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Bas bakanımızın dünkü mühim nutku 
...lt 

Başbakanımız, dün başlıyan ArttırımveYerlimalıHaf-
tası fırsatiyle, sancak davasını ve arab komşularımızla 

münasebetlerimizi de izah ettiler 
"Uluıal Ekonomi ve Artırma Kurumu'' tarafından hazırla

nan ve naııl bCı§ladığı, naııl cereyan ettiği diğer bir ıaylamız.· 
da anlatılan artırım ve yerli malı haftasını, Başbakanımız, 
dün, Ankara Halkevinde, Q§ağıdaki nutuklari.yle açmı§lardır: 

. Arttırma ve yerlı malı haftasının ye· 
dınci yıl dönümünü başvekil İsmet İn
önü dün Ankara Halkevinde söyledi· 
ğr şu nutukla açmıştır. 

Arttırma "e yerli malı haftasını a
çıyorum. Bu anda bütün memleket bu 
haftanın açılm.ısını meserretle karşıla
Yor. Mekteb çocukları ve aileler bu 
hafta içinde memlekete söyliyecekleri 
&Özleri ve ~ileri içinde alacakları ted
birleri zevkle düşünüyorlar. Bu teşki
l" atı bize şu kadar yıl evvel kuranlar 
sağ olsunla,.. Bize iyi bir hediye ver
ıniş ve memitkette iyi bir adet yarat
ınıslardır. Cumhuriyet merkezinde se
Hihiyet ve mcsuliyet sahibi arkadaşlar 
&onra memleketin iktisadi hayatında 

Vazifeleri ve sözleri olanlar bize takib 
olunacak iktisadi siyaseti ve alınması 
lüzumlu tedbirleri anlatacaklardır. Her 
akşam bu konferansları sabırsızlıkla 
bekliyeceğiz, zevkle dinliyeceğiz. Kısa 
Ve umumi bir hulasa yapmak için ben de 
her sahada iktisadi faaliyetimizi göz• 
den geçirmek isterim. 

Bu sene geçirdiğimiz zirai vaziyete 
Umumi surette ortadan daha iyi denile
bilir. Mevsimın ilk zamanlarında ümit
lerimiz daha ·çoktu. Zannediyorduk ki 
bir çok mahsullerde bolluk evvelki sene
lere nisbetle bir iki misli fazla olacak
tır. Bazı ha .. '3 aksilikleri, bazı mahsul
ler için bize umdugumuı: neticeleri ver· 
ıdirmemiştir. Znten ziraat böyledir. Ev
velce tahmin olunan hesablar her nokta
da ayni aynına çıkmaz. Fakat tekrar e
diyorum ki umumi olarak bu seneki zi
raat vaziyetimizin iyi olduğunu söyli· 
Yebilmekle bahtiyarım. Büyük mahsul
lerimiz iyi fiatla satıldı. Bunların ba
şında üzüm, fındık, incir ve bilhassa tü
tün zikrolunabilir. Ekin orta anadoluda 
\ı'e şarkta iyi idi .. Garbi anadoluda bazr 
ınıntakalarda fena havalardan dolayı 

s:ok zarara uğradık. Fakat garbi anado· 
lunun diğ.:r mahsulleriyle beraber vazi
Yeti de çokluk olarak ortadan daha iyi 
Bayılabilir. 

Endüstri programında bu senein 
hissesine dü~en işleri muvaffakiyetle 
tahakkuk ettirdik. Yeni fabrikalar aç
tık, yeni fabrikaların temellerini attık 
\>e yeni fabrikaları mukavelelere bağla
dık. 

mek isterim. Bundan sonra nakil vası· 

taları, ocakların birleştirilerek rasyonel 
bir halde işlemesi, hulasa çok istihsal 
yapmak ve memlekete geniş mikyasta 

kömür istihlak ettirmek için tedbirler 
alacağız. Bu kış gününde bizim memle
ketin yakacak madde olarak kömüriı ge· 
niş mikyasta kullanmış olmasını iyi bir 
dilek olarak zikretmek isterim. 

Çok ehemiyet vcrdigimiz ikinci mev
zu yüksek kurumlarla büyük demir v<.. 

Gen:::;;~~:: Özalpın Art- ı 
hrım ve Yt•r1i ı\lah haftası 

miina!-'t'lwti:yle Ankara rad-

1 

yo unda verdiği konfrraı.s \ 

alımcı sa) f amız<ladır. 
--·····--·-- -

Sark , deıniryolu da 

çelik fabrikası kurulmasıdır. Bunun 
için muteber ingiliz finnasiyle yaptı
ğımız mukaveleyi zikredeceğim. Muka
veleye göre iki buçuk yıl sonra, ümidi
mize göre belki biraz daha evvel bu fab
rikanın işlemesini bekliyoruz. 

Arkadaşlar, 

Bu sene bilhassa ziraat için esaslı ted· 
birler almak yolundayız. Muhtelif mın· 
takalarda tetkiklerde bulunduk. Ehemi
yetle vardığmz netice şudur ki eğer da· 
ha fazla mahsul almak istiyorsak da· 
ha radikal davranmamız lazımdır. 

Demek istiyorum ki bugünkü şartlar ve 
vasıtalar içinde mikdar olarak istihsal 
edilecek maddeler aşağı yukarı istihsal 
edilmektedir. Köylüye ve çiftçiye daha 
fazla mahsul kazandırmak için yeni ted
birler lazımdır. Bu tedbirlerin başında 
su işlerini buluruz. Önümüzdeki sene i
cinde memlekette geniş mikyasta su po
litikasına başlayacağız. Bir takım büyük 
sular var ki yalnız tahribat yapıyorlar. 
Gene bir takım güzel sular var ki onla
rın sulamasmdan memleket istifade ede
bilir. 

Sulamakla beraber memlekette zira.. 
at usullerini ve ziraat vasıtalarını yeni· 
]eştirmek için çiftçiye geniş mikyasta 
kolaylık göstermeğe başlıyacağız. 

Endüstri programı gibi başlr başına 
bir ziraat programının tahakkuk safha
larını her sene tetkik etmek bizim yeni 
bir zevkimiz olacaktır. 

Bu sene memlekette, huzur ve çalış
ma neşesi de pek ziyade memnuniyeti 
mucib bir halde idi. Bu varlığı maliyenin 
hesablarmda açık bir surette görüyoruz. 
Şimdiye kadar hazınenin varidatı geçen 
senenin bu aylarına nisbetle hiç olmaz
sa 12 milyon lira fazladır. 

Milli .paramız bugün en sağlam bir 
bünye göstermektedir. Büdce müvaze
nesi şüphe götürmiyecek surette emin, 
hatta ümid e.dildiğinden fazla varidat ve· 
ren, gerek ziraatta ve gerek sanayide ka
zancı her sene artmakta olan memleke
tin milli parasını l{ıymet ve kudreti el
bette şüpheden azade, her hangi memle
ketin parasiyle boy ölçüşecek kudrette 
bulunması lazımdır. 

Arkadaşlar, 

Bu sene muhtelif memleketlerde p~ 
ra kıymetleri üzerinde türlü temevvüç· 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Devlet demiryollan 

HER YERDE 5 KURUŞ 

H. M. Georges VI 
Mutad dün Londrada 

edildi 
törenle 
kıral ilan 

Londra, 12 (A.A.) - Altıncı Geor
ges'in kıral ilanı için bütün Londrr.da 
öğleden sonra mutad merasim yapılmış· 
tır. 

Kalabalık bir halk kitlesi, münadi-

ler tarafından okunan beyannameyi din
lemek için Sen Ceyms sarayı önüne 
yığılmıştır. 

Poliıı takviye kuvvetleri halkr güç
lükle zaptedebilmi§lerdir. Birkaç kadın 
düşmüş, ayak altında kalmıştır. 

Valide kıraliçe merasime Marlbo
rovgh'ın pencerelerinden ve küçük 
prensesler de balkondan itşirak etmiş· 
lerdir. 

Avam ve lordlar kamaraları azası 

öğleden sonra kırala sadakat yeminini 
etmiglerdir. 

Kırallık meclisi, yeni hükümdarın 

beyannamesini kaleme almak üzere saat 
11 de Sen Ceyms sarayında toplanmış
tır. 

Kıra!, taht salonuna giderek tahta 
oturmuştur. Hazır bulunanlar sadakat 
yemini etmişlerdir. 

B. Ramsey Makdonald kırat tarafın
dan kabul edilmiştir. 

Necibali Kiiçiika'nın 
Davamız 1Ui1Iet1er Cemiyeti 

konseyinde 

başlıklı başyazısı 

üçiincü sayfamızdadır 

• • • 
camıasına gırıyor 

Taç giyme töreninin tarihinde değl· 
şiklik olmıyacaktır. 

* Londra, 12 (A.A.) - Bütün gazete• 
ter, yeni kıra} ve kıraliçeye karşı sami· 

mi yazılar yazmaktadırlar. 
Evening Niyuz diyor ki: 
"Britanya imparatorluğu, sarsılma

dan çok vahim bir buhran geçirmiştir. 
İmparatorluğun mihveri olan taht, es· 
kiden olduğu gibi, gene aynı derecede 
kuvvetlidir. Ba~ka bir kimseyi korku
tacak şartlar altında tahta çıkan yeni 
kıra], bugün, milletlerinin sempati, mu· 
habbet ve sadakat hislerinin makesi 
bulunmaktadır." 

Evening Standard diyor ki: 
"Edvard'ı kaybettiğimizden dolayı 

kederle fakat aynı zamanda sarsılmaz 

bir sadakatle altıncı Jorj'un hükümdar
lık devresinde taht'ın etrafında toplan

mış bulunuyoruz." 
Star gazetesi şöyle yazıyor: 
"Yeni kıra) ve yeni kıraliçe, artık 

milleti'n malıdır. Milelt, onları en sa
mimi hissiyatla karşılamaya hazırdır." 

* Londra, 12 (A.A.) - Yeni k'ıral, sa· 
at 21,45 de Vindsor şatosuna gitmiştir. 

Eski kıral, Vindsor şatosunu saat 
22 de terketmiştir. 

Eski kıral lngiltereden ayrıldı 
Londra, 12 (A.A.) - Eski kıral, a

mirallığın Anşantres yatı ile Wolf • 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Fıkra: Bilhassa bütiln memleketin dikkatini 
lki mevzu üzerine çekmek isterim. Bu 
blevzulardan birisi kömür üzerinde, i
kincisi demir üzerinde aldığımız ted
birlerdir. Geçen yıl yine yüksek huzu
hınuzda memlekete hitabederken kö· 
tnür politikası diye hususi bir mevzua 
:lemas etmiştim. Kömür havzasında 

ucuz fiatJa çok istihsal yapabilmek için 
laı:ım olan tedbirlerin hepsine tevessül 
etmiş bulunuyoruz. Bunların başında 

büyük şirketler elinde bulunan işlerin 

llevlet tarafından alınması geliyordu. 

Satınalma müzakereleri bitti Büyük disiplin 
Halka yalnız tasarruf terbiyesi ver

mek değil, cumhuriyetin asıl fazileti, 
halka tasarruf imkanlarını vermektir. 
Osmanlı halk yığınlarının devlete, o
nun finans ve ekonomyasrna yalnız gü
veni yok değildi: ölmiyecek kadar ka
zanan nesinden artırabilir? 

Geriye, mukavele nin hazırlanması 

Ereğli şirketi ile iki tarafı memnun 
edecek ameli ve makul neticelerle an
laşmış olmamızı memnuniyetle zikret-

Yurddaf! 
Ekonomik Bava§ bitmedi. 

Hükünıetle şark demir}'ı'Jlları işletme l 
şirketi arasında işletme imtiyazmın sa
tın alınması hakkında başlanmış olan 
müzakerelere isimleri evelce yazılan ve 
Mösyö Dövi'nin reisliği altında bulu
nan murahha• heyeti ile birlikte bir 
haftadanberi devam edilmekU idi. 

Bu müddet zarfında en esaslı olan 

Bu tJavafla da muval/ak olmak için biitün milletin elbir
liği ve ruh birliği şarttır. 
Ekonomik sa~taki el ve ruh birliğimizin parolmı: Yerli 
malı ve taMrruftur. 
Yerli malı kullanmak ve tasa rruf etmek ulusal ve ıerf>fli 

bir vazifedir. 

Sen de ekonomi M~ında bu vazi/eni yap. 

rvvv""'"""""A/'vvvv""'""~~vvUvl~u~s~a~l~E~k~o~nvovm""'i~v~e~A"""r~~ 

maddelerden muharrik ve müteharrik 

malzeme ile mobilya, alat ve edevat 

bedelleri ve hat üzerinde 1929 senesin

den sonra yapılmış olan ıslahat ve tev

siat masarifi ve işletmeden mütevellid 

muallak hesabat üzerinde tam bir müta• 

bakat hasıl olmuştur. Bu arada, hattrn 

bakım noktasından muhtaç olduğu ta
miratla 1958 senesinde bitecek olan iş· 
/etme imtiyazının vaktinden eve] alın
masından dolayı şirketçe ileri sürülen 
tazminat ve intizar hesabları üzerinde 
uzun ve devamlı münakaşalardan sonra, 
bugün, en son olarak, işletme imtiyazı
nın toptan altı milyon türk lirası mu
kabilinde devir ve ferağı iki tarafça 
kabul edilmiştir 

Bundan sonra yeni mukavelenin ka· 
leme al.ınması ve şekil üzerinde dahi 
anlaşma hususlü için müzakereye de
vam edilmesi kalmıştır ki pek kısa bir 
ramanda bu noktaların da intacı ile 

kaldı 

Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetinkayı 

şark demiryolunun devlet demir yolları 
camiasına ilhakı ancak ,gün meselesi ha· 
Jini almıştır. 

Osmanlı halkı artırmaz da harcar 
mıydı? Çocukluğumuzun Türkiyesinde
ki h a y a t ü s I ti b u ile h a y a t is· 
t a n d a r d ı n ı ~imdiki zamanla kı· 
yas ediniz. Zevklerimiz ve ihtiyaçları· 
mız o kadar değişti, çeşitlendi ki bun
larr günü gününe ödiyebilmek bile bir 
meseledir: bir de milli bankalardaki ta• 
sarruf parası yekOnuna bakınız! 

Bu haftanrn ikinci bir adı var: yerli 
mal! Öyleyse Türkiyede bu haftama 
bir de andı olmalıdır: yalnız yerli mal, 
yerli yiyecek, yerli içecek, yerli giye
cek, yerli süı. eşyası almak! Memleket 
toprak ve makina istihsalleri üzerine U• 

mumi bir hamle! Unutmayalım ki bizim 
tarlalarımız, dükkanlarımız ve fabrika· 
larrmız, memleket ekonomyasını besli· 
yecek olan başlıca tasarruf .>andıkları• 
mızdır. Yerli için harcamak da biriktir• 
mek demektir. - Fatay 
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IBaşbakanımızın diinkii miihim nutkıı 
(Başı 1. inci sayfada) 

lere rastladık. ~imdiye kadar para kıy
metini tutmakta israr etmiş olan mühim 
memleketler. paranın kıymetir.i düşürme 
kararı almı~lardrr. Biz bu fikir temev
vüçleri arasında paranın kıymetini tut· 
mayı, alınacak tedbirlerin bizim memle· 
ket için en iyisi saydık. Şimdi ticaretin 
hemen her memlekette bir eşkil ve su
rette güdüm altında bulunduğu devirler
deyiz. Bu devirlerde para kıymetine hük· 
metmek çok müşkül değildir. 

Biz de yedi senedenberi güdümlü bir 
ekonomi takib ederek paranın kıymetini 
kolaylıkla muhafaza edebildik. Para kıy
metini memleketin iktisadi şartlarından 
dolayı düşürmek fikri bize gelmedi. Ak. 
sine olarak memleketin iktisadi şartla
nndan dolayı paranın kıymetini muhafa
za etmek fikrini edindik. Dahilde ve ha
riçte çok borç edilir ve bu borca faydası 
olsun diye para düşürülür. Gene düşür
me memlekette ucuzluk husule getirmek 
için tedbir olarak ileri sürülür. Biz mem
lekette ucuzluk için para kıymetinin dü
şürülmesini doğru tedbir olarak kabul 
etmiyoruz. Para kıymetinin düşürülmesi 
ihtimali olduğu zaman her türlü ithalat 
eşyası derhal kıymetine zam yapar. 

Para düşürülmesi suretiyle ihracat 
mallanmızın daha kolay sürüleceğini bi
zim memleket için iddia etmenin doğru 
olmdrğını da sarıyoruz. Çünkti ihraç e
dilecek malımız elimizde kalmıyor. Za
mana göre. malnıl s;3yılacnk fiat1ar üze. 
rinden ne kııdar mal çıkarırsak süre
biliyoruz. Ondan sonra paranın düsmesi 
ihtimali kar ısında vukua gelecek her 
tür1ü pahalıhkhr, mel""l"k"tin ikti adi 
havatınt umumiyetle çok müteessir ede
cektir. 

Arkadaşlar, 

Mahsus tafsilSth konuşuyorum: bir 
taraftan paranın kıymetıne hükumetjn, 

B. M. Meclisinin hakim olduğunu gös

termek istiyorum. Diğer taraftan p .. ra
nın atiyen de müstakar tutulmasını 

icab ettiren sebebleri anlatmak istiyo
rum. 

Bizde itimat meselesi bütün tedbirle
rin başında gelecek bir unsur olduğuna 
kaniim. 

Şimdi pek mühim olan diğer mese
leye geçiyorum: Memlekette geniş mik
yasta ucuzluk mücadelesi yapıyoruz. 

Bir iki senedenberi aldığımız cesurane 
tedbirler müsbct neticeler verdi: şe

kerde, tuzda, çimentoda, ilfilı .. bu poli
tikaya bu sene de devam edeceğiz. Para 
düşürmekten dolayı yüzde 30 ucuzluk 
bekliycn memleketlere nisbetle biz iki 
sene içinde, esaslı ihtiyaç maddel~ri ü
zerinde, yüzde 30 dan fazla ucuzluk te
minine şimdiye kadar muvaffak olduk. 

Bu istikamette bundan sonra da müs
bet neticeler alacağımıza eminiz. Önü· 

müzdeki sene içinde temel ihtiyaç mad
delerinden daha bir ikisi üzerinde ucuz
luk tedbirleri alacağız. 

Ucuzluk mücadelesi yaparken bir 
noktaya memleketin dikkatini celbede
ceğim: o da merkezde, Büyük Millet 
Meclisinde devletin ucuzluk yapmak 
için fedakarlık yaptığı mevzular üze
rinde kolaylıkla işitemiyeceğimiz, 

memleket köşelerinde diğer şekil

lerde resimler alınmaya kalkınma
sıt..ır. Mesela bu sene sayım ıçın 

hazine varidatından esaslı fedakar
lık ettik. Dolaştıgım esnada tür • 
lü şekilde hayvan üzerinden resim alın
mak temayülleri gördüm. Bundan son
ra B. 'M. Meclisinde ucuzluk tedbirle
ri aldığımız maddeler üzerinde diğer 
makamlar tarafından herhangi bir su
retle resim konulmasını kanuni müey

yideye bağlamak fikrindeyiz. Döviz 
sarfiyatı memleketin umumi idaresin
de iyi bir kontrola alrnmıştır. Harici 
borçlarımız üzerinde bu bir sene zar
fında başka bir anlaşma yaptık. Bu an
laşmaya göre borç!arımrzın yarısını mal 
ile ve yarısını şimdiye kadar olduğu 
gibi dövizle tediye edeceğiz. Bundan 
başka yaptığımız ciddi kontrol bu &e
ne bizi döviz bakımından daha ır.üsait 
vaziyette bırakmıştır. Önümüzdeki se
nelerin ihracat maddeleri için de bil
hassa seçtiğimiz mevzuların inkişaf et
tirilmesi sayesinde döviz vaziyetimizin 
daha müsait olacağını umuyoruz. 

Bize döviz temin edecek mevzular 
üzerinde başlıca chemiyet verdiğimiz 

birisi maden işletmesidir. Zannediyoruz 
ki maden işletmesi için de bir iki sene
de alacağımız neticeler bu memleketi 

hariçten ithal edilecek kıymetli vasıta
larla cihazlanmak için bize geniş fırsat 
verecektir. Umumi olarak memleketin 
bu geçen bir sene zarfında iyi çalıştığı
m, huzur içinde emniyetle ve geni§ bir 
istikbale doğru yürek ferahı içinde yü
rüdüğünü hülasa olarak söyliyebilirim. 
(Alkışlar.) 

Memleketin vaziyetini sevinçli bir 
nazarla görürken büyük Cümhur Reisi
miz A tatürk'ün adını sevgilerle ve say
gılarla anmak bizim için tatlı ve şerefli 
bir borçtur. (Alkışlar). 

Şimdi arkadaşlar, harici bir mesele
mize, bugün içinde bulunduğumuz mü
hirıı milli meseleye temas edeceğim. 

Murahhas heyetinizin müzakere ye
rine gitmek üzere yolda bulunduğu ls
kenderun ve Antakya meselesi. (şiddet
li alkışlar). 

Bu meselenin Fransa ile olan cep
hesi §Udur: Bizim 921 ve 92J muahede
leriyle hususi şartlar altında bıraktığı· 
mız Jskenderun ve Antakya mıntakası
nın tekamül eden hadisat içinde istik
lale kavu~masını ıstiyoruz. Bu mesele
yi Fransa cümhuriyeti ile Cemiyeti Ak· 
vamda görüşeceğiz. Evvel§. bu mıntaka 
için emnıyet tedbiri alınmasını lüzum
lu buluyoruz. Siııirler o kadar gergin 
olmuştur ki, ansızın vuku bulacak h§. 
diseler arzu edilmiyen akisler ve çok 
sıkıntılı vaziyetler husule getirebilir

ler. 
SükDnet içinde konuşa.bilmek için 

evvela bu mıntakada bir emniyet vazi
yeti husule getirilmesini ehemiyetli bu
luyoruz. Cemiyeti akvamda bunu bir 
madde olarak nıevzuubahs edeceğiz. 

Sonra ciddi olarak dost olan iki mem
leketin çetin bir meseleyi konuşması 

gibi Fransa ile konuşacağız. Dostluk si
yasetinin ve dostluk hislerinin zihniye
timize hakim olduğunu söylemek be
nim için bir zevktir. Biı ibirinin dostlu
ğuna ciddi olarak kıymet veren iki mem 
leketin cemiyeti akvam sinesinden bir 
anlaşma ile çıkmasını samimiyetle ü
mit ve temenni ediyoruz. 

Bir de meselemizin suriyelilere te· 
all(ik eden cephesini izah etmek istiyo
rum. 

Arkadaşlar, 

Bazı Suriye siyaset adamları bu me
sele vesilesiyle son zamanlarda sinirli
lik gösterdiler. lskenderun ve Antak
ya hava/isinin Suriyeden ayrrlmasrna 
itiraz ediyorlar. Asırlık arab diişmanla· 
rrnrn, yani bizim, türklerin, Suriyeden 
krymetli bir parça almak istediğimizi 
arab milletine iUın ediyorlar. Daha çok 
tafsilat vermiyeyim. Bizi inciten nice 
acı sözleri bizden esirgemiyorlar. Ev
vela şunu söyleyeyim ki biz, lskcnderun 
ve Antakya mıntakasını hiç bir zaman 
suriyelilere vermiş değiliz. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar). 

Hukuki tasfiye esnasında malı veren 
biz olduğumuza göre hiç olmazsa malı 
kime ve nereye verdiğimizi bizim iyi 
bildiğimizi kabul etmek l§:zımdır. On
dan sonra bizim arab milletine karşı ha
yırhah ve iyi dost hislerinde bulundu
ğumuzu görmemek haksızlıktır. Os
manlr imparatorluğunda arablarrn fena 
idare edildiğini zikretmek, bize, milJi
yetçi türklere, türk cumhuriyeti ev/ad
larına karşı ortaya sürülecek bir sitem 
değildir. Hilafetçi osmanlı imparator
luğunun son 100 senesindeki fena ida

resinden arablar hiç olmazsa türkler ka
dar mesuldürler. Biz pek iyi hatırlarız, 

memleketin başında resmen bir Arna
vut sadrazam ve sultan Hamıdrn yanın . 

da memleketin hakiki sadr.ı'7amı tanı· 
lan şamlr bir vezir bulunuyordu. (Bravo 
sesleri) Bu zatların imparatorluk ida
resindeki ehliyetlerini ve devletlerine 

olan sadakatlarını münakaşa mevzuu et
mek fikrimden uzaktır. Tebarüz ettir
mek istediğim nokta imparatorluk ida
resinde arnavutlarrn da, arabların da 
hiç olmazsa türkler kadar mesul olduk
larrdır. imparatorluk çöktüğü zaman 
Suriyeyi Anadoludan ve Şanu Ankara· 
dan daha mamur brraktığımızı zannedi
ynruz. Milli devlet ilk temellerini atar
ken, arab memleketlerini arab milletine 
brrakmayı kendi siyasetine esas tut
muştur. Bunu resmi olarak misakı mil
lide ilan ettik. Misakı milliyi o zaman
ki güç şartlar içinde zaruri olarak ya
pılmış saymak yanlı§tır. Misakı miJJi 
şuurlu bir siyasetin ve derin bir kana
atin iafdesidir. Çünkü misakı milJide 
zikredilen türk memleketlerini bize ha· 

zır vermediler. Biz onları istihsal et
mek için dünyanın galip devletlerine 
karşı daha dört sene harbettik. Daha 
dört sene harbettikten sonra kazanılan 
muzafferiyet neticesinde arab memle
ketlerine karşı olan vaziyetimizi ve zih
niyetimizi değiştirmedik. Lozan mua
hedesinde birçok mücadelelere ve bir
çok tazyiklere karşı türk milletinin is
tiklalini ve :1aklarını müdafaa ederken 
arab milleti üzerinde bir manda tesis 
olunmaması için yani arab istiklaline 
münafi bir vaziyeti muahedede kabul 
etmemek için de çok eziyetler çektik. 
En nihayet kabul ettiğimiz bu mrnta
kalarrn alakadarlara bırakılmış olmasıdır. 
Alakadarlardan maksat eğer manda sa
hibi devletler olsayriı bu kadar müca
deleye lüzum olmaksrzın onlarrn adrnr 
sadece zikretmek kifayet ederdi. Ala
kadarlar, hereksten P.vel. bizım, nazarı
mızda. bıraktığımız memleketlerin hal
kı idi. 

Arkadaş/az, 

Cumhuriyetin baric1 siyasetinde bü
tün komşuları ile iyi olmak arzusu :zan
nediyoruz ki üzerinde tereddüd edilme
si miimkün olmayan bir siyasettir. Bü
tün komşulariyle iyi münasebet kurmak 
ve bütün eski düşmanlrkları tedavi ede
rek sıkı ve samimi dostluklara çevirmek 
için tiirk milleti elinden gelen her fe
dakllrlrğı yapmıştır. Komşumuz olan [. 
rak memleketinin müstakil bir devlet o
larak kurulmasrnı biz herkesten eve/ 
ve cemiyeti akvamdan evel arzu ettik. 
Irakrn miistakil bir devlet olması mu
ahedesi ilk olarak bizim tarafrmrzdan 
imza edilmıştir. Ondan sonra da bu 
memleketle komşuluğumuz o kadar iyi 
hislerle ve o kadar iyi i.c:tiksmette in
kişaf etti ki çok zaman hudud hadisele
rinde iki memleket bir vücud gibi ha
reket etti. Tam bir emniyet havası I
rak • türk hududunda h{ıkim bulunmak
tadır. 

Suriyeye de biz kıymetli bir komşu 
gözüyle bakmak istiyoruz. Suriyelilerin 
istiklô.Ji ihtimalinden bahsedildikçe biz 
bunu daima aşikar bir sevinçle karşıla
dık. Cemiyeti akvamda Fransamn su
riyelileri istiklal yolunda inkişaf ettir· 
mek için bulduğu her fırsat bizim tara· 
fımı:zdan büyük sitayişe uğradı. Son 
defa resmi notalar teati ederken ve Su
riyede siyasi adamları türkler için hoşa 
gitmiyecek her türlü sözleri söyledik
leri vakitler dahi suriyelileri müst:ıkil 
bir devlet olarak inkişaf ettiren Fransa
ya karşı tebrik duygularını ve sııriyeli
lere karşı sevgilerimizi ve iyi komşu· 
luk hislerini tebarüz ettirmeğe çalış
tık. Bizim bu kadsr hayırhah ve dürüst 
vaziyeitmize karşı Suriyenin istiklale 
giderken bir türk iline hükmetmek ar
zusu göstt>rmesini yanlış. haksız ve çok 
zalimane buluyoruz. (Şiddetli alkışlar) 

Yüzlerce kilometre uzunlukta hu
dudlarda yanyanayız. iyi kom§ularrn 
içinde bulundukları huzur havası, en 
cazibeli mücadelelerin verebileceğı 

menfaatlerden üstündür. Muhtelif kom
~ularla tecrübe ettiğimiz için bu bah. 
tiyar neticeyi salahiyetle söyliyebiliriz. 
Biz kuvvetle kaniiz ki suriyelilerin 
türklerle iyi komşuluğu esas tutmaları, 
arab milletinin de menfaatine daba çok 
yarayacaktır. Fakat bir noktayı açık 

yürekle söylemek isterim. Bizimle lıem. 
hudud olaız bir ıürk memleketinin arab 
devleti tarafından dini, Jıarsi ve iktısa
di türlü vasıtalarla milliyetinden uzak
la§tırrlabileceğini zannetmek yaıılış bir 
hesabtır. Bu, bütün Türkiye memleke
tini huzurdan mahrum etmek ve onu 
çıldırtmak için, i§kence ıçıne atmak 
demektir. Buna asla muvafakat etmi
yeceğiz. (A!kışlar). 

Böyle bir ihtimali ni{;in kabul etmi

ycceğimizi vicda111mızın bütün kanact
tiyle söylemek için soğuk kanlılıkla, 

herkese kanaat verici deliller bularak 
izaha ç;;lışıyoruz. Büyük heyecan gün
lerinde bazı siyaset adamları nıeınlek~· 
tin vatanperverliğini değerli sözlerin
de topladıklarını zannederler. Ve if. 
ratlı mülahazalara diişerler. Ümit eC:i
yorum ki hadi:ıatı daha soğuk kanlı 

mütalea etmek mümkün olduğu vakit 
türklerle arab milleti arasındaki iyi 
komşuluk ve iyi dostluk faydaları mt.f
rit düşüncelere hakim tutulacaktır. 

Suriye devletini doğarken muhab
betle selamlıyoruz. Fakat onun daha 

doğarken türk illericıi elde etmek he· ı 
vesler~ göstermesini doğru bulmıyoruz. 

Türk mıntakasında lskenderun limanı· 

HATAY HABERLERİ 
Kürtlerle vatanilerin arası açıldı - Reşid ağa me
busluğu kabul etmiyor - Türklere karşı devam 

eden tazyikten aleviler müteessir 
lstanbul gaz~telerine Sancak 

ve Suriye' den gelen bazı hususi 
haberleri lstanbuldaki arkadaıı
mız telefonla bildiriyor: 

Halep, 1~ (Hususi) - Sancak'da 
namzedliğini koyan ve çok kuvvetli ol
duğu halde vataniler tarafından alınan 
tertibat yüzünden seçimde ekalliyette 
kalan Kürd Beylerinden Reşid Ağaya 
mandater devlet otoriteleri tarafından 

yeniden mebusluk teklif edilmiştir. Re· 
şit Ağa bu teklife red cevabı vermiştir. 
Reşid Ağaya vuku bulan müracaat Su
riye muk:addereıtı ile alakadar olanları 
endişelendiren iki hadise sebeb olmuş
tur. 

Reşid ağanın mebus seçilmemesi 
yüzünden kürdlerle vatanilerin arası 

adamakrJlı açılmıştır. Hatta kürd da
ğında arablarla kürdlerin arasında bir 
takını hadiseler de cereyan etmiştir. 

Suriye seçi..rr.i de kürdler namına ken
dileri tarafından gösterilecek bir nam
zedin vataniler tarafından kabul edil
memesi daha seçim günlerinde kürd 
beylerinin vatanilere karşı cephe alma
larına, aralarında işbirliği etmelerine 
sebeb olmuştu. Reşid ağanın kazanma
ması için filen çalışan Mendup idi. 
Maksadı da, idaresi dahiiinde bulunan 
kürdleri dağnık ve biribirine düşman 

haline r.okmak, bu suretle mandater 
devlet memurlarına otorite kazandır
maktı. Bu vaziyet bir taraftan da va
tanilerin ihtiraslarım tatmin ediyordu. 
Suriye meclisinde yalnız kendilerinin 
seçtikleri mebuslarla Mendubun nam
zedleri bulunacaktı. Bu sebebtcn dola
yı kürdlere karşı taşnak ermenileri si
lahlandmnak adeta günün meselesi ol
muştu. Halbuki bugün kürd dağında 

kımıldanmaya başlıyan hareket Men· 
dubu vt vatanileri düşündürmeğe baş· 

lamıştır. Çünkü yeniden vuku bulacak 
bir hareket, mandater devlet memurla
rının idare kabiliyeti hakkında verilen 

fena notları kuvvetlendirecektir. n; 
ğer taraftan da, Mendup olsun, vatan!· 
ler olsun yeni bir tez müdafaa etmek> 
tedirler. Bu da yer yer dolapra.k Su
riye birliği namına imza toplamaktır. 

Reşid ağaya yapılan müracaat hem bir 
hareketin zuhuruna mani olmak. hem 
de Suriye birliği için eleman tedarik 
etmek gayesini takib ediyordu. Reşid 

ağanın teklifi· kabul etmemesi Men• 
dupluk mahfillerinde iyi tesir bırak .. 
mamıştır. 

* Lazkiye, 12 (Hususi) - Antakya-
da 1 ilkkanundanbcri tatbik edilen ida
re şiddetle devam etmektedir. Yalnız 

Sancakdaki unsurların arasını açmak, 
tefrika sokmak için şehrin Alevi ma
halleleri kısmen serbest hayata kavuş
turulmuştur. Fakat Aleviler türklere 
gösterilen zulümlerden pek müteessir
dirler. Türk mahallelerinde üzerinde en 
ufak çakı, bıçak bulunan kimseler der
hal yakalanarak kışlalara sevkediliyor. 
Bir hayli dayak yedikten sonra soğulC 
ve yağmurlu havada çırılçıplak sokak
larda dolaştırılıyor. Sonra sözde serbest 
bırakılıyorlar. 

Antakyada türklerden sokağa çık

mak mecburiyetinde olanların sokak 
başlarında sıksık üstleri arandıktan 

sonra bir sokaktan bir başka sokağa 

geçmelerine müsaade verilmektedir. 
Sokaklarda yapılan bu tazyik kafi gel
miyormuş gibi, türk mahallelerinde ev
leri aramak ve bu bahane ile soyguncu· 
luk yapmak, sokak aralarında sebebsiz 
yere adam çevirmek hareketleri henüz 
durmamıştır. 

* Hama, 12 (Hususi) - Şapka ile mil-
cadele Halepte de mandater devlet me
murları tarafından himaye görmekte
dir. Antakyada şapka giyenler Halebe 
geldikleri zaman işlerini takib edebil· 
meleri için şapkalarını çıka·rmaya icbaı: 
edilmektedirler. 

Havas Ajansının Hatay haberleri hakkındaki bir 
tekzibi ve Anadolu Ajansının bu husustaki notu 

Paris, 12 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: İskenderun'a dair bazı ya· 
bancı matbuat organları tarafından neş
redilen tahrikamiz haberler karşısında, 
Havas Ajansı, manda otoritelerinin ic
raatı sayesinde seçim devresinin San
cak dahilinde hiç bir mühim hadise vu
ku bulmaksızın geçtiği hakkındaki Be
ruttaki havas muhabirinin evelce ver
diği haberlerin doğruluğunu tekid ede· 
bilecek vaziyette bulunmaktadır. Şura
sı tasrihe layiktir ki, örfi idare ilan e
dilmemiş ve siyasi mahiyette hiç bir 
tcvkifat yapılmamıştır. Sadece bazı 

kimseler, silah ta~ımak, evlere taarruz 
etml!k cürümlerinden ve diğer adi CÜ· 

rümlerden dolayı mahkemeye verilmiş

tir. 

Anatlolu Ajansının notu: 
Anadolu Ajansı bültenine geçirdiği 
yukatdaki tekzibleri esasından tekzib 
edecek bir takım malumat ve vesikala
ra maliktir: 

ı. - intihabat günü örfi idare fran
sız memuru tarafından ila.n edilmiş, 

buna dair ilanat duvarlara talik olun
muş ve ahkfimı o günden itibaren cere
yana başlamıştır. Bunu gösteren matbu 
vesikalar ajansa kadar gelmiştir. 

2. - Muhakkak olan bir nokta, hal
kın yüzde doksanının intihabata iştirak 
etmemiş olduğu ve sokaklarda nümayiş 

na Suriyenin muhtaç olacağını düş~n
mek bu mıntaka üzerinde Suriye dev
letinin hakimiyetine ihtiyaç göstermez. 
lskenderun mıntakasına liman olarak 
bugünkü Türkiye cümhuriyeci arazi· 
sinden muhtaç bulunan sahalar, şimali 
Suriyeden muhtaç olan kısımdan dalıa 
büyüktür. (Bravo sesleri). 

Dünyanın her yerinde sahili olmıyan 
ve yahut arzu ettiği sahil kısmı başka 
memleketlerin elinde bulunan yerlerde 
mi/Jetlerin birbirleriyle iktisadi müna
sebetlerini kolayca tanzim edecek çare
ler bulunmu5tur. Demek. istiyorum ki 
iktisadi mülahazalar devlet hakimiyeti 
mülahazasından tamamen ayrı olarak 

yapanlara karşı mitralyöz ve zırhlı o. 
tomobil kullanıldığıdır. Bu yüzden iki 
ölü ve sa kadar yaralı vardır. 

3. - Şehirde dükkanlar kapatılmı~. 
köylülerin şehirlere gelmesi menedil· 
miştir. 

4. - Haleb'ten, Şam'dan başıbozuk 
çerkes taburları getirilmiş, köyler, ev· 
ler basılmış, çaışıda, pazarda kadınla· 

rın üstü başı aranmıştır. 
5. - Ekseriyet iştirak etmediği için 

zorla alınan reylerle intihab edilen me
buslar, zırhlı otomobillerle Haleb'e 

kaçırılmışur. 

6. - Antakya ve lskenderun ve sair 
yerlerde yapılan tevkiflerin aded ve 
esamisi herkesçe malumdur. 

7. - Dahilde gazeteler kapanmıştır. 
Antakyaya hariçten hiç bir gazete so
kulnıamaktadır. Antakya ve lskende· 
run hududlarr her taraftan herkese 
karşı kapanmıştır. 

Bütün bunlar tekzibte gösterilmek 
istenilen sükuna delalet etmez. Bu se· 
bebledir ki Türkiye Cemiyeti Akvam· 
dan ihtiyati muhafaza 'tedbirleri alın· 

masım istemiştir. Türkiye hariciyesi
nin bu talebte ne kadar haklı olduğu
nu her günün hadisatı übat etmekte· 

dit. 
~ ... QAlilıt1IJl1IJ{ ~ 

iç haberler 5. ci say/amızdadır. 

mütalea edilebilir. Bu mülahazalarla Su
riye halkına ve arab milletine karşı dost· 
luk hislerimizi hal ve istikbal için ifa
de etmeğe ve bizim lskenderun, Antak· 
ya ve havalisi meselesini ne kadar milli 
ve ciddi görmeğe mecbur olduğumuza 
izah etmeğe çalr~tım. Ümid ederim ki 
bu sözlerim haklarrmızı cidd1 ölçülmüş 
bir çerçeve içinde nası/ anladığımızı da 
göstermiş olacaktır. 

Biz Cemfyeti akvam prensiblerine 
bağlryız. c~nııyeti akvam makanizmasr 
dahilinde milletlerin ciddi meselelerini 
müzııkere edebileceklerine ve bu yolda 
mesud neticelere varılabileceğine ina• 
nryoruz. (Alkışlar). 
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Gündelik 

Konseyinde ] Davamız l\'.Iilletler C.e miyeti 
Yarın, Milletler Cemiyeti Konse

y\ hirkaç aydanberi hadis olan ve son 
günlerde en buhmalı dakikalarını ya
layan (Sancak) meselesini konuşa
caktır. Sancak meselesi üzerinde id
dia edilen türk görüş . noktası: açık 
\re vazıh olduğu kadar da haklıdır. 
Türkiye Ankara itilafnamesini İm· 
ıalarken hududlamnızın öte tarafm
CJa kalan Sancak halkının, milli var
lıkıarmm korunması için orada hu
SUsi bir idare kurulması, türk dilinin 
resnıi dil olarak kullanılması ve ta
llınınası, ve nihayet türle bayrağına 
benzeyen hususi bir şeklin hu mm
taka için kabulü gibi teminatın da
ha üstünde esaslı, haklar elde etmiş
ti. Eğer Türkiye, o zaman karşısın • 
da Fransa gibi azlık hakla ne demek 
olduğunu bilen bir millet olmamı! 
olsaydı o zamanki müşkil vaziyetine 
~en Hatav'lı1arın hukukunu 
korumak için elbette daha esaslı ça
relere tevessül ederdi. Nitekim Fran-
sa nıandası devam ettiği müddetçe 
Türkiye cenub h'.ldudlarmdan çek· 
tiği bütün sıkıntdar karşısında bile bu 
tneseleyi ortaya atmakta bir fayda 
görnıemişti. Fakat fransız mandası 
kalkınca: iş değisti o zaman kaza
nılan hakkın şimdi aynı salahiyetle 
Suriye hükümetine intikaline taraf • 
tar olmıyoruz ve oradalc:i kan kardeş
lerimizin varhklarmı muhafaza ede
hihnek için yeni şekil karşısında biz 
de yeni ve gayet esaslı teminat isti -
Yoruz. İşte bu mesele karşısında her 
iki devletin görü!?leri bir değildir. Bu 
görüşler etrafında meseleyi daha ge-
nişçe nünakaşa edebilmek imkanı • 
na maalesef malik değiliz. Çünkü çı-
kan ufak tefek bazı havadisler berta
raf edilirse bu mesele her nedense 
fransız basınının incelemesi altına 
girnıedi. incelemek istemediğimiz 
hu hareketin manası üzerinde dur -
llıadan geçerek esas noktaya döne
liın. Türk göriişüyle • fransız görü
l\\ arasında farklar, her şeyden ev
\' el meselenin mlhiyetinden çıkıyor. 
Sancak meselesi Türkiye için bir var
lık meselP.sidir. Türkiyenin bu mese-. 
le etrafındaki bütün mütalaaları hep 

c::: 

bu P-Saa noktaya dayanır. Halbuki 
fransızlara göre bir sömürge mesele· 
sidir. İşte hunun içindir ki değişen 
vaziyetlerden bizim çok hassas ol
mamız kraşısmda fransızlar 1921 iti
lafnamesinin ruhu üzerinde değil, 
kelimelerin sathı üstünde dolaşıyor • 
lar ve mantıklarını ona göre kuru· 
yorlar. 

Halbuki fransız man~nsı, Sancak 
ve Suriye üstünden kalktıktan son
ra bu memleketlerin siyasi bakım
dan aynı manzarayı göstermesi 
miimkün değildir. Şu halde fransız 
hükümetiyle yaptığmı12 souvrenti 
gibi en aziz hakknnıza taalluk eden 
bir hakkın başka bir devlete bizim 
muvafakatimiz alınmadan verilme· 
sine muvafakat edemiyeceğim.iz gibi 
bizim de bu vaziyet karşısında yeni 
şart1ar ortaya atmamız gayet tabii -
dir. Fransız mandası Suriyeden kal
karken Suriyede yaşayan, islamlar, 
hıristiyanlar, aleviler arasında kuv
vetli teşkilatı esasiye haklan davası 

ortaya atıldığı bir zamanda bayrak
ları bile hususiyet arzeden Türkiye • 
nin ve Sancak ahalisinin bu yeni va
ziyet karşısındaki talebleri kadar hu
kuk kaidelerine uygun bir iddia ola
maz. Murahhaslarımız dünya huku
kt vicdanının mabedinde tezlerini 
müdafaa edeceklerdir. Biz hakkımız
dan eminiz. Milletler Cemiyetinin 
hukuki vicdanının bize hak verece
ğinde şüphemiz yoktur. Paris'ten ge
İen haberlere göre fransızlar da bu 
meselenin temiz bir dostluk havası 

içinde halledilmesi için bir istek ol
duğunu öğreniyoruz. Fransızlar için 
küçük ve adi ve dördüncü derecede 
bir sömürge meselesi olan bu işin 

bizde bir varlık ve beka meselesi ol
duğunu herhalde jransız aklı selimi
nin kabul ve teslim edeceğini Fran
sa'mn Akdeniz politikasında daima 
eminyetle güvenebileceği Türkiye'yi 
kendisi için böyle ehemiyetsiz bir sÖ· 
mürge davasında gücendirmiyeceği-
ru umanz. 

Necibali KÜÇÜKA 

C~ 1 P. Çanl{aya ve merk~ez k_aza 
l{ongreleri dün topJandı 

Yeniden teşkil edilen Çankaya kaza
St Cumhuriyet Halk Partisi kongresi 
dün saat 15 de Yenişehirde llyönkurul 
binasında beş nahiyeden gelen delege· 
lerin ve dinleyici partililerin huzuriyle 
\re Veli Necdetin b~~kanlrğında toplan
n:uştır. Kongre dilekleri görüşerek bir 
rapor halinde vilayet kongresine sun
maya karar vermiş ve yeni yıl büdcesi
ni tasvib etmiş. ilçeyönkurul azalarını 
\re vilayet kongresine gidecek delege
leri seçerek toplantısına nihayet ver
n:ıiştir. 

Çankaya ilçeyönkurul üyeliklerine, 
lış bankası merkez müdürü Sadi Batu, 
Nezahat Savran, Cumhuriyet merkez 
bankası idare meclisi azasmdan Reşad 
Erikli, Vehbi Koç. Hasan Alemdar, be
lediye meclisi azasından Naşid Toygar 
~e Sebat eczahanesi sahibi Muzaffer 
Gürcan. vilayet kongresi delegelikleri
ne Sadi Batu, Dr. Hamid Osman 01-
c:ay, Fahri Tandoğan, İzzet ve Hasbi 
aeçilmişlerdir. 

• * • 
Belediye meclisi salonunda Hilmi 

Atlıoğlunun başkanlığında on üç nahi· 
yeden gelen delegelerin huzuruyle top
lanan merkez kaza kongresi, bu nahi
yelerden gelen dilek raporlarını ince· 
liyerek aynen vilayet kongresine sun
mayı kararla~tırmış ve yeni yıl büdce
sini kabul etmiştir. İlçeyönkurul üye
liklerine, meclis umumi azasından 

Hilmi Atlıoğ!u; avukat Emin Ha
lim Ergun, eczacı Cafer Tayyar, 
tüccar Halil Naci Mıhcıoğlu, Rifat Çul
ha, Ahmed Korur ve demirciler cemiye

ti reisi Hayriyi vilayet kongresi dele
geliklerine de Hilmi A tlıoğlu, Dr. Hü
seyin Ertuğrul Eti, Avukat Said, Ab
durrahman Eskir, Noter Veli Ulusu, a

vukat Abdurrahim Taşpınar, avukat 
Hayrullah Özbudun, Rauf •Baykan, Ca
fer Bitik, Tabib Ayralr seçilmişlerdir. 
Vilayet kongresi 25 birinci kanun cu· 
martesi günü Halkevi salonlarında top
lanacaktır. Kazalardan gelen dilekler 
ilyönkuruJunda teşekkül eden bir he
yet tarafından tasnif edilmektedir. Bu 
dilekler vilayet kongresine verilecek
tir. 

Dan top1antrtrnı yapan C.H. P. Çankaya kazam 'kongresi 
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Çinde askeri bir ayal{lanma olduğu ve Mareşal 

Çanl{ayşek in esir edildiği bildiriliyor 
Tokyo, 12 ( A.A.) - ( Royter) 

Bir japon haberine göre, N ankin 
çin mahfilleri general Çankay. 
şek'in akibetinden endişededirler. 
Kendisinden dün Sianlıfdan ha
reketindenberi bir haber alına
mamıştır. 

Şensi vilayetinin merkezi olan 
Sianlu'da askeri bir ayaklanma 
vuku bulduğu iliive edilmektedir. 

Şankhay, 12 (A.A.) - (Roy
ter) Mareşal Çanghauehliang'm 
oğlundan gelen bir telgrafta, ken
di krtaatmın Çankayşek'i esir tut
tuğu ve hayatının emniyette oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bu telgrafta, milli tensikat ve 
Japonyaya karşı derhal harb ilanı 
istenmekledir. 

Nankin'de fevkalade vaziyet 

ilan edilmiştir. 
Nankin hükümeti, buhran kar

şısında alınacak tedb~rleri müsla
celen tetkik etmektedir. 

* 
Nankin, 12 ( A.A.) - - Royter. 

Çankay§ek'in Sianiu'da asiler ta
ralrndan esi rtutulduğu teyid edil
mektedir. 

lSP ANYOL IHTlLAI_JI 
• • 
ısı 
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haklundaki Porteldz, tavassut teltlifi reddı,tti 

Katalonyada hükümet buhranı çıktı 
Lizbon, 1?. (A.A.) - Portekiz, İs· 

panyadaki mücadeleye bir tavassut yo
lu ile nihayet verilmesi işine iltihak e
dilmesi hakkında fransız ve İngiliz hü
kümetleri tarafından yapılan teklife 
menfi cevab vermiş.tir. 

Katalonyada hükümeı buhranı 
Barselon, 12 (A.A.) - Katalonya 

jeneralitesinde buhranın pek yakın ol
duğu anla!}ılmaktadır. Hükümete işti· 

rak eden muhtelif sıyasal ve sendikal 
kurumların mümsesilleri arasında siya
si mahiyeti haiz anlaşmazlıklar vardır. 

Hiikiimet reisi Tarradellas'ın, bu sa
bah B. Kampanis'e, gene antifaşist sı

yasal ve sendikal bütün kuvvetleri tem
sil eden ve otoritesi takviye edilmiş bir 
yeni konseyi teşkil imkanını vermek i
çin kendisinin ve arkadaşlarının istifa
larını verdiği bildirilmektedir. 

Buhran filen başgösterdi 
Barselon, 12 (A.A.) - Hükümet 

başkanı Tarradellas, hükümette buhra
nın filen baş gösterdiğini matbuata te
yid etmiştir. 

Şimdiki konsey son toplantısın salı 
günü yapacaktır. 

Tarradellas, vaziyetin arzettiği in
zibatsızhk mahiyetiyle, gittikçe daha 
tahammül ediluıez bir hal a1drğr ve bu 
şekil altında vazifesine devam edemi
yeceğini bildirmiştir. 

Akdeniz limanları abloka altın'da 
Salarnanka, 12 (A.A.) - Bir tebliğ'· 

de 1spanyarun Akdenizdeki limanlarının 
filen abluka edilmiş olduğu bildirilmek

tedir. 
Barselon'a mühimat çtkarınağa uğra

şan bir gemi, Kanarias kruvazörü tara
fından zabtedilıniştir. 

A.si kuvvetlerin kunıandanlıkla
rında deği§iklikler 

Faris, 12 (A.A.) - Burgos'tan geleq 
bir telgrafta Madrid cephesinde asi kuv
vetlerin kumandanlığında bazı değişik.. 
lik:Jer yapılmış olduğu bildirilmektedir. 

General Mola, şimal orduları başku
mandanı olarak kalmaktadır. General 
Orgaz, general Saliket'in yerine yedinci 
fırka kumandanı tayin edilmiştir. 

General Orgaz, general Varela ile al
bay Monosterio ve Fuentes taraflarından 
idare edilmekte olan üç fırkaya kuman
da etmekte idi. 

Avila, 12 (A.A.) - Bu sabah radyo 
ile neşredilmiş olan bir tebliğde denili
yor ki: 

"Düşman Bask cephesinde büyük bir 
faaliyet göstermiştir. Avila mıntakasında 
hükümetçilerin şiddetli bir taarruzu tar. 

dedilmiştir. Villarcal mıntakasmda, kuv
vetlerimizin mukabil bir taarruzdan son
ra, milisler 25 maktUI bırakarak ricat c 
mişlerdir.,. 

Müdafaa meclisinin tebliği 
Madrid, 12 (A.A.) - Müdafaa mec

lisi, dün öğleyin, bilhassa aşağıdaki nok
taları kaydeden bir tebliğ neşretmiştir: 

''Koranna yolunu kesmek için asi 
kuvvetler tarafından yapılan yeni gay
retler üç saat süren bir muharebeden 
sonra alcim kalmıştır. 

Htikümete mensub topçu kuvvetleri 
:isilere ağır zayiat verdirmiştir. Mad-

rid cephesinin diğer kısımlarında top
çu ateşi devam etmektedir. 

Aragon cephesi üzerinde, Belşitte 
mmtakasında milisler hayli ilerlemişler 
ve asilerden 65 kişiyi öldürmüşlerdir. 

Asturi cephesinde hükümet kuvvet. 
leri, tekrar taarruza geçmişler ve Pik 
dö Laroa tepelerini, Alivares çiftlikleri
ni işgal etmişler ve Regueras'a varmış
lardır. 

Fena hava, Burgos eyaletinde hare
ket yapılamsına mani olmaktadır. 

Bir gazeteci dalıa öldii, 
Madrid, 12 (A.A.) - Pari Midi ga

zetesinin Fransa elçiliğinin irtibat tay
yaresinin asilerin bir avcı tayyaresi ta
rafından bombardıman edilmesi netice
sinde yaralanmış olan hususi muhabir, 
dün ölmüştür. 

Milletler cemiyeti konseyinde 
Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti konseyi bu akşam saat 18 de 

tekrar toplanmıştır. 
Başkan, bu sabahki müzakerekrin 

neticesini teşkil eden bir karar sureti 
projesi okumuştur. Bunda demliyor ki 

Konsey, yapılan beyanata vakıf ol
duktan soma, beynelmilel münasebet· 
leri ve barışın tabi bulunduğu anlaş

mayı 17 inci maddenin şümulü daire
sinde bozmak tehlikesi gösteren vazi
yeti tetkike davet eylemiştir. 

Konsey, devletlerin iç rejirıleri na· 
zarı itibare alınmaksızın, bı• anlaşma

nın korunn:ıası icab edeceği kanaatinde

dir. 

Konsey, bütün mem!":ketlere, diğer 
bir memleketin toprak bütünlüğüne ve 
sıyasal istiklaline riayet vazifesini ha
tırlatır. 

Her memleket diğer bir memleketin 
iç işlerine her türlü müdahaleden sa

kınmaya mecbur olduğunu teyid eder. 
Adell'li müdahale komitesinin ihda

sında bu prensiplerin amil olduğu te
lakkisinde olan ve bu komite icraatı

nın, lüzumu git ~ikçe daha çok hisse· 

dilmekte olan kontrol tedbirler yardı-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

= 

Diinkü futbol maçı 

Gen~ler birliği O Celci l(arlin 3 
..> 

İstanbulda, ikisi beraberlik ve biri 
galibiyetle neticelenen üç futbol maçı 
yaparak dün sabah Ankaraya gelen Çe
ki Karlin takrmı profesyoneldir. Mes
lekleri futbol oynamak olanlarla keyf· 
leri için futbol oynayanlar arasındaki 

maçlar, ekseriya, aynı neticeyi verir; 
yani profesyoneller galip gelirler ve a
matörler de onları mağlfıb etmek gayre
tiyle canla başla oynarlar. Dün, Ankara 
Gençler birliğiyle Çek profesyonelleri 
arasında, Ankara gücü sahasında yapı· 
lan maçta da bu mukadder vaziyetin şa
hidi olduk: Gençler birliği, cüsseli ve 
çok meharetli rakiblerine karşı amatör
ce bir oyun oynadı ve birincisi son haf
tayimin ortalarına doğru yapılan üç gol
le mağlCib oldu. 

Oyun, zaman zaman karışık ve tat
sız, fakat umumiyet itibariyle güzel ve 
hareketli idi. Bu oyunda dikkatimize 
çarpan birkaç noktayı kaydetmek fay
dalı olur: Gençler birliği oyuncuları 

topu iyi bloke edyiorlar; fakat arka-

daşlarına pas vermek isterken onların 
nerede bulunduklarına değil, topun a
yakları ucunda olup olmadığına bakı
yor ve bu suretle de onu araya giren 
rakiblere kaptırıyorlar. Pas veren oyun
cunun başı yukarda ve gözü etrafta ol
malıdır. Gençler birliği bu kaideye ria
yeti öğrendiği gün kendini bir iki sı

nıf yüksek bir takrm saymağa hak 
kazanır. 

Takımın iyi taraflarına gelince: bun
lar da, oyuncularından çoğunun genç ve 
istikbal için ümid verici olmasıdır. Me
sela orta muavin Hasanla sol iç Niyazi 
önümüzdeki yıllarda türk futbolünün 
yıldızlan olmağa namzeddirle_r. Yalnız, 
Niyazinin, dünkü maçtaki gibi, müdafa
ada oynatılmaması, yani yerinden ayrıl
maması lazımdır. 

Çeki Karlin ta.kuru dün sabah şehri· 
mize geldi ve istasyonda an.karalı spor· 
cular tarafından karşılandı. Maç saati• 
ne kadar otellerinde dinlenen misafir 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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Dün Gençler Birliğiyle bir maç yapan Çeki Kar/in takımı Bölge Başfranı ve 
sporcularımız taralı ndan kar.şılanmıştır. 
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B. Antonesko, Parlamentoda 
Romanya d15 politikasını anlatt~ 

dir. Maziye ait olan anlapnazlıklarıa 1 
bertaraf edilmesiyle italyaa • romea 
müaasebetlerı elbetu ~ok samüıı; llic 
şekil ala~tır. 

Sovyetler Bırliği ile olan miiaasıe

IH!tkrimiz iyı. doııthık ..e iyi haafald 
esası üzerine inkişaf etmektedir." 

H. M. Georg·es VI 
Mutad törenle dün Londrada 

kıral ilan edildi '' ••• FranMJ, Polonya, Küçük Antant, Balkan Antantı ile 
eLa -.pıali .e flo.&lulJ.nınuıa rağmen bıı ~'le 6"'a 
lni/alclannns yalmz hun ıeınayiillerin neıicni olmayıp, luır-
11lıklı 1'e deroıal.ı büyük ~n/6Dller klıyıuığından illuım al
maktadır ... ,. 

CeMvtede rastgelm.ekle mesud oJ

thıium B. LitviD01 ile {(Ok samiaıl bi.r 
bava içinde müzakerelerde bulundum. 
B. Littri110i'un Milletler Cemiyeti •· 
sarnblt!Siade siylediği IJ8dcll kaydeden 
B. Antonesko, muahede/erin değiştiril· 
mesi aleyhindeki sovyet tninin romeıı 
noktai nazarına muniık oJduprHl sı>y
femi~tir.• 

(B~ı 1. inci nyf ada) 
Hane! ve Fur muhribleri nagihanl bir 
aurette Portsmut'dan hareket ettikleri 
sırada İngiltereden ayrılmıftır. Gide· 
ceği yer meçhul bulunan eski kıralın 

bu gemilerdea hangisinde oldufu .ma
IUm değildir • .Maamafih eski kıralın 

lsvi'1'eye ve yahut Amalfi yakmmcia 
kain l:Uvello'ya gidece~i tahmin olun
maktadır. 

ederek irad etmiytir. 'Seeinde 1irn-.J. 
nin 'hey~can içinde olduğuna göeterm 
bir boiu1tu vartlı. :Kendisi ara ~ hi
tabesini kesmek mecburiyetinde bhmf 
ve dinleyenler heyecanına blkim olmai 
için sadetmiş olduğu gayretüı farkına 
vamuşlardır. 

Biikref, 12 (A.A.) - Parlimento ve 
ICQato itleri komisyorilarıncla eöı: alan 18. 
Antoneslm, Roınanyamn elif vaziyetini 
anı.tmqtrr. 

Dıt işleri bakam toplantı devrai baj
langıcında komisyonların toplanmağa 

davet edilmesini istemiş olduğunu, çün
kü, padimeııto r~jimi altında dit itleri 
bakamnm dıt vaziyetin memleketin dai. 
mt menfaatleri berinde ne cili bir tcMr• 
de bulunduğunu zaman zaman ala a
mesi lazım geldiği kanaatinde olduğunu 
eöylemiştir. 

''Romanyalılar tarafındaa mesk4n 
topraklan iade edilen ve haklı dilekleri 
yerine getirilmiş olan Romanya. ancak 
bir sulh siyaseti güdebilir. Biz herkesle 
ve her şeyden evvel dostlarımızla iyi ge· 
çinmek arzusundayız. Dostlı.tğumuzu a
rayanlara dostlukla cevab vermeğc hazı
nz. 

Pek tabii olarak harbten sonra elde 
ettigimiz toprak bütünlügümüzün muba· 
fazası için bize yardım ed~elc olanlarla 
beraberiz. Fransa, Polonya, küçtı1c: ant
ant ve Balkan antantı Tie olan sempati 
ve aostluklarıımza rağmen bu aevletleric 
olan ittifa1clanmrz yalnız hisst temayül
lerin neticesi o\mayıp kafldık1ı ve de
vam büyü'lr tneafaatltt Jtaırnağmclan il. 
ham alma«tathr.,, 

B. Antonesko, Fr.anAyI lriirmetlc ,.a
detmiı ve demiştir ki: 

••- E.....a l?m•.,&1• ~n 
dıJ •ıyuamız hakkında ae ttöyleaebüir ,, 

B. Antones-ko, Fransanm harbten be

ri siyasal, askeri ve finansal sahalarda 
Rama.oyıy.a yaptığı ve yapmak.ta oldu
iu yardımlardan Jiikranla bahsetmi§ ve 
3-2-936 f.ı:ansız • romen finansa) v.e .eko
nomik ,anla~aeının mesııd .ne~elerlni 

bildirmif tir • .Ba.kan ayni zamanda Fran
sam~ romen ordı.ısuııun tcchiz.i bakı
mından yapmış ol':luiu yar.dımı da kay
cletmiıtir. 

"Bundan sonra B. Antonesko, küçük 
antantın tezahüt'lerini tahlil ederek de
miştir ki: 

"Son milletlerar.au had'selıer. B. 
manya, Çcko&lovakya, Y-.goslavyayı, b.u 

tiç müttefik devlet arasındaki ktrl'Te'rii 
bağlıtı;.ı zafa düş'lirme.miş. bilakis ar.ala

nndaki aııl~mav.ı kuvvetlendirmiştir. 
Binw~ine ayrıimaz .bir tekilde bağlı 
bulaman bu~ devlet. -1la ideali için 

Ariıetmebe .olchta.n .ça'lıJIM bak.nmn
daa biç bir ~a .çdmnnemdeıi U
ama ıdıiiti baaatiaae aalenmakta be· n• .,.,... ·-"'CJ• hiç 1m ifliiditmi 
bc-.zat ~ri ft .Uç Wr Ywıfiui. 
:yeti tmma..&ı.n icllltettiji lamaarinde-
~ .. , 

Küçük antant tefleri arasında flıPI• 
Jan Jalıd temamı ebemiyetini kaydeden 
B. Antoıımo, c1em1Jtlr ki: 

1"Xra\ B. Benq, sekoslowP.k batbaka. 
m ve hu Jki .meoıkket dıJ lJleri l;aakan

Jan &ralllda yçılan görUJllıeler esna-

Teirib: Ro:35 -
J"tNCI -

aında Avrupa vaziyeti küçük antant po
litika&ı tatbik ~clilmif ve her iki .memle
ket arasında tam bir .göriif uygunhığıı 
olduğu tesbit edilmi§tiı:.,. 

B. Antonesko bundan aorıra küçük 
antantın üç parlimcrıtosu mümeııeilicri
:ıain Bükreş'te yaptüdarı içtimam ebemi
yetini batniatnuş 'Te kiiçiik atatantın e. 
kononıik sahada da &tnalf oldufu ileri 
adımlan memnuniyetle kafdetıN:ttic-

Nihayet bakan, Çe.koalovay• ve Y u
goslHya ile yapılan -....r anhıfmam
dan ve Tuna banası memlıeketlerinin e
konomik i§ bidifi için B. Hodza tarafuı
dan hazırlanan projeden bahsetmi§tir. 

Polonya - Romen ittifakından bah
seden B. Antonako. bu ittifakın Anu
pa emniyetinin .kati ve .inşacı wı&urla
rından birini teşkil ettiğini aö; lcmiş 
ve demiştir ki: 

"- Varşovayı ziyaretim sırasında 

Polonya - Romen garanti muahedena
mesi ile tesbit edilmiş olan prensipleri 
aynen muhafaza etmek ve iki memleke
ti birbirine baghyan her türlü bağların 
kuvvetlendirilmesi hususunda B. Bek 
ile tamamen anlaştık." 

.Balkan antantından bahseden B. An
tonesko demijtir ki: 

••- Dış sıyasamızın esaslı unsurla
rından biriai teşkil eden bu teşekkül, 
A vrupanın bu kısmındaki emniyetini 
ıııesud bir surette tamamlandırmakta· 

dır. 

Ballı::an aatats- faydalı ltic ~§dlciil 
olcUığuıuı Ubat ftmi,ıir. B~ mükem
rııel sulh Jktini Jwvvet!.endir.111e/c İfİA 
iıer fırsattan istüade edeceğiz. 1# 

.B • .Antonesko, -iııilll.tta .Ati.nada top

lanacak olan Balkan antantı dama kon
seyi jçtimama iştirak edeceğini ve bu 
tflcsile ıle de Ankarayı ziyaret edeceği
mi sôy!'emiştir. 

B. Antonesko, Ba11can antantının e· 
lconomik sahadaki müessir faaTiyetini 

de e'hemiyet1e kaydetmiştir. 

Romanya ıle lngiltere arasındaki 

nasebetleruı p iyi aldızluau söyli
y.e11 B. Anto.ıaeslro. lta17a ile olan mü
nasebetklıe geçerek demiştir ki: 

"- 111.ente. cül w kahir bağları ile 
sarstlmaz bir ıeki1c1e bağlı bulunduğu-
asıe lriiyiilc 'Ye asi./ millet ile ~ .sikı 

dostlıık ff emıtiyet mi.llnebetfm -. 

sis .etraJc .arnsııaday.ız. ~· •la
lar t.-ıitıesıi.Dde Jalpnm Jdıe•.ıu e
ıa,..ı- .. ıaldri .edilmrmrd ~- ı-Jtlili· 
11i _.,.,_ oeı.if .....,, ır-4i 1e6ine 

•ir ılıereket el•nk bJrdedeı'. a.m..,. 
İü1cümeti l!.nıd.,_ n Alıftnh iftl 
doğrudan doğruya •lftah olan lriH
metJerin mftsbet flir JJal presi &rıhna.t 
için sar1etti1c1eri pfıf~ b1JyQI: •ir 
ıempati ne ta1rib etmektedir. Ç'flnkD 
•ir 'fatia mület olan Romanya, Roma
ıun ,erel ve lcudretiai l:endi mealaat
lerine uypa olarak telikki etmekte-

Dış iş\cri bakanı Romanya ile Al
manya arasında hiç bir ihtilifm mev~ 
olmadığını etıemiyetle kaydedıel'ek de

miştir ki: 
.. Alman • romen münascbetlerioin 

istikbalde çok müsaid bir Jekil:le :i.ııkipf 
edcbı~den emill olahiliriL &aaen 
iki memleket arasında şimdi mevcud o
lan ekıonomik bağlar o kadar sıkındr ki 
bundan daha :fazla kuvvetlenmeleri im
kansızdır. Bu bağlar, iki memleket eko
nomik yapısına tamamiyle uygun olup 
~dı1dı menfa:ıtlere de uygwıdar.,, 

A vusturyadan bahseden B. An ton es. 
ko, sulh muahedesi askeri ahkamının sa
yılmamasmm ki.içlik antant devletlerinde 
menfi bir tesir uyandırmış olduğuo.u 

11öylemiştir. "Maamafih Romanyanın A
vusturyaya karşı olan duygulan dosta
ne kalmaktadır. Romanyanın Macaristan 
ile mevcua muahedelerin kadrosu içinde 
dostluk münasebetlerinde bulunmak ar
zusu aynen bakidir. Fa1cat Macaristanın 
'Triaaon muahedeei askcı'i ahkillluıı red
detmesi Romanyayı kayıdsrz bırakamaz. 
Romanya. Bu.lgaristan m de en iyi dost
luk münascbc:tlerinde ıbu1umnasmı ve 
Bulgaristanın bu htnuata bi&'de büyük 
bir '8Clltpati ile brplanaıcağmı tıemm e
debiiir.,. 

Roma.ayanın İapanya iJlerine ademi 
miiclahale anlaşmasına iştirak etmiı ol
dutanu hatırlatan B. Antonealııo, Ro.. 
manyanm paktın tadili, 8ilihm:lanma 
konferanaımn ycriidcn toplanmam ve pa
ra meselesinin görüşüldüğü aaamb1ec1c
ki faaliyetini izah etmittir. Paktın taam 
meseleJl.inde ltlç bir değiıiklik laum 4>1-
madığını söylemiJtir. "Paktın temin et

tiği garantileri muhafaza etmek arzu
sunda otan 'Romanya nza gasteremiye
ceği kararlan empoze edecek tefsir ve 
tadilleri hiç bir şekilde kabul edemiye
cektir. 'Şimdi tahrik edici propagandala
ra sebeb olan muahe:lelerin tadili mese. 
lesine g~lince,.hu mesele sıı'llıu tchdid e· 
den bir ansur olarak tctikki edilmcn
di r 

Milletlerarası hiç bir merci, hudud
lara taarruz edilmesi hususunda ne bir 
:karar Yerebilic ne de böyle bir fCYİ ta

sarlı,.abilic.. T opcak de ğiJildi,.!i .aıacak 
bir tauru harbı neticıetliade ınaka b•· 
labilic.. Toprak taıdüatı ke:imeaiai eö)c
liyenler tunu hatırlamalıdır ki. tadili 
istemek am imt.aack i •tir. 

Silüana.- lleaferaMl pl'Ggftl!ll 

111 tasdik etmekte otan ıtc.manya ona 

yac4ml ecıleceJrtir .11a.-1Jh .UU.a
lanma metıelni 1lmk Wr W çaftai 
bulD.ıJ olmaktan uzaktır. Romanya b.ü-

lt~ mtltea 4afiiaceleriadea Aiti o

lu memlebtin askeri tıechizi 1>~ 

Eaki hükümcW'm har.eketi pek giz
li tutWmuJtuc. 

Portamlt rıhtımlarmcia busuııi DWha
fıdar göriilmüyordu. Eeki kırat. oraya 
perdderi tamamiyle bpah olası bic o
tomobil içinde gehniftir. 

* Bulony. 12 (A.A.) - • Royter • Volf-
hund harb gemisi saat 15.SO de buraya 
gelmiştir. Kıratın gemisi olduğu kati o
larak belli değildir. 

* Londra, 12 (A.A.) - Eski kıralm 

Bulony•a munaalat ettiği teyid edil
mektedir. 

Sabık kıralın yeni unvanı 
Londra, 12 (A.A.) - Yeni kıral, es

ki kırala Vindsor dukası unvanını ver
miştir. 

* Lonara, 12 (A.A..) - Bu sabahki ga-
zdelerin hepsi ew krrala haı:ia Ye mü
essir vedalarda bulunmaktadırlar. 

Gazetdcr. diln akpm Vindsor pto
aundan radyo ile 11öylenilmi1 olan nut
kun dünyada §imdiye kadar dinleyici
si en çok olan nutuk olduğunu yaz
maktadırlar. 

KınII. hanedanının alqanı yer.eii 
Londra. 12 (AA.) - Kıral hanecianı 

erkim. evelki gece Vindsoc pto&unda 
ail~e bir akşam yeme~ yedlkteıı son
ra ayrı ayrı Londraya dönmüjlerdir. 
Valide kıraliçe Mari ile Prenses, yarı 
geçeden biraz ~onra Merlking Havz'a 
dönmü~lerdir. Yeni kıral, Vincl9or'u 
sabahın üçünde terketmiıtir. 

Dün akıam ingiliz radyosu eski kı
ralı ••Altes Prens Edvard" diye yadet
miş ise de iyi malumat almakta olan 
mahfiller eUi kırata hetıii.& hiç bir üa
van verilmemiş olduğunu ve şimdiki 

halde kendisine Miater Edvard Wind
aor demek icabedeceğini beyan etmek
tedirler. 

Eski kınl, dün -akpm mtabe&ini ağtr 
ağır fakat çok açık bir SUTctte ttlaffuz 

mına devam etmek mecuriyeti karpm
dadır. Romanya bir para iJbirliği ve 
milletleraraıı ekon,...mik hayatm nor
mallejtirllmcıinc taraftardır." 

Dış iJleri bakanı son olarak fU •~z
lcd 8Ö)''lemiıtir: 

.. _ Xuvvetli ittifak1ar ve tecrUbe e-
dilmit dostluklara dayanan dıt 11yua· 
mu _çok memnuniyet verici bir mahi· 
yettedir. Romanyanm dq aıyuaaı de
iiflllemiştir. Çünkü daimi menfaatleri 
de değifIDemiı bulunmaktadır ... 

f rlandanın yeni .anakanunu 
Dublin, 12 (A.A.) - Serbest 1rlaıı

da anakanunuaun tadili hakkındaki 'ka• 
nun projesi ikinci okunuşunda 6 Teye 
karJl 93 reyle kabul edilmiJtir. 

ispanya lh:tilaU 
(B~ı i. Qacü sayfada) 

mr ile daha mümeir bw bale konuJma.. 
sına matuf olan gayRtleci gös önüae 
alan konsey. Londra komite9ioe dahil 
olan azaya, ademi müdahale teahhiidü· 
nün mümkün olduğu kadar kati bir ha
le konulmaaı ve acele müessir i>ir koo
trolun teminine müsaid tedbirler itti· 
haz edilmesi yolunda hiç bir ıeyin ib
mal edilmemeaini tauiye eder. 

Konsey, ahiren İngiltere ile Fransa 
tarafından İspanyada §imdi hüküm SÜ· 

ren vaziyetin devamından doğan tehli· 
keleri bertaraf etmek için beynelmilel 
sahada yapılan teşebbüsü 'Sempati ile 
karşılar. 

Bu vaziyetin insant mahiyette me
selelerden tevellüd ettiğini müşahede 

ve tesbit eden koneey bunun halli içia 
en kısa zamanda telif edilmit beynel
milel insani mahiyette bir icr.aatı pek 
ziyade temenniye pyan görür. 
~za konsey, hpanyanm kalkınma

sı için beyncJmilel bir yardam da te
menniye ,ayan görür, genel aekretere,, 
miisaid fırsat zuhur eder etmez., .Mil

letlu Cemiyetiı:ılıı t.cknik te,ekkiiJled· 
ni İapanya ile teşriki mesai ettirmek 
için .mezuniyet verir. 

Konsey bu karar projeaini ittifakla 
kabul etmiştir. 

-
ltalya, teklifleri dikkatle 

~ö:ıden geçiriyor 
Roma, 12 A.A.) - İspanya me.e-

leai hakkında Fransa ve lngilterenin 
tavassut teklifleri, İtalya hükümeti ta
rafından !:>üyük bir dikkatle gözden ge· 
çin,mektcdiT. Siyaat mahfillerdeki ka
naat, bu t.u~ııut teklifini fili fC• 
kil alahiJmeai keyfiyetinin çok güç ola· 
cağı merke.zindedir. Bu hususta büyük 
ıüpheler izhar olunmaktadır. 

Kısa dış haberler 
• Berliıı - Yarı remnt mahfifter Al

manyanm yakında !lançukoya ,_.,.... 
cağını beyan etmektedidel'. 

• Sen ?üzer - Struburg zn'htıa 
l>ugiin öğleden sonra denize inainünif" 
tir. Zırhlı, Dunderk zırhlısının tipinc1e, 
26 bin tonluktur. 

• Atina - .Atina üniversltesinc gl
reıı yeni talebe dün yemin etmiflerair. 

yanyana ilerlerken korkmıç ses tekarr du
yWd•: 

len saz~, daha ötedeki cengelin üerine 
gece iniyordu. 

.anıyordu YC hayvaacağu; bmıwıla öğiİllÜ
yor gibiydi. 

Öte t•aftan aç bir çakal bapnı kaldlrdr, 
ln••akbınnı dikti ve seğirtti. 

- Ey ıı mağa brabme11leri, yat1ılara 
Minnet ediıdz ! 

CEN&El KiTl81 
Xayıkçdardan birisi oturtluğu yerde dön

c!ü ve duaya 1.tenzemiyen bir ıey lliyledi; ba
mın üzeıhae kayıklar, çatırdayarak şafak ı-

Akşambk sularım içtikua aanra geftR
lik eden ve bağıran kargalada papaganlar. 
ko§an tilki ta.burlannm üzerinden uçarak 
içerilere doğnı çekili70rlardı. Bulutlar üze
rine bulutlar haTınde m .kuşlan salık çalarak 
sazlann üstüne korunağa geliyorlardı. Bura
da birçok yaban ördekelri. bzlar, braba
taltlar ft ftamingolar vardı. 

Bütün çakallar, aşağı ,..,_adan ayıi
maJda beraber, bu, aşağının bayağıstJdı w 
ap.ğı. yukan, yan dilenci, yan katil bir şey
di. Köpiin çöplüklerini bnştmr, buaı deb
Ftli ürkek. bazen de jnachmı c:ıemr ve •üetah 
davıamıdı. 

-Y. ;' k+a '' wt ••isi EJ' aaak •
b'sl'enı. ,. / h a lltiıw edjpjcf' 

Jnnaim &mit •' t diil't Jriite Jd
keali tmta bulr. ft ,.... taflaiyle yiiktii 
mau ' ._ blf •bir te7 cirilmi,1Ul'da. 
...... .....,.._ kiipltw- - aJtaııd• ~ 
mifı .. zelmia alnttb••• ., ... gidijUl"
larck. Bir salık ima yığmlansa çaıı•·• .... 
aı için dinktii yukanya kaldırdılar; sonra 
tekrar Üldirip yollarına devam ettiler. Oçü 

pklan içiNle yoDmma deva mettiltr. U.zua 
1lir aebin1aa .ziyade biabiı ine ziDcirlenmit sı
ra gil1tri aadu:an Hind :mrıağı, tam orta ye
.rinde kma ftllgi - kamm gök yüzünün ren
Pli abettiri}'Cll'. kıyıya yakın oWı tarafla
nnda an an pmçalar göze ç•pı1(W'da. 
llemli ••11&Mlarda im kıyılarda ufak afak 
1m71ar ..ı..ı içer!ae çebrlerdi. Fakat orta

lık Jaau7w:a banlar daha içeriterde kalı
,_lanh. Sol tarafta demiryolu köprüsünün 
781 lı 1 ..... çmnardm, kerpiçten. çerdm, 
çöpten 1 bir L.:.. cbr ı..: ,:ı,___:_ .... __ 7"'IL11W W7 Yar IU ~-u-.c.n 

biaçma danrtar geçen ma caddesi vmağa 
doira iniyor. bmınıa ••1•+da tuğladan yapıl
iDll bir Wreh ardı ki baauıa basamaktann
dm. ydı •111Yk istiymler ımıağa inebiliY«
Jardı. Bu. Magger - Got köyünün Gotu Mi. 

Her yıl, bir defa, ırmağın sulan altında 
kalan pmıak Ye pirinç tarlalan tizerine, eği-

- Yaşlılara hürmet ecJiniz! Irmak lrah
menleri, yaşlılara hürmet ediniz! 

Bir balıkçıl kuşu saia geldiği tarafa doğ
ru başını .çevicdi; mclm mma lröprüaiia al
t!Jldaki kum tepecilderindm birisine kanda. 

Bumm ..Swna ı.1npn göneydiniz, 
hayret ed«diniz. Ayakta dmclağa uman ~ 
tı ayak tutan Jtoyu Ye bfastnm biçimi ile ha 
hayvan arkadan çıplak bfah bir papam an
dınyorda. ÖD taraftan g&ünüp, tiiylain
deo v~ çeneainüı altındaki hmmJak dailıel'
daı dolayı büsbütüa bqbydı. Gagamı gayet 
kuvvetliydi. 

Ayaklan uzun, ince ve ibıeri deri bphy
dı. Fakat bnnlan çok nazik hareket ettiri
yor, 1di1 rengi tüyleri omuzlarına kadar u-

Daima .... açtı; epi,.ce bnwdap .... 
m am.. ba • 1wew·••. biç hir ........... 
yarama mı. 

Bir aralık •1kWi w: 
- Of. dedi, ba ll&Jfrn lmpek1erini .,_ 

illeti mahvetsin. Çöpl••e llir pa1m; .... 
hnJ•nKaya bdar bir pire bmi iiç defa _.. 
yar. Ça

11Mala mı········ cluJı•aai-1 
Bmdan lli71iJ6• .. lallaim ...... 

h§ntL 
Balwkçd. tuhaf ... ..ıe: 
- Aym ayak bbmm için&- bir Wiplk 

A-:-..ı..=. • • • ...a.-.a:: 
7•-av-ı-w- ....,..uut;UDU lflt:t:im. 11KUL 

Ata -=--•-----: .... • • L--W- hl 1..: .... _ 
~ Pı- tyl UUCD ça_ ..,,_ 

atq pbn adamJan ~= 
- tsitmek hapa teY; bilınek t.şb PJ'

dir, dedt 
(Sonu ··~r) 
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ı r v...-..a. aria.men tosu 

Elit idaresi 
''V reme ga.zetuinin politika lusnu Jeli Bay Soetovski, An

kara ziyareti intibaları~a dair nf>.§retmekte olduğu makaleler
den birini Je Kamulaya tahsis etmi§tir. Tercüme ettiğimiz bu 
yazıyı da okurlarımıza ıunuyonız.'' 

"Vreme" - Belgrad 
S birinci kftnun ,936 

"Ankara, birinci kanun - türk dost
larıınız parlamantariz mhakkrndaki te
lakkileriude diğer milletlerin teşkil et
tikleri nümuneye hiç de imtisal etmiş 
değildirler. Hele İngilizleri katiyen tak· 
l•d 
·~ etmemişlerdir. Türkler, her mille • 
tin parlmanter hayatı ön tarihi inkişa
fına ve içtimai bünyesine intibak ettir· 

• ~esi lazım geldiği faraziyesini esas it· 
tıhaz etmislerdir. Ve türkler, Elitokra
ti diye ta~sifi kabil olan bir parlamen· 
to Vücude getirmişlerdir. 

1935 • 36 devresi için intibah olunan 
~4 mebusun büyüle bir krsmı türk mil
l~tinin en iyi dimağlarından mtirekkeb
tır, En iyi hukukçular, vatana hizmet -
!eriyle tanınmış generaller, meşhur üni
\tersite profesörleri, baş1arz zafer taciy
le tetviç olunmuş şairler, muasır en iyi 
ııesirciler ve gazeteciler, güzide hizmet
~erde bulunmuş müstakim valiler mebus 
ıntihab edilmislerdir. Hatta, eğer, bir 
teşrii devrede büyük ekonomik mesele
lerle karsıl~smak memul ise ekonomist
le1in ka~ut~ya akın ettikleri görülmek
tedir: yok eğer halli mevzuu bahsolan 
ınesf'le dil meselesi ise dil mütehassıs • 
larr mebus ;ntih:ıb edilmektedirler. Her 
halde meclisi mebusan sıralarında yer 
alanlar muhtelif mesleklere mensub oto
ritelere.lir. Kamutayda her mesleğin mü

ınessili vardrr. Mümessili olmıyan yal -
ll?z denıagoji'dir. Türk milletinin en iyi 
Unsur'armı sinesinde toplayan ve hakim 
bir gözün şefkatli milı·akabesi altında 
bulunan böyle bir parlamentoda demo -
gojiye yer yoktur. Türk kam.utayını tet
kik eden bir müşahid bu seçim siste • 

tninin, parlamentoya mevzii ehemiyeti 
haiz şahsiyetleri gönderip milli kry -
tnetlcri ayaklar altına alan garb siste -
?tıinden daha iyi olup olmadığı suali ile, 
gaYti iradi bir surette, karşr karşrya 
geJiııınektedi:. Mesela bir Victor Hugo 
Fra · · · nsa parlamentosuna gı rememıştı. 

~itckim ona ben:ı:iytn şahsiyetler de 
bugünkü frnasız parlamentosuna gire
tneınektedirler ! yalmz türklerdir ki, 
" . 
rnıllet istiyor" diye ve "demokrasi'' 

kisvesi altında parlamentolarını köylü 
kabadayılar, kasabalı mürabahacılar ve 
türlü türlü hocalarla doldurmak doğ • 
ru alınıy:ıcağı kanaathi hasıl eylemiş bu
lunmaktad:rlaı·. Bütün dünya gibi Tür
kiye'nin ıie dönüm noktasında bulundu
ğu böyle hay;;ti mahiyeti haiz bir za
tnanda türkler, büyük reform eseri için 
tiİtklüğün en iyi dimağ1arrna müracaat 
etrniş ve bunları parlaınentoya davet et· 
Inişlerdir. Bu tanı hareket türklerin 
tecrübesidir. Bu tccriibenin ne gibi ne
ticeler vereceğini yakında göreceğiz. 

Yalnız Türkiyededir ki, şerefli me· 
husiuk vekaleti memleketin en iyi op:· 
'tatörüne, şöhret sahibi bir mim tarıh 
Çiye, meşhur bir hukuk~uya ve hattA 
bir arkeoloır'a verilmektedir. "Yüksek 

<> 

tahsil sahibi'' olan bu zevattan her şey
d~n evvel, mil'' inkı.al-ın ilk .mlarril -
danbcti Atatürk'ü takib etmiş olmaları 
"'asfı aranmaktadır. Bu vasrf gerek er· 

kek ve gerek kadın mebuslardan taleb 
olunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, da
ha şimdiden türk parlamentosunda 17 
kadın mebus vardrr. Bu kadın mebuslar 
arasında zeki, dili kuvvetli ve mebus -
luk gündeliklerini tasarruf ederek kö
yünde parça parça arazi alan bir köylü 
kadın da vardrr. Türkiye intihab siste • 
mi muglaktır. Mebus namzedlerinin en 
.yiler arasından intihabında güçlük var· 
dır. Zaten S0'1 sözün ".cıme aid old.:ğu 

da malOmdur. Fakat bir mebusun ka -
mutaya girebilmesi için laakal 250 rey 
temin etmiş olması lazımdır. 

Bu suretle intibah edilen bir mebu
sun yalnız "amin" demek hakkını ih • 
raz ettiğini zannetmek yanlışlık olur. 
Hazır bulunduğum kamutay celsele • 
rinden birinde Maliye Vekilinin izahat 
vermek üzere üç defa hitabet kürsHsü -
ne koştuğunu gördüm. Bu münakaşa, 

anhyamadığırn bir düello idi. Fakat ma
liye vekilinin ikinci teşrin ayında bu • 
ram buram ter döktüğü pek güzel gö -
rünüyordu. Tenkidler ekseriya çok şid· 

detlidir ve mebuslar, vekiller heyeti 
azasından şunun ve yahud bunun yap -
tığı teklifi reddetmekte serbesttirler. 
Hele beğenmedikleri hir teklif olur ise .. 
Fakat vekiller heyeti, kabulünü bebe· 
mehal istediği kanun layihaları olun -
ca, b•ı layihaları, evv1a dört drvar ara
sında dövühnek, tenkid edilmek ve hat
ta icabında tamamen tadil olunmak üze
re frrkanm parlamentodaki mebuslar 
grupuna arzeder. Ancak bir proje bu -
radan heyeti umumiyeye sevkedilince 

rey verme ameliyesi askeri bir inzrbat 
içinde icra olunmaktadır. Evet, ihanet· 
ten uzak bir askeri inzrbat, her mebus 
memleketinin yenilenme ve ihyasında
ki rolünün ehemiyetini takdir eder. 
Bunların gözlerinin önünde ve riyaset 
makamının üstünde altrn harflarla "Ha
kimiyet milletindir.'' ibaresi yazılıdır. 
Mebuslar vazifelerinin ifasına safdila
ne bir ritüel mistik katmaktadırlar. Me
sela reis ve reis vekilleri içtimaa riya -
set etmek için meclise orkestra virijan· 
lan gibi frakla gelmektedirler. Reis si
lindirini çıkardı mı celse başladı de
mektir. 

Parlamentoya hürmet işi ile bizzat 
devlet reisi Kemal Atatürk meşgul ol • 
maktadır. Kemal Atatürk kalkınma de
vam ettiği müddet zarfmda memleketi 
bir gün bile parlam.entosuz bırakmak 
istememiştir. Kemal Atatürk'ün noktai 
nazarı fransızlarm "bir ''meclisi mebu· 
san = chambre'' ''en iyi bir anticham· 
bre" dan daha iyidir.,, şeklindeki darbı 
meseline benzemektedir. Yani Kemal 

Atatürk meclisi mebusaru şahsi re· 
jime tercih etmektedir ve kendisi, sa • · 
dece Ankara mebusu bulunması sıfatiy

le, diğer mebusların doğrudan doğruya 
arkadasıdrr. Kemal Atatürk hükümet 
azasından birini müdafaa için hiç bir 
zaman meclisi mebusanın şiddetli ten -
kidlerine karrşmak istememiştir. "Cu· 
muriyetin esas prensipleri hakkında 
münakaşa yapılamaz. Bunun için başla
rr:mrzı veririz. Fakat neden millete 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI : 
... ... + 

İstanbuldaki Antakyalı
ların yeni cemiyeti 
İstanbul, 12 - !stanbuldaki Antak

yalılar eskidenberi İstanbulda mevcud 
bulunan "Antakya, İskenderun ve ha
valisi türkleri yardım birliği'' adındaki 
teşekküllerini bugün feshettiler. Ye
rine aynı zamanda Antakya ve İsken
derun'un siyasi vaziyetiyle alakalı ol

mak üzere Hatay erkinlik cemiyeti a
dında bir cemiyet kurdular. 

B. Necib Asnn için 
İstanbul, 12 - Edebiyat Fakültesi 

talebeleri eski hocaları B. Necib Asnn 
Yazıksız için bir toplantı yapacaktır. -
İstanbul gümrüklerinin 

birleştirilmesi 

İstanbul gümrük baş müdürü B. 

Mustafa Nuri İstanbul gümrüklerinin Çi

nilirrhtım hanında birleştirilmesi işi et

rafmda gümrük ve inhisarlar vekaletiyle 
lazım gelen temasları yapmış ve vekalet
ten direktifler alarak dün akşam 1stan
bula dönmüştür. 

İzmir vilayeti büdcesi 
İzmir hususi idare büdcesinin dahili

ye vekaletinde müteşekkil komisyon ta
rafından tetkiki bitirilmiştir. Büdce ya. 
rm baş vekfilete verilecektir. 

·········--··· ........ _. .. ___ ·--·-···-· ........ i i 
i Hukuk llmini Yayma : 
i Kurumunun i : i 
i Seri konferanslarından i . . 
: : i üçüncüsünü : 
i İstanbul hukuk fakültesi ! 
: ı : profesörlerinden : . . 
i B. Honie: i : ~ ı 

i Ankara Halkevinde 13.12.1936 i : : 

SAYFA 5 

Adana felaketzedelerine İran transit yolu üzerinde 
kadın esirgeme kurumu- müşterek bir gümrük 

nun yardımı b i n a s ı 
Cebeci Kadın Esirgeme Kurumu A

dana felaketzedelerine dağıtılmak üze
re 486 parça giyecek eşya hediye etmiş 
ve bu eşyaları Adana valisinin emrine 
yollam1ştır. Bu yüksek şefkat eserini 
gösteren kurum merkezinden aldığxmız 
bir mektubta eşyalarm ambalajlanması 
ve sevki hususunda yerli mallar paza
rı müdürlüğü tarafından gösterilen ko· 
laylrğa teşekkür edilmektedir. 

Türkiye - İtalya ticaret 
anlaşması 

Türkiye - İtalya ticaret ve kliring 

anlaşması yeniden ikinci kanun 1937 ta

rihine kadar uzatılmıştır. 

Giimrüklerde tayinler 
İkinci sınıf gümrük müfettişi AbduL 

lah Nuri birinci sınıf müettişliğe, üçün
cü sınıf gümrük müfettişi İsa Pertev i
kinci sınıf müfettişliğe, dördüncü sınıf 
gümrük müfettişlerinden Hüseyin Ka
zını. Naci, Ahmed Suphi, Zeki, Hulusi 
Mı:ıstafa üçüncü sınıf müfettişliklere ta
yin olunmuşlar ve müfettiş muavin nam
zedlerinden Yusuf, Mehmed Şevket, Hü
seyin Lütfi, Ali Tank ve Mehmed Ke
maleddinin asfiletleri tasdik olunmuştur. 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti zat işleri 
mümeyyizi İhsan İstanbul gümrüklerin
de müdür muavinliğine tayin olunmuş. 
tur. 

Bugünkü 

Bir Azerbaycan gümrük müfetti~i ve 
bir İran mühendisiyle tarafmuzdan tayin 
olunan bir gümrük müfettişi, Ağrı vila- • 
yeti nafıa müdürü ve bir fen memurun
dan mürekkeb bir heyet İran transit yo
lunun hududu katettiği noktada müşte• 
rek bir gümrük kurulması ve bir bina 
yapılmasr için münasib bir yerin tayini 
etrafında dün Gürcübulakta ilk top
lantısını yapmıştır. 

Talebelerin soyadı 
almaları için 

Maarif vekaleti mekteblerde henüz 
soy adı almamı~ olan talebeler için ma
arif müdürlüklerine ehemiyetli bir ta
mim yapmıştır. 

Bu tamime göre bundan sonra mek
teblerde talebeye soy adlariyle hitab edi· 
lecek ve talebe yazacakları imtihan ka
ğıdlarnıa soy adlarını da yazacaklardır. 
Mektebin bütün defterlerine ve idare ta
rdmdan talebeye verilecek bütün vesi
kalara talebenin soy adlan da yazlacak 
ve henüz soy adr almamış olan talebenin 
soy adr almalarını mckteb idareleri te
min edeceklerdir. 

Sıha t tayinleri 
İstanbul merkez hükümet tabibi Dr. 

B. Cemil terfian Giresun sıhiye müdür. 

lüğüne, İzmir merkez hükümet tabibi 

Dr. Kazım terfian Muğla stlıiye müdür· 

lüğüne tayin olunmuşlardır. 

f: pazar günü saat onbeşte !: 
verecektir. . . 

i Mevzu : tahü hukuk nazari- ! . . • • i yesinin devlet şekilleri ! 
i üzerindeki tesirleri i 

Bugiinkü program ı,oşulann çok entere
san ve sürprizli olacagı.nı anlatmal~tadır 

: .............. , ........................................... : 
bütün idart işlerde hükümran olmak 
fırsatı verilmesin?'' Onun noktai naza
rı işte budur. Nitekim, mesela büdce -
nin, bilhassa mart ayından kabul. tarihi 
olan bir hazirana kadar müthi§ bir he -
def teşkil etmesi bundan ileri gelmek

tedir. 
Böyle bir parlamentoda muhalif yok 

ise de tenkid mevcud olduğunu söyle • 

miştik. Filhakika Türkiye meclisi me
busanında bitaraf mebua olarak intihab 
edilmiş olan, hükümet fırkasrnda aza 
olmıyan ve olmak bne istemiyen yirmi 
• otuz mebus vardır. Fakat bunların 
tenkidlerine hükümet fırkasına nıensup 
mebuslar da i'tirak etmektedirler. Bu 
tenkidlerden niç.in bir muhalefet fuka
sı doğmamış? Burulan, hükümet fırka· 

sı hakkındaki ikinci makalemizde ba~ 1 
edeceğiz." 

M.. SVETOVSK.1 

Bugün sonbahar at koşulanwn on bi· 
rinci haftası yapılacaktır. Sahaya kon
muş olan mangallar yakılacağından ha
vanın soğuk olması koşuların yapılma· 

sına mani olmıyacaktır. 
Birinci koşu, üç yaşında yerli yarım 

kan inigiliz atlarına mahsustur. Mesa
fe bin metredir. Bu koşuya biitün tanın.. 
mrı yarım kanlar dahil olmak üzere se
kiz hayvan iştirak edecektir. 

İkinçi koşu hanffikap koŞ1JBudur. 
Dört ve daha yu.kan yaştaki yarmı kan 

ingiliz atlarına mahsustur. Mesafe 2ZOO 

metredir. Koşuya ge~en hafta iJtirak e
den beş at gene ko~_maktadır. ve kiloları 
değiştirilmiştir. 

Üçüncü koşu, iki yaşında yerli halis 
kan İngiliz atlarına mahsustur. Mesafe 

1600 metredir. Bu koşuya da müsavi ki

loda koşacak beş hayvan iştirak etmek· 
tedir. Bu hafta, şimdiye kadar koşusunu 

görmediğimiz B. Fethi Yaman'ın Bay
lan'ı da koşacaktır. 

Dördüncü koşu: Üç ve daha yukraı 
yaştaki halis kan ingiliz atlarına mah
sustur. Mesafe 1600 metredir. Koşuya 
tanıdığımız dört ingiliz atından başka, 

ingiliz büyük elçisinin Moda isimli kıs
rağı da girecektir. 

Beşinci koşu, handikap koşusudur. 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım kan 
ve halis kaıı arab atlarına mahsusutur. 

Mesafe 2400 metredir. Bu .koşuya gi

ren hayvanların sayısr 13 o1makla. belki 

de Sezonun rekorunu teşkil edecektir~ 
Bu koşuya, şim:liye kadar gördüğümüz 

yarrm kan ve halis kan arab atlarından . 
hemen hemen hepsi iştirak etmektedir. 

Programdan anlaşılacağı veçhile bu. 
günkü ko§ular ~ok enteresan olacaktır. 

Çifte bahisler üçüncü ve beşinci koşular 
arasındadır. 

t:::::=:================================================================================================ 
Tefrika: No: 1 06 

BtLtNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Bu iktidarlarm hali hazırda ~ tezahüri im
kanı vardır. Evet, enerjili ve asil nesiller, endüs· 
trinin körükörüne _çoğaltmış olduğu pro1eterler 
kalabalığı içinde boğulmuşlardır. Sayılan azdır. 
Fakat sayılannın azlığı muvaffakıyetlerine ma
ni değildir. Zira ruhlarmda meknuz harikulade 
biı ~vvet vardır. Roma imparatorluğunun su· 
kutundan beri neler meydana getirmiş olduğu· 
l'nuzu habrlamalıyız. Avruparun garbmdaki 
devletlerin küçücük arazisinde, bitip tükenmi
Yen muharebeler, kıtlıklar ve sagmlar ara$mda, 
hütün ortaçağ devamınca, eski kühür..in bakiye
lerini muhafazaya muktedir olduk. Uzun ve ka· 
tanlık asırlar boyunca kanımız şimal, ~rk ve 
cenub düşmanlanmıza karşı hıristiyanlığı koru
l'na uğrunda sızdı. Büyük bir cehid sayesinde is
larnlık uykusundan kurtulmaf4 muvaffak ol
duk. Sonra bir mucize zuhur etti. Skolastik di-
13iplinle yetişmiş adamların zihninden ilim fış-

kırdı. Ve daha harikulade bir şey oldu: ilim, gü
zelliği ve hakikati için ve tam bir menfaat.sizlik· 
le, gaıb adamları tarafından nemalandırıldı. 
lliın, şarkta ve hususiyle Çin· de olduğu gibi, 
ferdi bir bencilik içinde tenebbüt edecek yerde, 
dünyamızı, dört asır icind~ baştanbaşa değiştir
di. Babalamruz, beşeriyet tarihinde tek olan bir 
iş başardılar. Avrupada ve Amerikada onlarm 
sulbünden aelmiş olanlardan çoğu tarihi unut· 
muşlardır. Tarafımızdan kurulmuş olan maddi 
medeniyetten bugün istifade edenler hakkında 
da keyfiyet böyledir. Bir kere tahakkuk ettinni§ 
olduğumuza tekrar teşebbüs etmek kabiliyetin
deyiz. Medeniyetimiz yıkılacak olsaydı yenisini 
kuracaktık. Nizam ve sükuna kavuşmak için 
Kaos içinden geçmemiz mutlak lazım mıdır} 
Topyekun bir harabinin kanlı tecrübesine ma
ruz kalmadan kalkınabilir miyiz} Kendi kendi
mizi yeni baştan inşa etmek, çok yakın olan fe
laketten kaçınmak ve yükselmekte devam et
mek kabiliyetinde miyiz} 

il . 
Entelektüel vechenin değiştirilnıesi zarureti. -

Rönesansm hatası. - Maddenin ve insanın 
faikiyeti 

Düşünce itiyadlarnnIZI tadil etmeden kendi· 

mizin ve muhitimizin ihyasma teşebbüs edeme
yiz. Filvaki, modern emniyet, daha menşeinden 
itibaren, entelektüel bir hatanın, Rönesans.tan 
beri dunnadan tekrarladığımız bir hatanın ıstı
rabını çekmiştir. Teknoloji insanı, ilmin ruhu
na göre değil, metafiziğin yanlış telakkilerine 
göre inşa etmiştir. Bu doktrinleri terketmek za
manı gelmiştir. Eşyanın hassaları arasına çekil
miş olan sec:lleri yıkmalıyız. Bugün ıstırabını 
çekmelc.te olduğumuz hata Galilee'nin dahice bir 
fikrinin kötü tefsirinden ileri gelmiştir. Bilindi· 
ği gibi Calilee, buudları ve sikleti gibi ölçülme
si kabil olan eşyanın birinci derecedeki hassala
nnı, şekli, rengi ve kokusu gfüı ölçülmesi kabil 
olmıyan ikinci derecedeki hassalanndan ayırd 
etmiştir. Kemiyet keyfiyetten ayrılmıştır. Riyazi 
lisanla ifade olunan kemiyet bize ilim getirmiş
tir. Keyfiyet ihmal olunmuştur. Eşyanın birinci 
derecedeki hassaları abstraksiyonu elzemdi. Fa· 
kat ikinci derecedeki hassaiarm unutulması böy
le değildi. Bunun bizim için ciddi neticeleri ol
muştur. Zira insanda ölçülemiyen ölçülebilen
den mühimdir. Tefekkürün mevcudiyeti kan 
seromunun fiziko - simik muvazenderinin mev
cudiyeti kadar esashdrr. Descartes VÜCtib~ ve 
ruhun ikiliğini yarattığı zaman kemiyetle key-

fiyetin birihirinden ayrılışı daha derinleşti. O za
mandan itii:xıren ruhun tezahürleri anlaşılmaz 
oldu. Maddiyet maneviyetten kati surette tec
rid olundu. Uzvi Dünye ve fiziyolojik mekaniz
malaT zevkten, ıstırab~ güzellikten daha bü
yük birer hakikat iktisab ettiler. Bu hata mede
niyetimizi öyle bir yola sevketti ki onda ilim 
zafere ve insan da in!ıitata vasıl oldu. 

V oçhemizi düzeltmek için kendimizi zihnen 
Rönesans'dtı yaşaıruş olanlar arasına nakletmek, 
ampirik mü,ahedeler için onlann zihniyeti ilCy 
onlamı hırsı ile ve felsefi sistemler için de onla• 
mı istihfafı ile meşbu hale gelmek laznndır. On .. 
Jar gibi biz de eşyanın birinci ve ikinci derecede 
hassalarını biribirinden ayrrd etmeliyiz. Fakat, 
birinci derecedeki hassalara ikinci derecedekiler 
nisbetinde ehemiyet atfederek kendimizi onlar• 
dan zecri surette ayırmalıyız. Decartes•in ikilik 
mütaleasmı da reddetmeliyiz. Maneviyet maddi. 
yete ithal olunmalıdır. Ruh vücuddan ayml 
edihnemdidir. O zaman zihni tezahür1er fiziyo· 
) 'ik w - ~ ·• ' • l •t ~· • L~ 1 ..... OJ tczanuxıcı giV. =i=-~~~..lZ mr noır.La• 
da bulunmuş olurlar. 

(Sonu var) 
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Yedinci arttırım ve ~rer !imalı ... 

ha~ta.sı dün has arlı 
Bu münasebetle hall{evinde yapılan tören cok o·üzel oldu 

ö 

Ulusal Ekonomi ve Arttırım kuru· 
mu tarafından hazırlanan ve her yıl 
Başbakanımız İsmet İnönü tarafından 

bir nutukla açılması mutad olan arttı· 
rım ve yerli malı haftalarının yedinci-

si de dün. Halkevi salonunda Ba~baka
nın, bütün büyü~ rrırmleket meselele
rine birer birer ve eşsiz bir vuzuhla te
mas eden değerli nutkuyle açıldı. Daha 
saat 15.30 a gelmeden bütün salon, bü-

Artırım ve yerli malr haftası dolayısiyle 

.General Kazım Özalp ın rad )70-

da dünkü konferansı 
Yedinci arttırım ve yerli malı hal tası dolayısiyle Ulusal Ekonomi ve 

arttırma Karı.mm tarafından tertib edilen seri konferanslardan birin
cisini Milli Müdafaa Vekili ve Kurum Başkanı General Kazım Öz
alp tarafından dün Ankara radyosunda verilmqtir. 

Büyük bir alaka ile dinlenen bu JeiTerli knnusmayı aynen alıyorı•-

Yerli malı ve tasarruf haftasının, 
bu biricik ekonomi bayramımızın yıl 
dönümüne erişen vatandaşlarım, bi
lirler ki, yedi yıldanberi bugün An
kara radyosundan Milli Ekonomi ve 
~rttırma Kurumunun reisi sıfatiyle 
size hitab ederken ilk sözlerim, dai
ma bize bu günleri yaşamak saade
tini bahseden biiyük Önderimiz Ata
türk'e her cürkün borçlu o1duğu de
rin saygı ve sevgi duygularını sun • 
mak olmuştur. 

Bu yıl da Büyüğümüze sonsuz 
saygı ve bağlılığımı tekrarlıyarak 
söze başlıyorum. 

'Buviir:!di Titrlii~·e 

Sayın vatandaşlarım, 

J 

tün locıılar ve yukardaki büyük balkon 
vekiller, mebuslar ve seçkin bir kalaba
lıkla dolmuş bulunuyordu. Başvekil, sü
rekli alkışlar arasm~a kürsüye geldı ve 
derin bir dikkatle dinlenen nutkunun 

etti. Yeni hamlelerin, yeni kararların 

ve elde edilmiş güzel neticeler.r. müj
delerini en salahiyettar ağızdan rHnle-

mek, orada hazır bulunanları coşturdu. 
Hele bu günlerin en ehemiyetli hadise
si olan Sancak meselesi üzerinde duru-

şu, çok sarih bir ifade ve tam sulhçu 
bir zihniyetle izah edişi bir milli teza
hür sayılabilecek kadar siırekli alkışlar 

ve "Bravo., sesleriyle karşılandı. Nu
tuktan sonra; ikinci orta okul talebe
leri tarafından sahneye konan ve B. 
Münür Hayri tarafından hazırlanan 

Geçen bir yıl, Türkiyemizde na-
811 bir deği~iklik yaptı} Hepimiz, bir 
yaş daha kocadık ama, Türkiyemiz 
muhakkak ki bu bir yıl içinde geçen 
yıllara nisbetle, hele o eski ve köhne 
saltanat ve osmanh Tiirkiyesiyle hiç 
mukayese edilemiyecek bir şekilde 
Ö.inçleşti ve güzelleşti. 

edilmiştir. Aynı prensibin hususi fab. 
rikalar tarafından da benimsenmesi
ni istiyoruz. Bunu kendi şuurlariyle 
yapmayanlara, miJJi menfaatlann 
koruyucusu olan devlet ergeç bu va
zifelerini hatırlatacak ve yaptıracak 
tır. 

Diinkü futbol maçı 

Dışarda Tiirkiye, yalnız komşu -
lan arasında değil, bütün dünyada, 
çok sevilen ve çok sayılan bir dev • 
lettir. Bununla ne kadar öğünsek 
yeridir. 

lçerde Türkiye, en kuvvetli or -
Clusuna bugün sahiptir. Maarif teş -
kilfıtrrnız hiç bir zaman bugünkü ka
dar kuvvetli olmadı. Sağlık işlerimiz 
hiç bir zaman bugünkü kadar iyi de
ğildi. En sağlam türk maliyesi bugün
kü maliyemizdir. En geniş demiryo
lu sebekemiz bt1.günküdür. 

Ekonomik gelişmemiz, son yıl her 
yıldan daha canlı. daha parlak ve da
ha verimli olmuştur. Ziraat işlerimiz 
de bu yıl daha çok iyileşmiştir. 

Kısaca vatandaşlarım, bugünkü 
İfiirkiye her bakımdan en kuvvetli 
iTürkivedir. 

Fakat en büyük kuvvetimiz, bu
günkü kuvvetimizle iktifa etmeyip 
yarın daha kuvvetli olmak azmimiz
dir. Bu, bir boş ve manasız heves 
değildir. Riyazi bir katiyetle biliyo -
ruz ve eminiz ki, yarın bugünden, 
gelecek yıl bu yıldan daha kuvvetli 
olacağız. 

ıl' erli mal davll.ın 
Aziz dinleyicilerim, 
Bundan yedi yıl önce Milli lktı

sad ve Tasarruf Cemiyeti yeni ku -

Çünkü devlet, kötü ve pahalı ma
lın himayecisi olamaz. Bunu sanayi
cilerimizin iyice bilmeleri ve ona gö
re işletmelerinde rasyonel yani he -
saplı ve bilgili bir tarzda çalışmaları 
lazımdır. 

Rasyonel, yani bilgili ve hesaplı 
bir tarzda çalışmak demek malın ka
litesini yükseltmek ve fiatmı düşür ~ 
mek demektir. 

Hayatı ucuzlatma yolun'da 

Bir mal, kalite bakımından iyile
şince ve fiat bakımından da ucuzla
yınca sürüm sahası da genişler. 

Devletin aldığı ucuzlaştırma ted
birleri de göstermiştir ki ucuzlaştır -
ma demek, sürümü arttırmak de -
mektir. 

Şekeri ucuzlattık, şeker istihlaki 
arttı. 

Tuzu ucuzlattık, tuz istihlaki 
arttı. 

Münakale tarifelerini ucuzlattık 
münakalat arttı. 

Kısaca, ucuzlaştırma zarar de
ğil kardır. 

Devlet bu sahada da rehberlik va
zifesini yapmıştır. Aynı akıllı hare
keti hususi sanayiimizden de bekli
yoruz. 

Tasarrufa en ziyade 
hak kazanan para 

Sayın arkadaşlarım, 

Çelci l(arlin 3 - . Gençler birliği O· 
(Başı 3. üncü sayfada) 

sporcular öğleden sonra saat 14.45 de 
ilk karşılaşmalarını Gençler Birliği ile 
yaptılar. 

Havanın iki gündenberi sisli ve so
ğuk oluşu seyirci sayısına çok tesir et
mişti. Maamafih Hava m.-ıç saatinde 
güneşli ve güzeldi. 

tek çıkın kalmayıncaya kadar ve her 
vatandaş bankada küçük de olsa ta
sarruf he~abına malik oluncaya ka
dar, biz de halka .. tasarruf etmek 
demek bankada bir tasarruf hesabı
na malik olmak demektir." demek -
ten bıkmıyacağız. 

lU ıwllimlerinıizden 
beklenen hizmet 

Bu büyük terbiye seferberliğin
de de muallimlerimizden büyük 
hizmetler bekliyoruz. 

Çünkü nerede, talebesine tasar

ruf itiyadını aşılamasını bilen bir mu
allim varsa, oradaki bankaların ta -
sarruf hesaplan da artıyor. 

Bütün bankacılar bunun adeta şaş
maz bir kaide olduğunu hep bir ağız
dan söylemektedirler. 

O halde bankalardaki tasarruf he
saplanm 1 00 milvon liraya çıkart -
m"k hedefinin tahakkukunu da bü -
yük bir emnivetle muallimlerimizin 
himmetinden beklivebiliriz. 

Sevgili di nlevicÜerim. 
Hepinize ekonomi bayramınızı 

kutlarken yarına olan büyük imam
mızr tekrarlarım. 

Hakem beşiktaşh Hakkı idi. Vak

tinde sahaya çıktı. İki takım kendisini 

takib etti. Adet olan merasimden son· 

ra tam 14.45 de oyun başladı. Takım

lar şöyle idi: 

Çeki Karlin 

J ohn • Langhanes, Poledne - Baren

to, Roı:voda, Fiala - Vaneçelc, Trojni

çek, Pişteh, Bubeni~ek, lleck. 

Gençler Birliği 

Rahim • Kadri, ihsan - Ahmed, Ha

san, Keşfi • Selim, Salahaddin, Rasim, 

Niyazi, İhsan. 

Oyun evvela çok mütevazin geçti. 

Hatta bir aralık Gençler birliğinin ağır 

bastığı da görüldü. Fakat topu ayakla

rında ezen forved hattı bir çok frsatlar 

kaçırdı. Birinci devre sayısız beraberlik· 

le bitti. Bu devrede Gençler birliğinin 

müdafaa hattı çok fedakar ve düzgün 
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Arttrrım ve yerli mallar haftası rloloyı· 
siyle Halkevinde yapılan törende bııJu. 
nan/ar ve küçük mekteplilerin verdik· 

leri temsillerden iki görünüş 

"Haftamızı oynuyoruz., komedisi oy• 

nandı. Küçükler, çok muvaffak oldu

lar. Gene aynı muharrir tarafından ha

zırlanan "Yeni ağusto.s bcicek!cri., bale

ti de zevkle seyrediJ<lı. En büyükleri

nin yaşı on ikiyi geçmiyen bu mektepli 

kızlarımızın herhangi bir sahada az 
bir zaman içinde mükemmel bir netice 
verecek şekilde yetişebilecek kabiliyet 
ve seviyede olmaları bütün seyircile~i 
memnun bıraktı. 

Bu suretle, Başvekilinden mektep

lisine kadar bütün türk milletinin can

la başla iştirak ettiği, söz ve emek kat

tığı yednici arttırım ve yerli malı haf

tası, güttüğü büyük davaya yakışır bir 
törenle açılmış ve başlamış oldu. 

Bugün, Ankara halkının arttırım ve 

yerli malı davaları hakkındaki fikirle
rini ve azimlerini belirtecek büyük açık 
toplantı, saat tam on dörtte Ulus mey· 
danında yapılacaktır. 

oynadı. Yalnız haflar daha çok müdafaa

ya yardım ettiler. Forverdleri takib et

mediler. 

İkinci devrede oyun daha süratlendi. 

İki taraf da gol çıkarmak gayretiyle ça

lışıyorlardı. Bir aralık Gençler birliğinin 

iki beki yarı sahanın ilerisine kadar gel. 

mişlerdi. Fakat ne yazık ki üst üste iki 

defa atılan korneri müteakib Gençler on 

beşinci dakikada birinci golü yediler. 27 

inci dakikada bu yabancı takımın bey

nelmilel olduğu söylenen sol içi bir ka

rışıklıktan istifade ederek ikinci golü 

yaptı. 38 inci dakikada sol açık topu sür

dü, karşısındakileri atlattı ve sa~ :<öşc· 

den üçüncü golü attı. 

Bugün Ankara gücü dikkatli olmak ve 

Gençler birliği'nin düştüğü akibetin ha· 

talannı bertaraf etmek şartiyle dünkün· 

den dalı iyi bir netice alabilir. 

Bugünkü maç 
Bugünkü Ankara gücü • Çeki Kar

lin maçı saat 14 dedir. 

. rulduğu zaman, yerli malı davasın
da halka tavsiyelerimiz pek basit bir 
kaç maddeye münhasır bulunuyor
du. Gene bundan yedi yıl evvel, çe -
§İdi pek az olan yerli mallarımızın 
kalitesi de o kadar diışükdü ki, halka 
yerli malı kullan demekle büyük bir 
külfet viiklediğimizi biliyorduk. 

Türk parası, tasarrufa en ziyade 
liyakat kazanmış olan paradır. Türk 
parası biriktirenler, türk parasının 

sağlamlığına inananlar bu akıllı ha
reketlerinin mükafatını gördüler, 
çünki.i zarar etmediler. Rir yandan 

iki takım bir arada 

Bugün ise millete yerli malı 
kullanmanın bir külfet değil bilakis 
bir menfaat olduğunu söyliyecek va
ziyetteyiz. 

Yerli mallanmız umumiyet üze
re J:ıem çeşid bakımından hem kalite 
bakımından çok bi.iyül-: terakkiler 
göstermiştir. Ek> ·t"lnıi Uakanlığmın 
biivük bir has"~' .ive~f,. takip ettiği 
tesis ve kalite kontrolu yerli malmı 
çürüklük ve kö•iıliik damgasından 
k\\rtal'.mrştır. 

iyi, .~a;?lam. ucuz mal 
Devlet, kendi fabrikalarında ıyı, 

sağlam ve ucuz mal çıkarmağı şıar 

..... ____ _ 

tasarruf terbiyesinin halk arasında 
yayılması di~er tnraftan da türk pa -
rasına karşı halkın itimadı neticesin
dedir ki tasarruf hareketi emin adım
larla ilerlemektedir, 

Küpler ve çıkınlar gittikçe yerle
rini banka kumbaralarına ve tasar -
ruf '1"saplanna bırakıyorlar. 

Fakat bütün küplerin ve çıkınln
rın yok olduğunu iddia edemeyiz. O 
halde tasarruf terbiyesini halk ara -
smda yaymak vazifemiz de henüz 
bitmemiştir. Türkiyede tek küp ve Çeki Karlin - Gençler Bi rliği maçım seyredenler Maçtan bir enstantane 
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ilenvieat ceçefesi No. 3 
Muayene 

Şimdiye kadar ticarethanem
de satılmış ve satılmakta olan 
biluiklerin avarlannda şüphe e
den varsa muhterem müşterilc • 
rimi:ı bileziklerimi muayene et • 
tirerek bir ayar noksan buıduk
ları takdirde muayene rapor üc
retiyle bile.ri~n bedelini tama -
men iade edeceğimi muhterem 
müşterilerime ilan ederim. 

Şinıdi Osram m am· 

pullerinde aydınlık kuv-.. 

veti Dekalunıen ile, ve 

az sarfiyat terninatı da 

Babkpazan No. 89 Kuyum
cu Zel'Jlel Öz Yaşar 

2-5971 

{}ygım fiatla 

Arsa-Ev 
Vat ile gösterilmektedir. 

Çnlı§ılan bir masa içilı 

65 (DLnı) lik bir Osra11ı 

Apartnnan 
Almak, satmak, kiralamak ve 

idaresini devretmek istiyenlerin 
Hacıbayrnmda icra dairesi kat'fı· 
unda GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatlarL Tel: 1475 mal sa • 
hiplerine istedikleri ,ekilde te-. ~ rn ampulu iktiza eder. 

~v·ı-

minat verilir. 2-5828 

Kiralık daire 

/)ehr1/11menli 

a 
111111nd11nda asgari Stır_fi_·nıt Vtıt ile giisterilnıi.ştir. 

Havuzbaıında Kazımpa
f& caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartmıanında 
bet büyük oda Ye bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak au ve bütün kon
foru vardır. 

........ 

Ankara ValiliU-ind en: 
.... 

Bedeli kc'fi 6191 lira 58 kuruştan ibaret bulunan Kültür Ba
~aniığı antresindeki tadi.iat işleri 7. 12. 1936 da kapalı zarf usu-
1Yle eksiltmeye konulmuş isede muayyen vaktinde talih zuhur et
lllediğinden dolayı artırma. eksiltme ve ihale kanununun 40 mcı 
~ddesinin son fıkrasr mucibince mezkur i' 7. 12. 1936 tarihinden 
ıtıbaren bir ay müdetle pazarlı~ çıkarılmıştır. 

Istckliler 464 lira 37 kurnşluk teminatla beraber her pazartesi 
\'e perşenbe g'jnleri saat 15 de Vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

. Şartnamesini öğrenmek üzere her gün Vilayet Nafia Müdürlü-
fUne müracaat etmeleri. (2036) 2-5920 ........ 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Hazine namına müsadercli Ankara orman müdüriyeti depo

~rtnda ve yedi eminlerde mevcut 1825 kilo meşe kömürü ile 990 ki
o Çıranın beher kilosu 3 kuruştan 6327 kiıo mabl\ıt odunun kilosu 

l,s kuruştan 20 metre mikap muhtelif nevi çam kerestesinin beher 
~etre mikabı 17 - Z3 lira.fan on beş gün müddetle açık arttırmaya 
aııulmuştur. 

'1\i ~ - Arttırma 23-12-936 günü saat on beşte Ankara Orman Mü -
l'iyetinde yapıJacaktrr. 

~ 3 - Arttırmaya iştirak edeceklerin % 7,5 teminat akçeleriyie 
lll:ara orman müdüriyetinde müteşekkil komisyon;ı müracaatları. 

......... (2042) 2-5931 

Ergani Bakıi .. Türk 
Anonim Sirketinden: 

' 1 Şirketimiz tarafından Ergani Madeni'nde yaptırılacak 
0 Ian bakır izabe tesisatının birinci kısmı münakasaya konulmuş· 
tur. 

2 - Bu lasnndaki ~lere ait fenni ve idari şartname ile umumi 
PQ.ı .Şirketimizin Ankara'da Ulus Meydanında Koç Hanındaki 
ı-terkezi idaresinden makbuz mukabilinde alınabilir. 

3 - Mezkur şartname şimdiye kadar Water-Jacket'li ve Kon
\'erter'li bakır izabe tesisatı yııptığr şirketimizce ma1i'im olan veya 
btı türlü tesisat yaptığını isbat eden firmalara verilecektir. 

4 - Münakasaya girmek fateyen firmaların şartnamede mün
deriç hükümlere göre hazırlayacakları teklif evralunr nihayet 10 
•ubat 1937 tarihine kadar Şirketimizin Merkezi İdaresine gönder
lllif bulunmaları meşruttur. Bu tarihten sonra ge!ecek teklifler 
llazan itibara alınmıyacaktıı:-. 

5 - Şirketimiz tekliflerin tetkikinden sonra siparişi istediği 
firmaya vermekte muhtar olacaktır. 2-5994 

Anliara P. T. T. 
Başnıüdürlüğünden : 

Mıntaı<a telgraf hatlarmın 937 yılı tamirine muktazi 2305 tane 
clgraf direği K. Hamamda eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme ka

Pah zarf usuliledir. Muhammen bedeli 8567 lira 50 kuruştur. 
Buna aid şartname yazı işleri büromuzda ve K. Hamam Telgraf-

erkezinde her gün görülebilir. ı 
İsteklilerin 19 birinci kanun 936 cumartesi günü saat on birde 

% 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle Kızılcahamam 
.T.T. binasında müteşekkil komisyona müracaatları. (2044) 2-5'52 

Ankara' Valiliğinden ~ 
Taşhan karşısında nususi idareye ait kiremitli dükkanların ça

larının tamiri için vakti mua3•yeninde talih çıkmadığndan on gün 
üddetle ihalesi uzatılmıştır. 
İhale 17. 12. 1936 perşenb~ günü yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek için 56 lira 48 kuruşluk teminat itası mec

ridir. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene, şartnamesini görmek 

tiyenlerin hu.us& mubase~ müdürlüğüne müracaatları il!n 
hıanur. (2065) 2-5993 

Ankara Valiliğinden : 
Necati Bey Caddeainde Kültür Bakanlrğı ittisalinde yeniden 

şa edilen Husvst idareye ait 6 adet dükkan açık arttırma ile 
ara verilecektir. 
İhale 28. 12. 1936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi en· 

limeninde yapılacaktır. 
M.ü.aayedeye girenlerin 52 lira 50 kUnlfluk mu·..akkat teminat 
ı mecburidir. 
lste1c:li1erin ihale gUnü daimt encümene §artna1nesini görmek 

teyenlerin Husuat MuJıasebe Müdürlüğüne müracaatları ilin 
lunur. (2064) 2-5992 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2·-5684 

Anl{ara l\falzemej 1nşaiye T. A. 
Şiı .. keti Tasfiye Memurluğundan: 
Ankara - Istanbul demiryolu \!zerinde sekizinci kilometredeki 

tuğla fabı ikasına aid 
Maim cinsi 

1 - Altı adet ahşab baraka 
2 - Ocak binası 

Tahmin edilen bedeli 
6.000 Lira 

3 - Makine dairesi 
4 - Baca 
5- Dekovil 

2.000 .. 
1.300 .. 

400 ,, 
900 .. 

Yek\in. TL. 10600 Lira 
Toptan veya perakende olarak, enkaz halinde, pazarlıkla satıla -

caktır. İsteklilerden tahmin edilen bedel üzerinden % 7 ,5 muvakkat 
teminat alınacaktır. 

Taliplerin 14-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 17 ye 
kadar Sümer Bank'ta adı geçen Şirket tasfiye memurluğuna müra-
caat etmeleri. 2-!'~10 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 8. 10. 1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere k-.tpalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş olan (350?2) lira (37) kunıJ keşif 
bedelli Bitlis Atölye inşaatı eksiltme günü istekli çıkmadı~mdan 
yeniden pazachk suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16. 11. 1936 tarihine raslayan çarşanba günü saat 
1 S de Kabata.f'ta levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyo-
nunda yapılacaktır. · 

3 - Muvakkat temir.at 2626 lira 157 kuru~tur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat 

Şubcsi;ıe gelerek bu gibi i~teri mı;ıvaffaki:rctıe yaptıklarına dair 
resmi vesaik getir<likten aonra ehlıyet vesıkası almalıdırlar. 

5 _ fhale evrakı 175 kuruş mukabilinde !stanbut'da inhisarlar 
İnşaat Şube~inden ve Ankara, Bitlis Ba§?Düdürlillderinden alı-

nabilir. . . . dil tt m 7 5 6 _ tsteklilerin pazarlık ıçın taym e en gün ve aaa e ~,o , 
Güvenme parasiyle birlikte adı gecen komisyona gelmeleri ilaa 
olunur. (3261) 2-5783 

AKCAKOCA SULH HUKUK HAKİMLİ CİNDEN: 
Akçakocanın Beyviren köyünü~ Kösele deresi mevk!inde Oda 

dağı adı ile anılan doğur.u A~ça oglu _Mehmet vereselen, kest~ne· 
Iik korusu batısı dere, kuzeyı Hatıp oglu Mustafa tarlası .e gune
yi Hayali ~ğlu Ali tarlası ile ~vrilmiş tah!lli~en elli dönüm m~kda
rında kestanelik korusunu ellı aenedenberı elınde bulundurdugu i
çin namına tescilini Akçakocanın yukarı mahallesinden Durdu Kah
ya oğ!u Eyyüp davi eylediğin~e!' bu yerde alakası o1anlarm ilan t~ 
rihinden itibaren on beş gün ıçmde Akçakoc• aulh hukuk: mahke-
mesine müracaat eylemeleri ilan olunur. (2080) 1-5996 

BOLVADİN ASLİYE HUKUK HAKİMLtGtNDEN: 
Bolvadinin Hacı Yusuf mahallesinde mukim Kuruca ova köyün

den Davut oğlu Ali Osman kız! Elvedanın kocası aynı köyden Tek
tek oğlu Mehmet aleyhine açtıg~ boşanma davasından dolayı namına 
çıkan davetiyenin müddeialeyhın kaybolmasından ilanen tebliğine 
mahkemece karar verilmiş ve duruşması da 30.12.1936 çarşamba sa
at ona talik kılınmıştır. Yevmi mezkurda müddeialeyhin kendisi ve
yahut tarafından bir vekili kanuni ~öndennesi aksi takdirde gıya• 
bmda duruŞmasınm yapılacağı davetıye makamına kaim olmak üze-
~ ihbar olunur. (2087) 2-5999 

Ankara Valiliğinden: 
l - Eti mesud, Onuncu yıl ve Kızılcahamam yah okulu talebele

ri için 165 takım elbise. 65 rop, 130 göğü&lük, 165 firenk: gömleği 
beyaz, 165 firenk gömleği gri, 470 iç çam.aşın don ve gömlek, 10 
metre kumaşla 690 metre pijamahk bez alınacaktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 4609 lira olduğu için açık ek
siltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme 28.12.936 pazartesi güna saat on beşte viJiyet 
binasındııki encümeni daimi salonunda yapılacaktır. Ve şartna· 
mede yazılı muhammen bedelin % 7 .5 niabetindcki para, tahvil&t ve 
banka mektubunu ibraz edenler ekailtmeye iftirak ettiri1ccektir. Bu 
husus hakkında dahaetraflı maHimat ahnak ..e tartnameyi görmek -. 
teyenlerin Anlcara kültür dir~törliiğüne miiracaatlan. (2096) 

2-6003 

Türkiye 1ş Bankasından : 
Ramuan bayramı dolayısiyle 15, 16 ve 17 birinci kAnıın 1!>36 ta

:riblerinde &itderimiziıı kapalı bulunacağını sayın mit§terilerimiae bil· 
diririz. Z-S9?S 

I SAYIN HALKA 
fleledive Reisliğinden: 

Ankara belediyesi kı,ın devamı müddetince şehirdeki toptan ve 
perakende azami mahrukat fiatlarını ilin edecektir. 

Bu fiatlar allkadarlara da bildirilmektedir. Bu fiatlardan fazla· 
ya satış yasaktır. Yeni bir liste ilan olununc;aya kadar bu fiatlar mu
teberdir. 

27/1 numaralı fiat cedveli a~jıdl göaterilmiştir. (2094) 
Mahrukatm cinsi Toptan * Perakende 
Meşe odunu )[g. Krt- 2 Kg. Kq. z.25 
Gürgen odunu Kg. Krş. 2 Kg. Krş. 2.25 
Me,e kömürü Kg. Krş. 5 Kg. Krş. 15 
Zonguldak ta§ Ton 2200 Z.50 
Kütahya linyit 1200 LSO 
İstanbul Gazhane koJc..ı 2800 3.50 
Elektrik şirketi koku 2700 
Alman koku 3100 3.50 
Zonguldak sömikok 2800 3.50 

• 500 kiloya kadar olan mı1cdar perakende; 500 kilo ve fazlası 
toptan itibar edilir. 2-6001 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 
, ~TIN ALMA KOl\AT~YONU İLANLAR 

tLAN 
Müteahhidin nam ve hesabına 6 kalem baytari malzeme satın alı· 

nacaktır. Tahmin bedeli (60C) liradır. İlk teminatı (45) liradır. İha
leıi 19-12-936 cumartesi günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart• 
namesini görmek üzere bedelsiz olarak M. 'M. V. Satın alma komis
yonuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatında 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1935) 2-5749 

BtLlT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 27bin 

654 lira 54 kuruş olan 14 bin 557 kilo 6SU gram yün çorap ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 21 Birinci kanun 1936 paı:artesi günü saat 15 dedir. 
3 - ilk teminat 2074 lira 47 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan aJmrr. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatmda M. M. V. Satın Alma Ko. da bulunmaları. 

(1961) 2-5820 

BİLİT 
Ayrı ayrı pazarlığı yapılmak üzere 500 kilo mazot ile 13 kalem 

ufak inşaata aid tamir malzemesi alınacaktır. Pazarlığı 19.12.1936 cu
martesi günü saat ondadır. İsteklilerin belli gün ve saatında M. M. 
V. Satın alma komiııyonuna gelmeleri. (2078) 2-5995 

BİLİT 
Yapı: Harp okulu ahırlarında tavanlama ve Erat halası yapı işi 

pazarlığa konmuştur. Keşif tutan (14639) lira 45 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi parası karşılığında inşaat şubesinden alınacak
tır. İhalesi: 19-XIl-936 cumartesi günü saat onhirdedir. İlk temi
natı: (1098) liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2,3 cü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
bu gibi işleri yaptıklarına dair Nafıa Vekaletinden alınmış vesika
ları hamil bulundukları halde pa:ııarhk gün ve vaktında M. M. V. 
Satm alma koniisvonuna gelsinler. (2050) 2-5957 

1 ANKARA BEi EDJYE REISUGJ 1LANLARI 1 
İL~ 

1 - Temizlik i1lerine aid olup satılma11 tekarrür eden kestane 
Donundagi 5 yaşında olan at açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Teminat lıedeli ( 120) liradır. 
3 - Bu at 19. 12. 1936 cumartesi günft llUt tam sekizde Akktsp. 

rüde hayvan pazarında bir komisyon huZ"Urunda satılacaktır. 
4 - İstekliler % 7,S teminatlarile birlikte o saatte komisyooa 

müracat etmelidirler. (2002) 2-5873 

İLAN 
15 kimmu evel 1936 tarihinde ihaleleri yapılacak olan Yenifehir

de 1080, 1155 ve Eğe mahallesinde 852 aOaıudaki arsalar mezkUr 
günün Bayramın birinci gününe tesadüf etmni huebiyle ihaleleri 
22 kanunu evel 1936 aalı gününe tehir edildiğinden alikadarlaruı o 
gün saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (2095) 

2--6002 

ANKARA LEVAZIM AIVI1RL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konan it : Vizenin 80000 kilo aığır eti. 
2 - İhalesi kapalı zarfla y•pılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli neoo liradır. 
4 - İlk teminatı 1620 lirajıı·. 
5 - İhalesi 15 1. klnun 1936 salı gilnU saat 15 de Vizede yapP. 

lacaktır. 
6 - Şartnameyi arzu edenlere her gün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilir. (1919) 2-5734 
lLAN 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için 16000 kilo sade-
yağının .29.12.936 salr günü saat on beşte kapalı zarfla eksı1tmesi 
yapılacaktır. 

2 - Sade yağının tutarı 16000 lira olup ilk teminatı 1200 liradır. 
Şartnamesi her gün eksiltmenin yapılacağı levazım amirliği atna 
alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü nıaddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli ığUn ve saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri (2056) 2-5990 

~ERi FABRiKALAR UMU~ MODORLO~O 1 -~SA TIN ALMA KOMISYONO iLANLARI 

150 TON LİNlT KÖMÜRU 
Tahmin edilen bedeli (1850) lira olan yukarda mikdan ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ~o
misyonunca 18.12.1936 tarihinde cuma günü saat 14 de puarllk ıle 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta• 
liblerin muvakkat teminat olan (138) lira (U) kuruı Ye 2490 mama· 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ruezktır gün ve saatte 
komiayona müracaatlan (2082) 2-5997 

D. D. Yollan Ve Limanlan nmu m müdürlüğü S. , 
A. Komisyona lianlan ı 

t LAN 
Muhammen bedeli (1400) Jira olan (100) ton ·sönmemiş kireı 

(31.12.1936 perşembe} günü saat (10) da açık eksiltme ile Ankarada 
2. ci işletme binasında satm alrnacaktır. Bu '§e girmek istiyenleria 
(105) lira muvakkat teminat ite kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
verecekleri kireç nümunelerini hamilen mezkur saatte hazır bulun
maları llaımdır. Şartnameler komisyonumuzda isteklilere p::ırasur 

olarak ıösterilmcktedir. (2088) .t 2~ 
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radyolarını arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

=111111111111' 11111111111111111111111111111n1111m11111111111m1111111111111111111111111111111= Ziraat Vekaleti Satın Alına 
l{oınisyonundan: § SÜMER BANK = - -- -- -- -- -

~ Umumi l\ılüdürlüğünden: ~ - -
1. - Kapalı zarf usuliyle Silezya arsenik mürekkebatından 50 ton 

arsenikiyeti rassas silezya (arseniate de plomb = Bleiarsenat si· 
lezya) ve fare öldürülmesinde ku!lammak üzere 100.000 hora fişeğiy
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. ~ Sanat Mektebi Mezunu Aranıyor : ::: 

~ Nazilli basma fahrikası montajında çalışmak ve ehliyeti = 
§ görülenle rbilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere, tesviye- -
5 ci, elektrikçi, dem;rci, su ve buhar boruları tesisatcısı, elek· = 
5 trik kaynakçısı, 75 sanat mektebi mezunu alınacaktır. = 
5 Taliplerin 25.12.1936 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank = 
§ Umumi Müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilan 
5 olunur: =: 
5 ! - Mektep mezuniyet vesikası; := 
§ 2 - Bonservis; -
5 3 - 3 adet vesika fotografı; -
5 4 - Nüfus kağıdı. _ 
§ 5 - Hüsnühal vesikası; · = 
5 6 - Sıhat kağıdı; 2-5983 = 
5Hdll lll il l il lll lll il l il ili l il llllJ 111111111111rn1111111111111111111111111 111~1111111111111111 = 
I
~ SAKARYA ECZANESİ ~]~ 

Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlar da itidal Tel: 2018 ~: 
~~ Ankara Müdafaai Hukuk Caddesi ~~ .... ~~~ 

Adliye Velcaletinden : 
Vekaletimiz zat işleri umum müdürlüğünde 40 lira ücretli üç 

katiblikle 60 lira ücretli bir daktiloluk münhaldir . .Memurin kanu
nunun ta}·in ettiği şartları haiz bulunan isteklilerin vesi:Calariyle 
birlikte 14-12-936 pazartesi günü saat ikide yapılacak olan müsaba-
ka imtihanına iştirak için müracatları. (2009) 2-5886 

P. T. T" Levazını 
l\iüdürlüğündf'n: 

Ankara - Y enişehirde inşa edilecek 
P. T. T. binasının kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 
A • Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da Yenişehir'de Devlet 

mahallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak posta tel
graf ve telefon binası inşaatı. 

t nşaatın keşif ibedeli (78666) lira (36) kuruştur. 

B - Bu işe müteallik umumi fenni şartname, inşaat fenni şart· 
name 15.hikası, keşif hülasa defteri, kalorifer sıhl tesisatına ait 
fenni şartname, elektrik tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı lahi
kası. yedi adet plan eksiltme şartnamesi, mukavele· projesi ve Ba
yındırlık İşleri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle Ankara'da 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da P. T. T. Leva
zım ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

C -1:!.:ksiltme 7.1.937 tarihinde perşembe günü saat (15) de P. T. 
T. umum1 müdürlüğü binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yap1lacaktır 
E - Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin beş bin yüz seksen dört 

lira muvakkat teminat vermesi, 
F • isteklilerin aş~ğıdaki şartları haiz olduğum· isbat etmesi 

ılazımdır. 
l - 2490 No.lu kanunda yazılı vesaiki göstermesi, 
2 - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası gös

termesi ve yaptığı en btiyük işin bedeli 50.000 liradan a~ağı olmama
sı 15zımdır. İhale gür.ünden laakal 8 gün evvel nı:fıa vekaletinden 
talebte bulunmamı§ olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmayacağının 
ve benaberin eksiltmeye istirak edemiyeceklerinin nazarı dikkate a-
lınması icabeder. J 

3. - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olması 
veyahud diplomat• bir mühendis veya mimarın bu inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte eylediğini ve mukaveleye bu şartla imza 
koyacağını havi bir taahhiıdnamesini ihraz eylemesi lazımdır. 

G • Teklif mektubları yukarda (C) fıkrasında yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü binası i
çindeki arttırma, eksiltrr:e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mekbutlann nihayet yukarda (C) 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmıs olması lazımdır. Postada vaki olac:ık gecikme-
ler kabul edilmez. (2058) 2-5991 

Nafia Vekaleti 
Van su işleri etüd heyeti şefliğinden: 
Şamram kanalı inşaatına talih çıkmadığından 11.12.936 tarihinden 

itibaren on gün müddetle ve ayni şeraitte temdid edilmiştir. (2083) 
2-5998 

-= -------------------= 

i -----------

Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük İkramiyesi 

500,000 liradır 
Ayrıca: 200,000, 150.000, 100.000, 70.000, 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 

ikrami}·clerle ( 4 00.000 ve 100.000) liralık 

• 
iki adet mükafat vardır. 

3 Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. -

1 Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. 1 
~~:uı~ıiılı~ıınıuü~uil11~1ını1ıüım~iılluu~ii1Wı~ıiı~i"i._. 

2. - Arseniki yeti rassasın muhammen bedeli 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
niki yeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 liı adır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de Vekalet binasınrla yapılacaktır. 
4. - Muhammen betlelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin iha -

leleri de ayrı ayrı vapılacağından taliplerin teklif mektuplarını ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. -- Şartnameler Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma komisyo
nundan, İstanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik· 
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 
yona vermeleri. (1937) 2-5773 

• • 
Izmır Beledi vesinden: 

"' 
1 - İzmiı ve civarında belediye eliyle işletilecek otobüsler için 

ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 • 24 kişilik ve 
şehir yoll:.ı.rında çalışan tiplerden olmak üzere 6 adet komple otobüs 
kapalı zarfla münakasaya konmu:ltur. 

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 180 kuruş bedel mukabilinde İz· 
mir belediyesi makine ·:e dektrik mühl!ndisli'ğinden tedarik edilir. 
Taşradan istivenler şartname v.! postJ ücretini peşin göndermeli -
dirler. 

4 - İhale 15 kanunu s.:1ni . 937 cuma günü saat !6 da eşhir mec· 
ti.sinin tasdiki şartın'l bağlı olarak İzmir Bc:ıedivesi daimi encüme
nınce yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temin:ıt ikı bin yedi yüz liradır. 
6 - Nakden verilecek trminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 

gün evvel Belediveden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına ya
tırılacaktır 

7 - Teklif vapacak tirm<>nın otobüsler hakkındaki bilumum ka
taloğ ve teknik resimler!e brofür plan ve izahnamelerini ve yedek 
parca kataloğunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - İştirak için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil
miş teklif mektuplarını :hale tarihi olan 15 - kanunusani • 937 cu -
ma günü azami saat on beşe kadar İzmir Belediye Reisliğine ver-
melidir. (1345) 2-5777 

l(iralıl~ daire 
Yenişehirin en mutena mev

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

Telefon: 3221 
2-5970 

ZAYİ 

172 numaralı otobüs pasomu 
kaybettim. Yenisini çıkartaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Türk Maarif cemiyeti 
ilk mekteb tlaebesinden 

Nihal İpek 
2-6004 

Muhasip Aranıyor 
Müessesemizin daimi surette 

hesaplarını tutmak üzere bir 
muhasibe ihtiyaç vardır. Yazı 
ile P. K. 68 e müracaat. 2-5940 

ALİ OIKBAŞ 

Fidan lıahçesi 
İstanbul, Ortaköy, Derebo -

'NASln ilACl 
KANZUK 

En eskı nasırları bile pek Kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün. 
den çıkarır. 

Umumi deposu: fngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 

yu No. 175 her nevi fidan, bil- 1 
hassa aşılı Avrupa gülleri. Fi- - Ba ık Yağı -
yatı 50 kuruştan başlar. Posta ile 
sipariş kabul olunur. 2-5938 Tazt~ Kıl. 85 K. Taze 

~~,.İL~~~şA~;L~~İ~~~-~ı; SAKA:~ ;en~~~ANESİ 
Beher Beher ~~ Ankara Müdafaai Hukuk 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimı~: ______ ca_d_d_e_s_i -----

2 300 3 200 ~~ 
4 150 5 100 ~il 
6 80 7 40 ~~ 
l! 30 kuruştur. ~ 
1 - Hayır işlerine ve yeni ~~ 

çıkan kitaplara aid ilanlardın l 
o/o 15 tenziUit yapılır. ~ 

2 - Zayi ilan bedelleri ~~ 
maktu yüz otuz kuruştur. ~~ 

3 - Teorik, teşekkür, ev- ~~ 
~enme, vefat ve katı alaka ~~ 
ilanlarından maktuan beş lira ~ 
alınır. ~~ 

~ 

Daktilo Alınacak 
Ankarada büyük bir türk mü

essesesi için gayet iyi türkçe bi
lir ve makinada seri yazar bir 
daktiloya ihtiyaç vardır. Talip
lerin tercümei hal, mckteb şeha
detnamesi, varsa hizmet vesika 
suretleri ,-e bir fotografla bera
ber tahriren 125 numaralı posta 
kutusuna müracaatları. 

Stenolar tercih edilecektir. 
2-.5974 

12. 18 birinci kanun Ulusal Tasarruf haftasıdır. 

Kumbaralar 19 Birinci kanun cumartesi giiniine 

kadar bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biri-

ken para tasarrufa olan bağlılığı göstercc(:ğinden 

1 
bu hafta içinde mümkün olduğu kadar ı>ara lıirik· ı 
ıirnwk Jwr tiirk iı•in Ulusal bir borçtur. 

Ank:ara 1 Valiliğinden: 
Keşif bedeli 27150 lira tutan Çubuk baraj yolunun mebdeinden 

6 met kilometreye kadar kısım banketlerinin parke taşlariyle kaplan
ması işi 4-1-93 7 pazartesi günü saat 15 de Ankara nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u-• 
sulile eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminatı 2036 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme şartnıme ve teferrüatı Ankara nafıa müdürlüğünden 125 

kuruş mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerir: teklif mektubları ve ticaret odası vesikası ve muvak. 

kat teminatları ve nafıa vekaletinden alınmış müteahhiulik vesikasile 
birlikte 4-1-937 pazartesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine müracaatları lazımdır. (2055) 2-5989 

Bugiin 

DANSLI ÇAY 

MEŞHUR DANSÖZ 

4 ZANOFSl{i 
VE 

LİLİ_A.N ın GUY • 

İştiraklerile 

2-~~85 

ABONE ŞARTLARI :~ 
Müddet D ahilde Hariçte ~~ 

~ ~ 
~ Seneliği 17 Liu 30 Lira ~ 

~ 6 Aylığı 9 .. 16 " 1 Yeııi SİNEMALAR Halk ~~ 3 Aylığı 5 " 9 ., .~ 
~~ Posta Ucteti gönderilmiyen .J 
~ melctublara cevab verilmez. ~ 
~ ,.. :'.Y. ~-.~~~ ..... ~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 

MA Vi VALSLER 
Baş Rollerde: 

Steffi Duna - Charles Collins 

Eğlenceli mezuu, Orijinal dnsları, 

renkli sahnelerile müstesna bir eser 
İlaveten: EKLER DÜNYA HABER· 
LERİ. . 

BUGÜN BU GECE 

MİŞEL STROGOF 

Oynıyanlar 

ADOLPHE WOLHBRUCK - CHAR· 
LESVANEL.ARMANDBERNARD 

YVETTE LEBON 

Mevsimin en büyük eserlerinden · 


