, yugoslav unsurlamun 
vahdetini ~abii şartlar içinde esıu>lan
dırmak ve bu vahdet fikrine zarar ve
re"n politika <;ereyanlarma, vatandaş
ların serbeat ve şuurlu elbirliği ile 
karşıkoymak istiyen muhterem Bay 
Stoyadinov ic. ve hükümeti için, bu 
•eçim, bir imtihan teıkil edecekti. 
Başbakan ve arkadaşlan, hürriyet ira
desi ile yugoslav vahdetinin icablan 
arumda tezad bulunduğuna kani de
ğil idiler. Dm ve mezheb farklarmm 
Yıuu başında kan ve dil kardeıli
ği içeri menfaat ve dıp.n ·tehlike bir
liği vardı. Yugoslavlar, asırlarca, kı
ınn kıann muhtelif yabancı idareler 
altında ıaşamıılar, bu idareler, on
ları biribirinden uzaklaıtırmak, kili
se ve kültür aynlıklan ile, ileride her 
hangi bir kaynaşmayı imkansız kıl
tnağa teşebbüs etmişlerdir. Bütün bu 
teıebhüsler, tekmil yugoslav Ulllur
~ bir tek devlet vücuda getir· 
!11ek hususundaki müşterek ve kati 
iradelerinin önüne geçmiye muvaf
fak olamamış, nihayet, as1rlann ide
ali 1918 de tahakkuk etmiştir. 

Aradaki buhranlardan sonra, Sto
Yadinoviç hükümetinin tedbirleri ne 
kadar yerinde olduğunu belediye se
çimleri gösterdi: bu seçimlerden ön
ce dikkate carpan nokta, halkın gös
termiş olduğu geçen defadan çok 
daha fazla alakadır. Muhtelif Bana. 
\tin'lerde seçime iştirak eden hal.km 
rnikdan yüzde 72 ile yüzde 86 ara
•111da değişiyor. Hükümet par.tisi do
kuz Banovin'den her birinde reyle
rin yüzde 85, 80, 75, 82, 78, 80, 72, 
35 ve 42 sini toplamıştır. Gerisi mu
haliflere rey vermişlerdir. 

Yugoslav radikal partisinin kazan. 
lllıf olduğu ve hergün daha kuvvet
leneceğine ıüphe olmıyan büyük ek
ıeriyet · (yüzde 69,8) [t] yeni ida
renin alacağı inki,af istikametinin 
ne· kadar istikrara doğru olduğunu 
göstermektedir. Yugoalavya'nm is
tikrar ve kuvvetine, dostu ve· mütte
fiki Türkiyt:'nin vermekte -olduğu 
ehemiyetin sebeblerini tekrar etmek 
hile istemeyiz. Fakat A vnıpa ve u
mumiyetle sulh işlerinin derin bir 
buhran geçirmekte olduğu bu za
ınanlarda, Balkan devletlerinin re
jim istikran müstesna bir kıymet al
maktadır. Yugoslav belediye· seçimi
nin hususiyetlerini, bundan dolayı, 
aynca tebarüz ettirmek istedik. 

[1] Diğer kazançlar şöyle dağılmış
~n": lroalize muhalefet yüzde 8,5, eski 
bırvat partisi yüzde 13,5, yugoslav nıil
n partisi yüzde 0,8, demokrat partisi 
yüzde 0,3. 
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BUGüN 
lkINCI SA YF A'DA: 

Sözün gelişi. - Dil köşesi - İç 
haberler. 

l>öRDONCO SAYFA'DA: 
Hukuk köşesi. - Yabancı gaze
telerde okuduklarımız. 

BEŞiNCi SA YF A'DA: 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

12 BlRINClKANUN 1936 CUl\IART~Sl 

Son ha.berlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Donanmamız dün 
İstanhula döndü 

Adanada sular ~ekiliyor İngilterede 
Hükümd8r tebeddü

lü ve akisleri 
İstanbul, 11 - Donanmamız bugün 

Malta ve Yunanistan seyahatinden dön· 

dü. Havanın soğuk olmasına rağmen 

büyük bir kalabalık donanmamızı kar

şıladı. Amiral Şükrü Okan Taksim §.bi

desine bir çelenk koydu. 

Atatürk ün büyüle alfilcası Adanada 
derin bir şülu-an uyandırdı 

H. M. Edward'ın veda 
nutku Kış ve ilk baharda Seyhanm yeniden taşması ih

timali olduğundan tedbirler alınıyor. Londra, 11 (A.A.) - Vindsor şato
sundan, bütün ingiliz radyo istasyon
larına bağlanmış olan mikrofon önünde 
beyanatta bulunan sabık krral, aynen şu Kamutay 

Tuz l{anunu projesi
ni lcabul etti 

Kanuna, köylünün şahsi ihtiyacı 
için a]acağı tuz hakkında, köylü 

lehine hükümler kuıuf u 

sözleri söylemiştir: 

"- Nihayet arzu ettiğim şu bir kaç 
kelimeyi söyliyebi!iyorum. Şimdiye k'ı· 
car, anayasa bakımından. benim lçın bu 
sözleri söylemek kabil değil ; Fak:tt 
birkaç saat evel kıral ve imparator ola· 
rak son vazifemi yaptım. Şimdi, karde
şim Dük dö Yorkun beni istihliif ettiği 
bu dakikada ilk sözlerim, ona karşı sa
dakat ve biat sözleri olmalrdır. Ve bu
nu şimdi bütün kalbimle yapıyorum. 

Kamutay dün B. Refet Canıtez'in 

reisliğinde toplanmıştır. Ruznam.enin 
ilk maddesi olan posta telgraf ve tele· 
fon idaresi teşkilat ve vazifelerine da· 
ir olan kanuna ek layihanın ilk müzake
resi yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Adana su baskının dan bir enstantane 

Beni tahttan feragata scvkeden se

bebleri hepiniz biliyorsunuz. Fakat şu· 

rasmı anlamanızı arzu ederim ki bu ka

ran alırken, yirmi beş sene müddetle 
evveta Prens dö Gal ve bilahare kıral 

ve imparator olarak hizmetlerinde bu
lunmaya çalıştığım memleketimi ve 
imparatorluğu . katiyen unutmuş değil
dim. Fakat şunu söylediğim zaman da 
bana inanmalısınız ki, sevdiğim kadının 
yardımı, müzahareti olmaksızın ağır 

mesuliyet yükünü taşrmayr ve krrallık 

Mühendislik ve mimarlık hakkında
ki kanuna ek kanun projesinin ikinci 
görüşülmesi yapılarak kabul edildikten 
sonra geçen celsede büdce encümenine 

(Sonu S. inci sayfada) 

Adana, 11 (A.A.) - Atatürk'ün A. 
dana seylabma uğrayanlarına on bin lira 

l 
vermek suretiyle gösterdiği büyük şef

kat ve alaka Adana halkını çok sevindir
miş ve bu Adananın büyük felaketi için 
sonsuz bir teselli olmuştur. 

HATAY H ABERLERi 
Efendilerine yaranmak is ti yenlerin 

Milletler c.eıniyeitne çektiği gülünç tel
graf· Şimal hududuna asker ve cepane 

göndermekte devam ediyorlar. 
Tevkiflerin sebebi anlaşiliyor . 

Sancaktan ve Suriyenin bazı tehir. 
lerinden lstanbul gazetelerine gelen 
hususi telgrafları lstanbuldaki arka· 
da§ımı:z telelonla bize bildiriyor. 

Hama, 11 (Hususi) - Antakyada va
tanilerden Mihailyan, Cabiri zade Ke
mal, bazı aleviler ve taşnaklardan 

Moses Derkalosyan Turizm otelin
de toplanmışlar, türk kütlesinin Sancağı 

Suriyenin parçası saymamak hususunda 
gösterdiği birliği bozmak, efendilerine 
yaran.aiak maksadiyle milletler cemiye
tine bir telgraf çekmişlerdir. 

Sancakla alakaları olmayan bu zatlar 
telgraflarında "biz suriyeliyiz, Suriye i
le irtibatnnızı kesmiyeceğiz,, gibi sözler 
kullanmışlardır. · 

(Sonu 2. inci sayfada) 

İSPANYA İÇ HARBİNİDURDURMAKiÇiN 

İngiltere ve Fransanın · teklifine 

Sovyet Rusya cevab verdi 
Moskova, 1-1 

(A.A.) - Dış iş
leri bakanı B. Lit-
vinof fransrz ve in-

" giliz hükümetleri-
nin, İspanyadaki 

harbe nihayet ver
mek için bir ~
vassut hareketin
de bulunmak hu
susundaki teklifle
rine Sovyet Rus
yarun verdiği ce
vafo lord Şilston'a 

B. Litvinof 

ve B. Kulondr'a vermiştir. Bu cevabta 

Yurddaş! 

1 
1 

ezcümle deniliyor ki: 
. "Sovyet hükiimeti, İspanya hadisele

rinden ve bu hadiselerin kültür, medeni· 
yet ve sulh davası üzerinde uyandırma· 
sı muhtemel menfi akislerden dolayı bü· 
yük · bir endişe bissetmetkedir. Bu iti
barla, bazı devletlerin İspanya işlerine 
müdahalesinden doğan tehlikenin önlen
mesi hususunda alakalı devletlerin yapa
cakları her hangi tavassut harekewtl 
arzuya değer bulmaktadır. 

Sovyet hükümeti şu kanaatinde israr 
etmektedir: Bazı devletlerin, harb mal· ı 
zemesi siparişleri de dahil olduğu halde 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bugün yerli malı ve tasarruf haftasmm ilk günü! 
Haftamızı her yıl olduğu gibi hu yıl da Başbakan İsmet 

İnönü bir nutukla açacaklardır. 

Bu nutuk radyo ile verilecektir: onu dinle! 
Yerli malı ve tasarruf haf tasımda, ekonomik kalkınmamı

zın geçen bir yıllık başarılarının mürakahesi ve gelecek yıl
daki ekonomik vazifelerimizin telkini yapılır. 

Başarılarınla öğün! 

Yeni başarılara hazırlan! 

Sular tamamiyle çekilmiştir. Bununla 
beraber Seyhan henüz normal seviyesine 
inmemiştir. Evvelisi gün akşama kadar 
belediye hududu içinde yıkılan evlerin 
sayısı 1773 idi. Belediye heyeti fenniye
sinin yaptığı muayeneden sonra bugün 
de 32 evin yıkılmasına karar verilmiştir. 
Yıktırılacak daha 150 kadar ev çı

kacağı tahmin ediliyor. Tuzla, Köprügö
zü, Narkulak mevkileri henüz suların is: 

(Sonu 2. inci sayfada) (Sonu 6. zncı sayfada) 

Yüksek Ziraat Enstitülerinde 
160 gencin gir~ •• • 

torenı 

Enstitüde talebe yekunu ·670 şe 

yapıldı 

varmaktadır. 

Dünkü törende enstitü rektörü talebenin verdiği itaat sözünden 
sonra onlarırı ~ı lerini srkmrştır. 

. ·Yüksek Ziraat Enstitülerinin kuru
luşundanberi her ders yılının başlangı· · 
cmda yapılmakta olan tören, bu sene 

bazı sebebler dolayısiyle geç kaldığın
dan, dün fakültenin merasim salonun
da yapılmıştır. 

Törende mebuslarımız, Ziraat Ve
kaleti rükünleri ve profesörler Wlv
nuyorlardı. · 

· Bu münasbetle rektör Profesör Dr. 
Folke bir nutuk vermiş ve enstitüye 

(Sonu S. inci sayfada) 

Ankara Stadyomu 
Bugünkü mühim futbol maçı 

Her şeyden biraz. - Terfi eden Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu 
(Yazısı S. inci S3yfada). orta mekteb muallimleri. --....-.~_.._......_...__..., Stadyumun üçüncü mevki çıkış kapısı 



SAYFA 2 

ARTI' RIM ve YERLil\IALI HAFT . .\SI 

Bugün Başbakanımızın vere
cekleri nutukla başlıyor 

Bugün ikinci orta okulun 
Yedinci arttırım ve yerli malı haf

tası bugün Başbakanımız İsmet İnönü· 
nün Halkevinde saat 15.30 da verecekle
ri nutukla açılmaktadır. Daimi bir inki
taf halinde bulunan ekonomik hayatı· 
mızın ve memleketin kalkınmasının 

son yıl içindeki bilançosunu veren ve 
gelecek yılın da direktifi olmak değe
rini taşıyan nutuk, büyük bir alaka ile 
beklenmektedir. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma kuru
mu bu yıl haftanın bütün memleketçe 
büyük bir hareket halinde kutlanması 
için Hizım gelen bütUn hazırlıkları bi· 
tirmiştir. 

Tezli piyesler bu sene memlekdin 
hu tarafına gönderilmiştir. 2000 mek
tebde birden aynı günde tören yapıla
cektir. 

Bu hafta içinde herkes biriktirdiği 

paraları bankalara yatıracak, beş yüze 

yakın vitrinde yerli mallarımız teşhir 

edilecektir. 

Bugün Halkevinde ikinci orta oku

hın bir müsameresi vardır. Programda 
••Haftamızı oynuyoruz., "Yeni ağustos 
~ekleri,, piyesleri vardır. Ulusal Eko
nt)tni ve Arttırma Kurumu bu yıl bir de 
kültür filmi hazırlamıştır. Bugün bu 
kültür filmimizin de ilk gösterilişi ya
pıfocaktır. 

H\'r sene o]duğu gibi bu yıl da haf· 
tanın her günli Ankara radyosunda sa· 
ıtt 20 den l0.30 za kadar kurumun gaye-

müsameresi de vardır. 
leri etrafında bir konferanslar serisi ha
zırlanmıştır. Haftanın programı şudur: 

Arttırma ve Yerli malı haftası 
dolayısiylc 

Radyo konferansları 
Yedinci arttırma ve yerli malı haf

tası müddetince Ankara radyosunda sa
at 20 den 20.30 a !rndar kurumumuzun 
gayeleri etrafında verilecek konferans
ların programı aşağıya yazılmıştır: 

12 birinci kanun cumartesi: General 
Kazım Özalp (Sü bakanı ve Ulusal E
konomi ve Arttırma Kurumu Başkanı) 

13 birinci kanun pazar: B. Emin (Sı
yasal bilgiler okulu direktörü), 

14 birinci kanun pazartesi: B. Şük
rü Saraçoğlu (Adliye bakanı), 

15 birinci kanun salı: B. İhsan Sun
gu (Kültür bakanlığı T. T. dairesi baş
kanı): 

16 birinci kanun çarşamba: B.Nu
rullah Sümer (Sümer Bank Genel Di-
rektörü), • 

ı 7 birinci kanun perşembe B. ŞükrU 
Kaya (f ç bakanı), 

18 birinci kanun cuma: B. Celal Ba
yar (Ekonomi bakanı), 

Bugiin konser yoktur. 
Cumhur başkanlığı orkestrasının her 

hafta müzik öğretmen okulunda ver
mekte olduğu halk konserleri bugün 
tasarruf haftası ve bayram dolayısiyle 
konser verilmiyecektir. 

A 
( Ba!iı 1. inci sayfada) 

Antakya halkı hala örfi idare altın
da inlerken yapılan bu hareket milletler 
cemiyetine karşı oynanmak istenen bir 
oyundur. 

Hakiki kütle noktai nazarını son se
çime iştirak etmemek ve protestoda bu
lunmakla isbat ettiğinden akalliyeti bile 
temsil etmiyen bu müracaatlar ciddi 
mahfillerde gülünç telakki edilmektedir. 

Hama, 11 (Hususi) - Sancağın mub.. 
telif mıntakalanna ve şimal hududlarma 
asker ve cephane sevkiyatma devam o
lunmaktadır. Sevkedilenlerin çoğu milis
lerden mürekkeb lotalardır. 

Llizikiye, 11 (Husus;) - Frahsızlar 
Sancakta tanınmış ve münevver olan 
türkleri mütemadiyen tevkif etmektedir· 
ler. Evvelce tevkif edilenler birer birer 
adliyeye teslim olunmakta ve hapishane
lere sevkedilmektedirler. 

150 kişilik bir suriye askeri müfrezesi 
kamyonlarla Halebc!en Hacılar köyüne 
getirilmiş ve köydeki evlere yerleşti· 
rilmiştir. Müfrezenin üç kamyon aske
ri malzemesı bulunmaktadır. Kırıkha

na da dört zırhlı otomobil getirilmiş
tir. Antakya şehrinin yalnız türklerin 
oturduğu kısımlarında örfi idare tat
bik edilmekte ve diğer kısımları bun
dan müstesna tutulmaktadır. Şehirde 
yeniden 100 kişi hakkında tevkif mü
zekkeresi kesilmiştir. 

Suriyeli arab zabit ve neferleri türk
lere fena muamele ve işkence yapıyor
lar. Türkiye gazetelerinin sancağa gir
mesi de yasak edilmiştir. 

Gazetelerin Lazkiyeden aldıkları 
bir haberde de firarilerden Receb kap
tanın kumandasına verilen başıbozuk 
süvariler sancak mmtakasma getiril
miş ve tilrk köylerine yerleştirilmiş· 
terdir. 

ULUS 

Hava l(urumu 
piyangosunda 

Kazanan numaralar 
1stnbul, 11 - Hava Kurumu Piyan

gosunun bugün_kü çekilişinde kazanan 
numaralar şunlardır : 

34.674 numar:ıya 40.000; 21.769 nu
maraya 15.000; 1724 numaraya 12.000 
lira 22556 ile 28678 numaraya üçer bin 
lira çıkmıştır. Üç bilet biner lira al
mıştır. 

İzmir hususi 
muhasebe büdcesi 

İzmir hususi muhasebesinin 1936 
büdce projesi İzmir valisi B. Fazıl Gül
eç'in de iştirakiye dün dahiliye veka
letinde mahalli idareler umum müdü
rünün reisliğinde toplanan komisyon 
tarafından tetkik olunmuştur. 

Romanya' dan gelecek 
Ruva dö riisonans için 

Türkofisten: Romanya nazırlar 

meclisinin yem bir kararnamesiyle tay· 
}are imalinde kulJanrlan Buva dö rös
onans adını taşıyan kerestenin gerek 
Romanyadan ihracı ve gerekse Roman
ya içinde biı yerden diğer bir yere nak
li yasak edılm.ştr. 

Buva dö rösonans'ın kesilmesi ve de· 
miryollariyle nakil ve ihracı ancak ye· 
ni ihdas edile:n hava nezaretinden ön
ceden alınacak ruhsatname ile kabil o
lacaktır. (A.A.) 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza örgütü, yetmiş bir kaçakçı, 840 

kilo gümrük kaçağı, 62 kilo inhisar 
kaçağı, iki silah, sekiz fişek, 263 türk 
lirası ve 79 kesim hayvanı ile 24 ka
çakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Prevantoryom 
Orta tedri~aıa bağlanıyor 

Prevantoryonun ilk tedrisattan alı
narak orta tedrisata b~ğlanmasına dair 
olan kanun projesi dün orta tedrisat 
wnum müdiirü B. Avninin huzuriyle 
meclis maarif encümeninde görü~ül
müştür. 

İnönü kampı filmi 
Türk hava kurumu umumi merkezi

nin aldırdığı İnönü kampına aid yeni 
filmin dün provası yapılmıştır. Filim 
vilayetlerde halka gösterilecektir. Fransız otoritesinin bu vaziyeti ihdas 

etmesinin sebebi Sancak halkından olan 
ve milletler cemiyetine türk halk davası 
lehinde söz söyliyecek, yazı yazacak 
kimseleri Sancakta bırakmamak arzusu
dur. 

S • . lil . fk " Hukuk ilmini yayma 
urıye erın e arı-

1 l al • . \.urumunun 
nı oya anı " ıçın konferansı Mendup, bu sıkı tevkifat kararlarını 

verirken bilhassa Sancağı Suriyenin par
çası saymamak istiycn ve bv uğurda ö
lümle boğaz boğaza gelen ve her faci
ayı kahramanca karşılayan ve halen zu· 
lüm önünde asabiyte içinde bulunan San
cak halkının mukavemetini kırmak az
minde olduğunu adamlarına açıkça bil
dirmekte mahzur bile görmemektedir. 

Sancak hudndlarına a ker sevki 
Ankara, 11 (A. A.) - İstanbul ga

zeteleri sancak hakkında Haleb ve La
zkiyeden yeni haber almışlardır. Ha
lebden gazetelere gelen bir habere gö
re, sancak bududlarma fasılalı bir su
rette asker sevkine devam olunmakta
dır. İki fransrz zabitinin kumandasında 

Berut, 11 (Hususi) - Vatani parti-
sine mensub bazı kimseler Şamtla top
lanarak Sancağın Suriye hududlan hari
cinde teUikki edilmesine karşı protesto

lar yapmışlar ve hazırladıktan bazı tel
grafları milletler cemiyetine gönder
mişlerdir. 

Sureti mahsusada hazırlattırılmış o
lan bu telgraflar Suriye efkanru şimal 

hududlan meeslesiyle meşgul etmek ve 

Suriyede Suriye • fransız muahedesi a

leyhinde mütaleada bulunanların orta

ya attıkları tezleri, bilhassa Lübnan .. Su

riye hududlan hakkında ileri sürdükleri 

mütaleaları hiçe indirmek gayesini takib 
etmektedirler. 

SAYIN HALKA 
Ankara Belediye Reisliğinden: 
Kışın artması dolayısiyle şe

hirde bazı odun ve mangal kömü
rü satıcılarmrn son ,günlerde liat
ları arttırdıkları görülmektedir. 
Belediyemizce yapılan tetkikler 
kış dolayısiyle fiatlann yükseltil
mesi için herhangi bir sebeb ol
madığım meydana koymuştur. 

Bunu göz önünde buluridurmak -
sızın fiatlarr yükselten odun ve 
mangal kömürü satıcıları hakkın
da şiddetli tedbirler alınacaktır. 
Halkımızrn ihtikar hakkındaki şi
kayetlerini derhal Belediyemiz lk
tısad Müdürlüğüne (Telefon 2713) 
bildirmeleri rica olunur. 

Hukuk ilmini yayma kurumunca cu
martsi günleri verilmekte olan konferans 
yalnız bu hafta pazar günü saat on beşte 
gene Ankara halkevinde verilecektir. 

DiL KÜSESI: 

"Bu halde Ankaraya uğramak şartiy
le altı aylık, bir senelik ucuz tren bilet
leri usulü kabullenebilir." 

"Kabullenmek", kendine aid olmı
yan bir şeye el koymak. ba.şkasrnın ma
lını benimsemek manasına kullanılır. 

''Kabul edilmek" yerinde "kabullen
melt' tabirinin kullanılmryacağı aşi

kardır. 

• * * 
"Yol vasıtalarının hepsi devlet elin

de olduğu için bunun büyük manevi ka
zancı yanında pek küçük kalan maddi 
fedakarlığa katlanmak güç bir hamle 
değildir." 

"Yol" kelimesi bir iş ifade etmez. 
Bu itibarla "yol vasıtası'' tabiri yerin
de ku1Janr1mamıştır. ''Nakil vasıtası., 

veya "taşıma vasıtası" denmeliydi. 
"Maddi fcdakfırlığa katlanmak güç 

bir hamle değildir''. Muharrir, "katlan
mak'' fiilindeki pasif haIJe, "hamle,, 
tabirindeki aktif hali nasıl aynı marıa
da kullanabiliyor ? , 

~ ... "" "T Si 

Türk mühendisleı
birliğinde 

çalışmalar 

Altı aylık tahsilat 
12.150.000 lira fazladır 

Geçen pazar günü senelik kongresi
ni yapmış olan Türk mühendisler birli
ği umumi heyetin verdiği kararların 

tatbikine başlanmıştır. 

Devlet hüdcesinin geçen mali yıl i
kinci teşıin Eonuna kadar 6 aylık tah
silatına göre 936 mali yılınm 6 aylık 
tah11ilat1 (12,150,000) lira fazladır. 

Bu kararlar arasında inşaat, yol - de· 
miryolu, su, elektrik, makine fen encü
menlerinin teşkili, birlik mecmuasının 
iki ayda bir ve daha zenein mündere
cat ile neşri, birlik için bir rozet hazır
lanmasr, azalar için ihtiyari olmak üze
re bir yardım sandığ• teşkili, kitap ter
cüme edilmesi, senede hir mühendis gü
nü yapılması, konferanslar için bir pro
jeksiyon aleti alınması da vardır. 

Sıhhat tayinleri 

BB. Refik Fenmen, Ali Şermi, Fer
di Çağan, Sami Arım, SeUihi Demirbi
lek. Şevket Aydınelli, Galip Rifat Kar
damdan müteşekkil olan yeni idare he
yeti kendi arasında toplanarak reisliğe 
B. Refik Fenmeni, umumi katipliğe B. 
Selahi Dcmirbileği, muhasebeciliğe B. 
Ferdi Çağanı seçmişlerdir, 

Muğla sıhhiye müdürü B. ~rifin 

Sivas sıhhiye müdürlüğüne, Tunceli sıb 

hiye müdiirü B. Mahir Trabzon sıhhiye 
müdürlüğüne, Manisa sıhhiye müdürü 
B. Zühtü Siirt sıhhiye mi.ıdürlüğüne 

Trabzon sıhhiye müdürü Mehmet Fuat 
Kocaeli sıhhiye müdürlüğüne, Siirt sıh· 

hiye müdürü İbrahim Diyarbekir sıh

hiye müdüdüğüne tayin olunmuşlar· 

dır. 

Kars'ın kurtuluş 

yıldönümü kutlandı 

Karsın ana yurda kavuşmasının 17 

inci yıl dönümünü Ankarada bulunan 

Karslılar ev .... elki gece Halkcvinde kut· 

larnışlardır. Bu vesile ile Halkevinde ka

labalık br toplantc yapılmış ve toplantı

ya Kar mebuslrının bir kısmı ile An· 

karada bulunan üçüncü umumi müfet

tişlik rükünleri iştirak etmişlerdir. 

Toplantı neşe içinde geç vakite kadar 

devam etmış ve büyüklerimize saygı 

telgrafla~ı s;ekilmiştir. 

Büyüklere çekilen saygı ve minnet 
telgraflarına şeflerimiz cevab vermiş
lerdir. 

Geceleri sis çökmesinin 
sebebi 

Şehrimizde birkaç gündenberi bilhassa 
geceleri kesif bir şekil alan sisin sebebi 
hakkında meteoroloji enstitüsünden şu 
maHima tı aldık: 

Bir kaç gündenberi hava tazyikinin 
bütün orta Anadoluda derece derece 
yükselmekte ve azami haddini bulduk
tan sonra bugün öğleden itibaren düş
meye balaması ve buna mukabil hava 
rutubetinin Ankara için çok yüksek de
nilecek d~recede yüzde 98 e kadar yük
selmesi ve suhunctin sıfırdan aşağı 8 de
receye kadar inmesi yüzünden guruptan 
itibaren başlayan sis saat 8 e doğru pek 
kesif bir hal almıştır. Havanın sakin ve 
ruzgarsız geçmesi de sisin artmasna yar
dım etmiştir. 

Mısır matbuat müdürü .. 
nün bir şefkat eseri 

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden: 

Saat sekide sisin kesifliğine rağmen 
suhunet sıfırdan aşağı 8 dereceden 4 e 
karlar düşmüş bulunuyordu. 

Mısır maarif Vezareti matbuat mU

dürü Bay M. Cehilettin her yıl olduğu 

gibi bu yıJ da kimsesiz yavrulara şeker 

bayramı hediyesi olmak üzere Genel 

merkezimiz vasıtasiyle iki İngiliz li· 

rası göndermiştir. Bu yüksek şefkat 

eserinden dolayı Çocuk Esirgeme Ku

rumu kendisine alenen teşekkür etme

ği borc biiir. 

Geçen senelerde de birinci kanun ayı 
içinde meteoroloji enstitüsü bir kaç sis 
vakası tesbit etmiştir. 

Sözii n geli~i : 

Gençler salıne sizi beliliyor ! 
Sarka bakınız: 
tran'm büyük şairi 

Şiraz'lı Hafız'm meşhur 
gazelini, türk şairi Fü
zuli'nin "şikayetname" 
sini; Baki'nin: 

Kadrini senJ?i musaJJa 
da bilüp ey Baki, 

Durup el bağlayalar 
karşına yaran saf saf. 
Beytini: nihayet Ab

dlilhak Hamid'in Viya
na'da iken yazdığı ser· 
best nazmı göz önüne 
getiriniz. 

Garba bakınız : 
Orada takdir edilmi

yerek ölen şairleri, tab
loları, hayatında. karnı -
nı doyuracak kadar para 
getrimediği halde sc;n
radan müzeler tarafın
dan kapışılan ressamları 
ve mesela şiirlerine ha -
yatında iken müşteri bu
lamavıo yoksulluk i<;°n -
de ölen, fakat sonradan 
garba Hayyaın"ı tanıtan, 
İngilizce manzum tercü
meleri aslından kuvvetli 
bulunan Fiç Cerald'ı dü
şününüz. 

Buna benzer yüzlerce 
misal, bize bir tek haki
kati anlatır: arti~tin tak
dir görmediğini, artistin 
elinden tutulmadığını. 

Bizde sefaletlerine en 
çok acından c:rtist, te
maşa artisti<lir. Fehim 
Efendi öldüğü zaman, 
çoluğuna, çocuğuna beş 
para bmı.kmadı · lbnirre· 
fik Ahmed Nuri, Ankara 
Ualkevine sığınmaı;aydı, 
Halkevimiz kendisine 
kollarını açmasaydı, aç 
ve çıplak ölecekti, diye 
az mı hayflan k? 

Bu saydığımız isim -
ler, gene mesleğin bütün 

zorluklariyle çarpışaı ak 
kendilerine şöhret kaza
nanlar arasındadır. Kim 
bilir, hücra kasabalar
da, otel ve han köşele -
rinde ne değerli istidad
lar, yoksulluk ve takdir
sizlik yüzünden özlerin
deki cevheri birçokları
mıza tanıtamadan sönüp 
gitmişlerdir? 

Temaşa hayatımızın 

bu acı cil velf"rini hatır -
lıyarak düşünürseniz, ve
ni kurulan temaşa ve o
pera akademisinin ve o
nu~temelini teşkil ede -
ceği devlet tiyatrpsu
nun yarınki artiste hazır-. 
ladığı büyük ve ferah is
tikbali göğsünüz kabara 
kabara seyredebilirsiniz. 

Türk sahnesini başı
bozukluktan kurtannağa 
azmeden Cumuriyet re • 
jiminin akademiden çı -
karak .üık sahnesinde 
vazife ala.c.ak çocukları -
mıza ne saf lam bir mes
lek ve 1stıkbal hazırladı
ğını oku.n,. ... ınız mı? 

Artık aktör ve aktris 
cebine ihtısas diploma
sını koyan her hanei bir 
mühendis. her hangi bir 
doktor ve yahud hukuk
çu gibi, hayat ve terakki 
yollarmr, devlet eliyle, 
linünde açık bulacaktır. 

Sultan Hamid zama • 
nında Fehim Efendi ile 
birlikte sahneye çıkmak 
için kendisine bir erme
ni adı takan tilrk kadını
nın bu sırrı, pek yakın 
zamanı rda fiiş edilmiş-

tir. 
Me.,rutiyet senelerin 

de, ne pahasına olurs.ı 
olsun, 1stanbul'lu kadın 

telaffuzunu sahneye çr .. 
karmak isteyen bir baş • 
ka türk kadınının tiyat
royu saran polis kuvveti 
tarafından yakalandığını 
bilmem, hatırlar mısınız 
İçindeki sahne ve tema
şa aşkı, nihayet büyük 
bir kırgmlık halini alan 
bu kadın, bir Anadolu 
kasabasında birkaç yıl 
önce, yoksul ve perişan 
öldü. 

Henü:r. sahne ''şano" 
iken gösterllen bu tema
şa sevgi ve alakasını sah· 
ne "sahne" olurken ne -
den bugünkü genç kız 
ve erkeklerimizden bek• 
lemivelim? 

Türk tem3.$a akade • 
misinin ilk talebeleri ve 
devlet tiytromuzun ilk 
artistleri olmak, tem"sa 
ve inkılap tarihine bu 
~refle gecmek fırsatrbu 
satırları okuy?.cak genç 
kız ve erkeklerimize a
çık duruyor. 

İçinde sanal: cevheri 
saklayan gençler. karşr .. 
nızda istidadınızı en vüli
sek irtifaa çıkaracak bir 
kültür bakanlığı ve onun 
temaşa akademisi: istik· 
halinizi himaye altma a
lan bir devlet vardır. 

Bu büvük garanti ve 
alakanın kanadları altın· 
da artık türk aktrisi ve 
aktörü, arsalarda yetişen 
''ciğdem" lere benzemek• 
ten çıkı}·or: 

Temsil ve opera aka· 
demisinin yetiştireceği 
artistler. tiir1 S"nat bah
çe ini rreçr ktcn siısHye· 
cekler ··r. 

N r ?ıJ1 
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Milletler Cemiyeti konseyi toplandı 

Delvayo İspanyol hadise leB. 
• • 

rının izahını yaptı 

Dünkü toplantıda sovyet, İngiliz, f ransız, 
leh delegeleri de söz aldılar. 

Cenevre, 11 ( A.A.) - Milletler cemi
}reti konseyi saat 10.30 da toplanmıştır. 
İtalya ve Ekuatorun koltuklan boş bu
huıuyordu. 

İspanya dış işleri bakanı B. Alva
tez del Vayo söz alarak demiştir ki: 

''-Bir devletin evelce içinde bir is
Yan çıkartmak ve sonra ona asker1 su
rette yardım etmek suretiyle evelce hiç 
bir harb ilanına ihtiyaç kalmaksızın fi. 
len harb yapabilmesini mümkün kılan 
Yeni nevi tecavüzün sulh için ne derece 
ehcmiyetli bir tehlike teşkil eylediğini, 
~illetler cemiyeti kürsüsünden, daha 
birinci teşrinde bildirmiştim. Bugün hu 
ııöyledklerimin isbatı o derece barizdir 
lti hiç kimse ciddi surette bu hadisele
rin hakikliğinden şüphe edemez. 

Bugün milletler cemiyeti azası biı 
devletin hükümet merkezi, enkaz halin· 
dedir. Yüzlerce kadın ve çocuk, Mad
tidde, asi generallarm idaresi altın
da, sulhun devamından bahsolunurken 
hakikatte bu harbı açmış olan devlet
lrein hava filoları tarafır.dan katlolun
tnaktadır. İspanya topraklarında, bugün, 
tnilletlerarası bir harb vuku bulmakta
dır. Son zamanlarda istimal edilen gaz
ların hala istirr.alde devam edilmekte ol
tnasından k<.ırkulur. Milletler cemiyeti 
için en fena durum, bu vaziyetten ma
lfunatı yokmuş gibi davranmak ve sii
ltO.tu ~le bu harbm genişlemesini müm
kün kılmaktır. 

B. Del Vayo, bundan sonra İspanya 
hükümetinin şikayeti sebeblerini yeni· 
den birer birer s:ıymış ve sözlerini şu 
suretle bitirmiştir: 

"- Madem ki Milletler cemiyeti 
Paktınm önleyici müessirliği, İspanya
nın tnaruz kaldığı tecavüzü durdurama
ttııştxr, Milletler cemiyetinin bugün, 
dun:yayı tehdid eden bir umumi harbı 
dtırdurmaya yaraması laznndır. Bugün 
konseye verilen mesele, demek oluyor 
ki esas itibariyle İspanya hükümetinin 
Şahsi bir talebi değildir. İspanya hükü
tneti, giiçlükleri yenmek için hiç bir 
Yardım taleb etmemektedir. Fakat sul
hun ve Milletler cemiyetinin menfaati 
için, bugünkü müzakerelerin müsbet ve 
Yapıcı neticelere varması icab eylemek
tedir.,. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler ce• 
tniycti konseyinin öğelden sonraki cel-

sesinde ingiliz delegesi Lord Kramborn 
Söz alarak ezcümle demiştir ki: 

"- Milletler cemiyeti, iki milletler
arası görüş üzerinde bir karar verecek 
değildir. Diğer taraftan ademi müdaha
le sistemi de tam olarak iflas eylemiş 
değildir. Maalesef her iki tarafa da si
lah gönderildiği sabit olmuş ve her iki 
taraf da yabancı gönüllülerin imdadına 
tnazhar olmuştur. Bunun içindir ki bu· 
€Un İspanya hududlarınrn nezaret altı
na alınması hakkında bir sistem vücuda 
getirilmesi nazarı dikkate alınmakta 

bulunmuştur. Eğer bu sistem her iki ta
tafın da kabulüne mazhar olursa, silah 
ithalatının önüne geçilebilecektir . Eğer 
konsey bir karar ile bu harekete önayak 
Olursa, dahili harbı kısaltmaya yardım 
edecektir. Ayrıca Fransa ve İngiltere, 
bir mütareke için iki tarafa da müraca
ata karar vermiştir. Fransa ve İngilte
re, bu işte bir tavassut teklifi için mü
~aharetlerini almak üzere şimdiden Al
lllanya, İtalya, Sovyetler birliği ve Por
tekiz hükümetlerinc de müracaat eyle

llliş bulunmaktadır.,, 

Bundan sonra söz alan fransrz dele
gesi B. Vicno, meşru İspanya hükümeti
ll.in şikayetlerini mucib olan müdahale· 
~r karşısında teessüfünü izhar eyledik
ten sonra ezcümle demiştir ki: 

"- Fransanın endişesi, İspanya an
laşmazlığının milletlerarası bir mahiyet 
alnıasıdrr. Fransa ve İngiltere hükümet
leri ,ademi müdahale prensipinin kati 
surette kontrolu için bir müracaatta bu
lUJunuşlardır. Bu iki hükümet, ayrıca, 
Qahill harbe nihayet vermek üzere la
Zltn gelen şartların aranması lüzumunu 
<la ileri sürmüştür. 

Londra komitesinin vücude getiril
tnesi hakkınc'laki fransız teşebbüsü, mu-

hakkak surette sulha yardım etmiştir. 
Fakat daha ileri gitmek ve her türlü 
silah gönderilmesinin önüne geçmek 
üzere İspanya arazisini daha sıkı bir kon
trola tabi tutmak zamanı gelmiştir, 

İspanyaya giden yabancı gönüllüler 
hakkında ise sovyet hükümetinin Lond
ra komitesi nezdinde yaptığı bir teşeb
büsü vardır ki cidden tebrike değer 

Tavassut meselesine gelince, bir mil
letin dahili işlerinden milletlerarası ha
yatı alakadar eden cihetleri ayırmak pek 
güç olacaktır.,, 

Bundan sonra söz alan sovyet dele
gesi B. Potemkin, göz göre göre teca
vüzden, Franko hükümetinin derhal ta
nınmasından doğan ve sulha karşı va
ziyet alan tehdidlerden ve İspanyaya kı
ta halinde asker gönderilmesi keyfiyet
lerinden bahseylemiş ve bunların karı
şıklıklara sebeb olacağında israr eyle
miştir. Yapılacak tavassutun tarzı hak
kında ise Sovyetler Birliği hükümeti di
ğer hükümetlerle müzakereye hazır bu
lunmaktadır. 

Bundan sonra söz alan Polonya dele
gesi, demiştir ki : 

"- Polonya, ademi müdahale komi
tesindeki hareket tarzını ve kontrolu 
kuvvetlendirmek için aldığı tedbirleri i
le, ademi müdahale paktına yardım için 
hiç bir gayretten çekinmiyeceğini gös
temiş bulunmaktadır. Polonya, aynca, 
insani düşüncelerle yapılacak gayretlere 
milletler cemiyetinin de iştiraki hakkın
daki ingiliz teklifini de kabul eylemekte
dir.,, 

Polonya delegesinin nutkundan sonra 
içtimaa nihayet verilmiştir. Konsey, ya
rın yeniden toplanacaktır. 

Tas'ın bir haberi 

İtalya, Bulgaristan ve 
Franlco hülcüıneti 

Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Gazetelerin neşrettiği ve Viyana'dan 
gelen bir habere göre, İtalyan hükümeti, 
Habeşistanm ilhakını ve general Franko 
hükümetini tanıması için bulgar hükü
meti üzerinde şiddetli bir tazyik icra et
mektedir. Bu hususta alman tafsilattan 
bulgar hükümetinin bu tazyike mukave
met ettiği anlaşıldığı ilave olunmaktadır. 
Bu münasebetle İtalya elçisinin baş
bakan Köseivanof'a Sent Moris payesi 
nişanını tevdi ettiği kaydedilmektedir. 

tSPANY A iSYANI 
Bir f ransız gazetecisi öldü 

Mühim askeri hareket yok 
Madrid, 11 (A.A.) - Asilerin taar

ruzları püskürtülmüştür. 

Asiler bir gemi zapıettiler 
Faris, 11 (A.A.) - Salama.oka rad

yosunun haber verdiğine göre Barse
lon civarına cebhane ve erzak götürme
ye teşebbüs eden bir hükümet gemisi, 
asi gemiler tarafından Balear açıkla
rında zabtedilmiştir. 

Ramon Franko 
Faris, 11 (A.A,) - İspanyol umu

mi karargahı, General Franko, karde
şi tanınmış tayyareci Ramon Franko
yu Balear adalarının askeri kumandanı 

tayin etmiştir. 

Sanat eserleri hakkında 
Salamanka, 11 (A.A.) - Burgosdan 

bildirildiğine göre Franko hükürneti 
memleket içinde bulunan bütün sanat 
eserlerinin müsaade olmaksrzın ecnebi 
memlketlere satılmasını yasak eden bir 
kararname neşretmiştir. 

Tayyaresi düşen gazeteci 
Faris, 11 (A.A.) - Yere düşürülen 

bir tayyaretle bulunan Pari Suvar ga
zetesinin hususi muhabiri aldığı yara
ların tesiriyle ölmüştür. Bu İspanya da
hili harbinde ölen üçüncü bir gazeteci
dir. 

ULUS SAYFA 3 
~~----~------~~--------------------------------------------

lSVlÇRE'DE: 

Nazi Şefi Gustlofun katilinin 
mulıakeme"'·-· 0 ha51and· 

Kuar, 11 (A 
A.) Alman 
Milli Sosyalist 
Partisinin İsviç. 
redeki şefi ViJ 
helm 1Gustlof'u 
öldüren yugoslav 
talebesi David 
Frankfur
t e r i n muhake
me sine başlan • 
mıştır. 

owürülen nazi 
şefi G:ıstlol 

Frankfurter, bu cinayeti Gustlofun 
evinde ve 4 şubat akşamı işlemiş, sonra 
da zabıtaya teslim olmuştu. Katil, ilk 
sorguda Gustlofu evelce hiç tanımadı
ğını ve cinayeti, A.lmanyada yahudilere 
karşı yapılan fena muamelenin intika
mını almak üzere yaptığını söylemiştir. 
Frankfurter 1909 doğumlu bir tıb tale
besidir. Muhakemenin görüldüğü Gri
zon ceza kanunu bu gibi cinayetler için 
müebbed kürek cezası vermektedir. Ka
nunu hafifletici sebebler olduğu tak
dirde bu ceza 5 seneden 15 seneye ka
dar müebbed hapis cezası derpiş etmek
tdeir. 

FRANSA'DA: 

Yeni bir parti kuruldu 
Faris, 11 (A.

A.) - Haber ve
rildiğine göre, a
ralarında eski ba
kanlardan B. Gas
ton Jerard ve ra
dikal s o s y a -
1 i s t partisi es
ki genel sekreteri 
Ffoyfer bulunan 
bir kaç siyasa a-
damı "Fransız ra- vaston J erard 
dikal partisi,, adıyla yeni bir parti kur
muşlardır. 

Yeni parti, radikal sosyalistlerin es
ki prensiplerini idame edecektir. 

Yeni partinin milli konseyi, mahalli 
gruplara mensub 200 mümessili hazır 
bulundugu halde Pariste toplanmış ve 

partinin programını tesbit etmiştir Bu 
programa göre yeni parti, radikal sos
yalıst partisi ile sıkı bir iş birliğinde bu
lunacaktır. Bununla beraber bu son par
ti ihtilalin propagandacılığını yapmaya 
devam ettiği takdirde yeni parti onunla 
mücadele edecektir. 

lNGILTERE'DE: 

Yeni ingiliz harb 
gemileri 

Londra, 11 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin haber verdiğine göre, Va

şington mukavelenamesinin bittiği gün 

olan 31 ilkteşrinden sonra King J orj ile 

Prens of Val muharebe krovazürleri 

tezgaha konulacaktır. Bu krovazörle· 

rin inşaatı üç senede bitecektir. Nelson 

ve Rodney zırhlılarının dört buçuk 

senede inşa edilmiş oldukları malilm

dur. İnşa edilecek olan yeni gemilerin 

her biri otuz beşer bin tonluk olub o

tuz mil sürat yapacaklardır. 14 pusluk 

toplarla mücehhez olacak olan bu ge

milerin her biri altı milyon ingiliz li

rasına mal olacaktır. Bu gazetenin yaz
dığına göre, deniz mahfilleri 1937 de 
ve ondan sonraki senelerde yeni gemi
lerin inşası için lazım gelen tahsisatın 
kabul edileceğini üm.id etmektedirler. 

8. Eden'in avam kamarasındaki 
sözleri 

Londra, 11 (A.A.) - Liberal say

lavlardan Mander'in bir sualine cevab 
veren B. Eden, B. Delbosun fransız 

meclisindeki son nutkunu ihsas ederek 
fransız bakanmm verdiği teminatın hil· 
kümette büyük bir memnuniyet uyan
dırdığmı söylemiştir. 

B. Eden'in bu sözleri alkışlarla kar
şılarunıştrr. 

A 
İSPANYA İÇ HARBiNi DURDURMAK İÇIN 

İngiltere ve Fransanın teklifine 

Sovyet Rusya cevab verdi 
(Başı J. inci sayfada) 

İspanyol hükümeti hesabına olarak yapı. 
lan siparişleri yerine getirmeleri bir mü
dahale telakki olunamaz. Çünkü İspan
yol hükümeti meşru bir hükümet olduk· 
tan başka bu devletler tarafından da ta
nınmış bulunmaktadır. Milletlerarasx ka
ideleri çiğneyen asıl müdahale, meşru 

hükümete karşı ayaklanan asilere silah 
ve cephane verilmesi keyfiyetidir. Bu §

siler idarecilerinin de keyfi bir şekilde 
hükümet olarak tanınması bir müdahale 
mahiyetindedir. 

Alakalı devletler vaziyetinin kendi 
görüşleriyle telifi mümkün olmadığını 

göz önüne almayan Sovyetler birliği hü
kümeti, Fransa hükümetinin teklifi üze
rine ademi müdahale anlaşmasına işti

rak etmişti. Sosyetler birliği hükümeti, 
bu anlaşma ile tesbit edilen teahhüdlerin 
iştirak eden bütün devletler tarafından 
hürmet edileceği kanaatiyle hareket e
diyordu. Fakat maalesef hadiseler böyle 

cereyan etmemiştir. Sovyetler birliği hü
kürneti dürüst bir şekilde teahhüdlerini 
yerine getirirken, diğe bazı devletler 
durmatlan anlaşmaya aykırı hareketler
de bulunuyorlardı. Londra hükürneti, 
bu hareketleri filen kontrol ederek bun
lara mani olmaya muvaffak olamamıştır. 

Sovyetler birliği hükümeti öteki hü
kümetlere iltihak ederek şunu bir kerre 
daha temin eder ki, İspanyada yabancı 
bir müdahaleyi doğurabilecek doğrudan 
doğruya veya dolayısiyle her hangi bir 
hareketten sakınacaktır. Fakat bunu ya
parken sovyet hükümeti, diğer devletle
rin ayni imtinaı göstermelerinden emin 
bulunmak arzusundadır. 

Bundan başka Sovyetler birliği hükü
meti, tavassut teklifi yoluyla İspanya iç 
harbına nihayet vermek hususunda yapı
lacak teşebbüse iştirak etmeğe amade 

bulunmaktadır. Sovyet hükürneti, bu 
tavassutun her hangi şekil içinde yapıla
cağını görüşmek üzere diğer alakalı dev
letlerle müzakerelere girişmcğe hazır

dır.,, 

Ademi müdahale komitesinde 8. 
Maiskinin beyanatı 

Moskova, 11 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Londra komitesinin 9 / 12 de yaptrğı 

toplantıda, Sovyetler birliğinin Londra 
büyük elçisi B. Maiski demiştir ki: 

''- General Frnnko müşkül bir mev
kide bulunmaktadır. Franko'nun zayif 
tarafı silahlarının kifayetsizliği değildir. 

Çünkü Almanya, İtalya ve Portekiz'den 
lüzumundan fazla silah alıruş ve almakta 
bulunmaktadır. Franko'nun zayif tarafı, 

elinde bulunan insan kuvvetidir. Uzun 
süren bir harbrn neticesi olarak bu kuv
vetler ehcmiyetl l mikdarda azalmış ve 

Franko, bunlarııı yerine başka kuvvet 
getirmek imkanını elde edememiştir. İş-
te bunun içind;.r ki general Franko'nun 

yabancı hamileri ilkkanun başlangıcında 
ona insan kuvveti göndermek zorunda 
bulunmuşlardır. Bunun neticesi olarak 
geçenlerde 6000 kişilik bir alınan kıtasr 
Kadiks'e ve ?.500 kişilik bir italyan kıta
sı da Elcezi.reye gelmiştir. Bu itibarla, 
yabancı tebaalarm İspanya harbma işti
raki meseY.:si bütün vahimliğiyle baş 

göstermiş bulunmaktadır. 

General Franko'nun yabancl hamileri 
hareketlerini haklı göstermek için iki 
başlıcc>. delil ileri sürüyorlar: 

1. - İspanyol hükümeti kuvvetleri 
arasmda sovyet kuvvetlerinin de bulun
duğ'>l iddiası, 

2. - Cumuriyetçi ordu ile mücadele 
echn bir "milletlerarası'' kıtanın mevcu
diyeti iddiası. 

... t\danada sular çekiliyor 

Adanadaki su felaketinde sokaklarrn haJi 

(Başı J. incı sayfada) 

tilasmdan kurtulmuş değildir. Bu üç 
mmtakadaki yurddaşlarmuzdan hiç bir 
malUmat alınamamıştır. Hayatlan tabia
tın insafına terkedilmiş bu betbaht in
san kütlelerinin akibetlerinden bütün A. 
dana şüphe ve korku içindedir. 

" " ,, 
Adana, 11 (A.A.) - Dün daha altı 

köyle irtibat temin edildi. Burada da ö
lü ve yıkık ev olmadığı anlaşıldı. 

Kızılay faaliyetine hararetle devam 
etmektedir. Bütün felakete uğrayanlar 

ısıtdmakta, giydirilmekte ve iaşe edil
mektedir. Giydirme, iş bulma ve iaşe ol
mak üzere üç komite vardır. Vaziyetle
rinden malilmat alınamayan yalnız Tuz· 
la mmtakası kalmıştır. Bugün yarrn bu
rası ile de irtibat imkanı hasıl olacağı 
tahmin edilmektedir. Tesbite göre, ölü 
mikdarı 33 dür. Fakat bu henüz kati bir 
rakam değildir. Dünkü teberrularla bir
likte şimdiye kadar 10.000 lira toplan
mıştır. Belediye bütün binaları birer bi
rer muayene ettirmekte ve tehlikeli o
lanlarını yıktırmaktadır. Fen heyeti ruh
sat vermedikçe çürük kerpiç binalara 

kimse girmiyecektir. Belediye reisi işle

ri bizzat kontTol etmekte ve her tarafı 
dolaşmaktadır. Seylabm kati bilançosu 
ancak her tarafla irtibat temin edildikten 

sonra çıkabilecektir. Zarar milyonlan 

bulmaktadır. Yıkılan setlerin keşifleri 

yapılıyor. Fen heyeti raporlarını yakın

da verecek ve bu raporlar üzerine veka

lete müstacelen teklifler yapdacaktrr. A

dana için tehlike henüz geçmiş değildir. 

Kış ortası ve ilkbahara doğru nehrin 

şehri tekrar tahrib etmesi muhtemeldir. 

Vali bu işin halline büyük bir ehemiyet 
vermektedir. 

Gazi Lisesi talebelerinin 
yardımı 

Şehrimiz Gazi Lisesi talebeleri, 
Adana felaketine uğrıyanlara bir yar-

dım eseri olarak aralarında 46 lira 

toplamışlar ve Kızxlaya vermişlrdir. 

Bütün türk talebelerine örnek ol
masını temenni ettiğimiz bu şefkat e
serini saygı ile anarız. 



SAYFA 4 

Hukııh /,öşcsi 

Türk ticaret lıul' uku prensipleı·i 
- Profesör Şevket Mehmed Ali Bilgi~in'in eseri hakkında -

Eser: Türk Ti
caret H u k u k u 
prensipleri. 

Yazan: Profe. 
sör Şevket Meh· 
med Ali Bilgisin 

1. - Sayın pro
fesör Ş. M. Bilgi· 
sin okuttuğu der
se aid eserinin ilk 
cildini bastırmış 

b u l u n m a k - Prof. ş. M. Bilgisin 
tadır. Profesörün eseri tamamlnndığı 

zaman şu üç cildden terekküp etmiş o
lacaktır: 

1 - Ticaret ve tüccar, 
2 - Ticaret şirketleri, 
3 : SeneJatr ticariye. 
Bu satırları bize yazdıran elimiz

deki birinci kitabtrr. Bu vesileyle şunu 
derhal söy!eyeyimki bu birinci kitab 
hem sayın profesörün muvaffakiyeti· 
ni tesbit eden ve hem de ardı sıra neş
redilecek olan diğer iki kitabının muh
tevnsı ve değeri hakkında da teminat 
verici bir vasfı haizdir. 

II. - a Ön söz kısmında ticaret 
hukukunun iktisadi münasebetler üze
rindeki tesiri canlı bir tarzda ifade e
dilmiştir. İlim branşına ou zaviyeden 
baktığı içindir ki profesörün görüş u
fukları geniş bir manzaraya hakimdir. 

b) Ticaret hukukundan ve tarihin· 
den bahseden birinci bölUm zaruri ve 
faydalı malfunatı cemetmi~tir. Ticar,t 
hukukunun seyrini eski çağlardan beri 
takib eden ve muhtelif memleketlerin 
müteallik kanunlarının mahiyetini in
celeyen müellif bu suretle derin tetkik 
mahsullerini ortaya koymuş bulunmak
tadır. 

c) İkinci bölüm "ticari muamele

ler" den bahistir. Bu muameleler: !kit-

ler, takib ettikleri maksat, mevzuu men

kul veya gayri menkul olan mallar, 

mevzuu emek olan, akidlerin niyetine 

tabi olmadan mutlak olarak ticari olan· 

lar ve kambiyo işleri zaviyesinden tet· 
kik edilmiştir. 

ç) Kitabın üçüncü bölümünü "tüccar 
ve ticari ehliyet" teşkil etmektedir. Sa· 
yın profesöre göre bir kimsenin tica
ri ehliı•cte malik olabilmesi için kazai 
rü~te sahih ')İması değil on sekiz yaşını 
doldurması lazımdır. Çünkü rü§.d on 
sekiz yaşının ikmaliyle başlar. - Me
deni kanun n..ade 11 - • 

Bu hususta değerli müellifle hem 
fikir değiliz. Zira medent kanunumu
zun 88 inci rn2ddesi f ev kala de ahvalde 
ve nek mühim sebebJere mebni hakimin 
on beş ya:;ını ikmal eden erkek ve ka
dının evlenmesine müsaade edebilece
ği ve dolayısiyle de evlenrr.enin o kişiyi 
reşid kılacağı esasını kabul etmiıtir. 
Evlenme, hayattaki akidlerin en önem
lisi, en manalısıdrr. İzdivaçla beraber 
beşerin psikolojisi genç yaşlarda dahi 
derin ve vakur istihalelere uğrar. Aile 
mes'uliyetinin ehemiyeti ise açıktır. 

Bu meıuliyetle muhatab kılman bir in
sana aile geçiminin icab ettirebileceği 

zaruretlere binaen ticari ehliyeti de 
tanımak muvafıktır. 

d) Sayın müellif eserinin 112 inci 
sahifesinde amme müesseselerinin ti
cari vaziyetlerinden ve ehliyetinden• 
bahsetmekte ve ıelahiyetlerinin amme 
hukuku ve idare hukuku bakımından 

· ayrıca mfinakaşa edilebileceğini söy
lemektedir. Yazımızın başlanğıcında 

biz ·.at müellif in ticaret hukukunun ik· ' 
tisadiyat üzerinde kurduğu düzen ve 

nizamdan salahiyetle bahsetmekte ol
duğunu tesbit eylemiş bulunmaktayız. 
Ticaret kanunumuzun 12 inci maddesi 
"devlet ve vilayet ve belediyeler tica
r'!t edebilirlerse de tacir sıfatını ihraz 
edemezler: şu kadar ki muamelatı tica

riyeleri işbu kanun ahkamına tabidir" 
maalinde tedvin olunmuştur. Vakıa aa· 
yın profesör hem devletin türlü sebeb
lerden ötürü meşgul olduğu ticaret kı
sımlarını saymakta ve hem de bu mad
deye temas etmiş bulunmaktatiır. Fakat 
bilrıili meslektaşımız tarafından bu 
nıevzuun ayrı olarak ve sureti mahsu
sada münakaşa edilmesi çok faydalı o
lurdu. Zira ticaret hukukunun iktısadi 
kaidelerle ilgisi malfundur. Zira, dün· 
}'a iktısadiyatı umumiyet itibariyle 
devletçiliğe doğru akışını takib etmek-

tedir. zira ve bilhassa tlirk devleti ken
ı;._ine yol gösteren altr okundan bir ta-

nes!ni "devletçilik'' suretinde temsil 
etmekle bu seyre katıldığını ilan etmiş
tir. Sayın müellifin de bizzat azası ola
rak bulunduğu ticaret kanununu tadil 
komisyonunun çalr~alarına ba~laması 
hasebiyle Adliye Bakanının açma söy -
levinde devlet'iilik mevzuuna temas e
dilmiş ve eldeki ticaret kanununun bu 
bakımdna da tadile muhtaç olduğu hu
susu açığa vurulmuştur .Tekmil bu va
ziyetler devletçilik mevzuunun amme 
hukuku ve idare hukuku zavıyelerinden 
değil bizzat ticaret hukuku bakımın

dan dr. derin ve mufassal incelemelere 
mevzu teşkil etmesi lazım geldiğini 

gösterse gerektir. Maamafih adliye er
kanından bulunan salahiyettar bir zat
tan aldığım habere göre ticaret kanu • 
nunda yapılması mukarrer tadiller do
layısiyle bir ek kanunla vaziyet tesbit 
edilemiyecek, ticaret kanunu baştan ba
şa tetkika mevzu kılırup yeni bir kanun 
şeklinde büyük meclise sevkolunacak -
tır. Şüphesiz ki böyle bir vaziyet muva
cehesinde sayın profesör birinci kita -
hım bu yeni tadil vaziyetleri dolayısiy
le ikinci defa tnbettirmek ihtiyacım 
duyacaktır. Eserinin bu ikinci tabmda, 
biz sayın profesörün alim liı::ı.nından 
devletçilik bahsini dinlemek iştiyakını 
daha şimdiden duyuyoruz. 

e - Dördüncü bölümde ticaret sicil
li bahsi tafsil edilmiştir. Beşnici bölüm
de ticaret unvanım anlatan müellif de
nebilir ki ticaret unvanını şu tarifle en 
veciz olarak tavsif etmiştir: Ticaret un
vanı tüccarın kredisinin bir termomet

residir (1 ). 
Ticare~ kanununun 477 inci maddesi 

tu suretle kaleme alınmıştır: "Koope
ratif şirketlerin unvanı mevcud olma • 
yıp bir ismi mahsus ile tavsif olunur • 
lar" İstanbul hukuk fakültesi ticaret 
profesöril Dr. Tisrch bu ibareye istinad 
ederek kooperatif §irketlerin unvanı ti
careti olmıyacağını ifade etmektedir. 
Değerli ~timimiz Bay Ş. M. Bilgişin 

kanunun müzakerelerine ve m~haz
lerine istinad ederek kooperatif şirket
lerinin de ticaret unvanına malik olma
ları lüzumunu ve esasen ''ismi mahsus" 
mefhumunun da bu unvan mecburiye • 
tini tahassül ettirmek mahiyetinde bu
lunduğunu isbat eylemiş vaziyettedir. 

f) Altıncı bölümde "ticarethane" 
den bahseden müellif bu hususta çok 
faydalı malfımat vermektedir. Yedinci 
bölümde haksız rekabet bahsi ise cid • 
den derin incelemelerin mahsulüdür. 
Sekizinci bölümde ticaret defterleri, 
dokuzuncu bölümde ise tüccar yardım· 
cıların mahiyeti salahiyetle anlatılmı~
tır. 

III. - Eser hakkındaki noktai na -
z:arımızı ıu suretle hulfisa ediyoruz: 

a) Eser derin tetkik mahsulüdür. 
b) Dokümantasyon itibariyle zen -

gindir. 
c) İstifade edilen membalar sara • 

hatle gösterilmiştir. 

ç) Madde tcrhinden sıyrılmasını bi
len müellif prensipleri vukufla anlat -
mış ve maddelerin metinlerine bu su • 
retle kolaycacık anlaşılır bir mahiyet 
vermesini bilmiştir. 

d) Tetkik edilen mevzulara aid her 
türlü mevzuat göz önünden uzak bu • 
lundurulmamıştır. Mesela haksız reka
betten bahseden müellif bu mevzua ta
lalluk eden hükümler vazetmiş bulu -
nan 1593 aayılı umumi hıfzıssıhha ka
nununun alakadar maddelerindeki esas
ları da incelemeyi ihmal etmemiştir. 

Eser. Sayıfa: 281 -. 

e) Eser yalnız hukukçular için de -
ği muayyen bir mevzu üzerinde malfi -
mat sahibi olmak isteyen her hangi bir 
vatandaş için dahi faydalı olabilecek 
bir mahiyettedir. Mesela sekizinci bö • 
tümde yer bulan bilançoya aid maliimat 
yalnız bir hukukçunun değil tüccarın 

dahi istifade edebileceği bir §ekilde 
izah edilmi~tir. 

f) Eser üslUb itibariyle de cazibe • 
sine kapılınacak derecede acliı bir li
sanla yazılmı~tır. 

g) Fakat bence eserin en içli değeri 
sayın üstadın yalnız kürsüsünde değil 
satırları arasmda da benli~ini ta1ebe· 
sine vermif, kitabım onlara ithaf etmiı 
olmasıdır. Bu yüksek benliği tebarüz 
ettiren fU duygulu satırlardaki derin 
manevi yete bakınız: 

uBu kitab herkesten evvel önüm· 

(1) Eser: Sayıla 164 
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LERDE 

lSP ANYA HARBi KARSISINDA _. 

Fransız hükümetinin su.lhçu siyaseti 
B. Blumun lransrz r.ıeclisinde dış siyaset haklcrnda verdiği 

beyanatı Le Temps gazetesinden hulüsa daiyoruz: 

ispanya meselesi. 
Dış bakanından sonra tekrar ederim ki, bizim için Ispan • 

yada bir tek meşru hükümet, veya, daha dotrusu bir tekhükü
met vardır. Bu hususta demokratik hukuk denebilecek olan şe· 
yin prensipleri münakaşa götürmez milletler arası kaidelere 
mutabık bulunmaktadır. 

Fransanın doğrudan dcğruya menfaati İspanyol toprağında 
dost bir hükümet ve diğer Avrupa nüfuzlarından azade müs
takil bir devlet bulunmasını gcrektircliğini kabul ediyorum. 
Tereddüd etmeden söyliyebilirim ki İspanya'da Almanya ve 
ltalyaya karşı fazla sıkı minnet bağlariyle ba~lı bir askeri dik
tatörlüğün yerleşme!;i yalnız milletlerarası davayı zararlş ol
makla kalmaz, fakat fraıısız emniyeti için - daha fazlasını söy
lemiyorum - bir endişe kaynağı teşkil eder, ve bu itibarla sulh 
için bir tehlike olur. Bu kadar açık bir ha'·ikatin, daha ilk an
da, fransız kamoyunun ve milletlerarası kamoyun bütünlüğü 
tarafından kavranmamış olmasına ve parti ihtirasları ve husu
metleri yüzünden karartılmış olmasına esef ediyorum. 

İHive ederim ki - ve sanırım bu mecliste kimse bu hususta 
benim için tahkir mahiyet:nde olan bir hayret izhar etmiye -
cektir. • Beni İspanyol sosyalistlerine ve birçok İspanyol cu -
muriyetçilerine bağlıyan şahsi dostluğu bir dakika bile inkar 
etmek niyetinde değilim, ve bugün hakkımda duydu dan ve 
ifade ettikleri acı inkisara rağmen onlara merbut kalmakta de
vam ediyorum. 

Ve bu açık itiraflarımda sonuna kadar gitmek :çin ilave e
deceğim ki; 8 ağ'ustostan sonra, ümidlerimizden ve tahminle
rimizden bir kısmında aldatılmışızdrr; biz hepimiz, ademi mü
dahale paktının daha süratle imzalanacağım ve hükümetler 
tarafından girisilmiş olan teahhüdlere daha fazla riayet edile
c~ğini ummuştuk. 

Ademi miidalıale politika.<11. 
Ademi müdhale politikası, birçok bakımlardan, beklediği • 

miz neticeleri vermemiştir. Evet. Fakat, baylar, bu onu terket
mek için bir sebeb midir? 

Burada, hepimizin düşüncemizde sonuna kadar ısrar etme
miz 15.zımdır. 

Milletl~rarası hürriyet namına, fransız emniyeti namına, 
her ne pahasına olursa olsun isyanın İspanyol topra17ında mu
r.afferane yerleşmesine mani olmnmrz Uizımsa bu"' takdirde 
bildiririm ki B. Gabriel Peri ve B. Thorez'in 'kararları kafi 
değildir. 

Ad~mi müdahale uzlaşmasını feshetmek kafi değildir. İs
panya ıle Fransa arasında serbest silah ticaretini yeniden te
sis temek kafi değildir. 

Bu takdirde İspanya ile Fransa arasında serbest silah tica
reti kafi bir yardım olmıyacaktır. 

Hayır! İspanyada meşru cumuriyetin muvaffakivetini te
min için, daha ileri, çok daha ileri gitmek İcab ederdi. 

Böyle şartlar altında - hadiseler bunu isbat etmiştir • ha -
kikat şudur ki bir hükümeti ancak diğer bir hükümet silfilıla
vabilir. Cidden faydalı olabilmek için yardım hükümet kana -
tından yapılmak lfizımdır. Ve bu yardım materyel olduğu ka
dar asker toplama hususunda da mevcud olmalıdır. 

Bu yardım, irsalat namı altında stoklarclan ayrılacak silfih· 
!ar, ve gönüllü toplama vesilesi altında, askeri kıtalardan a • 
dam yollamak şeklinde olmak icab ederdi. 

Dış bakam beyanatı arasında şöyle demiştir: İspanyaya ya
bancı ~önüllü al:ınr o dereceye gelmiştir ki ve bilhassa öyle 
bir hale ~elebilir ki, devletlerin mesuliyeti ortaya çıkabilir ve 
bu doğrudan doğruya büyük mikdarda silah göndermelerden 
daha vahim bir tehlike olur. 

Bu ne demektir? Bu demektir ki ticaret serbestisi, git gi
de bir fili miidahale sekline girebilir. 

İşte mantıki netice, işte pratik netice. 
Fakat bize teklif edilen bu değildir. Ve B. M. Thaurez bu 

kürsüden, biraz önce, bunu teklif etmediğini ısrarla söylüyor
du. 

Neden? Çünkü bu, sulhun üzerine yüklenen tehlikelere bir 
yenisini ilave etmekten başka bir 'ey olmıyacaktır. Buna mu· 
kabil, ademi müdahale politikası, sebeb olduğu kızgınlıklara 
rağmen, sürprizlere inkisarı hayallere rağmen, hiç olmazsa bu 
tehlikeyi hafifletmiştir. 

Avrupa harbtan. kurtanlmıştır. 
Bize bu tehlikeleri izam ettiğimiz, tehlikeden ziyade teh • 

didler karşısında boyun eğdigimiz söylendi. Bize temin edil
di ki ağustosta milletlerarası hukuk sahasında sıkı davranmış 
olsaydı.k, tehlike önlenebilirdi. Fakat bu, Almanya, İtalya ve 
Portekıze asilere yardım etmek hakkını vermeden kendimiz 
için meşru hükümete yardım etmek hakkını ayırmak demek o· 
lurdu. 

Bize gene denildi ki, silah sevkiyatı suretiyle ispanyol hü
kümetine yardımda bulunulması korkulduğu kadar müthiş ne
ticeler doğurmıyacaktı, çünkü ilk teşrin sonundan beri, Sov
yetler Birliği, Italya ve Almanva tarafından asilere yapılan 
yardımları muvazenelendinnek için İspanya cumuriyetine si • 
lah verdi, ve bundan harb çıkmadı. 

Ben, bilakis şuna ~nanıyorum ki, geçen ağustosta Avrupa, 
harbın eşiğinde bulunuyordu ve sanıyorum ki harbdan 
Fransanın teşebbüsiyle kurtulmuştur. 

Bunu tabiidir ki isbat edemem. Pakt mevcud olsaydı har
bın mutlaak patlıyacağını isbat edemem, Fakat bu kanaati mu-
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hafaza ediyorum. Ve bu kanaati taşımakta yalnız değilim. 
Diğer taraftan, Sovyetlerin yardımından çıkarılmak iste 

nilen delili doğru bulmaya mütemayil değilim. Neden mi? Çil 
kü, İtalyan ve alman yardımlarına mukabil Sovyet yardımla 
rından eğer bir harb doğmadıysa, bunun ademi müdahale pak 
tının Avrupada yapmış olduğu teskin edici tesir yüzünden ol 
duğunu sanıyorum. 

Fakat har::ıret yeniden yükselir, Londra organizasyonu da 
ğıbr, ve her millet hürriyetini iktisab ederse tehlike yenide 
baş göstermez mi? Birçok alametler bu tehlikenin yeniden 
doğduğunu ihs~s etmiyor mu? 

Şu halde, hal şekli, dün gibi bugün de, Cenevrede ve Lon
drada, her şeye rağmen organizasyonun kuvvetlenmesini, ni· 
hayet teahhütlerin bir aldatmadan ibaret kalmamasını, nihayet 
bunların mute!>erliginin garanti edilmesini elde etmekte olma• 
lı değil midir? 

Dünkü pal:tta aramış olduğumuz şeyi, her şeyden önce bu
J!Ün kontrolun ciddiyetinde ve tesirliliğinde aramalı değil 
miyiz? 

Sullı için fazla mı gayrette buluncluh ? 
Düşüncemde daha ileri gideceğim. İleri sürülmüş olan ten• 

kidler doğru olsaydılar bile, bunlar neden ibarettir 1 
Kimse bizim maksıı.dlaamızı münakaşa etmemiş ve inkar 

etmemiştir. Biz sulhu muhafaza etmek maksadını takib et
tik. l{imsenin bundan şüphesi yoktur. Hedefimiz malfundur: 
Sulhtur. 

Bize ne serzeni9 edilebilirdi? Hedefi geçmiş olmamız mı? 
Harbtan fazla korkmuş olmamız mı? Sulh için fazla gayrette 
bulunmuş olmamız mı? Bizim tarafımızdan işlenmiş bir hata 
olsaydı, ancak b:.ı olabilirdi. Pekfüa, biz böyle bir serzenişe 
razıyız. Ve bir tercih yapmak lazım gelirse bir harb tehlikesi· 
ni izam etmiş olmayı onu ihmal etmiş olmaya tercih ederiz. 

Sulh organizasyonu 
Fakat her ne pahasına olursa olsun bütün harb imkanlarr • 

nı önlemek ve izale etmek için çah~makla sulhun esaslı şart
ların temeld'!n yıkılmış olacağı ileri sürülmektedir. 

Bu düşüncenin hakikati ihtiva edebileceğini sanıyorum. Be 
de temmuzda Cenevrede misalin sari olduğunu ve daha fenası 
muvaffakiyetin sari olduğunu söylemiştim. 

Fakat bir asır önceki bir devlet adamının sözünü daima ha
tırlarım: "Sözümü topla teyid etmeye hazır olmadıkça hiç bir 
zaman ültimatom vermedim." 

Belki bir gün gelecektir ki sulhun ana şartlan için fazla 
tehlikeli bir teşebbüs karşısında "hayır, bunu yapmayınız. Da· 
ha ileri gitmek kabil değildir'' demeye mecbur kalacağız. 

Fransa'ya layık her fransız hüküıneti, fransız toprağının 
masuniyeti, imzamızın himaye etti~i toprakların masuniyeti 
veya girişmiş olduğumuz teahhüdlere hürmet etmek mevzuu 
bahsolursa, bu ihtimali göze almak mecburiyetinde kalabilir. 

Bu neviden ihtimaller heyhat ki zihinden kovulamaz. Ta
bii. hükümet bu ihtimalleri uzak!aştrrmak veya önlemek için 
bütün gayretiyle mücadele edecektir. Hiç bir zaman, hiç bir 
hadise dolayısiyle, bütün fikirlerin en meşumu olan, harbın 
mukadderliği fikrine kendini bırakmıyacaktır. 

Bu memleketin seHi.metinden mesut olarak, onun işleri eli
mizde bulunduğu müddetçe, bu müthiş ihtimalin, Fransanın 
münferid kaldığı ve içerden taksime uğradığı bir sırada vııkua 
gelmemesine ihtimam edece2iz. 

Avrupayı bu müthiş felaketten masun bulundurmak limi
dini asla terketmiyeceğim. 

3Dritnot,10Kruvazör,1400 tayyare 
Fransanın yeni harb büdcesi. 

Doyçe Algemayne Saytung'un Faris muhabiri xazetesine 
yazdığı bir mektupta Fransa'nrn yeni harb büdcesini tahlil et
mekte ve ezcümle demektedir ki: 

TAYYARE 1MAL/: 
Hava bakanı Kot'un izahlarına göre, Fran~anın askert tay

yare imali, 1935 de 785, 1936 da 890 a varmış 1937 de ise 1400 ü 
bulacaktır. 

'Gene hava bakanının izahlarına göre, bugüne kadar beş tay
yare fabrikası tamamiyle devletin malı olmuş.tur. Bu devlet • 
leştirme işinde yalnız etüd ve ilmi bürolar istisnai bir mua
meleye t§bi tutulaca1<:lardır; Buna karşı, lüzumsuz yere veri· 
len ve son üç yıl zarfında 40 milyon frangı bulan yardım faslr 
kaldırılacaktır. 

Sivil halk tayyareciliğine gelince, hava bakanlığı 1936 da, 
bu işlerle meşgul olan cemiyetlere 75 tayyare ile 20 tane pla
nör hediye etmiştir. Bu mikdar gelecek yıl on kat c;oğaltıla .. 
caktır. 

Parlamentonun bahriye enciimeninde izahlarda bulunan de
niz işleri bakanı Gasniye - Düpark, yeni donanma programı • 
nın alman ve İtalya donanmasına yapılan ilavelere bir cevab 
diye telakki edilmesi lazımgeldiğini söylemiştir. Bu program 
deniz işlerinin yüksek harb komisyonu tarafından tetkik edil· 
mektedir. lnşaat brkaç yıl sürecek ve masrafı, 2 buçuk milyar 
frangı bulacaktır. Bu programda, on tane 8,000 tonluk yeni kru 
vazörle 35,000 tonluk üç tane dritnot vardır. Donanmaya ya .. 
pılacak olan bu ilavelerden başka, deniz kuvvetleri ile Tersa• 
nelerdeki işçi ve müstahdemler de çoğaltılacaktır. Söylendi~i· 
ne göre deniz kuvvetlerine 4,000 kişi ilave edilecektir. 

leri sözlüğü ve kültür haberleri vardır., 
ı• 

Uşak, 11 (A.A.) - Uşak şehri stad
yomunun p1anı federasyonca yapılarak 
yollanmıştır. Nisan 937 ayı başında ya
pıya başlanacaktır. 

YENi KÜLTÜR 

Bu değerli mecmuayı bütün öğret • 
menlerimizle öğretim işlerine karşı all
kalanan bütün okurlarımıza tavsiye e
deriz. 

de dizilip benden de bir ıey dinle
mek İsteyen genç talebelerim için
dir. Senelerden beri onlar beni çalıı
mağa sevkettiler. Ben onlar için ça
lqtnn ve onlar için yazıyorum. Bu 
kitab onlarındır." 

Profesör ''Şevket Memedali Bilgi-

] 

şin'' nin temiz ve kudretli şahsiyetinde 
tUrk :ilimini kutluyoruz. 

Dr. Münib Hayri ÜRGÜBLU 

Bu öğretim meslek mecmuasının son 
te~in tarihli 9 uncu sayısı çıkmıştır. 

Bu sayıda bilhassa Kazım Nami Duru
nun yeni ilk programı hakkındaki tetki· 

ki ele aldığı mevzuun ehemiyeti dola • 
yısiyle dikkatle okunmaya değer bir 
yazıdır. Bundan başka Kemal Kaya'nın 
"çocuk, tarih, tarih öğretimi'', Haıib A. 
Aytuna'nın ''ilk okulun birinci sınıfın· 

da işe nasıl başlanmalıdır. Kemal Ka • 
yanın "Hollandada toplu tedris,, ve Ka· 
zım Nami Duru'nun köy kalkınma kur: 
su hakkındaki yazıları, pedagoji terim-

VARLIK 
82 inci sayısı Yaşar Nabi, Hasan Ali. 

Cahid Sıdkı, Cevdet Kudret, Gaffar, 

Halil Bedi, Hıfzırrahman Raşid, Vasfi 

Mahir, Behçet Kemal, Hamid Macid. 

Orhan Veli ve daha başka imzaların 

makale, hikaye, şiir ve tercümeleriyle 
çıkmıştır. Gogol'dan tercüme edilmit 

olan uzun hikayenin kıymetini bilhas-o 
sa tebarüz ettirmeliyiz. 
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Pahalıya rnalolnn hir hediye -
Sunday Chronicle, geçenlerde ölen Bazil ZaharoI'un hayatından bah· 

:;ederek diyor ki: · 
"Bir gün Bazil ZaharoI'un doğum yıldöııümü idi. Loyd Corc kendisi· 

111 gördü ve: 
- Yıldonümünde sana güzel bir hediye, dedi, Venizelos'a söyle; Ana-

doluyu istila etsin." 
Gazete, bu hatıraya şu mütaleayı ilave ediyor: 
"Öyle bir hediye ki yunan milletine binlerce kişinin hayatına maloldu." 
Bu mütaleaya daha ne ilave edebiliriz? Yalnrz, ötekı dünyada sakallı 

diplomatla. sakallı zengin bir ölüm yıldörıümünde buluşacak olurlarsa, 
kendilerinin türlü türlü vasıtalarla körükledikleri anormal bir düşmanlık 
yerine türk ve yunan milletlerinin normal ve sonsuz brr dostluk içinde ne 
kadar mesud olduğundan bahsedebilirler, 

Orijinal bir ördek avı -

. 

lstanbulda iki çocuk, • ifadelerine bakılırsa - iki sinema meraklısı ço

cuk, bir avuç buğdayı bir gece sabaha kadar ispirto içinde bırakıp §işirdik
ten sonra ertesi gün iki ördeğe yedirmişler. Buğdayın iliğine kadar işli· 
yen alkol, zavallı ördekleri çakır keyif edince de yakalayıp satmağa gi
derken yakayı ele vermişler. 

Bu kurnazca alış verişten para kazansalarmrş, sinemaya gideceklermiş. 

HlırJisenin hangi tarafına acırsınız: iki çocuğun zekalarını böyle hile· 
}e, dtılavcreye lıarcamalarına mı? Sinema iptilasrnrn böyle maceralara yol 
liÇmasına mı? lki çocuğun meşhud cürümler mahkemesince yirmişer gün 
hapis cezası yemesine mi? Yoksa insanları bu kadar felaketlere sürük/i
yen içkinin tadım zavallı hayvanlara da tattırmalarına mı? 

Bize öyle geliyor ki ''Yeşilay" cılar, meselenin en feci tarafım son ih
timalde bulacaklardır. 

.~--. TAKViM • •• •• • 
t 
t 

ı 
27 Ramazan 
29 Sonteşrin 
Kasım 
Güneşin doğması 
Güneşin batması 

1355 
1352 

35 
7,16 

16,41 
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........_ ____ .............. ··-
Kamutay 

• • • 
proıesını 

(Başı 1. inci sayfada) 

gönderilmiş olan tuz kanunu projesinin 
Crteümenden gelmi§ olan dördüncü mad
desi okunmuştur. 

Söz alan B. Mehmed Somer (Kütah· 
:Ya), geçen celsede bir tadil takriri ver· 
diğini ve bu takrirde kanuna göre tu· 
ıun bütün memlehaJarda üç kuru,a sa· 
tılrnaıının Kamutayca kabul edildiğini, 
halbuki, encümene giden maddenin 
tinıdi memlehanm vaziyetine göre bir 
latış zammı ile geldiğıni, bunun kabul 
tdilmit olan tadile uymadığını söyledL 

Bildce encilmeni mazbata muharriri 
'b. Sırrı Day, büdce encümeninin B. 
Sornerin takririni Maliye ve GfimrUk 
•c inhisarlar vekillerinin de bulunduğu 
toplantıda tetkik ettiğini ve hakiki 
llhasrafların ifa edilen munzam bir hiz· 
lrıct mukabiliolarak alınmasını haklı 
bulduğunu, encümenin yeni hazırladığı 
l!ıetne göre Çamaltr ve Koçhisar mem. 
lehalarrnda azami had sekiz para olmak 
tlzere bir masraf zammı kabul ettiğini 
tayledi. 

B. Emin Sazak (Eskişehir) kanu
llun aslında Uç kuruş fiat koyduğunu, 
buna uygun olmayan zam yapılamrya
etlğrnı ve Mehmde Somerin teklifinin 
)'erinde olduğunu söyledi. 

B. Sidettin Uras ( fstanbul) bu yir
bıi santimin kalkmasının iki, üç yüz bin 
liralık bir fark vereceğini ilave etti. 
lttehmed Somer talcririnin her memle
badan perakende tuz alanları istihdaf 

tttiğini anlattı. 

Kemal Unal (bparta) bu mevzuun 
l.taıiye encümeninde uzun boylu mü

llaltllf& edildiğini, tuz fiatınm su halin
den çıkıp tuz haline gelerok yığıldığı 
>'er farkı üç kuru, olduğunu, halbuki 
~li Çamaltı memlehasmdaki yer, 

kanunun ibaresinden anlaşıldığı üzere, 

tllccann vasıtalarının yanaşabileceği 
)er olduğunu ve bu yerde tüccarın ala-

tafı flatın, mesafenin muraiile olaa fi
tt ~u bulunduğunu &Oyledi ve de
~~ ki: "Eğer halk ve köylü hakikaten 
ıthsal yerine gelirse ona üç kuruşa 

•crUecektir. İdare bunu kabul ederse 

tuz kanunu 
kahtıl etti 

hiç bir şey kaybetmez. Fakat tuzu is
tihsal edildiği yerden almak tüccarın 

vasıtalarının yanaşabileceği yerden al
maktan daha masraflıd,r; v-: tüccarın 
da aleyhinedir. Nitekim kendiled de bu· 
nu kabul ediyorlar. Binaenaleyh liç 
kurulf sekiz paraya verilmesinde mah,,ur 
yoktur.,, 

Tahsin San (Aydın), uzak vilayet· 
lerde tuzun altı kurup satıldığmı hal· 
bulti maksadın her yerde satı§ı Uç ku· 

ru~ temin etmek olduğunu, tuzun ha· 
yatt bir madde bulunduğunu ve bunun 
pahalı olmaıınm birçok ihracat madde. 
terimizin iyi hazırlanmamasına te.beb o
labileceğini söyledi. 

Refik Şevket İnce (Manisa), ikinci 
müzakerelerin nasıl cereyan edeceğini 
izah ederek yalnız takrir sahibi B. Meh
med Somer ile bildce encUmeninin nok
tal nazarlarının dinlenilmesini ve Ka· 
mutayrn hakemlik yapmasını istedi. 

Tekrar söz alan B. Mehmed Somer 
hedefinin köylünün herhangi bir yer
de tuzu üç kuruşa alması bulunduğunu, 
kanunun ruhunun da bundan ibaret ol· 

duğunu ve fakir köylünün diifünülme· 
ai lazım geldiğini söyledi. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
B. Sırrı Day encümene gelen tadilna
mede köylüye ve tüccara tuz satışının 
ayırd edilmediğini söyliyerek dedi ki: 

''- Arkadaifunızın burada verdiği i· 
zahata nazaran memlehalarda köylünün 
şahst ihtiyacı için teshilata mazhar ol
ması temayülü anla11ldı. Bunun üzeri
ne deminki metne ,öyle bir fıkranın i
lave edilmesini Maliye ve inhisarlar 
vekilleriyle mutabık kalarak muvafık 

gördük. Metinde lfÖyle diyoruz: tuzla· 
tarda tuzun kilosu üç kuruştur. An· 
cak Koçhisar ve Çamaltı tuzlalarında 

yüz kilodan fazla alınacak tuz için en 
çok 20 santim ilave edilir.,, 

Madde yeni şekilde okundu ve kabul 
edildi. 

Bundan sonra kanun açık reye ko
narak kabul edildi ve önümüzde resmt 
günler olduğundan gelecek toplantının 
birinci kanunun 21 inci pazaresi günü
ne bırakılmasına karar verildi. 

Terfi eden 
Orta tedrisad 
muallimleri 

Orta tedrisat muallimlerinden terfi 
edemiyen 105 muallimin, terfiine aid 
kararnamenin vekillik makamının tas
dikinden çıktığım yazmıştık. Bugün lis
teyi aynen neşrediyoruz: 

80 liradan 90 liraya ter/ i edenler: 
Hayadrpaşa lisesinden Kazım. 

70 liradan 80 lirava terfi edenler: 
Pertevniyal lisesinden Edip, İstan

bul kız lisesinden Mustafa Sabri, Kema
lettin, Eyüp orta mektebinden Celal 
Mahir, İstanbul erkek lisesinden Lütfi • 
Bursa erkek lisesinden Necati, Bursa 
lisesinden Tevfik. 

55 liradan 70 lirllya terfi e.denler: 
Edirne orta mektebinden Naznn Şev

ket. 

45 liradan 55 lira~·a terfi edenler: 
Kabataş lisesinden Celaleddin, Hay

darpaşa lisesinden Avni, İstanbul erkek 
lisesinden Nedim Mazhar, Kabataş lise
sinden Süleyman Sırrı, Kumkapı orta 
mcktebden Bahaddin. İnegöl orta mek
tebinden Nizameddin. Davudpaşa orta 
mektebinden Arif Kandilli kız lisesin
rlen Said, İnönü ~rta mektebinden Re
fet, İstanbul kız lisesinden Zeki, Vefa 
lisesinden Murad, Pertevniyal lisesin
den Talha Kemal, Kandilli kız lisesin
dne Emine, İstanbul erkek lisesinden 
Şükrü ve Behçet, Gazi Osmanpaşa orta 
mektebinden İsmail Ramiz, Haydarpa
şa lisesinden Ziya. Gelenbevi orta mek· 
tebinden Şerefeddin, Pertevniyal lise
sinden Ahmed Lütfi, Galatasaray lise
sinden Refet Avni, İstanbul kız lise· 
sinden Ali Rıza, İstanbul erkek lisesin
den Gani, Erenköy kız lisesinden Pa
kize, Üsküdar orta mektebinden Ahmed 
Samih, Davudpaşa orta mektebinden Ö
mer Nizami, Gazi Osmanpaşa orta mek
tebinden Tevfik, Erenköy kız lisesin· 
den Mehmed Naci, Kandilli kız lisesin
den Cemal, İstanbul erkek lisesinden 
Bedri, Gelenbevi orta mektebinden Ali 
Ali, İstanbul erkek lisesinden Şerif, 
Kabataş erkek lisesinden Mazhar, Üs
küdar orta mektebinden İzzet, İstanbul 
erkek lisesinden Mithat Sadullah, İs

tanbul kız orta mektebinden Zeliha, 
Gelenbevi orta mektebinden Mustafa 
Sabri, Nişantaıı kız orta mektebinden 
Atıfet, İstanbul erkek muallim mekte
binden Sadreddin Celal, Vefa lisesin
den OSllJan Kazım, Edirne lisesinden 
Şevki, Aydın orta mektebinden Refik 
ve Mehmed İhsan, Konya orta mekte
binden Nazif ve Mecid, Konya kız mu
allim mektçbinden Nami, Siird orta 
mektebinden Kemaleddin, İzpıir lise· 
sinden Necati, Salahaddin ve Hilmi 
Turgud, İzmir Karataş orta mektebin
den Şeref Nur, Adana erkek muallim 
mektebinden Akif, Adana lisesinden 
Rasim, Bursa kıs muallim mektebinden 
Arif, Bursa lisesinden Muhtar ve Mur· 

taza, Bursa orta mektebinden larnail 
Hakkı, Bursa kız muallim mektebinden 

Ali Ulvi, Muğla orta mektebinden Meh

med Nuri, Bayburd orta mektebinden 

Mahmud Kemal, Ordu orta mektebin
den Saim, Çorum orta mektebinden 
Fazlı, Erzurum erkek muallim mekte-

binden Osman Nuri, Ankara Gazi lise· 
sinden Necati ve Edip, Çanakkale orta 

mektebinden Muharrem Fevzi, Niğde 

orta mektebinden Naci, Ünye orta mek

tbeinden Hüseyin İüsnü, Antalya lise
sinden İbrahim Hilmi, Simav orta me k
tebinden Ömer Fikret, Isparta orta 
mektebinden Ali Rıza, Sıvas orta mek
tebinden Behram Lütfi. 

20 liradan 22 lira,·a ter/ i edenler: 
Vefa orta mektebinden HulQsi, Ni

şantaşı orta mektebinden Saffet, Cum

huriyet orta mektebinden Mübeccel, 

Tekirdağı orta m~ktebinden Sabahat, 

İnegöl orta mektebinden Ali Ragıp, To

kad orta mektebinden Müzeyyen, Mer

sin orta mektebinden Hacer, Osmaniye 

orta mektebinden Kemal, Gaziantep Ji. 

sesinden Mürüvvet ve Ferid, Bandırma 

orta mektebinden Sıddıka, Sıvas lisesin
den Eşref, İzmit orta mektebinden Fat
ma, Antalya lisesinden Ali Rıza, Ankara 

erkek lisesinden Refik Fazıl, Muğla orta 
mektebinden Hayreddin, Samsun lise
sinden Reşad, Akşehir orta mektebin-

]

• den Osman, Merzifon orta mektebinden 
Enver Kars lisesinden Salih, Edirne 
erkek muallim mektebinden Ferah 

.jYüksek Ziraat Enstitülerinde 
160 gencin giriş •• • torem yapıldı 

Enstitüde talebe yekunu 670 şe 

Y. Ziraat Enstitülerinde yapılan dünkü törende rektörün sözlerini dinleyen talebe 

(Başı 1. inci sayfada) tin vüsat ve şümulünü ve buna verilen 

girmek istiyen genç arkadaşları selam- ehemiyti size anlatmağa yetişir. Bu 
lamış ve onları mekteb hayatına almak yıl mcktebimize, alabileceğimiz mikta-
için toplanılmış olduğuna işaret ederek rın 3 misli bir müracaat vaki olmuş· 
demiştir ki : tur.,. 

"- Kurumumuzun kuruluşunun dör
düncü yıl başlangıcında 160 genç arka
daş yüksek müessesemize kabul edilmek 
ve İ!(eri girmeğe müsaade istemek üze
re kapı önünde bekliyorlar. Bunlar he-

yetimizin azası olmak ve bizimle bera
ber yaşamak ve çalışmak dileğindedir
ler. Aziz arkadaşlar, hepiniz aramıza 

hof ge teliniz. 

Yüksek enstitümüzün talebeleri • 

çiftlikteki stajiyerler de dahil olmak üze
re • bu yeni girenlerle birlik 670 adedi 

gibi mühim bir yekuna baliğ oluyor. 

Bu surette talebemizin miktarı, ilk 
yılın 341 adedine nisbet edilince iki 

misline yükselmiş oluyor. Kurumumu
zun kuruluşundanberi 3 yıl gibi kısa bir 
zaman geçmif olduğu halde talebesinin 

böyle mühim bir surette artması yük

sek enstitümüze kaydedilmek ve orada 

tahsil edebilmek için gösterilen rağbe-

Profesör Falke, bundan sonra, ens

titü talebeliğinin gençlere vemıiş ol

duğu zevkli olduğu kadar çalışma is
tiyen hayatı hatırlatmış talebe cemi· 
yetleri idare heyetleri ve talebe birliği 
mümessillerinin mektebde disiplinli ve 

canlı bir hayat yaratma yolundaki fa

aliyetlerini takdirle apmış ve sözünil 
ŞÖJ:le bitinniştir : 

"- Törenimiz bitmiştir. Fakat ay
rılmazdan evvel türk.lüğün büyük vo 
misilsiz önderi ve yeni Türkiyenin ya· 
pıcısı Atatürk'ün başında bulunduğu 

türk milletine ve vatana olan ıevgi vo 
saygımızda birleşelim. 

Bütün kuvvetimizi, kudret ve kabi

liyetimizi ciddi çalışmak ve tetebbüat 

ile yeni Türkiye ilminin kurulmasına 

ve güzel vatanımızın teali ve inkişafına 

hasredeceğimize ahdedelim. Hep bir a

ğızdan cumhuriyet marşını ıöyliyelim.,. 

Ankara Stadyomu 
B .. 1 .. ugun {ll mühim fut hol maçı 
Çeki Karlin bu sabah Ankarada olacak 

Ankara stadyomunun 15 birinci ka· 
nun 1"alı günü açılması için icab eden ha
zırlıklar bıtmek üzeredir. Cwnuriyet hü
kümetinin binlerce eserinin en güzelle
rinden biri olan ve benzeri Balkanların, 
hatta Avruparun bir çok büyük şehirle
rinde bile bulunmayan stadyomu, evvel· 
ce .?e haber verdiğimiz gibi ankaraWar 
kendi elleriyle açacaklardır • 

Fcnerbahçe, Galatasaray ve İzmir Al
tmordu yarından sonra şehrimizde bulu
nacaklardır. Ve bundan sonra maçların 
sıra ve tertibi ilin edilecektir. Yapılacak 
turnova, al"lğı yukarı şehirler ara&ı te
maslar mahiyetinde olduğundan takımla
rın (pyed doğru iae) takviyeli çıkacak
ları söylenmektedir. 

Bundan başka tertib heyeti ankaralı
lara gayet güzel bir sürpriz daha hazır
lamıştır. İkinci gün türk futtiolunda çok 
eski tarihlerden beri ün almıı ve spor 
t~kilatında vazife görmüı bazı tamnmıt 
simalar da iki takım teşkil ederek tur
nuva maçlarından evvel oynayacakhrdır. 
Mütekaidlerin bu maçının muhitte çok bü
yük alaka uyandıracağı şüphesizdir. E
ğer tesbit edilen zatların hepsi de gelir· 
se bu alaka daha çok olacaktır. 

* Şehrimizde iki maç yapacağı evvelce 
bildirilmiı olan çek taknnı bugün saat 
9.30 da lııtanbul treniyle şehrimize ge
lecektir. Türk spor kurumu mmtaka 
başkanlığı Ankara kulüblerinin misafir. 
!erimizi karşılamak üzere kafi mikdarda 
sporcularla istasyonda hazır bulunmala
rını rica etmiştir. 

Çeki Karlin bugün saat 14.30 da ilk 

maçım Gençler birliği ile yapacaktır. 

Dün bu karşıla~ma hakkındaki düşünce· 
lcrimi.zi yazmıştık. Umid ederiz ki Genç
ler birliği, şimdiye kadar yabancı talam
lara karşı iyi oyun çkarmak hususunda 
teessüs eden fÖhretini muhafaza edecek 
ıekilde oynar. Netice ne olursa olsun, 
matlub olan güzel ve zevkli bir maç sey

retmektir. 

Yarınki maç da çok entereaanmr .. 

Şampiyonumuz Çeki Karlin karwndald 

oyunu ile tehirler aruı maçlara hazır· 
lanmı§ olacaktır. Ayni zamanda çok e-

hemiyet verdiğimir, İstanbul ve İzmili 

takımlariyle yapılacak maçlann neticeal 

hakkında da bize güven verecek ve ümi
dimizi artıracağız. Ankara gücü • Çeki 
Karlin maçı üzerindeki düşüncelerimizi 
bugünkü oyunu gördükten sonra yaza· 
cağız. 

Kısa dış haberler 
• Fransa ticaret bakanı B. Baıti4 

Belgraddan Pariae dönmüıtür. 

• Almanyanın Moskova elçisi B. Li" 
vinofla Moıkovada tevkif edilen alman• 
tar hakkında görüşmüştür. 

• 22 Ant IOV}'et" deniz tayyaresi 
10240 kilo ağırlıkla 1942 metre yükaetr:
liğe çrkmıftır. 

• Japonya, Avusturalya ile yeni bic 
ticaret anlapnasr yapmıştır. Bu anlqe 
ma mucibince Avusturalya yünleri ja• 
pon pamukları ile mUbadHe edilecektir• 

Bayramın birinci günü göğsünüzü . 
KIZILAY Rozetiyle süsleyiniz .. 

l r I"Ila y k:aragün do ·tudıır 
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SAYFA 6 

lngilterede 
Hül{ümdar tebeddü

lü ve akisleri 
(B::ışı 1. inci sayfada) 

vazifelerini istediğim tarzda yapabilme
yi gayri kabil buluyordum. Aldığım 

kararın, yalnız benim kararım olduğu· 
nu bilmenizi de isterim. Esasen bu, 
yalnız bizzat benim muhakeme edebile
ceğim bir şeydi. Çok yc1.kından alakalı 
başka birisi, sonuna karlar beni ba~ka 
bir yolda yürümeye iknaa çalıştr Ben, 
kararımı, hayatımın en ciddi kararmı, 
nihayet bunun herkes için daha iyi ala
cağını düşünerek aldım. 

Bu kararı alırken bir cihet işimi ko
laylaştırıyordu. Şursını gayet iyi ola
rak biliyorum ki, bu memleketin işle
rinde uzun bir mümaresesi bulunan ve 
çok yüksek haslatlara sahib olan karde
şim, imparatorluğun hayatı vf". terakki
si için hiç bir fenalığı mucib olmadan 
yerimi derhal alabilecekti. Ayrıca o, 
bir çoklarınızda nıevcud bulunan ve ba
na nasib olmayan ölçülemez derecede 
büyük bir saadete de mazhar bulun
maktadır. Onun karısı ve çocukları ve 
mesud bir yuvaGı vardır. 

Bu sıkıntılı günlerimde, validem 

majeste kıraliçe, ailem, nazırlarım ve 
hassatan B. Baldvinin müzaharetlerine 

mazhar oldum. 
Onlarla benim yahud benim ile par

lamento arasında hiç bir anayasa ihtila
fı olmadı. Pederim tarafından anayasa 
ananesi dairesinde terbiye görmüş olan 
ben. herhangi böyle bir meselenin vü
cud bulunmasına katiyen müsaade ede

mezdim. 
Prens dö Gal bulunduğum ve bilaha

re tahtı işgal eylediğim zamanl:ır için
:le daima, her sınıf halk ve herkes tara
imdan, bütün imparatorluk içinde otur
duğum veyahud seyahat ettiğim her 
yerde büyük bir muhabbetle karşılan
dım. Bugün, resmi hayattan çekildiğim 
bu dakikada, bu muhabbetten dolayı pek 

çok şükran borçluyum. 
Ana vat~nıma yeniden dönmeden ev

vel biraz zaman geçecektir. Fakat bri
tar.ya milletlerinin ve imparatorluğun 
mukadderatını daimd büyük ve derin 
aHika i!e takib edeceğim. Ve eğer, i:>tik
balde her hangi bir zaman, bugünkü hu
susi vaziyetimde onlara karşı faydalı o

labilirsem, bunu icradan fariğ olmıyaca
ğım. 

Hepimizin yeni bir kırata malik oldu
ğumuz bu daldkada, bütün kalbimle, o
na ve sizlere saadet ve refah dilerim. 

Sizi allaha emanet ediyorum. 
God Save thc king ..... 

1'alide kıraliçcnin beyunn<ımesi 
Londra, 11 (A.A.) - Valide kırali

çe, Büyük Br;tanya ve imparatorluk mıl· 
Jetlerine hitaben bir beya~name neşret
miştir 

Valide kıraliçc Mari bu beyanname
sin::le ezcümle diyor ki: 

Bu helecan anlarında bana karşı gös
terilen sempati hi;;lerinden o derece 
derin su·ctte mütehassis oldum ki ta 
kalbimden gelen bu ~ükran beyanna
mesini yaymayı kendime bir vazife bi
liyorum. Bir yı! kadar evvel büyük ma
tem:mde bana destek c.lan sempati ve 
muhdl..ıbet, uugun de benden diriğ edil
memiştir. Bu sempati ve muhabbet, bir 
kere daha bana kuvvet v~ destek olmuş
tur. 

Sevgili oğlum, vazifesinden isti
fayı kendh;i için vaı:ife bilmesi sebe
biyle ana kalbimi doldllran teessürü 
me,·zuu bahis etmiye ihtiyaç yoktur. 
Sevgili oğlum, her zaman memleketine 
ve imparatorh ... ğa yardım etmiş ve mem
leketin ve imparatorluğun hizmetinde 
bulunmuştıır. Ona karşı kalplerimizde 
daimi surette minnettarlık hisleri taşı
yacağınıza eminim. 

Bu derece elim terait içinde ve bu 
derece ansızın onun yerine geçen kar
deşini sizler.:: emanet ediyorum ve sev
gili kocama karşı daima ı;österdiğiniz 
ve kardeşin: memnuniyetle göstermek
te devam ecleceğiniz ayuı sahavetkar 
sadakati ayni derecede ona karşı da gös
termenizi taleb ediyo:-um." 

Valide im aliçe, kendisine karşı yir
tni altı sene mütemadi surette gösteri
len muh.abbc:t ve sonsuz itimadın, yeni 
kıraliçeye J.-arşı da gösterileceği ümi
dini izhar eyledikten sonra, beyanna
mesini ']U sı.ı etle bitirmektedir: 

"'- Candan temennim, bugünkü sıkın-

tıya rağmen ve belki de bunun netice
si olarak, memleketimizin ve impara
torluğumuzun vahdetinin ve sadakati
nin, Allahın inayetiyle, devamı ve tak

viyesidir. 
Sisleri Allaha emanet ediyorum." 

Yeni kıral bugiin ialn ediliyor. 

Londra, 11 (A. A.) - Yeni Kırat, 
yarın saat 15 de Sen Ceymis sarayında 
hükümdar ilan olunacaktır. 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bildiril
diğine göre yeni kıra}, Altıncı Jorj 
ismini alacaktır • 

İrlanda anayasa~ında değişiklik 

Dublin, 11 (A.A.) - Royter bildi
riyor: 

B. de Valera bugün öğleden sonra 
İrlanda sertıest devletinin anayasasın
da tadiller yeıpan kanun proJesının 

metnini pariamentoya vermiştir. 
Kanun projesi yeni kıralı tanımakta

dır. Mamafih hükümdarın bundan böy
lt" serbest devlet idaresindeki vazif ele
ri tahdid edılmiş bulunmaktadır. 

Kanun pro1esi diyor ki: 
"- İrlanda serbest devleti, A-

vusturalya Kanada, Büyük Britan -
ya, Yeni Zelanda, ve Cenubi Afrika 
birliği ile bağlı kaldıkça ve kıral 

bu milletlerce elçi ve konsolos tayinin
de ve milletlerarası anlaşmalar akdinde 
selahiyetli görüldüğü müddetçe, bu su
retle tanınmış olan kıral irlanda serbest 
devletinde de ayni işler için selabiyat
dardır. Umumi valilik vazifesi dail mec 
!isinin reisine verilmiştir. Ve bundan 
böyle kanun projelerini o imzalayacak 
ve parlamentoyu o dağıtabilecektir. 

Öğrenildiğine göre umumi valinin 
diğer vazifelerini hükümet reisi sıfa

tiy1e B. dö Valera üzerine alacaktır. 
Bu kanun projesi yarın akşam meri

yete geçer geçmez, irlanda serbest dev
leti iç işlerinde cumhuriyet rejimi ile 
idare olunacak ve ancak dış politika hu
susunda büyük britanya tahtına bağlı 

kalacaktır. 

Umumi vali, kendi vazifesine niha
yet veren bu kanun projesini bu akşam 
imzalayacaktır. Hükümet, kanunun bu
gün tasvib edilmesinde israr eylemekte
dir. 

* Lon<lra, 11 (A.A) - Tahttan feragat 
hakkındaki kanunun ilci meclis tara
fından da kabulünü müteakib, kıral Al
tıncı Jorj, kardeşi sekizinci Edvarda 
halef olmuştur. 

Sabık kıral Edvardın ne isim alaca
ğı dha malfun değildir. Bununla be
raber bugün Londra saatiyle saat onda 
radyo ile yapacağı beyanatta, bu mese
le hakkında bir şey söylemesi pek muh
temel görülmektedir. 

Sabık kıral, muhtemel olarak 
bu gece memleketi terkedecektir. Sabık 
kırala karşı alınacak mali kararlar, par
lamento tarafından sene başında tasvib 
edilecek hususi bir kanunla tesbit olu
nacaktır. 

B. Balthin yeni kıralla göriiştü 
Londra, 11 (A.A.) - B. Baldvin, 

kıral altıncı J orj'a ilk ziyaretini yap
mıştır. 

* Londra, 11 (A.A.) - Royter bldiri-
yor: Sanıldığına göre, sekizinci Edvard 
dın tahttan feragatinin mali ciheti üze
rinde hiç bir karar alınmamıştır. Muh
temel olarak, Lankastr ve Komuey dü
kalıklarmın geliri, sekizinci Edvardın 
emrinde bırakılmıyacaktır.Çünkü bu ge
lir::. yeni kırala geçmesi lazım gelmek
tedir. Hükümetin parlamentodan senevi 
bir meblağ istemesi muhtemeldir. Bu
nunlaberaber eğer sekizinci Edvard ken
di şahsi gelirinin kafi bulunduğunu i
ma ederse belki buna da ihtiyaç kalmı
yacaktır. 

Avam l{amarasında 
Londra, 11 (A.A.) - Dün akşam a

vam kamarasının celsesi tekrar açıldığı 
zaman dört ebemiyetli hadise olmuş

tur. 
Bu hadiselere müstakil amele parti

si lideri B. Makston'un, işçi partisine 
mensub B. Vecvud'un komünist B. Ga· 
laşer'in ve müstakil işçi partisi men
sublarından B. Buşanan'ın söylemiş ol
dukları nutuklar sebebiyet vermiştir. 

B. Makston, beyanatında son hadise
lerin kırallığın• ingiltereye bu asırlar
da uygun gelmemekte ve büyük Britan
yanın cumhuriyet istemekte olduğunu 
isbat eylemekte bulunduğunu söylemiş
tir. 

B. Maksto:ı, feragatııameye nııUetin 1 
ve imparatonuğun cumhuriyet istemek
te olduğu şekiınde tadil edilmesi hak-

1 
kında bir taıuir vermiş,ir. 

B. VicvuJ, hükümetı kıralı tahtın• 
dan feragate zorlamııj olmakla itham 
eylemiştir. 

B;,ı beyanat•ar, bir çok mebus sırala
rında şiddetli pıotestoları davet etmiş
tir. Fakat güriiltü, B. Gallaşer'in ma
c.am Simpson hakkında b<ızı bedhahça 
imalarda ou'unduğu ve kıralı övenle
rin hepsinin mürai olduklarını söyle
diği zaman, son haddini bulmuştur. 

Başvekil l;undan sonra feragatname
yi okumuş ve avam kamarası toplantı
sını tatil etmiştir. 

F cragat beyannamesini avam ve 
lordlar kanıara~1 kabul elti. 
Londra, 11 (A.A.) - Avam kamarası 

bu sabah, kıralın tahttan feragati beyan
namesini meri kılacak kanun projesini 
tasvib etmek üzere toplanmıştır. 

B. Baldvin, bu kanun projesinde dük 
dö York'un kıralı istihliif eyliyeceğinin 
tasrih edilmiş olduğunu bildirmiş ve par· 
lamentonun böyle bir karar alması lü
zumunu teLarüz ettirmiştir. Zira tahta 
veraset kanununda, tahttan feragat ve 
bunun neticesinde tahta cülus hakkında 
hiç bir kayıt mevcud bulunmamaktadır. 
B. Baldvin, gerek majeste için gerek ev
lad ve ahfadı için tahta veraset hakkını 
kaldıran bir büküm ilavesi icab eylediği
ni de bildirmiştir. 

Muhalefet lideri B. Atli bundan son
ra söz alarak işçi muhalefet partisinin 
ne sebebten dolayı çok çabuk bir suret
te tasvib edilmesini istediği bu kanun 
projesine müzaharet eyliyeceğini izah 
eylemiştir. 

B. Atli ezcümle demiştir ki : 
"- Millet, yeniden ve mümkün cıl

duğu kadar çabuk bir zamanda, mille
tin yaşayış şartlarına, dış siyaset ve 
sulh işine taalluk eden acil meselelerle 
uğraşmaya dönmelidir. Zannediyorum 1d 
kırallığm ehemiyeti bu derece büyültül
mekle kıraliyete fenalık yapılmıştır. 

Zengin sınıfın imtiyazları için mücade
le edenler, kıratlığı hakiki olmıyan 
bir hale ile süslemek ve kırallığa kar
şr hakiki olmıyan bir ubudiyet hissi vü
cuda getirmek için ellerinden geleni 
yapmışlardır. Kıratın imtiyazlı ve çok 
mahdud bir sınıfa mensub eşhas tara 
fından etrafı alınmış bulunması, ltıralı 

vazifesini icrada rahatsız etmiştir.,, 

Bundan sonra, müstakil işçi mebus· 
lard;ın olan ve parlamentonun bu mese · 
le hakkında bir karar almasına muha
lif bulunan Makston, cumuriyet rejimi
nin kurulmasına dair bir takrir vermiş
tir. Bu takrir, 5 reye karşr 403 reyle 
reddedilmiş ve avam kamarası işari rey 
ile tahttan feragat kanunu projesini i
kinci okunuşunda da kabul eylemiştir. 

* Londra, 11 (A.A.) - Komite halinde 
toplanan Avam kamarası, kıralın taht
tan feragati hakkındaki kanun projesi
ni üçüncü okunuşunda kati surette ka
bul etmiştir. 

Lordlar Kamarası da, aynı kanun 
projesinin birinci, ikinci ve üçüncü mü
zakerelerini yapmıştır ve projeyi ka

bul etmiştir. 
İki meclisin "klerki kıralın, feragat. 

kanunu projesini tasvib eylemiş oldu
ğunu ilan eylemesi üzerine kıral Seki
zinci Edvardın saltanatı nihayet bulmuş 
ve dük dö York saltanat sürmeğe baş
lamıştır. 

* Londra, 11 (A.A.) - Avam Kama-
rasında umumi attorney, kırat Edvard'. 
ın, tahttan feragatten sonra muhakkak 
surette İngiltereyi terketmesi lazım 
geldiği hakkındaki şayiaları yalanla
mıştır. 

* Faris, l1 (A.A.) - Kandan bildiril-
diğine göre Madam Simpson yıl başın
dan evvel buradan hareket etmiyecek
tir. 

Halkın samimi 
tezahilrleri 

Londra, ll (A.A.) - Dün akşam 

halk kütleleri Bukingham sarayı ile 
Marlborug - havas ve york havsın önün
de toplanmış idi. Hiç bir hadise olma
mıştır. 

Halk bir çok defa kıral Edvardı ve 
valide kıraliçe Mariyi selamlamışlar

dır. 

Dük de York, akşam yemeğini kırat 
Edvard ile birlikte Fort • Belveder'de 
yemiştir. 
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Londra, 11 (A.A.) - Kanada hükü
mcti kıralın istifasını tasvib eden kanu
na KanaJanın ela ithali hususunda İngil
t.:re hükümetine verilen izin kararını 

ncşı etmektedir. 
Yeni Zelanda baştakam, bunun için 

parlamentonun toplanmaya davet edil
mesine ihtiyaç olmadığını söylemiştir. 

Cenubi Afrikada Hertzog, Smutz ve 
diğer bazı bakanlarla müzakerelerde bu
lunmuştur. Parlamıntonun 8-1.937 de 
mutat olan toplantısından evvel içtima 
etmiyeceği sanılmaktadır. 

Parlamento malı/ illerinde teessür 

Londra, 11 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: 

Parlamento mahfilleri, kıralın taht
tan vaz geçmesinden dolayı büyük bir 
yeis ve tees;;ür izhar etmektedirler. 

Bununla beraber, kıralın, memleketin 
menfaatlerine en uygun bir kararı ver
miş olduğu da kaydedilmektedir. 

* 
Londra, 11 (A.A.) - Salahiyettar 

mahfillerin söylediğine göre, kıralın 

bir daha ingiliz topraklarına dönme
meyi teahhiid etmesi lazım geldiği hak
kındaki haberin tamamiyle asılsız ve 
bedh~hca olduğunu yazmaktadır. 

* Londra, 11 (A.A.) - York dükü 
dün kırat Edvard'la akşam yemeğini ye
miş ve geç vakit Londraya dönmüştür. 

Londra, 11 (A.A.) - Yeni kıral, 14 
birinci kanun paı:artesi günü doğum 

yıldönürnünü kutlayacaktır. Mamafih 
o gün mutad olan geçid resmi yapılmı
yacak, fakat top atılacak ve resmi da
ireler bayrak çekecektir. 

Gazetelerin düşünceleri 

Londra. 11 (A.A.) - Bu sabah çıkan 
bütün gazetelerin başmakaleleri kıral 
Edvard'ın şahsına karşı derin sempati 
hisleri taşımakta ve yeni kıralı hararet
le selamlamaktadırlar. Gaı:eteler son 
hadisenin ingiliz kırallık müessesesini 
hiç bir şekilde sarsmamış olduğunu 

kaydetmektedirler • 
Deyli Telgraf gazetesi ezcümle di

yor ki : 
"Kırat, kalbinin arzuları veçhiyle 

hareket etmeye ve hususi saadetinin bi
ricik ümidi telakki ettiği şeyi ön plana 
koymaya karar vermiştir. Bu kadar kuv
vetli ve bu kada.-: kati bir his, kıralı ak
sine hareket yolunda iknaa muvaffak 
olamıyan1ar tarafından bile hürmetle 
karşılanmaya Iayiktir. 

Bu gazete ingiliz anayasasının 

bir an bile tehlike geçirmemiş olduğu
nu, bunun da Kıral Edvardın lehine 
bir hareket olarak kaydedilmesi lazım 
geldiğini ilave etmektedir. Tacın tamlı
ğı bozulmamıştır. 

Mornin Posıt gazetesi, ingiliz milleti 
ve imparatorluğuna vurulmuş olan dar
beyi gizlemenin lüzumsuz bir şey ola
cağını yazmaktadır . • Tilletin ümid ve 
sevgilerini bağlamış olduğu bir kıral 

tahtından vaz geçmektedir, Bu hadise
nin tarihte eşi yoktur. Çünkü kıral zor· 
la feragat etmemekte ve milletin kendi
sine karşı hissettiği sevği ve bağlılığa 
rağmen kendi arzusu ile çekilmektedir. 
Böyle ani bir hadisenin ayrılıklar ve 
gerğinlikler doğurmaması hayret uyan
dırmaktadır. İngiltere impratorluğu 
şimdiden bu buhranın tesiri altındadır. 
Ve bu tesir ilerde kendisini daha fazla 
hissettirecektir. 

Gazete, bu çok nazik zamanlarda 
vazifesini mükemmel bir surette ifa e
den başbakan Baldevini medhetmekte
dir. Morning Post nihayet bütün ingiliz 
milletini yeni kıratın etrafında topla
maya davet etmektedir. Yeni kıral ba· 
basının asil faziletleriyle derın bir va
zife hissi taşımaktadır. 

Deyti Meyi, kıralın israrlarını ve 
arzularını yerine getirmeye kı:dretli ol
madığını gören İngiliz milletinin derin 
inkisar hayallerini hiç bir şeyin izale C· 

demiyeceğini yazmaktadır. 

İngiliz milleti yarın yapılöcak olan 
taç giyme merasiminde yeni kırala kar
şı sadalrat hislerini izhar elmck vesile
sini bulacaktır. 

Kırat ve kabine tarafından alınan 

kararı esefle karşıhyan Deyli ekspres 
gazetesi, fragatin kırallığın irsi siste
mine indirilmiş ehemiyetli bir darbe 
olduğunu yazmaktadır. 

Niyuz Kronik), ingiliz milletinin de
rin bir teessüf, biraz memnuniyetsizlik 

fakat buhranın neticesinden dolayı bir 1 
inşiralc hissi duymakta olduğunu yaz
maktadır. İngiliz milleti Sekizinci Ed-

vard'ın halefine dürüst bir şekılat: yar
dım etmeye hazırdır. 

Yeni kıralı selamlıyanDeyli Herald 
gazetesi korkusuz ve endişesiz yeni va
zifsine başlıyabiieceğini ilave etmek
tedir. 

Tahti müşkül bir vaziyete sokacak 
ve yahud ona karşı olan hürmeti azal
tacak hiç bir hadise olmamıştır. 

Demokrat, ıngiliz milletinin kırata 
karşı beslemekte olduğu aşk, onu par• 
tinin üstünde bulmasından ileri gel .. 
mektedir. Kıral herkesin mümessili o
lup ve halk tarafından seçilen bakan• 
lardan ayrı bir siyasal şahsiyet değil
dir. 

Taymis gazetesi, kırallık ve ingili.z 
imparatorluğu prestijinin yeniden ku
rulmasını temenni etmektedir. Kıral, 

talk arasına çıkmadan ve Fort • Bel
veder'de bulunduğu halde kararını ver• 
miş olmasından dolayı tebrik edilebi· 
lir. Öyle yapmasaydı halk tezahürlerde 
bulunnuya teşvik edilmiş olacaktı. Ga
zete halkın yeni kırata samimi bir yar· 
dımda bulu.ımaktan imtina etmiyeceği-
ni yazmaktadır. 

Franstz gazetelerine göre 

Paris, 11 (A.A.) - Fransız gazete
leri umumiyetle kıralın tahttan feraga
tini günün en ehemiytli hadisesi o
larak telakki ediyorlar. 

Kıra! ile kabine arasındaki anlaş

mazlıkların bahis mevzuu eden Maten 
gazetesi ingiltere imparatorluğunun 

tehlikeli olabilecek bir buhrandan da
ha büyümüş olarak çıktığını yazmak
tadır. 

Jur gazetesi, kıralın §ahsiyetin deği
şebileceğini, fakat kırallığın istikrarı
nı muhafaza ederek büyük Britanya
nın devamını temin edeceğini yazmak

tadır. 

Er Nuvel gazetesi de ingilterede bir 
buhranın m-=vcud olduğunun bir an bile 
farkına varılmadığı hadisesinin kayda 
değer olduğunu yazmaktadır. 

Buhramr. sonunu memnuniyetle kar· 
şılıyan Er Nuvel gazetesi varılan neti
cenin biricik hal çaresi olduğunu yaz
maktadır. 

Alman gazetelerinin diişiinccleri 
Berlin, 11 (A.A.) - Gazeteler kıral 

Edvard tahttan feragatini iri harflar
le ilan ve bu meseleyi büyük bir ehemi
yet vermektedirler. 

Volkişer Beobahter gazett'si, Al· 
manyanın, bütün tarihinin en ehemiyet
li buhranlarından birini geçirdiği şu sı
rada lngiltereye karşı olan sempatisini 
kaydetmektetlir. Son eski bir kırallık 

ananesine sahib olan büyük Britanya 
için bir kıralın yerine başka bir kıral 
geçmesi büyiik politik ehemiyeti haiz
dir. Hususiyle ki, şimdi ingiliz milleti 
yeni İngiliz neslinin hayat anlayışına 

ve mefkuresine miikemmel bir şekilde 

uygun olan bir kırat kaybetmektedir. 
Beşinci Jorj tebaasının dostu ve ba

bası olmuştur. Fakat millet Sekizinci 
Edvarda kendi sevinçlerini ve kendi 
hisseden ve duyan, kendi iztirablarını 
paylaşan bir insan görüyordu. Morlern 
hayat hakkmdaki anlayışı sekizinci Ed
vardı bugünkü ihtilafa sürüklemiştir. 

Kırat, milletini tacın leh ve aleyhin
de bir karar vermek mecburiyetinden 
kurtarmak istemiş akislerinni ne ola
cağı bugünden kestirilmiyen bir hare
ket tarzına l:arar vermiştir . 

Kölnise Zaytung gazetesi, hadise· 
nin milletler arası politika bakımından 
haiz olduğu ehemiyeti idrak etmiş olan 
alman milletinin bir tek arzusu oldu
ğunu yazmaktadır . O da, İngiliz mille
tinde ani olarak baş gösteren bu sar
sıntının bir an evvel sükQn bulmasr 
dır. 

T ebeddülün kor diplonıatiğe 
müteallik ciheti 

Roma, 11 (A.A.) - Sekizinci Ed
vardın tahtan feragati, ingilterenin ya 
hancı memleketlerdeki mümessille-
rini yeni itmat mektubları vermek mec 
buriyetinde bırakmakta ve bu italyan 
imparatorluğunun İngiltere tarafından 
tanınması meselesini yeniden ortaya 
etmektedir. İngiltere elçisi Sir Erik DrUe 
mond üçüncü defa olarak itimat mektu· 
bunu arzedecektir. ikincisi beşinci Jot• 
jun ölümü d0layısiyle verilmişti. 

DOGUM 
Matbaamız makinistlerinden 

Atabek'irı bir oğlu olmuş ismi 

İzzet 

Erol 

konmuştur. Yavruya uzun ömürler di
leriz, 
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1 ANKARA LEVAZIM Afvl1RL1Gl 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

iLAN 

1 _Midyat garnizonu senelik ihtiyacı olan 150 to.n fab~\ka unu 
23. 12. 936 çarp.roba günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesı yapıla- · 
calı:tır. 

2 - Teminatı 1463 liradır. 
3 - İsteklilerin şartlarını görmek üzer~ her gün. ve eksiltmeye 

rircceklerin de mezk\lr gün ve saatte komıs}'ona müracaat etme· 
lıcri. (2018) 2-5904 

iLAN 
1 - Kor birliklerinden Süloğlundaki kıtaata ait iki pavyonun 

lloksanlarının ikmali açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 25. 12. 936 cuma günü saat 15 de kor satın alma ko • 

blisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler hususi ve fenni şartları görmek üzere İstanbul, 

Ankara Levazım Amirlikleri satın olma komisyonluklarına ve Çor
luda kor satın alma komisyonuna müracaatla görebilirler. 

4 - Muvakkat teminatı 450 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte Çorluda kor satın alma ko • 

tnisyonuna müracaatları. (2038) 2-5928 

BİLİT 

Vekalet ihtiyacı için bir tane meşin pantal?n, ~eşin ~aket, b~r ta. 
ne eşya örtüsü, eşya torbası, kürklü kaput, bır çıft meşın eldıven, 
bir çift kösele getir, bir iş pantalonu ve ceketi, dört tane iç ve dış 
kamyon Jasti"i ve yüz met!"e arabalastiği ayrı ayrı pazarlıkla alına
caktır. Pazarlığa gireceklerin 12-12·936 C. ertesi günü saat 11 de M. 
1\1:. V. Satın almo komisyonuna gelmtleri. (2040) 2-5929 

tır. 

İL AN 

I - 450 bin ki.lo ekmeklik fabrika unu pazarlıkla satın alınacak-

2 - Muhammen bedeli 57500 liradır. 
3 - İlk teminatı 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 28.12 .• 36 pazartesi günü saat 11 de Erzin

canda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - İsteklilerin ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtlı 

bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihalesinde tekarrür edecek bedelinin üçte biri nis

betinde ve teminat mukabilinde müteahhide avans vrilmesi şart ko
nulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş muka-
bilinde komisyonumuzdan alırlar. (2573) 2-5980 

İLAN 
1 - 1000 liralık yangın söndürmeye mahsus hızır 14.12.1936 pa

zartesi günü saat 11 de Ankara levazım amirliği satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(2069) 2-5977 

ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SA TIN ALMA KOMISYO NU iLANLARI 

50 TON YONGA 
Tahmini bedeli 375 lira olan yukarda miktarı yazılı yonga 

2~/12/936 cuma günü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır. lstek
lılerin muvakkat teminat olan (28) lira 13 kuruşun ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geeçn gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (2073) 2-5901 

!{UÇUK YOZGA.TTA DEKOVİL HATTI YAPTIRILMASI : 

keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
28/ 1/937 tarihinde pen;embe günü saat ~~ de kapa~ı zarf ile i~a.le 
edilecektir. Şartiame (33) kuruş mukabılınde komısyondan verılır. 
'l'aliplerin muvakkat teminat olan (982) linı.yt havi teklif mektup
larım mezkur günde saat 14 e kadar komisyC'na vermeleri ve kendi· 
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesa • 
ikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (2024) 

2-5900 

l\'.lali ve Vekaletinden: ., 
1 - 2020/ 1000/510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli on 

beş bin yüz seksen lira olan (253) adet saç dosya dolabı pazarlıkla 
Yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4 - 1 - 937 pazartesi günü saat on beşte Vekfilet le· 
\'azım müdürlüğünde toplanan eksi!tme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma • 
bah<;ede Maliye Evrakı matbua ambarı memurluğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve 2277 liralık kati teminat makbuzu veya banka kefalet 
tnektuplariyle birlikte ve şartnamede tesbit edilmiş olduğu veçhile 
'Vekalette mühürlü nümuneye ve şartnamesine merbut krokiy uygun 
bir nümune ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2047) 2-5966 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Ankarada Yenişebirde, Devlet mahallesinde yaptırılacak P. T. 

"l'. binasının eksiltmesine ait olup 9. 12. 936 tarihinde Ankarada 
llıus, İstanbulda Cumhuriyet ve Açıksöz gazeteleriyle neşredilen 
ilan görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. (2057) 2-5967 

~ llUI 11111111111111111111111111111111111il111111H1111111111il1111111111111111111111111111111111 ~ 

1 SÜMER BANK ! 
;;::::: -
~ = R Umumi Müdürlüğünden: ~ 
~ Sanat Mektebi Mezunu Aranıyor : ~ 
~ = ~ Nazilli basma fabrikası montajında çalışmak ve ehliyeti = 
~ = ~ g-ôrülenle rbilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere, tesviye- = 
~ d, elektrikçi, dero:rci, su ve buhar boruları tesisatcısr, elek· § 
;;§ trik kaynakçısı, 75 sanat mektebi mezunu alınacaktır. 5 
~ Taliplerin 25.12.1936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 5 
:;:::: Umumi Müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilan := 
~1 ~ o unur: :E 
:;_:::: 1 - Mektep mezuniyet vesikası; =: 
~ 2 - Bonservis; ~ı 
~ 3 - 3 adet vesika fotograf ı; = 
~ = :;:::::: 4 - Nüfus kağıdı, = 
lırnıııfııııııID~nı~Fıi~iı;;;;;;uııııııııııııııııııııııııııııııııııiınlırniıınıııı ~ 1 

Ankara T. T~ 

Başmüdürlüğünden: 
Emniyet müdürlü~ünün karşısındaki eski postanenin yanında 

bulunan dairemize ait garaj pazarlıkla tamir ettirilecektir. Keşif 
bedeli 245 lira kırk kuru~.tur. Buna ait şartname yazı işleri büro -
muzda her gün görülebilir. 

İsteklilerin teminatlariyle birlikte 18 birinci kanun 936 cuma gü· 
nü saat 15 de komisyonumuza müracaatları. (2072) 2-5979 

Ankara Ticaret Odası 
Riyasetinden: 

Ankara vilayetinde Yenişehir semtinde Kazını Özalp sokağında 
8 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada Sanayi 
caddesinde yabanabatlı Ali Rıza apartmanında 5 numaralı mahalli 
ikametgahı ticarı ittihaz ederek inşaat müteahhidliği ticaretiyle iş· 
tigal eden ve Ticaret Odasının 1281 sicil numarasında mukayyet bu
lunan Salahattin'in unvanı ticareti Salahattin Durusan olarak tescil 
edildiği gibi bu unvanın imza şekli de ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibnice dairece 9-12-935 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 2-5972 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
4.1.937 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü

ğünde (27000) lira keşif bedelli lstanbulda Valdebağında kain Pra
vantoryomda yapılacak talebe ve öğretmen sanatoryomu inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme ha. 
yındırlık işleri genel. hususi ve fenni şartnameleri proje keşif bu
lasasiyle buna müteferri diğer evrak 135 Kr. mukabilinde dairesin
de verilecektir. Muvakkat teminat (2025) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az "20.000'' liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteah· 
bitlik ve ticaret odası evsikalarını havi kapalı zarflarını 4·1-937 pa
zartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. 

Divanı 

(3497) 2-5969 

Muhasebat 
Riyasetinden: 

İzmir Jandarma Taburunun 329 yılı hesabının tetkikinde o yıl· 
da tabur heyeti mesuliyesini teşkil eden zevat arasında bulunan 
mülhak 1. inci mülazım 848 Riza hakkında sadır olan ilan mumailey· 
hin ikamet mahalli maltım olmamasına binaen kendisine tebliğ edile· 
memiş olduğundan hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi hükmünce teb!iğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. ---

İşbu ilan 11 K. Evvel 1936 tarihinden itibaren daire dahilindeki 
levhaya asılmıştır. (2071) 2-5978 

12. 18 birinci kanun Ulusa) Tasarruf bafta~ıdır. 

~ATIN ALMA KOMI.SYONU 1LANLARJ 

Kumbaralar 19 Birinci ldinun cumarte~i güniine 

kadar bankalarımıza getirilerek açtırılacaktı.r. Biri

ken para tasarrufa o1an bağlılığı göstereceğinden 

bu hafta içinde mümkün olduğu kadar para hirik· ı 
tirmek her türk için Ulusal bir borçtur. 

MILLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 1 
İLAN IPE~VSf?!9~ilml!~~i-.ırJP--ıJl-:rı:~ifT-;pıl!'f"1_,;r'fr-I 

1 - 50 gram radyum açık eksiltme ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen !:edeli 1500 Hra olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruştur. 
3 - !halesi 24 • I. inci kanun - 936 perşembe günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

dele!in~e istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Vekaleti satın alma komisyonunda bulunmaları. (2004 2-5876 

BİL İT 

1 - Hepsine biçilen ederi 13.000 lira olan 100.000 tane büyük ve 
200 bin tane küçük mat ve 100.000 tane büyük madeni ve 250.000 tane 
küçük madeni ve 2.300.QOO tane kemik ve 25.000 tane sarkandırak 
düğme ile 200.000 tane erkekli ve dişili kopça kapalı zarfla alına
caktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 975 liradır. 
4 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
na vermeler!1 (2066) 2-5968 

1 ANKARA BELEDlYE REISU CJ lLANLARJ 1 
iL A N 

İstasyonda ~nbardan araba, kamyon 11e otomobille nakledilecek 
eşyalardan gaz tenekesi ve emsali küçük parçaların beherinden bir 
buçuk, 60 kilograma kadar olan eş.yalardan 5,100 kilograma kadar 
olan eşyalardan 10, 500 kilograma kadar olan eşyalardan ve piyano
dan ~00, 1000 kilogr~ma ~~iar .olan eşyalardan 150 kuru~ 
hamalıye alınması bcledıye encumenı kararı iktizasındandır. Fazla 
alanlar cezalandırılacaklardır. (2048) 2-5948 

l(ars \r al iliğinden: 
1 - Kars İsmet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilave edilecek 

kısmın inşaatı ·~18819.35" lira bedeli keşifle 16.11.1936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhale 16.LU93c tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de 
Kars hükümet konağında toplanan daimi encümence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ''1411.45" liradır. 
4 - Münakasa şartnamesi hususi ve fenni şartname plan ve ke

şif evrakı Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak teklif mektup· 

larıru ve Nafıa vekaletince rnusaddak yapı işlerine aid ehliyet vesi
kaları ile 16.12.935 çarşamba günü saat 13 çe kadar Kars vilayeti en
cümeni daimi reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri veya posta 
ile ı?öndermeleri ilan olunur. (3317) 2-5834 

M. M Vekaleti Hava 
Müste~arlığından! 

Ankara ve Kayseride çalıştırılmak üzere 200 zer lira Ucertle fran· 
sızca da bilir iki almanca tercümanı ile resim kudrçti mükemmel iki 
ressam alınacaktır. İmtihanları yapılmak üzere isteklilerin aşağı .. 
daki vesikalarla hava zat işleri şubesine baş vurmaları 

I - Bilgilerini bildfrir vesikaları. 
il - Hüsnü hal kağıtları 
III - Sıhat raporlı.ırı. 
iV - Askeri vesikalar. 
V - Kendisinin ve e~inin nüfus tezkereleri. 
VI - Uç fotokraflarr. (2005) 2-5884 

" 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcaları methaline iki kilometre mesafede asfalt 

şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak elektrik santralı te
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 30.12.1936 tarihli çarşamba günü saat 14.30 da Ka· 
raköyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (55.327) lira ve 20 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruştur. 
5 _ Şartname, ~şif ve projeler idare veznesinden bir lira mu

kabilinde satın ahnabilir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet bir saat 

eveline kadar encümen reisliğine makbuz mukabilinde vermelidir-
ler. (3542) 2-5984 

Çankaya iltlnci l\fıntaka Tapu 
Sicil Muhafızlığından: 

Mevkii: Delilertepesi 
Hududu: Şarkan Seyit Mehmet, garben K~stane oğlu kerimesi, 

şimalen tarik, cenuben Boz ile çevrili. 
Cinsi: Bağ. 

Demirci İsmail veresesi Fatma ve Satılmış ve Halime taraflann
dan yukarda mevkii, hududu yazılı bağın senetsiz olarak kendileri
ne intikal eylediğinden bahsile tescili istenilmektedir. Bu gayri 
menkulün ciheti hukukiye ve fenniyesi 29. K. evel. 936 sah günü sa
at onda mahallen tetkik ve tahkik ettirileceğinden bu yer üzerinde 
ayni bir hak iddia edenlerin muhafızlığımıza veyahut tahkikat günü 
mahallinde bulunacak memurumuza müracaatları ilan olunur. (2074) 

2-5!}81 

Anl~ara Valiliğinden : 
1 - Muhammen bedeli 4600 liradan ibaret bin teneke ben7.İn a-

çık eksiltmeye konulmuştur. • 
2 - Eksiltme 28.12.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 

de Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 34 lira 50 kuruşluk terninat ve ticaret odası ve

sikalarile birlikte 28.12.936 da vilayet daimi .:ıncümenine gelmeleri. 
4 - İstekliler benzin evsafına aid şartnameyi vildyet nafıa mil· 

düdüğünde her gün görebilirler. (2068) 2-5976 

Acenta aranıyor 
Diş tababetine müteallik malzemelerin en yükseğini imal eden 

bir fabrikanın acentalığı için Ankarada bir sermayedar aranmakta
dır. Bu iş için 500 ila 1000 lira sermayeye ihtiyaç vardır. İş mühim ve 
karlıdır. İstanbulda Makuly:;ın hanında Diş Deposu Mehmet İbra • 
hime müracaat. 2-5973 

Nafia Balcanlığ'lndan: 
Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi 

başında vesikaları usulen yenisiyle değiştirilmek ü zere vesika alın
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini vcva te· 

1 
ahhüdünü ifada devam ettiğini iş sahibinin adresi de zikredill'T'nk 
şartiyle 1 teşrinisaniden itibaren bir istida ile Ve Jet makamına 
müracaatları. (1932) 2- 5772 
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radyolarını e HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

.... 
İzmir Be1edivesiııden: ., 

1 - İzmir ve civarında belediye eliyle işletilecek otobüsler için 
ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 - 24 kişilik ve 
şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 adet komple otobüs 
kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni, gümrük, muamele, belediye, 
tahliye ve kordon resimleri belediyeye aid olmak ve İzmir Beledi
yesi İtfaiye binası önünde teslim edilmek şartiyle altı bin lira ve 
hepsinin otuz altı bin liradır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri 1130 kuruş hedel mukabilinde İz
mir belediyesi makine ?e elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. 
Taşradan istiyenler şartname vl? posta ücretini peşin göndermeli -
<lirler. ----

4 - İhale 15 - kanunu sani - 937 cuma günü saat '6 da eşhir mec
lisinin tasdiki şartına bağlı olarak İzmir Beiediyesi daimi encüme
nince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temi~at iki bin yedi yüz liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 

gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına ya
tırılacaktır 

7 - Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum ka
taloğ ve teknik resimlerle broşür pliin ve izahnamelerini ve yedek 
parça kataloğunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil
miş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 15 - kanunu sani - 937 cu • 
ma günü azami saat on ~eşe kadar İzmir Belediye Reisliğine ver-
melicfü. (l~) 2-5777 

Adliye V el{aletin den: 
Vekalet ve temyiz mahkemesi odacı ve müstahdemlerine sart • 

namesinde yazılı şerait içinde yalnız kumaşı Vekaletten verilmek 
ve diğer bütün masraf ve malzemesi müteahhide ait bulunmak üze
re 97 takım elbise ve kasketin diktirilme'li eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel beher takım elbise 9 liradan mecmuu 874 li
radır. 

Muvakkat teminat miktarı 65 lira 45 kuruştur. Bu işe ait ~rtna
me leva~_ım müdüriyetindedir. İsteklilerin şartnameyi ~örmek üze
~e. her gun levazım müdürlüğüne müracaatları ve eksiltmeye iştirak 
ıçın de 2490 sayılı kanunun 17 inci maddesi mucibince teminat mek
tup veya makbuzlariyle birlikte 18-12-936 pazartesi saat 15 de Veka
let binasında müteşekkil Levazım Müdürlüğü Odasındaki komis -
vona müracaatlan. (19:'3) 2-5815 

~afıa Vekaletinden : 
22 İkinci kanun 937 cuma gdnü saat on beşte Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki 
adet 1.5 tonluk kamyonetin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapı
lacaktır. 

. ~~!~name ve mukavele projesi Ankarada Vekalet malzeme mii
dilrlugunden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mcktupluını Vekaletten alınmış müteahhit • 

lik vesikası ile birlikte 22 ikinci kanun 937 cuma günü saat 14 e ka
dar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri Jazımdır. 
(200~) 2-5894 

Ankara l\'lerkez Hıfzıssıhha 
l\füe~ esesi SatJ.n Alma 

Komisyonu Riyasetind~n: 
Müessese hademeieri için muhammen bedeli 1334 lira olan 228 

mtcre seri geri ile 48 metre 50 santim paltoluk kumaş açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

f stiyenler şartnamesini müessese muhasip mutemetliğinden ve 
nümunesini müessesede görebilirler. 

Eksiltme 19. 12. 936 cumartesi saat 11 de vapılacaktır. 
Pazarlığa girebilmek için isteklinin 100 lira muvakkat teminat 

vermesi tazımd!r· (2006) 2-5883 
..;. _____ _ 

Val{ıflar IJmum Müdürlüğünden: 
Akaratı vakfiy<.den Şengül hamamının üç senelik icarı hakkın

da ~n!<arada Ulus !stanbulda Cumuriyet gazetelerinde evelce yapı
lan ılanlar görüleıı lüzum üzerine hükümsüz addedilerek aşağıdaki 
esaslar dairesinde yeniden ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya konul
muştur. 

1 - Kapalı zarf usuliyle arttırmaya konulan Ankarada türk o
cağı mahallesinde Çocuk sarayı civarında mazbut vakıftan 67 sayı-

lı kadın ve erkeklere mahsus çifte Şengül hamamıdır. 
2 - Müddeti icar 6 - kanunu evvel - 936 gününden 5 - kanunuev

vel • 1939 gününe kadar üç senelik olup 28 • teşrinisani - 1936 gü -
nünden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konulmuştur. 

3 - İhalesi 18 - kananu evvel - 1936 2ününe tesadüf eden cuma 
tünü saat on beştedir. 

4 - İhale ikinci evkaf apartımanmda varidat ve tahsilat müdür
lUğünde yapılar.aktır. Teklif zarfları muayyen saatinde işbu müdür· 
lüğe verilmiş clacaktrr. 

•V•S - Hamar;rırn senelik muhammen kirası 12800 lira olup üç sene
ligı (38,400) lıradır • 

6 - lstcklılerden % 7 ,5 muvakkat teminat olarak 960 lira alına
caktır. 

7 - Tutmak ve şartlarını ö~rcnmek istiyenler Ankara ikinci ev -
kaf apartımanında varidat müdürlüğüne müracaatları '2-5763 

~·~:-..~~~~~~"C)'-"'!9~· ~~ 

KREM 

Kumr~l, S~n~ın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdır. Cıldı besler, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli ~ 
2 - Krem balsamin yağsız: gündilz için beyaz renkli 
3 -- Krem Balsam!n acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamın acı badem gece için penhe renkli. 

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu - İstanbul 

Maden İcra Memurluğundan : 
Arpa meydanlı Mehmed o~lu Kutsiy e borçlu o mahalleden Meh

med oğlu ekmekçi İsmailin haciz olunup paraya çevrilmesine karar 
verilen Çol deresi mevkiinde vaki şarkan ve garben ve şimalen dere, 
cenuben bayır ve Altındere hududlarıyle mahdud bir kıta kavaklı
ğın yarısı ve Mihrap mevkiinde vaki şarkan yol, garben göze, şima
len Kalaoğlu Yura~a bağı, cenuben Yura~a hııdudlu bağ yeri ve kü
rumu ve bir kıta sö~ütlük ve aynı mevkide şad~an Hacı Osman bah
çesi ve Kebbir taş ve garben Sulıı dere ve İsmail bağ ı, cenuben Yu
~uf ve V~sil bağı ve Büyük derehududlu bahçe ve Çarşı içi mevki
mde vakı Yemini Mehmet kızı Ayşe hanı Yesari cami ar~ası İmam 
Mehmet önü yol hududlu fırının tamamı 30.11.936 tarihinden itiba
ren açık artırmaya konulmuştur. B irinci artırma 30.12.936 tarihine 
müsadif perşembe günü icra <"dilecektir. Artırmaya iştirak için ta
mamının muhammen kıymeti olan yüzde yedi buçuk kuruş pey ak
çesi veya milli bir bankrıdan teminat mektubu tevdi olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklrlarla di ğer alakadarların ve irtifa hakkı sa
hiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün· i
çinde evrakı müsbitelerile biılikte ınemuriyetimize hildirmeleri icab 
eder, aksi halde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkca satıs bedeli
?iı; paylaştırılmasından hariç kal~rlar. 'Gösterilen günde a~tınnaya 
ıştırak edenler artırma !;ıl.rtnamesıni okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

Tayin edilen zamanda gayri menkul Uç clefa bağırıldıktan sonra 
e~ ço~ artırana _ihale ~d.ilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıyme
tın yu~~e yetmış beşını bulmaz ve satış isteyenin alacağma ruçhanı 
olan dıger alacaklılar bulunup da bedel bunların gayri menkul ile 
temin edilmiş ~la.~akh~arınm m:cmuunchn fazla çıkmazsa en çok 
a~tıranı~ teahhudu b:ıkı kalmak uzere artırma on beş gün daha tem
?ıd ya~ı 15.1.1937 tarihinde yapılacak ikinci artırmada bedeli satış 
~steyen_ın al~ca~ına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
ıle temın edılmıs alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle en 
çok artırana ihale edilecektir. 

Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü
ş.er. Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derlıal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendi
sinden en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona razı olmazsa ve bulunmazsa hemen on beş 
~ün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki 
ıhale arasında fark ve geçen günler için yüzde beşten hesab oluna
cak. f~iz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetımız~e _alıcı~an tahsil olunur. Yukarda gösterilen 30.12.936/ 15.1. 
1937 tarıhınde ı~ra 1_11e~urluğu odasında işbu ilan ve gösterilen ar-
tırma şartnamesı daıresınde satılacağı ilan olunur. 2-5982 

Adliye V el{aletinden : 
kA ~e.kaletimiz zat işleri umum müdürlüğünde 40 lira ücretli üç 
atı lilı:Je 60 lira ücretli bir daktiloluk münhaldir. Memurin kanu
n~n~n tayin ettiği şartlan haiz bulunan isteklilerin vesikalariyle 
bır~ıkt~ 14-12-936 pazartesi günü saat ikide yapılacak olan müsaba-
ka ımtıhanrna iştirak için müracatları. (2009) 2-5886 

Y enişehirde kiralık 
Ev 

3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, 
hava ga::ı, Adakale 18 Tele -
fon : 2655 2-5856 

NAKl~iYAT 
Taş, kum, toprak, kömür, ev 

eşyası ve her türlü nakliye işle
rini çabuk emin ve ehven iicretle 
Yenişehirde Kızılay yanında (İş 
Bürosu) yapar. Telefon: 2027 

2-5872 

l(iralıli Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

No. 4. Görmek için içindekilere 
müracaat. 2-5839 

ucuz 
Kiralık daire 

Ferah dört oda, bir hol, bir 
hizmetçi odası. Ayrıca servis ka
pısı ve mutbakda, banyoda ha
vagazı. Alaturka ve banyoda ala
franga iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel. Önden ve arkadan 
z:ırif ve geniş iki balkon. Taksi
mat asri ihtiyaca göre kullanıs
lr, önü parke kaldırım. Asfalt 
caddenin '.le bakanlıkların yanı 
başı: Demirtepe, Akbay sokağı. 
Sokaktaki kasaba ve maltımat 
icin Necatibey caddesi Çelik 
Kale sokağı, 7 numara alt kata 
müracaat. 2-5932 

İş arıyor 
Fransızca konuşan genç bir 

Bayan aile yanında bir veya iki 
çocuğa bakmak üzere iş arıyor. 

Muayene 
Şimdiye kadar ticarethanem

de satılmış ve satılmakta olan 
bileziklerin ayarlarında şüphe e
den varsa muhterem müştcrile • 
rimiz bileziklerimi muayene et -
tirerek bir ayar noksan bulduk
ları takdirde muayene rapor üc
retiyle bilezigin bedelini tama -
men iade edeceğimi muhterem 
müşterilerime ilan ederim. 

Balıkoazarı No. 89 Kuyum
cu Zeynel Öz Yaşar 

2-5971 

Kiralı){ daire 
Yenişehirin en mutena mev

ki ve caddelerinden biri üzerin
de bulunan bir apartımanda ki
ralık daireler vardır. 

Telefon: 3221 
2-5970 

IGra lıl{ daire 
Havuzbaşında Kaznnpa. 

şa cadde~inin methalindeki 
Mükerrem apartnnanmda 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
ri fer, sıcak su •e bütün kon
foru vardl1'. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2--5684 

Dal{tilo Ahnacali 
1 An~a:a~a büyük bir türk mü-

essesesı ıçın gayet iyi türkçe hi
lir ve makinada seri yazar bir 
daktiloya ihtiyaç vardır. Talip
lerin tercümei hal, mektcb şeha
detnamesi, varsa hizmet vesika 
suretleri ve bir fotografla bera
ber tahriren 125 numaralı posta 
kutusuna müracaatları. 

Stenolar tercih edilecektir. 
2-5974 

,.. 
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Türk Hava Kurumu Biiyiik Piyangosu 

Büyük ikramiyesi 

5 ., ı·radır 
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Ayrıca: 200,000, 150.000, 100.000, 70.000, ~ 
::::::; 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 1iralık ~ 
~ :.:::; ikramiyelerle ( 4 00.000 ve 100.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

~ ::::; ::::; 
::::; 
::::::; 
:::::; 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. ~ 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. 1 
Vaı~ııı"rırı~ıiulıliıtlüilııüıınıiılııfıllıi"l"r{ıülıliııiı11m\._I 

Anl{ara Birinci l\lıııtal{a 

Kada:3tro Müdürlüğündeıı: 
Su tepe mahallesinde at pazarı ve müneccim yokuşunda yedi 

parça gayri m~nkulün kadastro işleri bitirilerek tesbit şekillerini 
. ve mal sahihlerini gösterir cedveli rlSn at pazarında çukur han 
kapusuna asılmıştır. İtirazı olanların iki ay içinde kadastro ko• 
misyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. flQO.'i) ?-''7~3 

ANKARA PALAS 

Bu Akşam Paviyonda: 

Büyük Gala Dinesi 
MARUF DANSÖZ 

4 ZANOFSKt 
ve 

LlLlAN GUY nin 

iıtiraklariyle 
Yemek 2 lira Masalarınızı tutunuz. 

P. T. T. Levazım 
l\Iüdürlüğünden: 

1 - 24 lC/m uztt:lluğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 
zarfla eksilt.'Tleye konıılmuştur . 

2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 
3 - Eksiltme (7) ikinci kanun (937) tarihinde saat 15 de An• 

karada P. T. T. Umum Müdurlüğünde toplanacak alım satım ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim ve alacak· 
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve şartna• 
mede yazılı belgelerle teklif mektuhunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve mühürlü zarflar kanunun tarifatı dairesinde mezkO.r tarihe mü
sadif perşembe günü muayyen saatter. bir saat evveline kadar komis
yona teslim edilecektir. 

5 - Taiipler, resmi gazetenin 7-5-936 tarihli ve (3297) sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika• 
sını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden. 
İstanbulda Beyoğlunda Levazim Ayniyat muavinliğinden paarsıs 
verilir. (1804) 2-5586 

Ankara l\falzemej İnşaiye T. A. 
Şirketi 'f asfiye Memurluğundan: 
Ankara - Istanbul demiryolu ilzerinde sekizinci kilometredeki 

tuğla fabı ika sına aid 
Malın cinsi 

1 - Altı adet ahşab baraka 
2 - Ocak binası 
3 - :Makine dairesi 
4 - Baca 
5 - D~kovil 

Tahmin edilen bedeli 
6-000 Lira 
2.000 .. 
1.300 " 

400 .. 
900 " 

Ye!cıln. TL. 10500 Lira 
Toptan veya perakende olarak, eııkaz halinde, pazarlıkla satıla • 

caktır. İsteklilerden tahmin edilen bedel üzerinden 3 7,5 muvakkat 
temin3t alınacaktır. 

Taliplerin 14-12-936 tarihine müsadif pa7artesi günü saat 17 ye 
kadar Sümer Bank'ta adı geçen Şirket tasfiye memurluğuna müra-
caat etmeleri. 2-~'.llO 

Yenişehir: Se!Snik caddesi 
No. 16 Bayan Arina. 2-5965 ,. •• ..-,... '".-. • r'.I.., ..._r .. "°"'"'"" f. ~ •"·' ·s,..... '• ,• • _ .-• .,.,...i ?' ,_ ., ....... ~ ... ı.JA".1"r-...•"' • 

ZAYİ 
2174 No: Kamyonun pilaka

sı kayboldu. Yenisini alaca~ım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Bal:ım garajı sahibi 
Ahmet Dereli 

2-5964 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Yeııi SİNEMALAR Halk 
BUGÜN BU GECE 

MAVİ VALSLER 
Baş Rollerde: 

Steffi Duna - Charles Collins 

ı'abii renklerle siislenmis gözler ve 
I ' 

kul:ıklar için hakiki bir ziyafet 

Programa ilave olarak : 
Ekler Dünya Haberleri 

iffe 

BUGÜN GÜNDÜZ 

SfRLEY KAPTAN 
SHIRLEY TEMPLE 

BU GECE 

MİŞEL STROGOF 

HALK MATİNESİNDE (saat 10 da) 
KIZMISIN ERKEKMiSlN 

Fiyatlar: Balkon 20 - Salon 10 
kuru~tur. 


