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Başbetke 

BAŞBAKANIN NUTKU 
Falih Rıfkı AT AY 

Sancak hakkındaki türk -fran
sız anlaşmazlığı konseyde goru
!Ülmek üzere iken, sayın Ba~ba
kanımızın arttırım ve yerli malı 
haftasını açmak fırsatından isti
fade ederek, nutkunda bu mesele
ye ayırmış olduğu kısım, hiç şüp
hesiz, bütün alakalı olanlar tara
fından ehemiyoetle mütalea edil
ıniştir. Bu fıkralar, bir vuzuh şah
eseridir ve davamız etrafındaki, 
he; türlü parçalama ve iğlak ha
reketlerine karşı, soğuk kanh ol
duğu kadar, kati bir önleme hük
llliindedir. 

Bu nutkun nasıl bir telkin ha va
sı İçinde söylenmiş olduğunu tes
bit edelim: Fransa'nın insani reh
berliği ile Suriye'de müstakil bir 
arab devleti doğuyor. Bu devlet, 
tam kurtuluş hazırlı~mda iken, 
1'ürkiye'nin, adeta, onun birliği
ne ve bütünlüğüne kasdetmek te
~ebbüsünde bu~unduğunu görüyo
ruz. Demek ki ortaya bir türk • 
arab ,Iüşma::ılığı amili çıkıyor. Da
hası var: sancaklılar Suriye'ye 
bağlıdırlar. Sükun içinde mebus
larını seçerken, türk gazeteleri ve 
tahrikçileri, bunlar arasına ihtilaf 
S()kmağa çalışıyor. Manda devle
tinin inzibat kuvvetleri olmasa, 
belki Sancak unsurlarını biribirle
tine boğazlatacaklar! 

Hakikat bu mudur, diye sormı
Yacağız. Tam yerinde olan sual 
başkadır: hakikat lam bunun ak
ai değil midir? 

.ismet lnönü'nün nutkunun arab 
dostlarımız tarafından dikkatle 
okunmasını isteriz. Kemalist Tür
kiyenin arab kom~uları haklonda
ki fikir ve hisleri, bu nutuktaki 
deliller, yeniden, harfi harfine 
tekrar edilmedikçe tam ifade edil
nıiş olmaz. Başbakan bir daha 
tasrih etmiştir ki Sancak meselesi, 
asla, bir Suriye - Türkiye mesele
si değildir: Sancak meselesi, doğ
rudan doğruya, bir türk bölgesı
nin taliine talluk eden ve karşılrk
lı bir ahdin hükümleri üzerinde, 
:Ve sadece, Türkiye ile Fransa ara-
8Inda bir anlaşmazlık meselesidir. 
Bu meselenin halli, o kadar itina 
ile ehemiyet verdiğimiz fransız -
türk dostluğunu takviye edecek, 
:Ve esasen aralarında hiç bir tür1ü 
tezad olmıyan Suriye - Türkiye 
tiostluğunu bulandırabilir hiç bir 
:Vesile ve fırsat mevzuu kalmama
ıım temin edecektir. 

Bugüne kadar Sancak münaka
tasına aid basit havadisleri bile 
nakletmiyen fransız neşriyat ale
mi, son günlerde, birdenbire, 
ajansları, gazeteleri ve radyosu 
ile, meseleyi kendi hakikatinden 
._.zaklaşhnnak, ve ona şekil ve 
mahiyet değiştirtmek maksadı gü
'derek, adeta seferber olmuştur. 
Konseyde murahhaslarımızla ko
nuşmağa gelen fransıı. başdelege-
11inin evelki akşam radyoda ver
'lniş olduğu garib beyanatı, eğer 
bu beyanat telgraflarla tekrar e
'dilmiş olsaydı, doktor Tevfik 
Rüştü Aras'ın Türkiye' den ayrı
ln:.ken söyledikleri ile karŞdaştır
bıak isterdik. Kasdi telkinler öy
le. garib bir hal almıştır ki- İsmet 
lnönü'nün cumartesi nutkunu, 
kendine has mantık, vuzuh 'Ve 
tahlil kuvvetlerini kullanarak söy
lemesine gerçekten iüzum vardı. 
Baştanhaşa herkesin havadisine 
açmakta olduğumuz gazetelerimi-
2İn asil bitaraflığma, bu nutkun 
framnz gazeteleri tarafından ka
bul edilmek nezaketi ile mukabe
le olunmasını ne kadar arzu eder
dik. 

(Sonu 5. iııci sayfada) 

_ ....;ı 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Yedinci yerli malı ve arttırım haftası 

Dün Ulus meydanında büyük 
bir toplantı ya.pıldı 

Yedinci yerlimalı ve arttırma hafta
sının ikinci günü her yıl olduğu gibi, 
her yıl olduğundan daha coşkun bir 
toplantı, Samanpazarından gelen alaya 
katışan kalabalıkla Ulus meydanını dol· 
duran geniş bir halk kitlesi huzuriyle 
yapıldı. !sı:ikHil marşı hürmet ve heye
canla dinlen :iikten sonra, balkevı adına 
söz alan Bav Bahadir Dülgen, haftaya 
mevzuunu veren davayı belirtmeden 
önce türk mılletinin tarih içindeki bü
yüklüğünü, e~sizliğini, mücadele kabi
liyetini ve zafer iktidarını göz önüne 
koydu ve de•Ji ki: 

cada bulunduğumuz dışlı adam, bana 
hırsızlık mı teklif edirorsunuz? Diye 
bizi paylannyor? Miskin, mürai idarei 
maslahatlarını bırakmak zamanı geldi, 
geçiyor. Bazı ihtiyaçlarımızı tedarik 
için dahilde harcıyabileceğimiz para
mızı kaptırmanın çocuğumuzu başka 

orduya asker vermekten farksız oldu
ğunu bilelim! Türklüğümüz, sade pa
saportumuzdan ve nüfus tezkeremiz. 
den değil, yiyeceğimizden ve giyeceği
mizden de belli olsun. Bu aziz hafta
nın havası içinde ve bu haftayı hazırlı
yan kurumun devamlı telkinleriyle şu
urumuzdaki bir ecnebi mata', bir diken 

(Sonu S. inci sayfada) 
~........, • 8JOıOıOIO:a..? o RCltl1illrıd't 

Dün akşam, Ankara radyo. 
sunda, arttırım ve yerli malı 
haf tası miinasebetile sıyasal bil
giler okulu müdürü B. Mehmed 
Emin tarafından verilen konfe
ransı, ikinci sayfamızda okııyu-
nuz. 

HATAY HABERLERİ 
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·-----------··----··-··-··-··· ... ·-···--··-
Son ha.berlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Adanadaki su baskını 
Sıhiye müsteşariyle vali ve belediye • • re ısı 

sel sahasında tetldklerde bulundular 
Bir adamcağız bütiin aile.sini ölü ve yıkılan evinin ocağı 
içinde yedi gündenberi barınan dört yaşındaki çucuğunıı 
da hayatta buldu. 

Su altrndaki Adana so kaklarrndan bir görünD§ 

Adatta, 13 (A.A.) - Sıhiye müsteşa

aı Hüsamettin, vali, belediye reisi ve 
mebuslarınuz ve gazetecilerden mürek· 
kep bir heyet dün atlarla şehir civarın· 

da suların kapladığı ve tahrib yaptığı 
yerleri gezdi. Gezinti üç buçuk saat de

vam etti. Görülen feci sahnelerden, se
lin yaptığı büyük tahribler analşılryor
du. Şimdiye kadar selden yıkılan ve be
lediye tarafından şehirde yıktırılan ev· 
lerin sayısı iki bini geçti. 

"- Hayat hangi mevzuu önümüze 
atarsa atsın, mukadderi değiştiremiye~ 
cektir. Düşmarı şu veya bu olabilir; :sa
resizlik son haddine varabilir . Her çe· 
kişmede türk miJletinin nasibi tektir: 
zafer. Bu sefer düşmanımız gizlidir, 
sinsidir. Bı?imle erkekçe döğü~iye
cektir. Bi.:: · arkadan vurmıya, k'.:.Jeyi 
içinden za1ı\etmiye çalışacaktır. Koku 
olacaktır, renk olacaktır, bizi teshire 
uğraşacaktır; aldanmıyalrm arkadaşlar 1 
Biz ilerisi içirı, yeni Türkiyeyi dünya
nın en ileri mt>mleketi yapmak için ya
şamak istiyoruz. Omuzlarına bu 1tadar 
büyük bir vazife yükünü almış olan bu 
günkü türk neslı düşmanına kanmıya
caktır, yenilmiyecektir. Vt her zamm
ki gibi bu miıcadeleden de alnmm a
kiyle çıkmasını hilecektir." 

Antakyada türklere karşı taz}7ik 
Bütün yurd köşesindl.n, belediyeler· 

den Adana seylabzedelerine yardımlar 
devam ediyor. Ölü sayısı şehirde elli
ye çıktı. Bu mikdar bugüne kadar ceset
leri ele geçebilenlerdir. Yıkıntılar al· 
tında ve su içinde daha birçok ölü ol
duğu muhakkaktır. Gün geçtikçe sel fe
laketinin çok acıklı sahnele::i, elemli ve 
iç sızlatan birer sürpriz ha1inde karşı· 
mıza çıkmaktadır. 

Ulusal eıconomi ve arttırma kurumu 
adına söz alan Behçet Kemal Çağlar, 
yerlimah kullanmanın lüzum ve zaru
retini tok ve sarih cümlelerle anlatma
sını bilmiş; milli servete biriktirme ve 
yerlimah kullanmadaki bütün mükem
mel şartlarını anlattıktan sonra; şöyle 
haykırmıştır: 1 

"- Fakat arkadaşlar, niçin hala ec
nebi malr kullanırken yüzümüz kızar
mıyor, elimiz titremiyor? Nasıl hala 
feıah ferah, g'iile güle bu işe teşebbüs 
edebiliyoruz; Niçin bir ayıp ki bunu 
saklamadan uzağız? Niçin hala her'han
gi bir tanıdığımız Avrupaya giderken 
ona bir şapka, bir kumaş ısmarlamak

tan vazgeçemiyoruz? Ve niçin bu ri-

bitmiş 
lstanbul gazetelerine gelen ve 

oradaki arkadaşımız. tarafından 
telefonla bildirilen §U haberler, 
Sancak için yapılan tahriklerin 
mahiyetini gösteriyor. 

Ankara, 13 (A.A.) -
Memleket gazeteleri Sancak hak

kında yeniden mühim haberler neşret
mektedirler. Bu haberlerden birisir.de 
mebus seçiminde hasıl olan ihtilaf yü
zünden kürtlerle vatanilerin arası açıl· 
mış ve kürt dağında arablarla kıürtler 

arasında bir takım hadiseler cereyan 
etmiştir. 

Antakya'da birincikanunun birinden 

Sonbahar At yarışları 
• 

Onhirinci hafta da güzel geçti 
Sonbahar at yarışlarının on birinci-

. si dün yapıldı. Havanın soğu.k olması· 
na rağmen gene epice kalabalık vardı. 
Müşterek ve çif~e bahisler üzerinde a
laka fazla idi. Koşular muntazam oldu 
ve heyecanla takib edildi. 

Birinci koşu: 
Üç yaşındaki yerli yarım kan İngi

liz erkek ve dişi taylara mahsustu. İk
ramiyesi 300 lira idi. Birinciye 225, i
knciye 55, üçiincüye 20 lira verild. 

1000 metrelik bu koşuya Mareşal 

Fevzi Çakmak'ın Bayburdu (binici: Fi· 
lips, kilo: 58), B. Atanın Montaniko'su 
(B. Yakub, K. 58), B. Beh~eıt'in Bor• 
light'i (B. Sandor, K. 56.5), B. Said 
Halim.in Teho'su (B. Horvat, K. 56.5), 
B. Yusufun Andranbudin'i (B. Gula, 
K. 56.5), B. Salih Temelin Gülzar'ı (B. 
Davud, K. 56.5), gene B. S. Temel'in 
Mahmuresi (B. Bayram, K. 56.5), B. 
Kazımın Kontes'i (B. İhsan, K. 56.5) 

girdiler. 
(Sonu S. inci sayfada) 

Dünkü at yarışlarında, varış noktasına yaklaşan iki at 

değildir 
itibaren tatbikine başlanan örfi idare 
bütün şiddetiyle devam etmektedir. 
Yalnız Sancaktaki unsurların arasını 

açmak, tefrika sokmak için şehrin ale
vi mahalleleri kısmen serbest hayata 
kavuşturulmuştur. Fakat aleviler de 
türklere gösterilen zulümlerden çok 
müteessirdirler. Türk mahallelerinde 
üzerinde en ufak çakı bile bulunan 
kimseler derhal yakalanarak: kışlalara 

sevkedilrnekte ve bu halka kışlalarda 

dayak atıloaktadır. Bundan başka tev
kif edilenler soğuk ve yağmurlu hava
da çırçıplak sokaklarda dolaştırılmak:
tadır. (Sonu Z. inci sayfada) 

Dün de yeni bir facia, fe]aket bilan· 
çosunu biraz daha kabarttı. Şehirde sel
lerin yıktığı bir evde yeniden beş ölii 
çıkmıştır. Su gediği mahallesinden Ma· 
raş mebusu Kemal Kusunun odacısı Ah· 
med, sel bastığı zaman köyde bulundu
ğundan ancak dün gelebilmiştir. Kar
şısında evini harab bir halde bulan Ah· 
med, hemen yıkıntıların içine dalmış ve 
ailesinin sular içinde ve yılantılar al-

(Sonu 2. inci sayfada) 

Dünkü futbol maçı 
Ankara Gücü: 1 Çeki Karlin : 1 

Ankara Gücü mubacimleri biraz daha dikkatli davranabilselerdi 
takımlan dünkü maçı galip olarak bitirebilirdi 

Çeki Karlin dün ikinci maçını Anlca- dar beklediler ve sahadan kazanamadı-
ra gücü ile yaptı ve bu maruf çek takı- ğrmız için üzüler~k ayrıldılar. 
mı çok çalışma.sına rağmen şampiyonu- Maçın ha.kemi beşiktaşlı Nuri idi. O-
muzu yenemedi. Daha doğrusu Ankara yunu, her zaman olduğu gibi, güzel idare 
gücü kendilerine bu fırsatı vermedi. !ki etti. Çekler dünkü takımlariyle sahaya 
talam birer sayı ile barebere kaldılar. çıktılar. Yalnız birinci golümüz olunca 

Ankara gücü sahası birinci güne nis- sağ baflarıru değiştirdiler. Ankara gücil 
betle daha kaJabalıktr. Hava soğuktu. Fa. şöyle bir takxm çıkarmıştı: 
kat seyirciler Ankara gücünün güzel o- Natık • Saffet, Ali Rıza • Musa, Se-
yununun heyecaniyle maçın sonuna ka. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Dünkü futbol maçına bayrağ rmızla çıkan Çeki Karlin takımı 



SAYFA 2 

Arttırım ve yerli malı haftası dolayısiyle 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörü B. Eminin 
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R.adyodaki konuşması HAT!!,,~~!~.~ERi 1 
Antakya türklerinden sokağa çık· 

mak mecl>uriyetinde olanların sokak 
başlarında sık sık Üzerleri aranmakta
dır. Sokaklarda yapılan bu tazyik ka
fi gelmiyormuş gibi türk mahallelerın
de evleri aramak behanesiyle soygun
culuk yapılmaktadır. Şapka giyen türk
lere karşı mücadele açanlar Haleb'de 
mandater devlet memurları tarafından 
himaye görüyorlar. Antakya'da şnpka 

giyenler Halebe geldikleri zaman işle
rini takib edebilmek · için şapkalar mı 

çıkarmaya mecbur tutuluyorlar. 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
konferansı dünkü 

Yedinci aı·ttırma ve yerli malı haltcuı dolayısiyle Ulu.al Ekono
mi ve Arttırma Kurumu tarafından tertib edilen ıen konferanılardan 
i.kinciıi; Sıyasal Bilgiler Okulu Direktörü B. Emin tarafından dün 
Ankara radyomncla verilmi§tir. 

T cuarrul ananesinin bir mület hayatındaki yerini çok güzel izah 
eden bu konuşmayı gazetemize alıyoruz: 

''-Tasarruf ve yerli malı haftası milli 
bir anane, milli bir müessese olmak yo- ı 
luna girdi. Bu milli anane bizi iki nok
tadan düşündürmelidir: 

yahud türkten başka milletlerin eline 
geçtiğine göre milli sermaye için tasar
ruf etmeğe imkan yoktu. Endüstri ku
rulamazdı ki giydiğin şeylerin yerlilerini 
kullan denebilsin; milli sermayenin bi
rikmiş olmaması ziraat için büyük ted
birler almağa manidi. Bu şartlar altın<la 
köylünün elde ettiği buğday şehirlerde 
ekseriya yabancr memleketlerden gelen 
buğdaya rekabet edemiyordu. Böyle bir 
muhitte halka ''memleketinden çıkanı 
ye, tavsiyesi bile yer tutabilir miydi? 

1 - Bu yeni anane nasıl bir ilerle
menin alametidir? 

2 - Bu milli ananenin çok değerli 
gördüğümüz hizmeti, fonksiyonu nedir? 
Tasarruf ve yerli mallar haftasına bli
tün yürekle iştirak ederek bu hayırlı a
naneden şahsan ne derece istifade ediyo
ruz? 

İşte ben bu noktalar hakkında sizler
le konuşmak istiyorum. 

Bir ilerleme eseri •• 
Her yıl tasarruf ve yerli malı hafta· 

5.ının yapılması, bütün yurddaşıarm yu
ı-ektcn buna iştirak etmesi, ekonomik an
\ayışta bir ilerlemenin eseridir. Böyle 
b:C hafta ananesini kurmağa cumuriyet
a:n önce ne kadar çalı~ılmış olsaydı bir 
aetice elde edilemez ve bugünkü gibi 
ıcilli anane haline konamazdı. 

Tasarruf etme ve yerli malı kullan

ma tabirleri belki eskidir, fakt bu keli. 
ınclerden anladığımız mana yenidir. Bu
gun 'bizim anladığımız manada tasarruf 
etme, bugün istediğimiz şekilde yerli ma
h kuJlanma arz usu memleketimizde mil

U ekonomi fikri doğduktan sonra husu
k gelebilirdi. Lozan'dan önce milli eko
nomi düşüncesine ne maddeten imkan 
vardı, ne de ·imparatorluk zamanındaki 
zihniyet buna müsaitti. Milli ekonomi 
biç bir kayıd gözetmeksizin yalnız mil
letçe iktisadi sahada ilerleme imkanları
nı arama ve düşünmeyi icab eder. Bunun 
için iki şart lazımdır: birinci şart şudur: 
Memleketin ekonomik hayatına yalnız 
millet sahib olmalı ve milli hükümet bu 
hususta faydalı gördüğü tedbiri alabil
melidir. İkinci şart halle iktisadi işlerin
de iktisada yabancı kanaat ve itika:llar
dan sıyrılmış bulunmalıdır. 

Cumuriyetten önce bu iki §art da 
yoktu. Memleket iktisadına biz hakim 
değildik, halkın refahı için tedbir alına
mazdı; her yıl yabancı memleketlere ve 
y~bancı keselere servetin gitmemesi i
çın düşünülecek tcdbirierin hiç biri ya
pılamazdı. 

Onun için imparatorluk iktısadi hayatz 
~ idi; Her yıl aleyhimizde olan hesab 
muvazenesi yüzünden mernlekettc-n çı-

kıp giden servete lakaytca bakmak, bu
nun neticesi devlet büdcesinde kapatıl
ması kabil omayan açık ba} gösterince 
bizden çıkan serveti ağır şartlarla istik
raz yapmak suretiyle geri getinneğe ça
lışmak; "Osmanlı imparatorluğu istik
razsız yaşayamaz,, düstru bundan ileri 
geliyordu. 

l'cmlış teltı/;ldler içinde 
.. Bir memleket istikrazsız yaşayamaz 

dusturu başka şey, memleket menabiini 
işlebnek için yabancı sermayenin milli 

sermaye !le iştirak etmesi başka şeydir. 
Os:na.nlı ımparatorluğu yaşamak için pa
ra ıs~krazına mecburdu. Bu muhit için
de hır takıoı münevverlerin kafasına i
tikad halinde sanayii ileri müstemlekeci 

milletlerin kendileri için yapılmış dokt_ 
rinleri ve iktisadi fikirleri de yerleşti. 
Memleketin iktısadi inkişafları tarihini 

Bugün "tasarruf et ve yerli malı kul
lan" diyebilmemiz hatta bu milli vazi
feyi kuvvetlendirmek için böyle bir haf
ta ananesi kurmamız iktısadi sahada i
lerlediğimizi, zihniyet itibariyle değişti
ğimizi bşlıbaşrna gösterir bir alamettir. 

Bu haf tanın değeri •• 
Her milli ananenin, her milli mliesse

senin bir fonksiyonu, bir hizmeti vardır. 
O anane bu hizmet, bu fonksiyon itiba
riyle kıymetlidir. Tasarruf ve yerli malı 
haftası bizi milli ekonomi alanında dü
şündürmek ve vazifelerimizi hatırlat

mak işini görüyor. Her sosyal vazifenin 
yap1lması şahsan bizi kuvvetlendirir, bi 
ze §eref verir. Tasarruf ve yerli mallar 
haft~sının davet ettiği vazife ise doğru
dan doğruya kentlımizin ve çocuklarınu
zm refahı içindir. 

Bu hafta bizi geçen yıllarda işlerimizde, 

kazancımızda ettiğ~ tasarruf üzerinde 
düşündürmeğe ve gelecek yıllarda bu 
tasarrufu arttırmağa davet ediyor. İşle
rimizin verimini artırmk, kazancımızdan 
tasarruf yapmak doğrudan doğruy istik
balimizi emniyet altına koymak demek
tir. Fakat istikbalımizi emniyet altına 
korken milli sermayeyi artırmak sure
tiyle milli hayatımızın ilerlemesine de 
yardım etmi§ oluyoruz. Yerli malı kul
lyarurken Türkiyede iş aahasıru geni}
lettiriyor ve çocuklarımızın verimli iş 
bulmasına hizmet ediyoruz. Milli vazi
fenin §ahsi mcnfaatlerimizle bir arada 
bulunduğunu tasarruf haftasının telkin 
ettiği düşünce pek açık~ bize gösterir. 

Jl illet{'e öviinmeye ol.an hakkımız 
Tasarru! ve yerli malı haftası müna

sebeti ylc gelecek yılda daha fazla tasar
ruf ederek milli sermayeyi artırmak az
mini beslerken memleketin inkilabtan 
önceki haliyle sanayi istatistiklerini ve 
tasarruflarımızı işleten milli banka1ann 
blançolanru ve bizim tasarruflarımızla 
yapılan demiryollarındaki terakkiyi mu
kayese etmeği ve hatırlamayı unutmama
lıyız. O zaman milletçe övürur.eğe ne 
kadar hakkımız olduğunu daha kuvvetle 
duyanz. 

Bütün bu eserler, Atatürk inkilabı
run feyzidir. Cumuriyet hükümetinin 
milli ekonomi anlayışının mahsulüdür. 
Paralanmızı milli bankaya koyarken 
yerli mallan kullanırken büyük Dahini~ 
yarattığı inkilaba ve cumuriyet hiiküme
tinin milli ekonomi anlayrşına neler borç
lu olduğurr.uzu düşünmek ne mukaddes 
bir vatan vazifesidir.,, 

Adana aki 

"'** 
Haleb, 13 (Husu:.i) - İskenderun, 

Antakya ve havalisinı.n Suriye'nin bir 
parçası olduğunu Milletler Cemiyetine 
arzetmek üzere bir telgraf hazırlandığı 
ve Sancagı asla temsile salahiyettar ol
mıyan bazı kimseler tarafından imza
landığı malümdur. 

Bu telgrafın metni Haleb'de hazır
lanmıştır. Haleb'de hazırlandıktan son
ra Sancağın taşnak mebusu Moses Der
kalosyıın'a ve sonra da Antakya"dan ka· 
çan ve kendisini mebus sayan iki zata 
da imza ettirilmiştir. 

Telgraf ı;urcti H alcb'den vatanile
rin mümessillerinden Mihailyan ve Ca
biri zade Kemal'in oğlu vasıtasiyle 4 
birincikfuıunda Antakyaya gönderil
miştir. 

Antakyadaki örfi idare vaziyeti türk
ler aleyhinde her türlü tedbiri almak
tan çekinmediğinden telgrafı geti ren 
iki zat mahalli hüki.ımetin de yardımı 

ile ellerindeki kağıdı Antakya·da bulu
nan ruhani reislerden ve taşnak men
sublarmdan bazılarına imzalattırmışl ar

dır. İmzalanan telgraf metni fransızca 
olduğundan imza lıyanların hemen ek

.serisi mahiyetini tanımamakta idi. 
Hile ve tehdirl ile imzalanan bu tel

graf metni imzalıyanlardan ekserisi ve 
halk arasında teessür uyandırmıştır. 

Sancağı hile ve tehdid ile Suriyenin 
bir parçası addettirmek için vesika top
hyanlarm hareketleri wnumi bir nef
reti muci!J olmuştur. 

*** 
Haleb, 13 (Hususi) - Sancağın, Su

riyenin bir parçası olduğunu Milletler 
Cemiyetine bildirmek ve bu tezi Ce
nevrede müdafaa etmek üzere Haleb
den Abdurrahman Keyali ve Sadullah 
Calıiri, İskenclerun'dan maliye reisi 
Hüsnü Cebbare gönderilmiştir. 

Sancakla alakası bulunmayan bu a

c1arolann tezlerini nasıl müdafaa edecek
leri ve iddialarını nasıl isbat edebilecek
leri merak uyandırmıştır. 

Çünkü Sancağın Suriyenin bir par
çası olmadığı bir taraftan coğrafyanın, 
bir taraftan tarihin zaruretleri halinde 
tebarüz ettiği gibi diğer taraftan da 
Sancak halkının büyük barbten sonra 
gerek silahla, gerek sivil h ayatta istik
Hil yolunda gösterdikleri mücadeleleriy
le müsbet bir hal almıştır. Sancağın Su
riyenin bir parçası olduğunu ileri sür
mek suretiyle yapılan bu hareketlerin 
hedefi manda altında bulunan muhtelif 
milletlere mensub insanlar arasında ihti
laflar uyandırmak. yeni mücadeleler aç
maktır. Halbuki Sancağın istikliilini e
mel edinenler bu gibi hiylelere kapıl
mamakta, davalarına sadakati birlikte 
bulmaktadırlar. 

s baskını 
bilmeyene bir takım münevverler bu 
doktrinlere zaman ve mekan dürünmek-. . ~ 

sızın her yer için doğru birer düstur gi-

Sıhiye m ·· steşariy1e vali ve belediye 
sel sahasında tetkili: erde 

• • re ısı 
bi balanağa başladılar. Onlar ta l 7 inci 
asırda ingiliz merkantilistlerinin ve 19 
uncu asırda bazı alman iktisatçılarının 

(Sanayi ve ticarette diğer milletlerden i· 
teri olan bir memleket için doğru olan 
bir düstur, bu itibarla zayif olan bir mil
let için doğru olmaz) diye ortaya koy· 
duklarx hakikati blimiyorlardl. 

Böyle bir muhit içinde •• 

Böyle bir muhit içinde "tasarruf et. 
yerli malı kullan,, tavsiyesinin manasr ne 
olabilirdi? Her yıl memleket sermaye
sinden bir mikdan dışarıya çıktığına ve 

(B~ 1. irJ.ci sayfada) 
tında can vermiş olması ihtimali karşı
sında çılgın gibi etrafı araştırmaya baş
lamıştır. Maatteessüf çok geçmeden, 
Ahmedin içinde bir ihtimal halinde ya
şayan bu facia beş ölü ile birdenbire 
müthiş bir hakikat halini almştır. Ah· 
med suların içinden birer birer iki ço
cuğu Kemal ve İbrahimin, karısı Fatma, 
anası Meryem ve hemşiresi Fatmamn 
ölülerini çıkarmıştır. Bu sırada Ahmed 
bir mucize ile de karşılasrnıştır. En son 
çocuğu dört ya~rndaki Remzinin de ö-

bulundular 
lüsünü aramakta olan Ahmed bir müd
det sonra Remziyi ocağın içinde titrer 
ve bitkin bir halde sağ olarak bulmm;. 
tur. Sel Ahmedin evini ilk gece yıkmış
tır. Buna göre küçük Remzi yedi gün 
ve gece yıkıntılar altında. su içinde, aç 
susuz yaşamaktadır. Tali Ahmede bü_ 
tün ailesini kaybettirdikten sonra bu 
mucize ile biraz teselli vermek istemiş
tir. 

Bugün akşam üzeri aynca Asrm fab
rikası civarındaki sular arasında bir ce
set bulunduğu haber alınmıştu. 

Tabii hukuk nazariyesinin dev
let ~ekilleri üzerindeki te~irlcri 

Cumartesi günleri Ankara halkevin
de verilmekte olan hukuki konferan~ 
ların üçüncüsü yalnız bu hafta için 
dünkü pazar günü saat 15 de gene bir· 
çok dinleyicilerin huzurunda İs tan Jul 
fakültesi profesörlerinden B. Richarô 
Honig tarafından verilmiştir. Prolesc-. 
konferansı kendine mahsus temiz bir 
ifade ile türkçe olarak vermiştir. Böy
lece terciime1erin fasıla vermesinden 
kurtulan izah silsilesi profesörü dinli
yenlerde konferansın devamı müddetin
ce sürekli bir alaka yaratmıştır. 

Profesör; mevzuu kendi mesai sa
hası olan hukuk felsefesinden seçtiği
ni fakat herkesi alakadar edebilmesi i
çin bunun da umumi bir mesele olmasr
nı istediğini söyliyerek her gtin ameli 
tesirini hissettiğiniz devletin şekli üze 
rinde tabii hukuk nazariyesinin tesiri
ni izah edeceğim, demiştir. Profesör 
öylece felsefenin manevi bir kudret o-

larak beşeriyetin hayatı için ne kadar 
ehemiyetli olduğunu göstermek istedi· 
ğini de ilfive etmiştir. "Belki aynı za
manda ferdin ve birliğin mütekabil bağ
lılığını da tebarüz ettirmek arzusunda
yım. Diğer bir ifade ile, en mühim bir 
varlık olan devletin teı;ckkülü için in
san ak1ının doğrudan doğruya nüfuzu
nu göstereceğim . ., 

Sayın profesör bu nüfuzu, insanlık 
tarihinin büyük felsefe kademeledne 
göre vazıh bir tertib içinde izah etmiş
tir. 

"- İnsan aklına devlet şek1inin te
tabuku zarureti en eski zamandanberi 
hukuk ve devlet felsefesinin · en miihim 
ve en enteresan kısmı olm~ştur. Hu
kuk felsefesi tarihinde bilhassa tabii 
hukuk mektebi şu yukarda zikrettiğimiz 
mütabakatın yolunu bulabilmiştir. Cün
kü, bütün diğer hukuk mekteplerinden 
önce tabii hukuk devletin, mevcudiye
tinin, yani kuvvetli devletin siyasi lü
zumunun kabulü ile, asil bir fasanhk i
deali yaratabilir. 

Tabii hukukun prensiplerine göre 
devletin şekli ve gayesi umumi değeri 
olan hakikatlara uydurulmalıdır. Bu u
mumi değeri olan hakikatları evvela in
~anlığın tabiatinde aramalıyız. Çünkü, 
ıns:ınrn hakiki tabiatı' onun aklrdır. Bu 
aklı ile dünyanın bütün diğer.pahluk-

Diişii 1tiişler: 

tarından tefrik ediliyor. Bu sebeble, in
sanm tabiatinde meknuz olan hukuk o
nun aklına uygun bir hukuktur. Bina· 
enaleyh, tabii hukuk ile aklın hukuku 
biribirinin aynı demektir. Fakat, ma
kul olan ~y daha doğru olmahdır. Bu 
aebeble adalet akıl ile birlikte yani dev
letin herhangi bir kanun vazetmesinden 
evci mevcut olmalıdır . ., 

Profesör Honig bu düşüncelerin kök
lerini yunan felsefesinde aramış "So
fistler mektebi., nin bütün insanların 
tabiatinde bulunan adalet ve kanunlara 
riayet in:ınını genişçe izahtan sonra baş· 
ta Sokrat ofarak müteakib yunan filo
zoflarının mütalealarmı anlatmıs ve sö
zü Roma felsefesine nakletmiştir. 

Orta çağa aid bazı mülahazalardan 
sonra profesör Hobbs·un, Lok'un dev
let fikri üzerindeki düşünfü;lerini ga
yet geniş olarak izah etmiş l\fonteski
yu ile Ruso'nun ve Kant'ın düsünüşleri
ni izah etmiştir. Profesör, konferansın
da asla nakil ve izahla kalmıyarak dev
let fikrinin her devirde ve her şahısta 
uğradığı tefsirlerin mantıki ve tarihi 
sebeblerini de kendi zaviyesinden tetkiL 
ve salahiyetle i:ade etmi ş.tir. 

Türk teşkilatı esasiye kanununun 
68 inci maddesindeki ''Her ttirk hiir do
ğar, hür yaşar .. tabirinin felsefi değeri
ni izah eden profesör Çiçeron'un şu sö
züyle konferansına nihayet vermiştir: 

"- Bütün cemiyet şekilleri içinde 
her biriniz için devletten daha kıymet
li ve daha mukaddes olanı yoktur.,, 

Profesör Honig çok alkışlanmış ve 
hazır bulunan profesörler ve hukukçu
lar tarafından tebrik edilmiştir. 

Cn~bakammızın nutkuna dair 
Anadolu ajansınm bir taslıiJıi 

Ankara, 13 (A.A.) -

Başv~kil İsmet İnönü'nün dilnkü mil• 
him nutku, bültenimizin birinci sayfası
nın sonunda bir kelime hatası ile intişar 
etmiştir. Derin itizarlarla bunu tashih e
derken çok mühim olan aynı cümleyi 
tashihli olarak yeniden dercetmcyi bir 
vazife addediyoruz: 

" ... çok ehermniyet verdiğimiz ikinci 
mevzuu, yüksek furunlarla büyük çelik 
ve demir fabrikası kurulmasıdır. Bu
nun için muteber ingiliz firması ile 
yaptığımız mukaveleyi zikredeceğim._ • 

iHTiYACI 
İstanbul arkadaşları • 

mrzdan birinde memle •• 
ketimizde tasarruf pro
pa~andasını lüzumsuz 
addeden bir yazı oku • 
duk. İleri sürülen müt::ı.
Jaa şudur: Esasen istih
ıa~ı son derece kıt olan 
hır milletiz. Bu istihla • 
ki daha fazla kısmak de
~il, arttırmak imkanla • 
rmı aramalıyız. Şu hal
de halkı tasarruf yerine, 
daha fazla harcamaya da 
vet etmek icab etmez mi? 

tır. Memleketimizde, mil· 
li tasarruf yekunu, cu -
mllrıycttenberi seri bir 
yükselis içinde bulun• 
masına rağmen, henüz ik-, 
tısadi bünyemizin ser
maye ihtiyacını karşılı -
yabilecek bir seviyede 
olmaktan cok uzaktır. 

vasattan üstün, müref .. 
feh ailelerimiz arasında 
bile tasarruf !kirinin da· 
ha ne kadar az yerleşmiş 
oldu~unu pek ala biliriT., 

Ta&arruf, ferd için 
bir sigorta ise, memJe .. 
ketimizde, ayrıca bir de 
yurd borcu mahiyeti al
ciıgmı asla unutmamalı
yız. 

Meseleyi böyle bir 
cepheden mütalaa edin -
ce. ilk bakışta doğru gi
bi görünen bu iddianın 
sakatlığını anlamak için, 
bir başka hareket nokta
sı intihab etmeliyiz. 

Tasarruf, ferd ve ai
le saadeti bakımından lü
zumlu ve tavsiye edilir 
bir şey midir? Tasarruf 
• başka memleketler bizi 
alakadar etmez - Türki
ye'nin iktısadi bünyesi 
göz önünde tutulunca 
mim kalkınmamız için 
faydalı ve hatta zaruri 
bir ihtiyaç mrdır? 

Bu suallere alacağ-ı • 
mız evet cevabından son· 
ra meseleyi bir de şu şe
kilde ortaya koymalıyız: 
Tilrkiye'de fazla tasar. 
ruf yüzünden bir serma
ye enflasyonu var mıdır? 
Türkiye'de milli tasar • 
ruf yekunu milli g:elirle 
mütenasip bir seviyede
midir? 

Cevab, hayır olacak· 

Türkiye'nin hatta en 
zaruri maddeleri bile en 
az istihlak eden memle • 
ket olması, tasarruf fik -
rinin aramızda yayılma
sının lüzumsuzluğuna bi
zi ikna e<lemez. 

Çünkü, nüfusumuzun 
üçte ikisini teşkil eden 
köyiiiyü bir yana hıra • 
kırsak. normal bir isti!ı
Iak seviyesinde bulunan 
halkımızın, aynı seviye. 
deki yabancı nüfuslara 
nazaran daha az tasarruf 
etmekte oldu~unu itiraf 
etmemiz lanmdır. 

Bunun sebebini de, 
halkımızın zaruri ihti -
yaçlarını 1.atmine çalış
maktan tuarrufa vakit 
ve imkarı bulamamasm • 
dan ziyade, tasarruf fik
rinin bizde bir itiyad ha
line ~elmemiş olmasın· 
ela aramalıyız. 

Tasarruf, ferd için 
bir ihtiyaçtır. Büdcesi· 
nin tevazu derecesi ne 
o:ı.usa olsun, masrafını 
ırelirine göre tanzim et -
mesini bilen adam için 
tasarruf imkansızlığı 
mevzuu bahs olamaz. E
sasen mahdud ~e1ir1i ai
leleri bir yana bırakı· 
nız, kazanç seviyeleri 

İnşa ve envestisman 
ihtiyaçları hududsuz o • 
lan bir inkılap memleke
tinde yaşıyoruz. Bütün 
milli ıı?elirimiz istihlak 
maddelerine harcandığı 
takdirde bu envestis
manlar için gerekli ser
mayeyi nereden teda
rik edeceğimiz suali 
tabiidir ki hatıra gele• 
cektir. Tasarruf et. 
mek demek, milli ge• 
lirden muavyen bir mik
darını istihlak piyasa· 
sından kaldırmak değil • 
dir sadece. Bu mikdarı 
istihlak maddeleri veri -
ne istihsal maddelerine 
tahsis etmek demektir. 
Bankalarında hesabsız 
ö!ü sermayeler vatan bir 
memleket için doğru gö
rülebilecek olan tasar
ruf aleyhtarı bir siya • 
set, bu itibarla, Türkiye· 
nin ihtiyaclarrna taban 
tabana zıd bulunmakta • 
dır. 

Her çareye b:!.ş vura
rak milli tasarruf ye • 
kfınunun yü'cselmesini 
teşvik etmek va..?ifesiyle 
mükellef lıulunmal:ta • 
y.ız. YAŞAR NABİ 
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/i~n~~r~ :..~~! ed~ eküm~r~~ ~ş~k~r~üracaatta 1 
Cc-k ol3nlar muvaff:ık olamadıkları, ve bulundular lngiltere - Fı-ansa tcklifi-
lspanyayı ikiye ayıran dava, Avrupa- ne göre bu devletler lspanya iç harbr-
IJın büyük bir kısmıru ikiye bölen da- na karışmaktan vazgeçecekler, ve ls-
\ranm aynı olduğu için, Madrid'Je Bur- panya'daki kanlr anlaşmazlığı durdur-
gos arasındaki kanlı anlaşmazlık, sade· mak üzere lu:p birlikte bir tavassut ya-
ce bir iç harin hadisesi olmaktan çık- pacaklardı. Tavassut muvaffak olursa, 
lllıştır. Bazı hükümetler, enternasyonal Madrid'le 8u;:gos arasında bir mütare-
bııkuk esaslarına uyduğu için değil, la- ke aktedileı:ek ve ondan sonra milletin 
kat, kendi görüşlerine göre, garb me
denıyeti r.izamını ancak Franko dikta
toryasının müd3faa edeceği fikrinde 
'Oldukları için, mümessillerini Burgos'a 
gönderdiler ve r.ıemleketlerinde, mesru 
lspanya 1..ükümetini Burgos deleg~le· 
rinin temsil etmesini kabul ettiler. 

Devletleri İspanya işlerine müdahale 
ettirmemek maksadı İle teşkil olunan 
komite, kararlarını tatbik ettirmek im
lı:anmı bulmamıştrr. lç harbın iki cep
hesine yığın yığın silah ve malzeme 

)'ardımı yapıldıktan başka, son zaman· 
larda, gönüllü kıtalar da gönderİlmiye 
baş/anmıştır. lspanya'da müdahaleyi 
istemi yen yoktur: ancak iki tarafın da 
İddiası, bu yardımın yalnız kendi lehi
ne meşru olduğudur. Milletler Cemi
Yetinde lspanya'yı delegesi ile temsil 
etmekte olan Madrid hükümeti, işte bu 
sırada, konseye müracaat etti. Maksa

dı, meşru hükümete isyan eden gene• 
raı Franko ve taraftarları ile elbirliği 
edenleri itham ettirmek ve Milletler 
CPmiyetı'ni kendi tarafında harekete 
geçirmekti. Başta lngiltere olmak Ü· 

Zere, bazı devletler, bu teşebbüsü teh
likeli telakki ettiler ve Mmetler Cemi
Yetı'ni işe karıştırmanın, bu müessese
rıin nüfuzunu yeniden kırmaktan başka 
faydası olmıvacağrnr ileri sürdüler. Fa· 
kat umumi bir barış buhranınrn da ö
ııiine geçmek Iazrm olduğu için, lngil
tere ile Fransa, 4 birinci kanunda Al
manya, ltalya, P.ortekiz ve Sovyet hü--

serbestçe kendi rejimini seçmesine de
lalet edecek bir plebisit imkanı temin 
olunacaktı. Fakat sovyet hükümeti, 
meşru Madrici hükümeti tarafrndan ıs
marlanan silah ve malzemeyi teslim et
menin müdahale telakki edilmemek ge
rektiğini ilerz sürdükten sonra, esas 
teklif hakkında konuşmalara hazır bu. 
Junduğunu bildirmiştir. Karışmazlık 

komitesinin gönüllüler hakkmdaki ka
rarına karşı ihtzyat kayzdları beyan e
den almanlarla İtalyanlar aynı mealde 
cevablar verdiler. Portekiz ise red ce
vab1 verdi 

Diğer taraftan dün Cenevre'den ge· 
len telgraflar, ruznamesinde ispanya 
müracaati ile bizim sancak davamız bu
lunan konseyin lspanya kısım hakkın
daki kararını tebliğ etmiştir. Bu karar, 
önceden tahmin edildiği üzere, işi yine 
Londra'daki karışmazlık komitesine bı
rakmak, ve bu fırsatla bazı tavsiyelerde 
bulunmaktan ibarettir. Tavsiyeler şun
lardır: bütün memleketler, bir memle
ketin toprak biitünlüğü ve politik is
tiklaline riayet etmelidirler. Hiç bir 
memleket, diğer memleketin iç işlerine 
karcşmamalrdır. Bundan başka konsey 
İngiliz - fransız müşterek tavassut te
şebbüs ve teklifini sempati ile karşı
ladığını da kararına ilave etmiştir. 

Eğer bu hikayeden sonra bizim tara
lımızdan bir söz söylemek Jazım gelir
se, şunu diyebiliriz: tehlike bombası
nın saati işlemekte devam ediyor! - *~ 

ISP ANYOL- ISY ANI 
İngiliz· fransız tavassut teşebbüsüne İtalya 

ve Almanya cevab verdiler 

İspanyadaki hükümetçi gazetelerin bu teşebbüs 
hakkındaki görüşleri nedir? 

İtalya tavassut tekli
fine cevab verdi 
Roma, 13 (A. A.) - Kont Ciano, 

Fransa işgüderini kabul ederek kendi
sine fransız - ingiliz teklifine İtalya 
tarafmdan verilen cevab hakkmda izah
larda bulunmuş ve bu cevab biraz son
ra, Fransa büyük elçiliğine tevdi olun

muştur. 

Basının ve propaganda bakanlığının 
neşrettiği bir tebliğ, cevabın İngiltere 
ve Fransa büyük elçiliklerine tevdi e
dildiğini bildirmekte ve şöyle nihayet

lenmektedir: 
"Almanya hükümeti de aynı zaman

da fransız ve ingiliz hükümetl~rine ce
vabım vermiştir. İtalyan ve alman ce
vablarmm metni tamamen aynıdır." 

Alman cevabi 
muhtırasının 

metni belli oldu 
Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. Ajan

l!ı bildiriyor: Fransız ve ingiliz büyük 
'elçilerine cumartesi günü öğleden son
ra tevdi edilen alınan cevabi muhtıra

_.ının metni şudur: 
"Alman hükümeti, İspanyadaki va

riyet hakkında büyük Britanya hükü
nıeti ile Fransa hüküm.etinin 5 ilkkfuıun 
tarihli muhtıralarına aşağıdaki cevabı 
vermekle kesbi şeref eyler: 

1 - Alman hükümeti, bittabi, her 
iki hükümetin İspanyada mümkün ol
duğu kadar çabuk bir surette sulh şart
larının geri gelmesini görmek ve h~ 
aaten bu yangının Avrupanm öteki 
mıntakalarma sirayetinin önüne geç
mek hakkındaki arzularına iştirak ey
lemektedir. 

Alman hükümeti, nizam ve sulhun 

idamesini arzu eden bütün Avrupa hü· 
kümetleri tarafından samimi surette ta

kib edilmekte olan bu hedefe ulaşma
ya hakikaten yarıyabilecek bütün ted-

birlerin alınmasına yardıma hazırdır. 
2 - İki hükümetin, ademi müdaha

le mukavelenamesini bundan sonra ya
pılacak anlaşmalarla daha ziyade te· 
sirli bir bale getirmek hakkındaki tek
liflerine gelince, alman hükümeti şu· 

rasını tebarüz ettirir ki, alman bükü· 
meti, daha başlangıçtanberi ve tasrihan 
27 ağustos notasının tevdiinden itiba
ren, mukavelenin genişletilmesini ve 
İspanyaya gönüllü gönderilmesi key
fiyetinin de bu mukaveleye sokulması· 
nı teklif eylemiştir. 

Alman hükümeti, iki bükü.met tara
fından bu bahiste bir karar alınmadığı

m, ve bu sebebten vaziyetinin bittabi 

daha ziyade vehamet kesbeylediğini 

teessürle kaydeyler. Her türlü doğru
dan doğruya ve bilvesile müdahalenin 

meni keyfiyetinin, nazarı dikkate alı
nan hedefe varacak mahiyette bulun-

duğu şüphelidir. Bunun hakkında faz. 
la tafsilatlı deliller ileri sürmeğe ihti
yaç yoktur. Çünkü İspanyada anarşist 
hareketler vücuda getirmeye teşebbüs 
eden yabancı unsurların bu memlekette 
oynadıkları roller kafi derecede malfım 

bulunmaktadır. Bununla beraber alman 
hükümeti, ademi müdahale komitesinde 
yapılacak her türlü görüşmelere işti
rakte devama hazırdır. Yalnız her tür
lü doğrudan doğruya veya bilvesile mü
dahalenin meni meselesini umumi bir 
mesele halinde nazarı dikkate almak 
lazımdır. 

3 - Alakalı devletlerin müşterek bir 
uzlaştırma teşebbüsü ile İspanyadaki 
muharebelere nihayet vermek fikri, had
di zatında, büyük bir sempati ile kar
şılanacak bir fikirdir. Bununla beraber, 
alman hükümeti, milli hükümeti tanı

makla, bu hükümetten gayri olarak İs
panyada ispanyo! milletini temsile sala
hiyt'tli başka unsur görmemekte oldu
ğunu bildirmiş bulunmaktadır. Bu mil
li hükümete muhalefe• halinde bulunan 
taraf, mücadele tarzı ile, rehinelerin 
katli ve buna benzer birçok zalimce ha-

(Sonu 6. rncı sayfada) 

General Çan -Kay Şek in 
esaretinden sonra 

Asiler Nanlıin hükü1neti1ıe 
isteklerini bildirdiler: 

su _, 

1 - Japonyaya karşı hemen harba başlamak, 
2 - .M an{·uriye bırakıl,an yer leri geri almak, 
3 - K.omiinizmi tanımış ola n Sun-Yat-Sen' in politikasına 

dönmek 

Japon mahfilleri Sianfu hadisel~rini 
Çin ·Japon münasebetleri 

vahim görüyorlar 

Esir edilen Gene

ral Şang-Kay-Şek 

1 syan nasıl rıktı? 
Nankin, 13 (A.A.) - Royter'den · İs

yan eden kıtalar, şimali Çindeki komü
nistlerle mücadele için gönderilen askeri 
kuvvetlerden bir kısımdır. Bu kıtalar, 
kızıllarla işbirliği etmek ve Japonyaya 
karşı müsbet bir muhalefet vaziyeti al
mak talebinde bulunmuşlardır. Bu kıta
larm isteklerine uyan komünistlerle mü. 
cadele kuvvetleri başkwnandaru genç 
mareşal Şang - Su - Liang ve öteki yük
sek subaylar, Nnakine telgrafla müraca
at ederek böyle bir siyaısetin kabulünü 
ileri sürmüşlerdir. 

isyanın başka bir sebebi 

Nankin, 13 (A.A.) - İsyana sebeb 
olan ahval arasında, mareşal Çan - Kay -

Şek'in komünistlerle sempatik münase
bat halindeki bazı kıtaların değiştirilme-

• • 
ıçm 

Ayaklanmanrn §. 

mili General 

Şang-Su-Liang 

si hakkındaki emri de vardır. göre mareşal Şan - Kay • Şek'e sadık 

Mareşal Çankayşekle birlikte 
tevkif edilenler 

Tokyo, 13 (A.A.) - Royter muha-

generallar halen Sianfuda tevkif edilmiş 
bulunmaktadırlar -

Mareşal ,Şan-Su-Liang bQ§ka ta

raftarlar da bulaca/;, mı? 

• 

birinin bildirdiğine göre Mareşal Çang
Kay Şek'ten maada mareşalın bütün 
maiyeti ve ayrıca beş general da Sian· 
fu'da tevkif edilmiştir. İsyan eden 
kıtalann üç bin kişiden mürekkeb ol
duğu sanılmaktadır. 

Pekin, 13 (A.A.) - Pekin siyasi 
mahfillerinde söylendiğine göre, bir 
kaç Çin eyaleti otoritelerinin Şang • su
liang'm siyasetini tutmaları ihtimali 
büyüktür. 

Pekin'le Sianfu arasındaki 
miinakale kesildi 

Pekin, 13 (A.A.) - Pekin ile Sian
fu arasındaki bütün münakalat kesil· 
miştir. Çin memurlarının raporlarına 

göre Çank Suliyan'm kıtalarr Çankay
şek'in muhafızlarını silahlarından tec
ride kalkıştıkları zaman şiddetli bir 
mücadele ile başlıyan bir isyan çıkmış
tır. Bu mücadele esnasında yüksek rüt· 
beli birçok subay ölmüştür. Bu subay
lar, Nankin ordusuna mensubturlar. 
Şimdi Çang Suliyang'ın kıtaalrı, Sianfu
ya hakimseler de Şensi cenubunda yer
leşmiş olan Nankin kıtaları Sianfou'ya 

doğru ilerlemektedir, İki üç gün için
de bir muharebenin ba§laması beklenil· 

mektedir. 

Nankin lıükümeıi vaziyeti 
tetkik ediyor 

Nankin, 13 (A.A.) - Royter muha
biri bildiriyor: Hükümet makamları, Si· 
anfu vaziyetini tetkikle meşguldürler. 

Sanıldığına göre, asiler, Sianfuda tam 

surette hakim bulunmaktadırlar. İsyanın 
genişliği tamamen bilinmemektedir. Ma

amafih şurası muhakkaktır ki, mareşal 
Şan - Su • Liangm kumandasındaki kuv· 
vetlerin mikdarı yüe bin kişi kadardır ve 

bu kuvvetler aylardanberi komünistlerle 
mücadelenin devam etmekte olduğu Şen· 
si ve Kansu eyaletlerinde bulunmakta
dır. Nankinle Şensi arasındaki demir· 
yolu münakaHitı, Hanan eyaleti hudud· 
larında kesilmektedir. 

Nankinde büyük bir kaygı var 

Şanghay, 13 (A.A.) - Nankinde bü. 
yük bir kaygı hüküm sürmektedir. Ma
reşal t'ang - Kay • Şek'in ne olduğu hak
kındaki kaygılara Japonyamn mareşal 
Şang - Su • Liangm Çin komünistleri ile 
birleşmesini Çin üzerinde baskısını faz
lalaştırmak için bahane ittihaz etmesi 
hakkındaki kaygıları da ilave olunmuş· 
tur. 

Resınl mahfillerin tebarüz ettirdiğine 

Sahar ve hopey eyaletleri siyasi kon
seyi başkam Sung • Şeb - yuan hükü
met darbesinden doğan vaziyeti göz

den geçirmek için yakın iş arkadaşlarını 
bir konferans halinde toplamrş.trr. 

Mühim çinli bir şahsiyetin Havas 
muhabirine söylediğine göre, Sung • 
Şeh - Yuan, komünizme tamamen a
leyhtar idi, fakat kendisi aynı zamanda 
Nankin hükümetinde ıslahat yapılmasını 
terviç eyliyen bir adamdır. 

Şimali Çin'deki japon teşkilatı şefi 
Taşiro, Tientsinde japon garnizonu 
yüksek subaylarının iştirakiyle bir 
konferans toplam.ıştır. 

Mare§al Şan-Kay-Sek nasıl 
tevkif olundu.? 

Katı olarak öğrenildiğine göre, ma
reşal Şan • Kay - Şek mareşal Şang -
Su - Liang ile birlikte Sianfu civarm
da Huatşinşin kaplıcalarından dönmek
te iken tevkif olunmuştur. 

Mareşal Şang • Kay - Şek'in öldü
rüldüğü hakkındaki haber, teyitsiz bir 
halde durmaktadır. 

Çinli ve yabancı müdekkikl-erin te
barüz ettirdiğine göre, bu hükü-met 
darbesi, Mareşal Şan - Kay • Şek, Çin
in birliğinin başarılması yolunda son 
merhaleye vardığı bir zamanda yapıl

mış bulunmaktadır. 

Bu müdekkiklerin fikirlerine göre, 
Çinin birliğinin muvakkat bir zaman 
için tehlikeye girmesi korkusu mevcud
dur ve Sianfu hadiseleri, hesab edil
mez ve tahmin olunmaz neticeler tev
lid edebilir bir mahiyettedir. 

Şanside asilerle hükümeıt;:iler 
çarpışmaya başladılar 

Şanghay, 13 (A.A.) - Rvyter ajan
sı muhabiri telgrafla bildiriyor: 

Şensi eyaletinde hükümete sadık kı
talar ile asiler arasında çarpışmalara 
başlanmıştır. İsyan edenlerin mikdarı 
yüz bin kişi olarak tahmin edilmekte· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

ingilterede hül~üm

dar tehddülü 

H: M~ Georges Vl 
Cülus konseyi huzurunda 

bir nutuk söyledi 

Londra, 13 (A.A.) - İngiltere kı
ralı H. M. Georges VI cülus konseyi 
huzurunda a~ağıdaki nutku söylemiş
tir: 

"- Bugün sizinle, memleketimizin 
tarihinde benzeri olmayan şartlar için
de, temasa geliyorum. Hükümdarlık va· 
zifesinin uhdeme düştüğü bu dakika
da, sizlere, meşruti hükümet prensiple· 
rine tam olarak iştirakimi ve her şey• 
den önce Britanya imparatorluğu mil• 
}etlerinin refahına çalışmak hakkında· 
ki kararımı bildiririm. Yanımda iş ar
kadaşım karım olduğu halde, bu ağır 
yükü üzerime alıyorum. Bu vazifenin 
icrasında bütün milletlerimin müzaha
retini taleb ederim. Aynca, kardeşimi 
istihlaf ederken ilk işim, kardeşime bir 
dükahk tevcihi olacaktır. Bundan böy
le kendisi, Altes Ruvayal Dük dö Vind
sor Hazretleri ismiyle tanınacaktır.,, 

Kıral, cülus konseyinin toplantısın
dan biraz sonra, iç bakam Sir John Si
monu kabul etmiştir. 

lrlancla parlamentosu hükiimdar 
tebeddülü kanununu kabul etti 

Dublen, 13 (A.A.) - İrlanda serbest 
devleti parlamentosu, Sekizinci Edvar
dın tahttan feraagti ve Altıncı Geor
ges'un cüliisu hakkmdaki kanunu da 
tasvib eylemiştir. 

Eski kıral Bulony' da 
Bulony, 13 (A.A.) - Dün akşam 

güneş batarken, sabık kıral Edvard ya
nında bir subay olduğu halde rıhtım 

üzerinde hızlı adımlarla biraz dolaşmıı;;, 
ondan sonra Furev destroyerine ve saat 
20.30 da hareket eden Zürih trenine bin-

•ir. 

Eski kıral, Avusturyada 
misafir olacak 

Londra, 13 (A.A.) - Dük dö Wind
sodun treninde seyahat eden Royter mu.
habirinin bildirdiğine göre, dük Edvard 
dö Windsor, Viyanadan kırk kilometre 
uzakta kain Şlossenizesfelde Baron Ro
çildin misafiri olacaktır. Dük Edvard bu 
gece saat 22.15 de Viyanaya varacak ve 
oradan otomobille Şlossenzasfelde gide
cektir 

Mme. Simpson Tuniiste bir 
villa satın aldı 

Tunus, 13 (A.A.) - Tünis • Suar 
gazetesinin bildirdiğine göre, Madam 
Simpson, Tunus şehrinden 50 kilomet
re uzakta Hammame körfezine nazır 

muhteşem bir villa satın almıştır. 

Panamerikan 
paktının 

esasları nelerdir ? 
Buenos Aires, 13 (A.A.) - Sulhun 

teşkilatlandırılması hakkındaki Pana
merikan paktı iki kısnndan mürekkep

tir: 
Birinci kısım, sulhun Amerika kr

tasmda mu'hafaza ve idamesi hakkında 

bir pakttır. Bu pakt, Amerika birleşik 
devletleri delegasyonu tarafından son 
zamanlarda teklif edilen bitaraflık pak· 
tından pek az farklı bulunmaktadır. 

İkinci kısım Amerika kıtasr dışın
daki anlaşmazlıklara karışmamağı ta• 
zammun eden bir paktıdır. 

Bu ikinci pakttaki en mühim kayıt 

şudur: 

Amerika dışında bir harb patlarsa 
ve bu harb Amerika kıtasını tehdid e
der bir vaziyet alırsa, Amerika cümhu· 
riyetleri arasındaki müşaverelerin çer
çevesi daha ziyade genişletilecek ve bu 
cümhuriyetler arzu ettikleri takdirde 
muhtemel olarak Amerika kıtasxnda 
sulhun muhafazasını istihdaf eden ça• 
lışma ve iş birliği usullerinin kurul· 
ması mümkün kılınacaktır. 



ING1L1Z BUHRANI : 

İngiliz kıralı sekizinci Edvard'ın 

tacından ve tahtından feraagti iie ne -
ticelenen buhran, tıaftanın bütün siyasi 
hadiselerini ikinci plana atan bir ehe
miyet aldı. Gerçi buhran İngilterenin 
dahili meselesinden ibarettir. Fakat İn
giltere gibi dünya muvazenesinde en 
büyük ağırlığı ifade eden bir devletin iç 
işi daima birinci derecede ehemiyeti 
haiz bir millet1erarası meselesi halini 
almaktan kurtulamaz. 

Babasının ölümü ile bu yılın başın • 
da kırallığa geçen sekizinci Edvardın 
Madam Simpson namında iki defa mah
kemeden talak kararı almış amerikalı bir 
kadın ile evlenmek istediğini baş veki
le bildirmesiyledir ki tuhran başlıyor. 
Kadının kıraliçe olamıyacağını bizzat 
sekizinci Edvard da takdir ettiğinden 
bu izdivacın mahsulü olacak çocukların 
veraset haklarından mahrum edilmeleri 
hakkında imparatorluk parlamentoları 

tarafından bir kanun yapılıp yapılmı
yacağını Baldvin'den sormuş. 1nğ'iliz 
başvekili de bu meseleyi tetkik edeceği
ni söyliyerek ayrılmış ve bir müddet 
sonra da bunun mümkün olamıyacağını 
bildri:niş. Bu vaziyet!e scl:izinci Edvard 
iki şıktan birini tercih karşısında kal • 

mıştır: 

1 - Taht ve tacından feragat ede -
rek Madam Simpson ilt- 'vlenmek. 

2 - Kırallığı muhafaza ederek ma

damdan vaz geçmek. 
Üçüncü şıkkı y~ni, taht ve tacını mu· 

hafaza ederek evlenmek ve evHidlarını 
veraset hakkında" mahrum etmek isin 
kanun yapılmasında ısrar etseydi ne o
lurdu? İşte ingiliz kanunu esasisinin in· 

celiği bu noktada iır. 
Kabine derhal ist"fa eder ve kıral da 

bu kanunu parlamcntod:ı.n gccsirecek bir 
başvekil aramak mecburiyetinde ka -
hrdr. Fakat kıra! işi bu raddeye götür

memiş birinci şıkkı tercih ederek tacın
dan ve tahtından feragat etmiştir. 

Sekizinci Edvard İngilterede çok se· 
vilmiş bir hükümdardı. Ve birkaç ay 
evvel memleketimize yaptığr seyahat 
esnasında memleketimizde de büyük 
sempati uyandırmıs.tı. Bunun içindir ki 
tahtından çekilmesi teessürle karşılıın· 
mıştır. İngiliz milletinin sabır metanet 
ve casaretlc karşı1adığ1 bu hadise ingi
Jjz demokrasisi için de bir imtihan ve -
silesi olmuştur. lngilterenin bu derece 
büyük ve şiimullü bir buhranı sarsıntı· 
sız geçirmesi ingiliz devlet sisteminin 
sağlamlığını ve in~iliz milletinin siyasi 
olgunluğunu bir defa daha tebarüz et
tirmiştir. Muhterem sekizinci Edvarda 
gelince; bu telakkiye göre talisiz veya 
talili, fakat herhalde sevimli hükür:'ldar 
da bir kadın için dünyanın en muh· 
teşem tahtını feda etmekle şimdiye d:a· 
dar erkeğin kadın için yaptığı fedakar
lıkların rekorunu kırmıştır. ...... 
"lDEOLO]l MUIIAREBESl" 

İspanyadaki boğuşma artık ispanya
lıların harbı olmaktan çıktı da İspanya 
toprakları üzerinde bir ideoloji muha· 
rebesi şeklini aldı. Avrupanın belli baş
lı iki siyasi ve iktısadi mezhebi olan fa
'izm ve komünizm me:ısupları arasında· 
ki mücadelede İspanya bir sahneden iba· 
rettir. Burada çarpışan sağ ve sol parti
lere mensup ispany<>lılar değil, Sovyet 
tebaasr, fransızlar, alnianlar ve İtalyan
lardır. Mücadelenin başlangıcından be
ri Fransadan hüküm\'t kuvvetlerine gö
nüll üler gitmekte idi. Madrid'deki as -
kerlere bir sovyct Generalinin kuman
da etmekte olduğı.ı da bildiriliyor. Al
manya ve İtalya da son hafta içinde İs
panyaya külliyetli mı:C•Jarda asker gön
dermişlerdir. Şimdiye kad:ır lspanya'ya 
çıkan alman askerlerinin mikdarı altı 

bini bulmuş. !talyadan da Franko kuv· 
vetlerine yardım gönderilmektedir. Bi
naenaleyh şimdiye kadar Franko'ya yal
nız silah ve harb malzemesi yollamak 
suretiyle yardımda bulunan İtalya ve 
Almanya bir haftadan beri askerle de 
yardım ctmeğc başlamıştır. 

Almanya ve İtalyanın İspanya ihtila
line fili surette müdahale etmeleri, İs
panyada faşist cephesinin zayıflamaya 
ba~adığına delil olarak gösterilmekte -
dir. Filhakika Franko kuvvetleri büyük 
bir hamle yaparak Madrid'e kadar iler
ledikleri halde aylardan beri şehri al -
maya muvaffak olamamışlardır. Son haf· 
ta zarfında da hükümet kuvvetlerinin 
birkaç cephede taarruza geçtikleri bil
dirilmektedir. Franko'nun en çok aske
re ihtiyacı vardır. Faşist kuvvetleri ku
mandanının kardeşi Ramon Franko iki 

• s 
hafta evvel, Romaya yaptığı bir seya -
hatte bu vaziyeti Musoliniye anlattığı 
içindir ki faşist devletler, Franko'nun 
yardımına koşmuşlardır. 

• * * 
iSPANYA VE MlLLETLER 
CEMiYET!: 

İspanyadaki mücadelenin diplomasi 
safhası muvakkat bir zaman için Lon • 
dradaki bitaraflık komisyonundan Mil
letler Cemiyetine intikal etti. Maliim
dur ki İspanyadalri mücadelenin Avru· 
paya yayılmasına mani olmak için her 
devletin bu mücadeleye karşı bitaraf 
kalmasına karar verilmiş ve bu bitaraf. 
lık hükümlerinin tatbiki de Londra 
bitaraflık komisyonuna havale edilmiş

ti. 
Bitaraflık komisyonu 9 eylftlden be-

ri Londrada toplanmaktadır. Şimdiye 
kadar komisyonun faaliyeti, İspanya 
meselesi etrafında iki zümreye ayrılan 
devletlerin, bitaraflık kaidelerine ria -
yetsizlikleri hakkında biribirini itham 
etmelerine mün~sır kalmıştı. Birkaç 
hafta evvel İtalya ve Almanya Franko 
hükümetini tanıyınca Londra bitaraf· 
lık komisyonundan bir fayda çıkmıya -
cağını anlayan Madric hükümeti, Mil -
lctler Cemiyetine şikayet etmiş ve mil
letler cemiyeti konseyi ele fevkalade o
larak toplanmıştır. 

Ancak Milletler Cemiyetinin İspan
ya işine bitaraflık komisyonundan da
ha müessır surette miidahale etmesine 
asla ihtimal verilemez. Belki de Milletler 
Cemiyetinin bu aralık bu meseleye ka • 
rışması işi büsbt'itün alevlendirir. Çün· 
kü Milletler Cemiyeti İspanyadaki ihti
lal hareketini ancak dar hukuk çerçeve
si içinde görebilir. Halbuki Londradaki 
biatrafhk komisyonu suples ile hare -
ket eden bir idarei maslahat heyetidir. 

Esasen meselenin bu aralık Millet
ler Cemiyetine hıwalcsinden kimse mem 
nun kalmamıştır. Bunun içindir ki İs -
panya işinin Milletler Cemiyetine inti· 
kali anc.ık muvakkat bi,. zaman için ola

caktır. 

ÜÇ TARAFLI LOKARNO 

1926 lokarnosu beş taraflı idi: İn
giltere, Fransa, Belçika, Almanya ve 
İtalya Ren nehri sahillerinin silahlandı· 
rılması ile bu Lokarno Almanya tarafın
dan yırtıldı. O :zamandan beri de yeni 
bir lokamo akdi için yapılan teşebbüs • 
ler netice vermemiştir. 

İngiltere Fransa dış bakanları yeni 
bir lokarno akdinden ümidi kesmiş ola
caklardır ki geçen hafta biribirine kar
~.ılıklı teminat veren iki nutuk söyle • 
mişlerdir. Önce ingiliz dış bakanı Eden, 
tngilterenin hangi vaziyetJerde harba 
girece~inden b~hsederek, Fransa ve 
Belçika taarruza uğrarsa ingilizlcrin 
bütün kara, deniz ve hava kuvvetJcriy
le bu iki memlekete yardım edecekleri
ni bildirdi. Arkadan fransız dış bakanı 
Delbos bir nutuk söyledi. Ve İngiltere 
ile Belçika bir taarruza uğrıyacak olur
Hırsa. Fransanrn bütün askeri kuvvetle
riyle bu devletlere yardım edeceğini 

bildirdi. 
Binaenaleyh bu üç devlet arasında 

bugür. muahcdesiz bir Lokarno var de
mektir. İngiliz ve fransız matbuatı bu 
muahc-desiz lokarno üzerinde çok dur • 
maktadır. Deniliyor ki büyük harbtan 
evvel İngiltere bugün Eden'in yaptığı 

gibi Belçikayı 1tilah kuvvetiyle müdafaa 
edeceğini bildirmiş olsaydı, alınanlar 

Belçikayı istila etmezler ve büyük harb 
da meydana gelmezdi. Binaenaleyh İn
giltere, Fransa ve Belçika arasındaki 

münasebetlerin bütün alakadarlarca 
malfım olması sulh ve müsalemet namına 
lüzur.ılu bir meseledir. 

* • • 
1NG1LTERE-1TALYA 

İngiltere ile İtalya arasındaki mil • 
nasebetlerin düzelmesi için yapılan te
şebbüsler müsbct netice vermek ilıcre
dir. Malfundur ki bu münasebetler İtal
yanın Habcşistanı istila için giriştiği 

t~ebbiisten beri hayli gergindir. 

Münasebetlerin düzelmesi için ilk 
adım Musolini tarafından atılmıştı. İtal
yan lideri Milanoda söylediği bir nutuk
ta İngiltereye elini uzatmıştı. Bundan 
sonra Eden bir nutuk söyledi. Ve dış 
diplomasi safhasına intikal etti. Arada 
!talyanrn Londra elçisi birkaç defa Lon· 
dra ile Roma arasında seyahat yapmış
tır. 

Her iki tarafın da böyle bir anlaşmaya 
varmak istediği görülmektedir. İngiltere 
Adisababadan ingiliz elçiliğini muha
faza eden hindli kıtaatı geri çekmiş, 
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ISP ANYA BUHR.ANININ SON V AZIYETI 
Le Temps gazetesinin ba~ yazısından : 
İspanyada askeri harekat uzayıp durmaktadır. İki taraftan 

biri için cidden ehemiyetli neticeleri olmıyan bazı mevzii ta
arruzlar bir yana bırakılırsa, umumiyeti itibariyle vaziyetin 
değişmemiş kaldığı ve hükümetçilerle nasyonalistlerin eski 
mevkilerini muhafaza ettikleri müşahede edilir. Bütün aske • 
ri faaliyet birkaç gündenberi topçu düellolariyle tayyare ha
reketlerine inhisar etmektedir. Mücadelenin başlıca hedefi o
lan Madridde kenar mahallelerde çarpışmalar devam ediyor, bu· 
raya kadar ~elmiş olan Franko'nun kıtaları şimdiye kadar şeh
rin merkezine doğru ilerliyememişlcrdir. Diğer taraftan, hü
kümc\:çiler de, almış oldukları takviye kuvvetlerine ve emir
lerine verilmiş olan ehcmiyetli rus malzemesine rağmen şehri 
tazyikten kurtarmaya muvaffak olamıyorlar. Şimalde ve garb
ta girişilmiş olan hareketlere gelince, bunların, nasyonalistle
ri kuvvetlerini taksime mecbur etmek ve dikkatlerini Madrid
den uzak noktalara çekmek için oyalamak maksadiyle yapıldı· 
ğı sanılabilir. 

harb, ancak dtşardan gelen takviye kıtalariyle her gün sayıları 
artan yabancı askerler sayesinde genişlemekte, enternasyonal 
karakterli bir mücadele haline gelmektedir. Bu mücadelenin 
siyasi ve içtimai akisleri Avrupa için son derece tehlikeli ola• 
bilir. İyice farkedilmektedir ki şimdi iki İspanyol tarafından 
hangisinin kazanacağı ve "halk cephesi" nin iktıdara gelme·· 
siyle askeri unsurların şiddetli reaksiyonu yüzünden husule 
gelen dahili buhranın ne şekilde halledileceğinden ziyade. bu 
sivil harb neticesinde İspanyada, tamamiyle komünistlerin ve 
anarşistlerin hakimiyeti altında bir proletarya devletinin mi 
kurulacağı, yoksa İtalya ve Almanyarua. yardımivle "halk cep-o 
hesi" nin kati olarak yerini bir askeri diktatörlüğe mi bıraka
cağı mevzuu bahistir. 

U çte biri harab olmuş ve halkının bUyük bir kısmı boşaltıl· 
mış olan bctbaht hükümct merkezi Madrid'in talii tesbit edil~ 
diği zaman mücadelenin bitmesi hiç de belirmiş olmıyacaktır. 
Maclrid'den sonra, General Franko'nun kıtalarının Katalonya 
ile şark vilayetlerinin mukavemetini kırması icab edecektir ve 
bu, işlerinin en güç, en c;ctin tarafı olacaktr. En muhtelif fakat 
aynı komünist enternasyonalinin nüfuzuna tabi elemanlardan 
mürekkeb asıl ihtilalci kuvvet burada organize olmaktadır. İs· 
panyol buhranının Avrupa buhranı şeklinde dejenere olması· 
nı önlemeye çalışan hükümetlerin karşılaştıkları en mühim 
problem, gerek Franko ordusu, gerekse hükümetçilerin ordusu 
için yabancı gönüllüler akınını fiilen durdurmak miimkiin olup 
olmadığıdır. Bu mesele, silah ve cephane yardımından daha az 
ehcmiyetli değildir, çünkü eğer işler olduğun~ terkedilirse, 
Avrupada iki mistiği biribiriyle çarpıştıracak olan harb asıl 
bu yüzden patlryabilir. Komünist enternasyonali ya Barse
lon'da veya Madrid'de bir proletarya devleti kurmaya karar 
vermiş olduğundan, ve Almanya ile İtalyanın böyle bir ihti • 
1alci teşebbiise her çareye baş vurarak karşı durmak kararı da
ha az kati olmadığından, sulh öyle şartlar altında tehlikeye gi
recektir ki diplomasi bir felaketin önüne geçmek hususunda 
aciz kalacaktır. 

Verilen bazı haberler önümüzdeki günlerde Madrid cephe
sinde neticeyi almak ümidiyle geniş ölçüde yeni bir taarruzun 
hazırlandığını farzettirmek istemektedir. Bu hususta, ekse
riya hadiselerin tekzib ettiği tahminlerde bulunmaya insan 
cesaret edemiyor. 

Hadiseler yakından tetkik edilince, iki taraftan hanrrisirılT\ 
hakikaten hareket kabiliyetini haiz olduğunu ve hangisinin mü
dafaa vaziyetinde kaldığını takdir etmek güçleşiyor. Taarruz
lar ve muk::ıbil taarruzlar her iki taraftan da aynı derecede 
muvaffakiyetsizliklc biribirini takib ediyor, ve bütün bir haf
talık çarpışmalardan sonra. muharib taraflardan hangisinin 
topralc: kazanmış olduğunu ölçmek imkansızdır. Filhakika, 
Madrid civarındaki cephe adeta istikrar kazanmış gibidir ve 
harb tamamiyle yeni bir manzara almıştır. Fena havalar ve kı
şın şiddeti her halde bu hususta rol oynamaktadır, fakat bu 
yerinde saymanın, daha ziyade şimdiye kadar, harb açık ova
da yapılırken kullanılmış olan vasıtaların bugünkü şartlar için
de kati neticeyi almak için kafi gelmemesi yüzünden olduğu 
daha kuvvetle muhtemeldir. General Franko oldukça mahdud 
kuV"•etlerle harekette bulunmaktadır. Bu kuvvetlerde falan -
jistlcr ve halis İspanyol unsurlar nisbeten az ehemiyetli bir 
mevki sahibidirler, halbuki faslılarla ''Tercio" bunun hakiki 
hücum kıtalarını teşkil etmektedir. Hükümctçilerin tarafında, 
az disiplinli ve gayri kafi derecede talim görmüş milisler, muh
telif memleketlerden gelmiş komünistlerden mürekkeb millet· 
lerarası lejiyon denilen kuvvetin önünde silinmiş gibidirler. 
Bu komünist nternasyonali ordusunun bir çekirdeği mahiye -
tindedir. 

İspanyol buhranının bilhassa vahim hususiyeti buradadır, 
çünkü git gide aşikar olmaktadır ki sivil harb Pirene'lerin ö
tesinde bir millctlerarasr harb mahiyetini almıştır. Silah le • 
vazımı, cephane ve para vasıtaları şeklinde yapılan yardımlar 
hükümetçilerle nasyonalistlerc, İspanyada harabeleri çoğal
tan ve İspanyol milletini korkunç bir akıbetin içine atan bir 
mücadeleye devam etmek imkanını vermektedir. Fakat artık 

Mecliste dış siyaset hususundaki müzakerelerde söylenmiş 
olduğu gibi, her iki ispanyol tarafına yabancı gönüllülerin 
akını ,kendi topraklarında böyle bir asker toplamaya mani olmı. 
yan hükümetlerin mesuliyetini doğrudan doğruya veya bilva
sıta ortaya koyabilir. Bu hususta gösterilen müsamaha bir baş· 
ka memleketin iç işlerine müdahalenin bir tarzıdır. Her halde 
bu müsamaha, Fransanm teşebbüsü üzerine akdedilmiş olan 
ademi müdahale paktının ruhuna muhaliftir. Şimdiye kadar 
paktı imzalamış. olan devletlerden hiç birinin çekilmemiş oldu
ğu Londra koordinasyon komitesi, İspanya'ya yabancı takviye 
kıtalarmın gönderilmesiyle ortaya c;ıkmış olar. vaziyeti tetkik 
etmekle mükelleftir. Çünkü bu vaziyetten doğan tehlikeleri, 
Avrupa sulhunu korumak istiyenler gizlemek hakkına malik 
değildirler. Şurası muhakkaktır ki yabancının yardımı olma -
saydı İspanyol sivil harbı çoktan kapanmış olurdu. Ve iki taraf 
dış kuvvetlerin yardrmından ümidi kesmedikçe düşünülen bü
tün uzlaştırma ve ara bulma teşebbüsleri tamamiyle beyhude 
olacaktır. 

İtalya valisi general Graziani, elçiliği 
resmen ziyaret ederek merasimle karşı· 
lanmıştır. İngiliz gazeteleri, lngiltere
nin habeş meselesinde Milletler cemi
yeti mis?kının tatbikini istemekten baş
ka bir şey yapmadığım yazmaktadırlar. 

Diğer taraftan Musolini de İngil
tereyi gücendirecek her hareketten ka
çmmaktadu. Alman - japon anlaşması· 
na gimıemi~tir. İngiltere ile bir misak 
imzalanması mümkün değilse de her 
halde bir ''centilmen anlaşması" yapıl -
masına taraftar olduklarını bildirmek
tedirler • 

Bu anlaşmanın Akdeniz üzerinde ya
pılacağı anlaşılıyor. Esasen ingiliz • İ
talya münasebetlerinin ağırlığı şarki 

Afrikadan ziyade Akdenizdedir. İngil
tere, İtalya ile münasebetlerinin bozuk 
olduğu zamanda kendisiyle birlikte yü
rüyen devletleri kuşkulandırmamak için 
bunlara teminat vemıeği lüzumlu gör -
müştür. Eden İngiltere ile Akdeniz mi
sakını imzalayan devletlere teminat 
vrediği gibi, Fransaya da aynı temina
tı vermiştir. 

• * * 
BLUM'UN KUVVET!. 

Öyle görünüyor ki Blum kabinesi, 
büyük harbtan beri Fransanın başına 
geçen en kuvvetli hükümettir. Geçen 
yazda iktıdara geçen fransız hüküme -
ti, çok şümullü bir inkılap başardığı gi
bi, frangı kıymetten dü~ürmek gibi ma
li buhran ve İspanya ihtilali gibi de ha
rici zorluklar karşısında kaldı. Blum 
hükümcti bu buhranların hepsine de 
göğüs germiştir. 

Fransız hükümetinin geçen hafta 
geçirdiği son çetin imtihan dış politi -
ka üzernideki itimad reyi idi. Malfun. 
dur ki Blum hükümcti, radikal sosyalist 
sosyalist ve komünist partilerinin itti
hadından teşekkül eden "halk cephesi'' 
kombinezonuna dayanmaktadır. İspan
ya meselesinde takib edilen siyaseti ko
münistler beğenmediklerinden Blum 
hükümetine itimad reyi vermekten çe -
kinmişlerdir. Ancak hükümet aleyhine 
de rey vermiyerek müstenkif kalmış • 
]ardır. Buna rağmen hükümet üç yüz 
elli ekseriyetle itimad kazanmıştır. Üç 
yüz elli ekseriyet Blum'un frangı kıy
metten düşürdüğü zamanki ekseriyetin 
aynıdır. Ancak o zaman Blum hükü • 
metine komünistler rey vermiş"erdi. 

Şimdi ise radikal sosyalistlerin sağ 

zümresiyle diğer sağ cenah partiler rey 
vermiş bulunuyorlar. Yani Blum hi.ikü
metinin dayandığr reyler soldan orta 
cenaha doğru geçmi~tir. Filhakika Blum 
parlamentoda eskisi kadar kuvvetlidir. 
Fakat dayandığr kuvvetin rengi hayli 
deği~miştir. 

• c- * 
AMERiKA DEVLETLER! 
ARASINDA 

Ayın birinci gününde yirmi bir A -
merika devletinin iştirakiyle açılan pan
amerika kongresi müzakerelerine de • 
vam ediyor. Şimali Amerika ittihadı cu
mur başkanı Roosevelften sonra dış ba· 
kant Hull ve Arjantin ve Brezilya dış 
bakanları srra ile !lutuklar söylediler. 
Bunların en ehemiyctlisi Roosevclt ta
rafından söylenen nutuk idi. Amerika 
cumur başkanı Avrupada milletlerara • 
sı münasebetlerinin gerginliğinden bah
sederek Amerika devletleri arasında 

sulh ve müsalemetin devamını temin i· 
çin bu devletler arasında teşriki mesai· 
lüzumuna işaret etmiştir. Bu, Amcri -
kanın Monroe kaidesinden, yani yeni 
dünyada asayişi temin için yalnız ba -

şına hareket etmek siyasetinden ayrıl
mak istediğine delil telakki edilmekte· 
<lir. Yüz senedenberi Amerika dış po • 
litikasının temel taşın• teşkil eden bu 
Monroe kaidesinin uzun bir tarihi var• 
dır. 1823 senesinde Avrupa devletleri -
nin Amerika krtasına müdahale etmele
rine mani olmak için ileri sürülen bu 
prensip ile Amerika yeni dünyanın asa
yiş memurluğu vazifesini üzerine almış 
bulunuyordu. İstediği zaman istediği 
Amerika memleketinin işlerine karışır. 
Hükümetler devirir. ihtilaller bastırır. 
Bazan da - Panama meselesinde olduğu 
gibi - bu mcınleketi ikiye ayırırdı. Mon· 
roc kaidesinin tatbikinde en ileri gi • 
den Theodore Roosevelt olmuştu. Bu 
enerjik cumur başkanının elinde Mon • 
roc kaidesi cenubi ve orta Amcrikahla
rı uslandırmak için bir sopa halini al • 

Garip tesadüftür ki bir Roosevelt'in 
böyle bir hale soktuğu Monroe kaidesi 
ba§ka bir Roosevclt tarafından değişti
riliyor. 

Franklin Roosevelt'in SÖ} !ediği söz· 
lerc b::ıkıhıcak olursa. Amerika kıtasın
da sulh ve müs:alemcti muhafaza İ!jin 

bu kıtadaki devletler arasında bir 
tcskililt kurulacaktır. Yani Amerika 
Monroe kaidesini bir tarafa bırakıyor. 

(ısa dış haberler 
* Londra, - Kristal Palas yangını· 

nın sebeblcri hakkındaki tahkikat hala 
lıiç bir müsbet netice vermemiştir. 

* Kahire, - Frankfurter'in muha
kemesi bitmiştir. Mahkemenin karan 
pazartesi günü akşamı bildirilecektir. 

• Roma, - Bakanlar meclisi, esasen 
filiyatta, tatbik edilmekte olan kırk sa
atlik. iş haftası kararnamesini tasdilr 

eylemiştir. 

• Bedin, - İaşe bakanı, Krema sa
tışının ve kremalı aütün peynir imalin
den başka yerlerde kullarulmasırun meni 
hakkındaki hükümleri otuz bir kanu
nuevvele ve daha ilerisine kadar devam 
ettiren bir kararname imzalamıştır. 

* Lizbon, - Gazeteler, cezacı Anto
nio Franko'nun cüzzamın yeni bir teda
vi suretini keşfetmiş olduğunu haber veıı 
mektedirlcr. Bir çok cüzzamlılar, bu te
davi sayesinde kurtulmuşlardır. 

POLONYA'DA: 

Biiyiik bir baraj yapıldı 
Varşova, 13 (A.A.) - Leh

0

istan'ın 
en büyük barajı olup Vistül nehri tabi· 

lerinden Sola üzerinde kain porombaka. 
da bir fransız şirketi tarafından inşa 

edilmiş olan baraj, sabahleyin merasim
le açılmıştır. Barajın yüksekliği otuz, 
uzunluğu 260 metredir. 18 milyon Zlo

ti'ye malolmuştur. 

Bu kaidenin tatbiki yü:z küsur seneden
beri Amerika devletleri arasındaki mü· 
nasebetlerin tanzimine engel teskil et
mekte idi. Bundan böyle Amerika kıta
sım teşkil eden devletlerin karşılı!ı:h 

münasebetleri de Avrupa devletleri a
rasındaki münasebetlere benziyeccli 
demektir. 

Ancak Amerika kongresinden Av• 
rupa işlerini düzeltmek yolunda bir 
yardım umanlar sukutu hayale uğra • 
mışlardır. Roosevelt de dahil olmak Ü• 

zere şimdiye kadar kongrede söylenen 
bütün nutuklarda Avrupa vaziyetine 
temas edilmiş fakat Avrupa kıtasında 
sulhun muhafazası için amerikalılarnt 
Avrupa ile teşriki mesaiye hazır olduk
larına dair bir söz söylenmemiştir. • 



Başbakanı dınlerk0n: 

A~ı i k:onıısan .. 
lliivük adam 

Yalnız bizim dilimizde değil, bir
çok dillerde de siyasetciliğin kapalı
hk, ici dışına uymamazlık manaları
na geldiği uzun devirler olmuştur. 

Siyaset cümlelerini epope ciım
leleri kadar merd ve asli, göğsünü 
gere gere, alnı açık, söyliyebilen hü
kürnet reisine yalnız bizim memleke
tin değil, bütün dıınyanm tarihi ilk 
defa rast geliver: ismet lnönü. 

Bizim essiz basvekilimiz, bir per
deyi yırtan-adamdır. Her siyasinin 
konuştuğu kalaba1rk1a asıl duvgusu 
Ve düşüncesi ara~mda mevcudiyeti
ne ahsı1mış tek perdeyi de çok gören, 
0 nu da yırtabilen ve milletinin ferd
leriyle mensub oldu~ ailenin rüşde 
ermiş ferd1erile konuşur ~bi konu
~bilen büyük adam, ancak Atatür
kün imtihanından gecmiş ve onun 
en btiyiik dostu olcıbilen insandrr. 

Başka büyük adamların en belir
llıiş vasıflan, neler olursa olsun, bi-
2:İrn Başveki1imizin büyüklüğünü ve 
eşsizliğini Y"!)an hac:letl .. ıin başında 
sarnimiyet ve vuzuh geliyor. 

Aziz çehre~indeki, milli me~akkat· 
lerin ve ulvi düşüncelerin elivle bir 
türk için dünvanm en sanatkarane 
~~~ıslan ve işlemeleri ayar ve güzel
~1~ınde iş1enmis çizgilerin miistesna 
tfadesini de sıcak ve icl: sesine kata 
tak nasıl ta icimize ~eslendi; nasıl 
ta ruhumuzla . konuşmasını başardı .. 

Sözlerinin ölcüsünü bu kadar 
~~rn kalbinden, h~m kafasından ala-
ılen adam, ancak türk gibi dünya

nın ~n merd, en asil ve en sözüne gü
Venılebilir milletinin evladı olabilir. 
Onda, Atatürk Türkiyesinin en gü
~el ve en mükemmel eşerini, onun 
~öz._ünde Atat~rk Türkiyesinin en 
d ogru ve en salım randımanını görüp 
b ~~akla kendimizi dünyanın en 
Uyuk mazhariyetlerinden birine ka
vuşmuş insanlardan s<WTTl<'kta haklı-
Yız. B. K. Çağlar 

Başbetke 

BAŞBAKANIN NUTKU 
(Başı 1. inci sayfada) 

İürkiye balkı sayın Başbakanı
ll.ın delaleti ile, iyi niyetin ve açık 
bJbliliğin son gayretlerini sarfet
ın.iştir. 

Hakikatlerin meselenin halline 
Yardım edecek olanları bunlardır. 
liakikatlerin meselenin halline 
asla yardım etmiyecek olanları 
İse, Sancak'ta geçmekte olanlar· 
dn. Sancak Lürklüğüne ıstırab ver-
tnek, sancak halkını biribirine dü
§Ünnek, unsurları biribirine karşı 
tahrik etmek, bizzat her unsuru 
ikiye ayırıp boğuşturmak teşeb
büslerinin, Paris'te, kimler tara
fından yapılmakta olduğunun 
hilinmemiş olduğuna inanmağı, 
dostluğumuz lehine, tercih ederiz. 
Ancak, gene dostluğumuz lehine, 
bıesullerin Türkiye hakkındaki 
iftiralarına inanmak hususunda
ki tereddüdün dahi, hiç olmazsa, 
bu malumatsızhk kuvvetinde ol
lnasını arzu ederiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

ULUS 

Başbakanımız, iç işleri Bakanr ve C.H.P. Genel Sekreteri ve lngiltere Büyük Elçisi 
ile dünkü at yarr~ları nı da şereflendirmi§lerdir. 

Sonbahar At yarışları 
Onhirinci hafta da güzel geçti 
(Başı 1. inci sayfada) 1 

Netice: Andranbudin birinci, Gül
zar ikinci, Bayburd üçüncü. Ganyan 
350, plaseler: 140, 150, 130 kuruştu. 

ikinci koşu (Handikap): 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah· 
sustu. İkramiyesi 300 lira idL Birind· 
ye 225, ikinciye 55, üçüncüye 20 lira 
verildi. 

2200 metrelik bu koşuya B. Yusııf
un Semiramis'i (B. Kfunil, K. 63), B. 
Velinin Ceylanı (B. Baha, K. 59), p. 
Nazifin Mavzikası (B. Hakkı, K. 55), 
B. Şabanın Bozkurdu (B. Mecid, K. 50), 
B. İskenderin Selten'i (B. Emin, K. 
48) girdiler. 

Netice: Semiramis birinci, Bo.zk..ırd 
ikinci, Mavzika üçüncü. Ganyan: 2JO, 
plaseler: 135, 250 kuruştu: 

Üçüncü koşu (Dumlupınar koşusu): 
İki yaşındaki yerli halis kan ingilız 

erkek ve dişi taylara mahsustu. h.rami
yesi 1150 lira idi. Birinciye 1000 lira· 
dan maada duhuliyeler mecmuu, ikin# 
ciye 100, üçüncüye 50 Ura verildi. 

ra idi. Birinciye 175, ikinciye 55, Uçüıı
cüye 20 lira verildi. 

2400 metrelik bu koşuya Bursalı Ah-

medin Bcnliboz'u (B. Mecid, K. 65). 

B. Eminin Ünlüsü (B. Paul, K. 60), B. 

Talatın Sarıkuşu (B. Baha, K. 58), B. 

İskender'in Güleri (B. Gula, K. 56), 

B. Kazımm Ceylanı (B. Ahmed, K. 54), 

Yüzbaşı İhsanın Neome'si (B. Fuad, K. 

53), Yüzbaşı Nurinin Ceylan Yektası 

(B. Sandor, K. 52), Yüzbaşı Rifatm 

Dervişi (B. Davud, K. 52), B. Hulfısi
nin Kösesi (B. Mustafa, K. 51), B. A· 
linin Tayyarı (B. Filips, K. 49), B. Sta
rın Lalesi (B. Emin, K.. 46) girdiler. 

Netice: Benliboz birinci, Necme i
kinci, Güler üçüncü. Ganyan: 1000, pla
seler: 400, 220, 500 kuruştu. 

Çifte bahis: 
Çifte bahis bir tane idi ve üçüncü • 

beşinci koşular arasında oynandı. 1/1 
numaralı biletlerden alanlar, yani Gir
gin ve Benlibozu seçenler 41 lira kazan
dılar. 

Bibliyografya 

SAYFA 5 

Yedinci ycrlinıalı ve arttırım haftası 

Dün Ulus meydanında biiyük 
bir toplantı yapıldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
gibi ruhumuza batmaz ve bir leke gibi 
vicdanımızı dağlamazsa yazıklar olsun 
bize!." 

Bundan sonra yüksek tahsil gençli
ği adına söz alan Bn. İclal ve B. Feh
mi Yavuz da coşkun ve şuurlu bir he
yecanla haftanın manasını belirtmişler, 
arttırımm ve yerli malı kullanmanın 

hayatı zaruretini göz önüne koymuşlar
dır. Bn. İclal, "Çahşryonız, kazanıyo
ruz, biriktiriyoruz, çok zengin değiliz; 
gönlümüz zengin; yarın tam zengin o· 
lacağrz 1 Bu yurd topraklan hazineler 
saklıyor,, cümlelerinde çok alkışlanmış· 
tır. B. Fehminin kısa ve özlü hitabesi 
de umulan tesiri yapmış ve "Kurulmak
ta olan endlistrimizi bir ananın yavru
sunu beslediği gibi arttırnn ile, yerli 
malı kullanarak besliyecek ve büyüte· 
ceğiz. Yavrularını ve yuvalarını müda
faa için tehlikeye atılmayı bir ders ola
rak dünyaya öğreten türk ulusu, endüs
trisini de aynı hassasiyet ve kıskanç-

Vilayetlerde arttırım 
Erzincan' da: 

Erzincan, \3 (A.A.) - Ulusal eko· 
nomi ve arttrnna kurumunun yıldönürnü 
töreni parlak bir surette kutlanmıştır. 

Tören nihayetinde okul talebesi muzika 
ile caddeyi '1olaşm.ıştır. Bu münasebetle 
ktirum başkanlığı tarafından reisicumur 
Atatürk'e ve başbakan İsmet İnönün'e 
ve ekonomi ve arttırma kurumu genel 
sekreterliğine tazim telleri çekilmiş

tir. 

Zonguldak' ta: 
Zonguldak, 13 (A.A.) - Bugiln baş

lıyan yedinci yerli mallar haftası müna
sebetiyle şehir süslenmiş, bir çok afiş
ler ve manalı semboller yapılmıştır. Bir 

ltkla koruyacaktır, yetiştirecelttir,, cllm• 
leleriyle sözlerine devam etmiş ve ''he
defimize varacağız; Atatürk gençliği 

buna ina•ımıştır,,, sözleriyle bitirmiştir4 
Ticaret lisesinden Firuzan Hüsrev 

Tökin'in okuduğu şiir de zevkle elin.. 

lenmiş ve: 
Yarın 

Yaylanın 

Koynunda yeşil ovalar, 
Şen yuvalar · 
Göreceğiz. 

Tarlalarımızı traktörle stireceğiz, 
Kasabalarda dokuma tezgahlan 

kurula cali, 
Anadolu bizim gücümüzle 

yoğrulaca~ 
mısraları çok alkışlanmıştır. 

En son söz alan ve kalabalığın duy
gularını coşkun ve bir ağızdan yapılan 
bir andla meydana koyan Demirciler 
cemiyeti reisi B. Hayrlnin sözlerinden 
sonra kalabalık yeni kararlar ve yeni a· 
.zimlerle dağıldı. 

ve yerlimalı haftası 
çok mağazalarda yerli mallar vitrinleri 
hazırlanmıştır. Çok kalabalık halk kütle
si ve ulusal davayı canlandıran levhaJarı 
taşıyan bütün mektebliler saat 10 da 
Cumuriyet meydanında toplanmışlardır. 
İstiklal marşı ile törene başlanmış, heye
canlı söylevler verilmiş ve muntazam ge
çid resmi yaprl01Iştrr. Gece de yazılı afiş· 
lerle her taraf aydınlatılacaktır. Hafta
run hareketli ve heyecanlı geçmesi için 

zengin bir program yaprlınıştır. Bütün 
mekteblerde müsamereler verilecektir. 
Halkın milli davaya gösted:ği inan ve 
bağlılık diğer yıllardan ü~stünd~r. 

Çankırı' da:' 

1600 metrelik bu koşuya B. Salıh 
Temel'in Girgin'i (B. Davud, K. 56), 
gene B. S. Temelin Taşpınarı (B. Bay
ram, K. 56), B. Fethinin Baylan'ı (B. 
Paul, K. 54.5), B. Fevzi Lutfinin Şeh
razadı (B. Gula, K. 54.5), B. Ahmedin 
Defya'sı (B. Filips, K. 54.5) girdiler. 

Bayındırlık işleri dergisinin son sayısı 

Çankırr, 13 (A.A.) -Arttırma ve yerli 
malı haftası dün törenle açılmıştır. Her 
taraf bayraklarla donatılmış, pazar yer
lerinde y erli malları meşheri açılmıştır. 

Saat 15 de halkevi binası önünde kesif 
bir kalabalık toplanmış, burada haftanın 
manasını anlatan söylevler verilmiştir. 

Mektebliler sokakları gezmiş, yerli mal
lar meşheri görülmüştür. Netice: Girgin birinci, Baylan ikin

ci, Taşpınar üçüncü. Ganyan: 300, pla
seler: 160, 140 kuruştu. 

Dördüncü koşu (Yenişehir koşusu): 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

ingiliz at ve kısraklara mahsustu. İkra
miyesi 550 lira idi. Birinciye 450 lira
dan başka duhuliyeler mecmuu. ikinci· 
ye 7 5, üçüncüye 25 lira verildi. 

1600 metrelik bu koşuya B. Akif'in 
Betyar'ı (B. Davud, K. 62), B. Seyyid 
Ahmedin Markizi (B. Bayram, K. 62), 
B. Said Halimin Sun and Air'i (B. Hor
vcıt, K. 60.5), B. Akifin Tomrusu (B. 
Filips, K. 56) girdiler. 

Netice: Sun and Air birinci, Betyar 
ikinci, Tomru üçüncü. Ganyan: 110, 
plaseler: 120 130 kuruştu. 

Beşinci koşu (Handikap): 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli, 

yarım kan arab ve halis kan arab at ve 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi 250 li-

Bayındırlık işleri dergisinin ikinci 
teşrin sayısı, Cumuriyetin on üçüncü 
yılında Türkiye baymdırlığmın zengin 

ve dolgun iş pilançosunu vermek gibi 
hususi bir hüviyet taşyarak çıkmıştır. 
Her sayfa;ında bize rejimin kazandır· 
dığı ileri ve modern hayatın tezahürle-

ri ve eserlerinin kuruluş destanını an
latan 216 sayfalık bu koca kitab, ki· 
taphanelerimizde çocuklarımıza zevk 
ve gurur içinde bırakacağımız bir eser
dir, 

İlk sayfaları büyük Şefin, aziz Baş • 
bakanın ve değerli Bayındırlık Baka -

nının resimleriyle süslenen dergi baş

langıç olarak cumuriyetin 10 + 3 üncü 
yılında bayındırlık işlerini umumi bir 

bakışla anlatmakta ve sonra bu işleı ~n 

teker teker izahını yapmaktadır. 
Dergi evvela bütün bu kuruluş ve in

şa işini başaran nafıa teşkilatının me· 
kanizması ve cumuriyetin on üçüncü yı• 
hndaki inkişafı anlatılmaktadır • 

Bundan sonra sıra ile demiryolları 

inşası, Türkiyede yol işleri, cumuriye • 

tin on üçüncü yılında büyük şose ve 
köprüler yapıcılığı, demiryollarrmız, 

su işlerimiz, yapı işleri, devlet hava 
yolları, elektrikle tenvir edilmiş olan 
şehir ve kasabalar, fikri sahada fa. 
aliyet, devlet demiryollan, posta tel -
graf ve telefon işleri, mühendis mekte • 
bi ve nafıa fen mektebinin son cumuri
yet yılındaki durmadan yükselme ve 
ilerlemelerine aid hadise ve rakamlar 
bildirilmektedir. 

Bütün bu işleri tekrar tek • 
rar veya hepsi birden, bize bu • 
günkü muasır ve medeni haya • 
tx getiren nasibeler olarak, günlük ha
yatmııza girmif bulunmakla beraber, 
bu hadiseleri tasnif edilmiş ve güzel 
resimlerle süslenmiş olarak izahını 

yaptığından dolayı dergiyi büyük bir 
zevk ve huzur içinde ve benimsiyerek 
okuyoruz. 

Bu eseri bu kadar itina ile tertib e • 
den Bayındırlık Bakanlığını ve baskı • 
larının maruf nefasetini bunda da belir
ten Devlet Basmıevini tebrik etmek va· 
zifemizdir. 

Bu münaseebtle mektebli çocuklara 

elma dağıtılmıştır. Çarşıda mağaza vit· 

rinlerine vecizeler konmuştur. Gece bir 

müsamere verilmi,Ştir. 
• 

Muğla' da: 
Muğla, 13 (A.A.) - Arttırma hafta

sı dolayısiyle bugün öğleden sonra halk 

ve talebe Cumurluk alanında toplanarak 

gösteride bulunmuşlardır. Butoplantıda 

nutuklar söylenmi~, sonra önde halkevi 

muzikası olduğu halde şehir dolaşıl

mıştır. Çocuklann ellerinde ekonomiye 

aid levhalar vardı. Gösteriden sonra hal
ke-vi sinemasında mektebliler tarafından 
müsamereler veri.İmi~tir. 

Bir kaç gün sonra da orta okul tara
fmdan tene bu hafta münasebetiyle bir 
müsamere veril~cektir. 

=========================================================================================================~ 
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BiLiNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Evet, keyfiyetin tetkiki kemiyetin tetkikin
\'Jen güçtür. Abstraksiyonların muayyen görü
llüşlerinden hoşlanan aklımızı konkre hadise· 
1er tatmin etmezler. Fakat ilim yalnız kendisi, u
aullerinin zerafeti, vuzuhu ve gı.izelliği için tah
kik ve tamik olunmamak lazundrr. Onun gaye
&i insanın maddi ve manevi faydasıdır. Biz, ter
tnodinamik kadar hislere de ehemiyet vermeli
Jriz. Fıkri.miz hakikatin bütün manzaralarını 
kavramalıdır. ilmi abstraksiyonlann rüsublarmı 
bir tarafa bırakacağımıza hem rüsublan ve hem 
de abstraksiyonlan kullanmalıyız. Kemminin, 
tnekaniğin, fizik ve şiminin üstünlüğünü kabul 
~l:tnemeliyiz. Rönesansm doğurduğu entelektüel 
durumdan ve hakikat hakkında bize vermiş ol
~uğu keyif ve hevese tabi tariften vazgeçme
tYiz. Fakat onun sayesinde beşeriyetin elde et
tnlş olduğu bu kadar muvaffakiyetleri muhafa
~<l etmeliyiz. İlmin ruhu ve teknikleri bizim en 
fQYmetli mallanmızclır. 

Medenilerin zekasına üç yüz yıldan fazla ha· 
kim olmuş olan bir doktrinden kurtulmak gü_ç 
olacaktır. Alimlerd~n çoğu külliyatm hakikatı
ne, kemminin mutlak mevcudiyet hakkına, mad
denin tekaddümüne, vücud ve ruhun ayrılması
na ve ruhun madun mevkide olduğuna inan
maktadırlar. Bu itiyadlanndan kolayca vaz ger
miyeceklerdir. Zira böyle bir değişikliğin peda
gojiyi, hekimliği, psikoloji ve sosyolojiyi temel
lerine kadar sarsabilirdi. Herkesin kolaylıkla e
kip biçtiği küçük bahçe, imar ve ıslah edilmesi 
gereken büyük bir orman haline gelebilirdi. Şa
yed fenni medeniyet, Rönesanstan beri takib et
tiği yolu bırakıp konkreyi safiyane bir su;ette 
müşahedeye avdet etseydi hemen acaip hadise· 
ler vukua gelebilirdi. Madde, tekacMüm hakkı· 
nı kaybederdi. Zihni faaliyetler fiziyolojik faali
yetlerin muadili olurdu. Manevi, estetik ve dini 
fonksiyonların mütaleası riyaziye, fizik ve şimi 
mütaleası kadar elzem olurdu. Bugünkü terbi
ye usulleri manasız görünürdü. Mektebler ve 
üniversiteler programlarını değiştirmeğe mecbur 
olurlardı. Neden dolayı yalnız uzuvlarm hasta
lıklannın önüne geçmekle uğraşıp dimağ hasta
lıklarım önlemeğe çalışmadıkları, neden dolayı 
intanlı hastalıklara tutulanları tecrid edip diğer· 

lerine akıl ve ahlak marazlarını nakledenleri tec
rid etmedikleri, neden dolayı uzvi af etlere sebeh 
olan itiyadlann tehlikeli sayılıp ahlak bozuklu
ğuna, cinayete ve deliliğe sebeb olanların böyle 
telakki edilmediği ijiencilerden sorulurdu. Halk, 
vücudun yalnız bir parçasını bilen hekimlerce 
tedavi edilmeği reddedebilirdi. Patolojiciler, u· 
zuvlardaki afetler gibi, iç muhit afetlerini de tet· 
kika sevkedilebilirler, nesiç hastalıkları seyri ü
zerinde dimağ haletlerinin tesırlerini hesaba kat• 
mağa mecbur tutulabilirlerdı. Ekonomiciler in
sanların hissedıp ıştırab çektıklerini, onlara yi
yecek ve iş vermenin yetmediğini, onlann fizi
yolojik olduğu kadar da manevi ihtiyaçları oldu
ğunu, ekonomik ve finansal buhranlar menşele
rinin manevi ve entelektüel olabileceklerini de 
müşahede edebilirlerdi. Büyiık şehirler hayat 
şartlarını, büro ve fabrika istibdadını, haysiyetin 
ekonomik menfaate ve aklın paraya feda edil
mesini modern medeniyetin nimetleri telakki 
etmez olurduk. Beşeri inkişafa zararı olan me• 
kanik icadlardan vazgeçebilirdik. Ekonomik her 
şeyin niha1 hikmeti sayılmıyabilirdi. Maddiyetçi 
hürafeden kurtulmanın bugünkü hayatın birçok 
şekillerini tadil edeceği bellidir. Bundan dolayı· 

dır ki cemiyet, tefekkürün bu terakkisine, büt>.in 
kuvvetiyle karşı koyacaktır. 

Bundan başka, maddiyetçiliğin iflası m~nevf 
bir reaksiyaonu tevlid etmemek pek ehemiyet
lidir. Mademki fen medeniyeti ve madde ibadeti 
muvaffak olamamışlardır, makus ibadeti, ma
neviyata ibadeti intihab arzusu genişl-tyebilir. 
Psikolojik tefevvuku fiziyoloji, fizik ve şimi 
tefevvuku kadar teh1ikeli olabilir. F reud en ileri 
mekanistler kadar zararlıdır. insanı zihni görü
nüşüne irca etmek fiziyolojik ve fiziko~imik gö-
rünüşlerine irca etmek kadar felakf"tli bir şey 
olabilir. Kan seromunun fizik hassalarrnm, bun• 
larm ionik muvazenelerinin, protoplazmanın su 
ve hava geçerliğinin, antijenlerin şimik teşek· 
küllerinin ve sairenin tetkiki rüyaların, medyo
mik hallerin, duadaki psikolojik tesirlerin, keli· 
meleri hatırlamanın tetkikinden daha az lüzum· 
lu değildir. Maddiyet yerine maneviyatın ika· 
mesi Rönesansca irtikab olunmuş olan hatayı 
tashih edemiyebilirdi. Maddenin inkarı manevi· 
yatın inkarından daha kötü olabilirdi. Selamet 
bütün doktrinleri terketmekte, müsbet müşahe
denin mutalarmı tam o1art:'k kabulde, insanın 
bu mu.talardan ne ziyade ve ne de eksik olduğu 
vakıasının tahakkuk ettirilmesinde olacaktır. 

(Sonu var) 



SA'YFA 6 ULUS 

Ge eral Can- ~ y ~erin esaret· na -
(Başı 3. üncü sayfada) 

dir. Merkezi hükümeti kıtaları, isyanı 
bastırmak için acele surette isyan yeri
ne gönderilmektedir. 

Harb bakanı Ho-Ying-Şin, asilere 
karşı yapılacak harekatı iıizzat idare e
decektir. 

Asi kıtalar başkumandanı Mare§al 
Şang-Su-Liang Honan-Şenzi eyalet!eri 
sınırında TungKvan geçidinde mühim 
tahşidat yapmıştxr. 

Gerek Şang-Kay-Şek ve gerek Şang
Su-Liangın şahsi ve çok samimi dostu 
olan avusutralyalı Donald, Loyangdan 
Sianfuya tayyare ile gitmek için teşeb
büslerde bulunmaktadır. Kendisi iki ma
reşalın arasını bulmak ve mareşal Şang
Kay-Şekin serbest bırakılmasını temin 
eylemek istemektedir. 

Bayan Şang-Kay-Şek Nankinden Lo
yanga giden tayyareye binmek üzere i· 
ken dostları ısrar ederek kendisini bun-

' 
dan vaz geçirmişlerdir. Zira. Bayan 
Şang-Kay-Şekin Loyangddn da Sianfa
ya gitmeye çalışması ve bu suretle ken
di hayatını da tehlikeye koyması müm
kün görülüyordu. 

Nankin lıiil.·ümeti <İ.'fi nuıreşalı 
azletti 

Na"lkin. 13 (A.A.) - Nankin hiikü
meti, Mareşal Sang-Su-Liangx, bütün 
memuriyetlerinden azletmiştir. 

Japon hiil•ümet erkanı da bir 
toplantı )·apacah 

Londra, 13 (A.A.) - Domei ajan
sından: Sianfu isyanına aid resmi ra
porlar Tokyoya gelir gelmez, dış işler, 
harb ve deniz bakanlıklarının delege
leri bir konferans aktedeceklerdir. 

Konferans, isyan yüzünden hadis o
lan vaziyet karşxsmda Japonyamn na
sıl bir hattı hareket takib edeceğini tet-

1SPANYOL ISY ANI 

İngiliz· fransız tavassut teşel)hüsüne İtalya 
ve Almanya ceval) verdiler 

ispanyadaki hükürnetçi gazetelerin bu teşebbüs 
hakkındaki görüşleri nedir? 

(Başı 3. üncü sayfada) 

reketler ile hırslan, en son haddine ka· 
dar tahrik etmişitr. 

Bir taraflı bir uzlaşma, esasen bir 
taraf ta mevcud anarşist meyiller dola
yısiyle imkansız gibi görünmektedir. 
Alman hükümeti, bu şartlar altında İs
panyada objektif bir plebisitin ne su· 
retle yapılabileceğini tasavvur edeme

mektedir. Bur.lara rağmen, eğer öteki 

hükiimetler, b~r uzlaşma yolunda kulla

nılabilecek müsbet teklifler yapabilir
Jerse, alman hükümeti bunların tetki· 
kinde ve fi'ij'ata konulmasında iş birli
ği yapmak için h~zır bulunmaktadır. 

r ava. sııt tc§ebbiisii. ve 
Madrid gazeteleri 

MaJrid, 13 (A.A.) - Gazeteler, 
fran ... ı.ı: larla ingiliz'Jerin mutasavver ta

vassutlarmı şevk ile karşılamakta mütte 

fiktirler. 
Sosyalist partisinin orgmı olan Kla 

ridad yazıyor: 
"Cenevre'de yapılacak konuşmalar ve 

diplomasi yolu ile yapılacak görüşmeler 
esnasında faşizmin planlamu suya dü
(.' rmeğe uğraşacağız. 

Anarşist - sendikalistlerin organı o
lan C. N. T. gazetesi, Valansiya hükü
meti ile Burgos hükümetinin ayni sevi· 
yede addetmek teklifinin aleyhinde bu· 
lunmaktadır. 

Bu gazete, diyor ki: 
''Milletin ekseriyetinin iradesini tem. 

sil eden hükümet ve yalnxz o, milli top
rakların her noktasında otoritesini te
sis etmelidir. Ayni zamanda iki hükü
met mevcud olamaz.,, 

Bu gazete, mütareke prensipini red
detmetke ve dal1ili harbe nihayet verme
nin tek çaresi, nasyonal veya enternas
yonal faşizmin ele geçirmiş olduğu top
rakları istirdad etmekten ibaret bulun· 
duğunu yazmktadır. 

Komünistlerin organx olan Mundo 
Obrero gazetesi, sovyet Rusya'nın ver· 
miş olduğu cevabı tasvib etmetkedir. Bu 
gazete diyor ki: 

"Milletimiz için en uygun olan şeyi 
tayin etmek hususunda tek salahiyeti o. 
lan, İspanya hükümetidir.,, 

Mesul İspanya hükümetine tam oto· 
rite temin etmek ve faşist hükümetlerin 
müdahalelerini meneylemek icabeder.,, 

Curr.uriyetçi İnformasion gazetesi, 
hükümetin kanuni bir surette teessüs et
miş bulunduğu, milli iradenin bir ifade
si ve 16 şubatta yapılmış olan seçimin 
hakiki bir plebisit olduğunu yazmakta
dır. Millet, silaha sanlmak mecburiye
tinde kalmıştır. Haklarını geri aldığı za

man silahı bırakacaktır. 

Katalonya'da vaziyet 
gittikçe vahimleşiyor 
Barselon, 13 (A. A.) - Katalonya 

jeneralite hükümeti, Barsclon gazetele
rine hitab eden bir beyanname ne,ret
miştir: 

Bu beyannamede deniliyor ki: 
"Konsey, pazartesi günü son defa 

olarak toplanacaktır. Vaziyeti tavzih 
etmek lazımdır. Çünkü vaziyet, disip· 
linsizlik ve mesuliyet hissinin bozuk
luğu dolayısiyle gittikçe fenalaşmak
tadır. Bu şartlar altında, konsey kendi
sini vazifesini yapamıyacak bir halde 
görmektedir. Çünkü hiç bir salahiyeti 
olmıyan şahısların çok defa hükümet 
işlerine karışması dolayısiyle, konsey 
mesuliyeti kabul edemez. Bu sebebler
den ve bugün ifşa etmek istemediği di
ğer bazı sebeblerden dolayı, Katalon

ya jeneralitesi hükümeti içinde bir 
buhran meydana gelmiş bulunmakta

dır.'' 

K atulonya buhranının sebcbleri 
Barselon, 13 (A.A.) - Dün Kata

lonya hükümeti içinde çıkan buhranın 
en esaslı sebeblerinden birisi, Katalon· 
ya birleşik sosyalist partisi ile marksist 
birlik işçi partisi arasındaki rekabettir. 

Bu partilerden birincisi üçüncü en· 
terruısyonale iltihak etmiştir. İkincisi i
se Troçkist meyl ve harekettedir. 

Marksist birlik i~çi partisi organı ga· 
zete tarafından Sovyetler birliği ricali a
leyhine yapılan neşriyat neticesinde, Ka
talonya birleşik sosyalist partisi mark
s;st partinin Katalonya jeneralitesi kon
seyinden çıkarılmasını istemiş ve sebeb 
olarak bugün Katalonyada Sovyetler 
birliği aleyhdarhğı yapılamayacağı key. 
fiyetini ileri sürmüştür. 

Bu fikir anlaşmazlığx, ile alakalı ola
rak iş milli konfederasyonu tarafından çı
kanları bir tebliğde ezcümle denilmekte
dir ki: 

''Bugün proletaryanın ve inkitabın 
muvaffakiyeti eserini taktik anlaşmazlık
larının ve şahsiyet kavgalarının üstün
de tutmak lazımdır. 

ugün tek bir hedef vardır: Faşizmi 
yenmek.,, 

Hükümetçiler mühim bir 
mevzii zaptettiler 

Madrid, 13 (A.A.) - Hükümet kuv
vetleri asilerin · !lava mmtakasındaki 

mevzilerini bombardıman etmişler ve 
pek mühim bir mevzi olan ve Villarea
lin dört kilometre cenub §c:lrkında bulu· 
n~n Sasmendi kasabasını işgal etmişler
dir. 

Cumhuriyetçilerin bataryaları, Vil· 
lareal'den asilerin tahassun etmiş ol
dukları evleri bombardıman ederek on· 
tarı yeni melceler aramağa mecbur et
miştir. 

Rask memleketi cephesinde hüküme
tin tayyare filosu, Martinez d' Aragon 
tayyare meydanını bombardıman etmiş
tir. Bu meydanda asilerin birçok tayya
releri havalanmağa hazırlanıyordu. Bu
nun üzerine bir muharebe olmuş, hükü
metin bir bombardıman tayyaresi dü
şürülmüş ve asilerin iki avcı tayyaresi 
tahrib edilmiştir. Diğer taraftan hükü
met tayyareleri asiler tarafından iş.gal 
edilmiş olan ve Villareal'in solunda ka
in bulunan Kasa Forestal'i tahrib et· 
miştir. 

ldk eyliycce 1:tir. . 
Diplomasi alemine mensub müsahid· 

!er, isyanı Ş.,ng-Kay-Şek'in yerine geç
mek ve Çinde komünizmi tanıtmak isti· 
yen Çank-Su-Liang tarafından yapıl· 

mış bir hiikümet darbesi addetmekte· 
dirler. Diğer müşahiriler, isyanrı \comu
nistler tarafından müzaharet edilmekte 
olduğu haberinin teeyyüdü takdirinde 
Japonyanın azim\{arane bir hatt' hare· 
ket takib etmesin:n zaruri olduğu mü
taleasındadırlar. 

Japon gazetelerine {!Öre iisiler 
Sot'yetlerle nnla.,mı.45lnr 

Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ajansın
dan: Nişinşi Simbu gazetesinin Şang
hay muhabirinden gelen bir haberde. 
Şang-Su-Liangm daha cumartesi günü 
öğleden sonra Sovyet Rusyanın yardı
mına istinad eden müstakil bir hükümet 
vücuda getirmiş olduğu bildirilmekte
dir. Bu hükümetin Sovyet Rusya ile te· 
dafi ve tecavüzi bir ittifak akdetmiş 
olduğu rivayet olunmaktadır. Nankin 
hükümeti, Şank-Su-Liangın tevkifini 
emretmiştir. 

Asiler Nankin hükümetine istedik· 
leri şeyleri bildirmişlerdir ki şunlardır: 

1 - Hemen Japonyaya karşı muha
semata girişilmek, 

2 - Mançuride bırakxlmxş olan top· 
rakları geri almak, 

3 - Komünizmi tanımış olan Sun· 
Yat-Sen'in politikasma dönmek , 
Asiler k.omiinistl~rle birleşmek 

ta • .avvurundalarmış 

Tokyo, 13 (A.A.) - Domei ajansın· 
dan: Aşahi Şimbun ı;azete!?inin ':;;;hav 
muhabiri, Şank-Su-Liangın kıtalarının 

hareket tarzlarınx değiştirmiş olduğunu 
haber vermektedir. Bu kıtaların komÜ· 
nist kı...vvetlerle birleşmek fikrinde ol
duğu söylenmektedir. 

}<ıporı kabinesi istifa mı edecek? 

Tokyo, 13 (A.A.) - Sianfu hadise
lerini "Sovyetlerin Çinde gizli kapaklı 
bir miidahalesi,, diye tavsif eden japon 
müşahidleri bu müdahalenin uzun miid
dettenberi haztrlanmış olduğu ve fakat 
alman - japon paktının akdi üzerine tat· 
biki keyfiyetinin tacil edilmiş bulun
duğu mütaleasını aerdetmekte ve bin
netice Hariciye nazın B. Aritanın ve 
hatta vaziyeti son derece sarsılmış olan 
Hirota kabinesinin istifası muhtemel ol
duğu kehanetinde bulunmaktadırlar. 

Bilindiği üzere siyasi fırkalarla parla
mento mahfilleri ve gazeteler, bir çok 
haftalardanberi B. Aritanın siyasetini 
ve bilhassa Almanya ile yakınlaşma si
yasetine şiddetle hücum etmişler ve bu 
yakınlaşmanın evvela Sovyet Rusya hü· 
kümetinin yeni bir balıkçılık mukave
lenamesi imzalamaktan imtina etmesi
ne ve saniyen Nankinde yapılmakta o
lan müzakerelerin suya düşmesine se
bebiyet vermiş bulunduğunu beyan et
mişlerdi. 

Çin - japon miirwsebetleri valıim 
bir saf haya giriyor 

Tokyo, 13 (A.A.) - Japon salahi
yetli makamları, Sianfu hadiseleri te
eyyüt ederse Japonya ile Çin arasında
ki münasebetlerin çok vahim bir safha. 
ya gireceği hususunda müttefiktirler. 

FRANSA'DA: 

ı•ran~a - Yugoslavya futbol nıaçı 
Paris, 13 (A.A.) - Fransa ile Yu

goslavya arasnıda beynelmilel futbol ma
çını Fransa takımı 1 - O kazanmıştır. 
Bu gol birinci haftaymda fransıı: açığı 
Keller tarafından atılmıştır. 

FRANSA'DA: 

B. Pol J:<'or"un bir nutku 
Vierzon, 13 (A.A.) - Bir miting es

nasında bir nutuk söylemiş olan B. Pol 
For, işsizlere iş bulunması meselesinin 
işçilerin şuradan buraya naklini icab 
edeceğini söylr.miştir. Bu işçiler, ı,;u 

suretle nakledilecektir. Hükümet, ame
leyi meccani olarak seyanat ettirecek 
ve işçiler, ücretinden maada bir de tah
sisat alacaklardır. 

Üç ay müddetle devlet, işçilerin 

karılarına ve çocuklarına verilecek tah
sisatı temin edecektir. Eğer işçi fab
rikada sağlam ve devamlı bir iş bula
cak olursa devlet onun karısının, ço
cuklarının ve ev eşyasının parasız nak
lini temin eyliyecektir. 
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Ankara bölgesi futbo! ajanı Çeki Kar lin kafile reısıne Ankara Gücünün 
bir bayrağını h ediye etmiştir. ,. 

(Başı 1. inci sayfada) 

mih, Enver • Abdi, Bilal, Yaıar, Ali, 
Hamdi. 

İkinci devrede forverd hattı, sağdan 
itibaren şu şekli aldı: Nusret, (İsmail), 
Abdi, Yaşar, Bilal, Hamdi. 

Oyun başlar başlamaz Ankara güç
lüler çek kalesine kadar indiler. Sağdan 
ve ortadan bir kaç şilt atddı. Çeki Kar
lin kalecisi bu şuttan tuttu. Yahud top 
avuta gitti. 

Çekler dünkü oyunlarını gösteremi· 

yorlardı. Yorgun görünüyorlardı. Fakat 
bu bezgin vaziyet içinde de çok düzgün 
paslaşmalar, kafa vuruşları görülüyor. 
du. 

Ankara güçlüler yalnız hasımlarının 

ği sokak ko§USu dün öğleden evet ya
pıldı. 

Büyükler arasındaki koşuya muhtelif 
kulüblerden 20 sporcu iştirak etti. Bun· 
lar Halkevinden başhyarak Atatürk 
bulvarından, bakanlıkların önünden 
geçtiler ve koşuyu Türk Hava Kurumu 
önünde bitirdiler. 

Beş kilometrelik koşuya kulüblerin 
üçer kişilik birkaç takımı girmişti. Ne· 
ticede puvan itibariyle: 

Muhafız Gücü A takımı birinci, An· 
kara Gücü A takımı ikinci ve Muhafız 

Gücü B. takımı üçüncü oldular. 
Ferd itibariyle: 

Şevki (Ankara Gücü) 17.36 dakika· 
da birinci, Reşad (Altınordu) 18.01 da· 

Dünkıi maçtan bir enstantane 

oyununu bozmakla kalmıyorlar; ileriye 
doğru müessir akınlar da yapıyorlardı. 
Eğer Hamdi, iri yan profesyonellerin a
rasında kaybolmasa, Alinin yerinde de 
Fahri gibi fırsattan istifade etmesini bi
lir bir oyuncu bulunsaydı, Ankara gücü 
dün sahadan her halde maçı kazanmış 
olarak çıkacaktı. 

İlk golü 27 inci dakikada Yaşar yap
tı. Bu gol çekleri harekete getirdi. Nite· 
kim beş dakika sonra sayılar beraber ol
du. 

İkinci devre hemen hemen baştan so
na kadar Ankara gücünün baskısı altın· 
da geçti. Çeki Karlin akınları sayılacak 
kadar azaldı. Fakat üstün ve güzel oy
namalarına rağmen Ankara güçlüler bir 
iki gol daha yapamadılr. Maç 1 • 1 be. 
raberlikle bitti. 

Ankara güçlüleri muva!fakiyetlerin
den dolayı Ankara futbolü hesabına teb
rik etmek isteriz. Ümid ederiz ki stad
yomun açılış töreni münasebetiyle yapı· 
lacak maçlarda da ayni kudret ve kuv
vetle oynarlar ve iyi nr:ticeler a1 rlar. 

Dünkü atletizm hareketi 
Ajanlığın hazırladığı sokak ko

şmm çok giizcl oldu. 
Mıntaka atletizm ajanlığının genç

ler ve yetişmişler arasında tertib etti-

kika<la ikinci, Ali (Muhafız Gücü) 
18.02 dakikada üçüncü geldiler. 

Şimdiye kadar yapılan koşulara na
zaran dün alman rıeticeler çok güzeldir. 
Çünkü onuncuya kadar derece, · 19.33 

dir ve sonuncu gelen koşucu, be~ kilo
metreyi 20.30 dakikada almıştır. 

Geneler arasın<fo 
Gene Halkevinden başlıyan ve Türk 

Hava Kurumu önünde biten üç kilo· 

metrelik bu yarışın teknik neticeleri 
şudur: 

Adnan (Demir Spor) 10.59 dakikada 
birinci, İsmail (Muhafız Gücü) 11.16 

dakikada ikinci, Hüseyin (Muhafız 

Gücü) üçüncü. 

Ajanlık, koşuları birkaç hafta de· 
vam ettirecektir. 

İstanbul' daki maçlar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 

şehrimizde lik maçlarına devam olundu. 

Neticeler şunlardır: 

Fener yılmaz Davutpaşayı 0-1; Gü· 

neş Süleymaniyeyi 0-2, Altınordu Ka· 

sımpaşayı 1-2; Eyüp Hilali 0-1; Bey· 

lerbeyi Galata Gençler Birliğini 0-1; 

Beşiktaş Topkap1yı 0-5 yendi. 

Beykozla Vefa berabere kaldılar. 

Dün maç yapan iki takrm bir arada -
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Karacahey Harası 

Müdürlübriin· ~n : 
Anadan ve babadan yarışçı 935 doğumlu biri erkek biri dişi ol

lbak üzere iki baş safkan ingiliz tayı açık arttırma suretiyle 3 - ikin
ci kanun • 937 pazar ~nü bara merkezinde satılacaklardır. Muvak
kat teminat 75 liradır. İsteklilerin mezkC\r ~n hara merkezinde bu· 
lunmalan ve tayların pediğirlerini görmek istiyenlerin daha evve -
linden bara merkeziyle Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir Baytar İş -
len Müdürlüklerine müracaat etmeleri ilin olunur. (3530) 

2-6014 

İnhisarlar Umum 
l\'lüdürlüğün<len : 

1 - İdaremizin Afvonkarahisarında yaptıracağı 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı kapalı zarfla eksilt
lbeye kon.muştur. 

2 - Eksiltme 30 - xn - 936 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at 15 de Kabataşta Levazım ve mübavaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihalede:ı en az üç gün evvel inhisarlar inşaat şu -

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi 
\resaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde inhisarlar le -
\razım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon
karahisar müdürlüğünden alınabilir. 

6 - M:.ihürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihti
\'a edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de kadar 
Yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalıdır. 

._ _____ (3500) 2-6013 ---

Jandarma Genel Komutanlığı 

almal(omisyonundan: \nkara Satı 
Bir tanesine yüz yirmi beş kurus baha biçilen on bir bin matra 

teahhüdünü yapamıyan müteahhid hesabına 30 - B. Ka. - 936 çar
şamba günü saat onda pazarlıkla satınalınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisvondan alınabilecek olan matra pazar
lığına girmek istiyenlerin yukarda yazılı gün ve saatında (1031) li
ra (25) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ko-
misyona b"şvı•rmaları. (2067) 2-6008 -

Fevl{ala e ictimaa davet .... 
Altın Ordu kulübü azalarının 20-12-936 pazar günü saat 9 da Ha

cı bayramdaki yurt evinde fevkalade olarak toplanmasına idare he-
.Yeti karar vermiştir. 3-6015 

ACii\. 
..> 

ARTJR1\1A 
Müzayede ile satış 

Birinci kanunun yirminci pazar günü saat onda Yenişehirde em
niyet abidesi karşısında Müdafaa caddesinde 8 numrırah Bay Meh
met Cevat Açikahn apartımanmda 3 numarah dairesinde mevcut bil
cümle kıymetli ev eşyaları açık arttırma suretiyle satılacaktır. 

1. - Acajoudan mamiil gül ağaciyle ve bronze ile süslenmiş in
giliz modeli YEMEK ODA TAKIMI (12 kişilik yemek masası ma
roken deriden döşemeli 12 sandalya ve koltuk, aynalı büfe, dressoir, 
rafları kristal vitrin sigara masaları, nota dolabı.) 

2. - Limon ağacından yapılmış YATAK ODA TAKIMI (2 ki -
§.ilik karyola somyası ile, ve komodinler, aynalı dolablar, toilet ve 
sandalyası, sinfonier, lavabo.) 

3. - Yine limon ağacından mamUl ipekli döşemeli kadın salon 
takımı Berjer 2 koltuk ve ayrı 2 koltuk, sandalyalar, şezlong, ve or-
ta masası. 

(Bu esyalar sipariş üzerine Psalty fabrikasında yaptırılmıştır.) 
4. - Mesai odası takımı (ingiliz malı kanape, 2 koltuk, 4 san

dalya, maroken deriden döşemeli) yazıhane, kütüphane, orta ve si
gara masaları kolonlar. 

5. - 19 parçadan mürekkeb ipekli döşemeli arabesk (DAMAS
KOS) salon takımı (kanape, koltuklar, sandalya ve masalar, yazıha
ne (kadın için çay takımı ve dikiş masası, sigara masaları, ayna kon
sol.) 

KELVİNATOR marka buz dolabı, YUN.KER marka hava gazı 
furunu, çeşitli tabaklar, ve kadehler, mutbak büfesi çe raflar, çini 
salon saksıları, dıvar tabakları, 2 oortmanto. ipekli ve gobelin tak • 
lidi perdeler, ve dantel tül perdeler, bronz kornişler, ve saire. Pey 
sürenlerden yüzde 25 teminat alınır. Satış peşindir. Miişteriden mü-
zayede harcı alınmaz. 2-5986 

Kiralık Apartrman 
Ankarada Yenişehirde Emniyet abidesi sağında kain müdafaa 

taddesinde 8 n;.ımaralı Bay Mehmet Cevat Acıkalın apartımanınm 
üçüncü dairesi kiralıktır. Kamilen müşamba döşeli altı odası ve ze
min katında bir odası daha vardır. Kalorifer, su, elektrik, hava gazı, 
telefonu, banyoda havagazı tesis<?.tı tamdır. 

Görmek ve kiralamak istiyenler içindekilere müracaat edebilir-
ler. 2-5987 

1 •• Mit ... 5W 

ANKARA BELEDiYE RE1SUCJ iLANLARI 

1 - Ege mahallesinde Kedison sokağında 852 inci adanın 5 nu
maralı parselinde belediye malı 62,50 metre murabbaı arsa on beş 
~ün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,25) liradır. 

4 - artnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kalemine 
\re istkelilerin de 15 - kanunu evvel - 936 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1969) 2-5812 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1155 inci adada 5 parselde 83 metre murabbaı 

belediye malt arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bed~li (415) liradır. 
3 - Muvakkat temiııatı (31,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi • 

ne ve isteklilerin de 15 - kfüıunu evvel • 936 salı günü saat on bu -
çukta belediye encümenine müracaatları ( 1970) 2-5813 

LLAN 
1 - Yenişehirde 1080 inci adada 18 parselde 25,75 metre murab

baı Belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
~uştur. 

2 - Muhammen bedeli (206) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı {15,50) liradır. 
~ - ~art~am~sini ı:örmek istiyenler her gün yazıişleri kalemine 

\re ısteklılerın de 15 - kanunu evvel • 936 salı günü saa~ on buçukta 
Belediye Encümenint- müracaatları (1971) 2- 5814 

İLAN 
.. Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alınaca
gmda~ şartı:ıamesini görm:k istiyenlerin her giin yazı işleri kalemi
ne ve ıstekhlern de 25 - kanunu evvel - 936 cuma günü saat on bu -
çukta belediye encümenine milracaatları. (2086) 2-6011 

RE V U E Saatı 
EU\ senellk bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatlttrl 

Kontörler. Kronograflar 

Spor aaatlerı 

Bafhca uetçllwde Htılır. 

RIZA TEVFiK. Saat Tlcanıthan .. ı, Ankara. Ban'k&lar C&d. 8 

Ankara P. T. T~ 

Başmüdürlüğünden: 
Emniyet müdürlüğünün karşısındaki eski postanenin yanında 

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

İsteklilerin te~inatlariyle birlikte 18 birinci kanun 936 cuma gü-
nü saat 15 de komısyonumuza müracaatları. (2072) 2-5979 

Seyhan Posta ve Telgraf 
Başmiidürlüğünden: 

1 - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepez, Ayıbeleni orman
larından kesilmek üzere evvelce eksiltmeye çıkarılmış olup talih 
zuhur etmiyen ( 4350) -ıdet çıralı çam direği ikinci defa olarak 
ve teslim müddeti Nisan 937 nihayetine kadar uzatılarak kapalı 
zarfla eksiltmeye çıY.arılmıştır. 

2 - Muhamen b~deli beher direk beş lira ve muvakkat temi
natı 1631 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme ihalesi 15. 12. 1936 tarihinde ı:.alı günü saat 15 de 
Seyhan posta ve telgraf ~elefon başmüdüriyet binasında toplana
cak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talihler teminatını vezneye teslim edecek, alacakları 
makbuzu veya kanuni muteber teminatı ve şartnamede yazılı bel
gelerle teklıf mktubunu ihtiva decek olan ikinci kapalı ve mü
hürlü zarflarını mezklır tarihe müsadif salı günü saat ıs e kadar 
makbuz mukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 
Postadaki ecikmeler kabul edilmez. 

5 - Şartnameler başmüdüriyette hcrgün saat 9 - 12 ve 13 - 17 
ye kadar görülebilir. 

6 - Fenni şartnamede tafsilat ve izahat olmakla beraber bu 
direklerin uzunlukarı 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
santim olacaktır. Ksim müddeti 15 mart 1937 akşamı bitecektir . 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman 
mühendisile beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun ne
zaretinde yapılaı;aktır. 

Kesim ve soyum işi tamamlandıktan sonra ormanda idaremiz 
damgalarile damgalanacak ve bu dam~alr direkler tesellüm ma
halli olan Mersin istasyonunda damgaları görülerek bila itiraz 
kabul edilecektir. (1989) 2-5853 

1 ANKARA LEVAZIM Al\ıl1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
Evvelce ilan edilmiş olan 120 bin kilo fabrika ununun evsafı yük 

sek olması hasebiyle istekliler tarafından verilen fiat pahalı görül
mekle yeniden tesbit edilen evsaf üzerinden kapalı zarfla münaka
saya koıımuştur. Eksiltmesi 25. 12. 936 cuma günü saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatten bir saat evvelisine kadar teminat mak
buz ve teklif mektuplarını Birecik askeri satın alma komisyonuna 
vermiş bulunmaları. (2034) 2-5926 

İLAN 
Beher kilo-
sudun mu-

hammen fiatı Teminatı Tutan 
Kr. S. L•ra Lira Tonu 

Edim\ 1200 4262 60240 502 
Kırklareli 12,00 7250 120000 1000 
Çorlu 12,50 2070 27600 240 
Lüleburgaz ll,65 4745 69900 600 
Vize 12,00 6452 104040 867 
Tekirdağı 11,64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 
l - Üçüncil kor birlikleri ihtiyacı için yukarıda cetvelde gös

terildiği üzere 3745 ton ekmeklik un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. 

2 - Cetvelde yazılı m'ktarların her biri hizasında gösterilen 
un miktarı o mıntakadaki birliklere teslim edilecek unun yekur.u 
olub bu mmtakalarda yine ayrı ayrı garnizonlara un teslim edile
cektir. Bu garnizonların mahalli şartnamelerde yazılıdır. 

3 - Şartnameler, İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri satın 
alma komisyonlarında Edirne garb hudut satın alma, Kırklareli 
tümen satın alma, Çorlu kor satın. alma, Lüleburgaz tümen satın 
alma, Vize tümen satın alma, Tekırdağ tümen satın alma komis
yonlarında 22 lira 21 kuruş mukabilinde alınabilir. 

4 - İhalesi 23 birinci kanun 1936 çarşanba günü saat 16 dadır. 
5 - Münakasaya girecekler 2490 numaralı kanunun ikinci ve 

üçüncü maddelerindeki belgeriylC: birlikte yukarıdaki cetvelde 
her mıntıkaya nazaran yazılı temınatfan ve yahut 3745 ton unun 
hepsine birden talih olacaklar yine her mıntakaya nazaran ayrı 
ayrı fiat verceklcri gibi kanunun beşinci maddesi mucibince te
minat ve teklif mektublarınr ihale saatinden bir saat evvel Çor
lu'da kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1891) 2-5841 
İLAN 

1 - Çorlu birliklerinin ihtiyacı için 8000 kilo sabun a~ık eksilt-
meye konmuştur. 

2 - İhalesi 28.12.936 pazartesi saat 16 dadır. 
3 - Muvakkat teminatı 240 liradır 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul levazım 

amirli_ği satın lama komisyonlarına müracaat etmeleri. 
5 - İstekliler belli J?Ün ve saatte kanunun 2 ve 3 üncü maddesin

deki belgeleriyle birlikte Çorluda kor satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2037) 2-5927 

tLAN 
1 - Eksiltmede olan iş: Pmarhisarın 600000 kilo yulafı. 
2 - İhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapılacaktır, 
3 - Yulafın bedeli 37500 liradır. 
4 - İlk teminatı 2813 liradır. 
5 - İhalesi 29-12-936 sah günü saat 15 dedir. 
6 - Şartname her gün Vize satın alma komisyonunda arzu eden-

lere gösterilmektdeir. (2092) 2-6012 

t LAN 
Kapalt zarfla milnakasaya konulan 350 bin kilo fabrika ununa 

talip çıkmadığından 11. 12. 936 dan itibaren bir ay müddetle pazar
lığa konulmuştur. Tahmin bedeli 49 bin lira ilk teminatı 3675 lira
dır. Şartnameyi görmek istiyenlerin muayyen gün ve saatte Erzu • 
rumda askeri astın alma komisyonuna müracaatları. (2084) 2-6010 

\1 ASKERi FABRiKALAR UM UM MODORLOGU 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

50 TON YONGA 
Tahmini bedeli 375 lira c.lan yukarda miktarı yazılı yonga 

25/12/936 cuma günü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır. İstek
lilerin muvakkat teminat olan (28) lira 13 kuruşun ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü geeçn gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (2013) 2-5901 

KÜÇÜK YOZGATTA DEKOVİL HATTI YAPTIRILMASI : 

Keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonunca 
28/1/937 tarihinde pen;embe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartiarne (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (982) liray: havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 e kadar komisyt'na vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesa • 
ilde muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (2024) 

2-5900 

150 TON LİNİT KÖMÜRÜ 
Tahmin edilen bedeli (1850) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 18.12.1936 tarihinde cuma günü saat 14 de pazarlık ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir .• Ta· 
liblerin muvakkat teminat olan (138) lira (75) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları (2082) 2-5997 

1 MlLLI MÜDAFAA VEKALETİ 1 
... -'TTN ALMA KOMISYONll !T ANl..A'R 

1 - Hava ihtiyacı için 7920 kilo muhteJif eb'adda ve mikdar
larda 792C kilo çelik boru ve çelik saç levha kapalı zarfla eksilt-
meye konmuştur. l r 

2 - Tahmin edilen bedeli 5924 lira olup ilk teminat parası 445 
liradır. 

3 - İhalesi 31 Birinci kanun 1936 per~~e günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 

alabilirler muhabere ile şartname gönderiltmez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mktup
larınr ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V1 

Satın Alma Komisyonuna vermeleri. {1747) 2-5476 
İLAN 

1 - 1200 metre Gedikli Erbaşlar için Kışlık elbiselik kumaş ka· 
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 Iira olup ilk teminat parası 585 
liradır. 

3 - İhalesi 21/1. ci kanun/936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerindeki istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatından 
en geç bir saat evveline kadar teminat ve tt:ltlif mektublannı M. M.. 
V. Satın alma koı:ıisyonuna vermeleri. (1925) 2-5746 

lLAN 
1 - Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı elektrik ölçme al

leri açıkeksiltme ile münakasaya konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2500 lira olup ilk teminat paraSl 

187 lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 21. 12. 1936 pazartesi günG saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 

maddelerinde istenilen belgcrile birlikte ihale gün ve saatında 
M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(1972) 2-5821 

BİLİT 
. 1 .- ~4: 11. 193~ tarhinde ihale edileceği ilan edilen ve 25.500 
lıra fıat bıçılen 30 hın metre tayyare kanat bezi ile 65 bin 600 metre 
tayyare kanat şeritlerine yapılan teklifler kabul edilmediiinder 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 ilk kanun 1936 salı günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa M. M. V. Satın Alma Ko. dan almıı; 
4 - İlk teminat 1912 lira 50 kurustur. 
5 - Eksiltmeye girecekler kan•ıni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelrinde yazılı belgelerle birlikte teklH 
mektublerını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. Satın Alma 
Ko. na vermeleri. (1924) 2-5779 

............ BfLİT 
Dikra yağı: 4032 kilo dikra yağı açık ekı:;iltme ile satın ah~;~~k: 

tır. Hepsinin tutarı (2499) lira 84 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 
komisyonumuzdan verilecektir. İhalesi: 26 - xn - 936 cumartesi gü
nü saat on birdedir. İlk teminatı: 187 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad
dleerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve ~aktında M. 
M. V. satın alına komisyonuna P.elsinler. {2028) 2-5923 

BlLtT 
Yapı: Sıhhiye Depolarında bir depo yapılması pazarlığa kon • 

muştur. Keşif tutarı 2688 lira 54 kuruştur. Ke~f. proje ve şart· 
namesi parasına karşılık olarak inşaat şubesinden alınacaktır. !ha· 
lesi: 25 - xu - 936 cuma 2iinü saat on birdedir. İlk teminatı: 201 lira 
64 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazar • 
lık ~n ve vaktinde M. M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. 

(2041) 2-5930 
İLAN 

l - 2200 adet palaska kayışı ile 109 adet Süngülük açık eksil!:" 
me ile miinakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2254 lira olup ilk teminat parası 169 
lira 10 kuruştur. -

3 - İhalesi 30-12-936 çarşamba günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle ihale günü ve saatında M. M. Ve • 
kaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2079) 2-6009 

Accııta aranıyor 
Diş tababetine müteallik malzemelerin en yükseğini imal eden 

bir fabrikanın acentahğı için Ankarada bir sermayedar aranmakta
dır. Bu iş için 500 il5. 1000 lira sermayeye ihtiyaç vardır. fş mühim ve 
karlıdır. İstanbulda Makuly;ln hanında Diş Deposu Mehmet lbra • 
hime müracaat. 2-5973 

Srhat ve İçtimai muavenet vekaleti 

İskan Umum 1\lüdürlüğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerinde yerleştirilen göçmenler için 

fenni şartnamesi dahilinde 5000 adet pulluk imali eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari şartnameler Ankara'da lskan U
mum Müdürlüğünde ve lstanbuldaiskan müdürlüğünde mevcud olup 
talihler resmi ta~il günleri hariç olmak üzere her gün saat dokuzdan 
17 ye kadar bu şartnameleri alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 21. 12. 1936 pazartesi günü saat 15,5 ta 
Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı ilfin olunur. 

2-5847 
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! SUMER BANK ~ 
== = - -- -
~ Umumi Müdürlüğünden: ~ - -
~ Sanat Mektebi Mezunu Aranıyor : ~ - -- -5 Nazilli basma fahrikası montajında çalısmak ve ehliyeti = 
~ ~örülenle rbilahare fabrika kadrosuna alınmak üzere, tesviye- = == ci. elektrikçi, dem~rci, su ve buhar boruları tesisatcısı, elek- = 
55 trik kaynakçısı, 75 sanat mektebi mezunu alınacaktır. -
5 Taliplerin 25.12.1936 tarihine kadar Ankarada Sümer B ank = 
5 ·umumi Müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla müracaatları ilan 
5: olunur: -
5§ 1 - Mektep mezuniyet vesikası; = 
5 2 - Bonservis; = 
5 3 - 3 adet vesika fotografı; = 
5§ 4 - Nüfus kağıdı, -
5: 5 - Hüsniihal vesikası; _ 
5 6 - Sıhat kağıdı; 2-ıcıs3 := 
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Vakıfla .. · Umum 
\'Iü {ürlüğünd~n: 

Eti Mesut'ta evkaf r mazbutadan olan otelin teslim gününden 
31 Mayıs 1937 gününe kadar icarı açık artırmaya konulmuş.tur. Se
nelik muhammen kirası 102 liradır. İhale 21 kanunuevvel 1936 pa
ı:artesi günü saat on beşte varidat müclürlü ~ünde yapılacaktır. İs
tckliJerden yüzde 7 ,5 teminatı muvakkate alınacaktır. Tut
mak istiyenlerin her gün vakıflar Umum Müdürlüğü _varidat mü-
dürlüğüne müracaatları. (2046) 2-5954 

Maliye V ek.aletindeıı: 
1. - Maliye Vekaleti Mali Tetkik Heyetinde münhal bulunan 

150 lira ücretli daktiloluk için 4 - ikinci kanun - 1937 tarihinde İ s
t anbul Defterdarlığı ile Ankarada Malt Tetkik Heyetinde müsaba· 
ka imtihanı açılacaktır. 

2. - İmtihana gireceklerin (erkek veya kadın) fransızcayı mü
kemmelen bilmeleri şarttır. 

3. - İmtihan, türkçeden fr4nsızcaya ve fransızcadan türkçeye 
terceme ile fransızca daktilodan icra olunacaktır. 

4. - Talipler B irinci kanun 1936 sonuna kadar lstanbulda Def
tcrdarlı~a. Ankara'da Maliye V~kaleti Za t İşleri Müdürlüğüne bir 
a rzuhal ıle müracaat edecekler ve tevdii Iazımgelen diğer vesıik 
hakkında bu dairelerden malilmat alacaklardır. (1998) 2-5893 

Da~ye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için alınacak 350 ton kok kömürünün mü

bayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 21. 12. 1936 pazartesi gü.1ü saat 15,30 da Ankara 

, Yenişehirde Vekalet binasında toplanacak satın alma komisyo· 
nunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 10500 liradır 
4 - Muvakat teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin buna dair olan şartnameyi Vekalet Levazım 

Bürosundan alabilirler. 
6 - İsteklilerin 21. 12. 1936 günü saat 14,30 za kadar teklif 

mektublarını satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ve mak
buz almaları lazrmdır 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarınm yukarıda ya
zılı saatta reisli ğe gelmiş bulunmaııı şarttn . Postada olacak gecik-
meler muteber değildir (1988) .2-5851 

Ziraat Vekaleti Satın Alına 
l{omisyonundan: 

ı. - Kapalı zarf usuliyle Silezya arsenik mürekkebatından 50 ton 
a rsenikiyeti rassas silezya ( arseniate de pl~mb = Bleiarsenat si· 
lezya) ve fare öldürülmesinde ku!lammak üzere 100.000 hora fişeğiy· 
le 1.000 hora aleti satın alınacaktır. 

2. - Arsenikiyeti rassasın muhammen bed-eli 20.000 lira, hora fi
şeklerinin tüfekleriyle birlikte muhammen bedeli 24,000 lira, arse • 
n ikiyeti rassas için ilk teminat 1.500 lira, hora fişek ve tüfekleri için 
birlikte 1.800 Ihı.dır. 

3. - İhale 18-1-937 de saat 15 de V ekalet binasıncla yapılacaktır. 
4. - Muhammen bedelleri ayrı ayrı yazılan bu maddelerin iha -

l eleri de ayrı ayrı yapılacağından talipler in teklif mektuplarmı ona 
göre komisyona vermeleri. 

5. - Şartnameler Ankarada Ziraat V ekaleti satın alma komisyo
n undan, !stanbulda Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 

6. - İsteklilerin teklif mektuplarım teminatlariyle birlikte mu
a yyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddesinde zik· 
r edilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis • 
yona vermeleri. (1937) 2- 5773 
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1937 YILBAŞI 

1
-Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

Büyük İkramiyesi 
~ 
- · 5001000 liradır 

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

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 

ikramiyelerle ( 4 00.000 ve 100.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır •. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi almrz. 
P!o'l!'_........,..,,. ,,,,,,mııııınırımmmmmı111 m111111m111111 11111mııı ııın-e-.. -
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2 İkincikanun 937 cumartesi günü saat onda Ankarada Nafıa bakan

lığı Malzeme eksiltme komisyonu odasmda (3500) lira muhammen 
bedelli bir adet mazotlu motorla çalışır tulumbanın mübayaası açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konmuştur, 

Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasız olarak mabeme 
dairesinden verilcektir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştuı·. 

1936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair ve
sika ibrazı mecburidir. 

Eksilt meye girecekle rin 2 İkincikan.ın 1937 Cumartesi günü 
saat 10 da Malzeme Eksil tme K omisyonunda bulunmaları lazımdır. 

(1717) 2-5480 

Dahiliye V el\:aletinden : 
Dahiliye Vekaleti, evrak kaleminde 17.5 lira maaşlı, münhal me

muriyete, evsafı kanuniyeyi haiz lise mezunlarından ve makina ile 
yazı yazmayı bilenler arasında 22-xn-936 salı günü saat onbeşte ev· 
rak müdürlüğünde yapılacak imti~an ile alınacağından, isteklile-
rin vekalete istida ile müracaatları. (2052) 2-5959 

Yenişehirde kiralık 

Ev 
3 oda, 1 h ol, banvo. el ektrik. 

ha,.a gazı, Adakale 18 Tele -
fon: 2655 2-5856 

Taş, kum, toprak, kömür, ev 
eşyası ve her türlü naklıve işle
rini çabuk emin ve ehven ücretle 
Yenişehirde Kızılay yanında (İş 
Bürosu) yapar. Telefon: 2027 

2-5872 

Muayene 
Şimdiye kadar ticarethanem

de sa<.:ılmış ve satılmakta olan 
bileziklerin avarlannda şüphe e
den varsa muhterem müsterile • 
rimiz !Jileziklerimi muay~ne et • 
tirerek bir ayar noksan buıduk
ları takdirde muayene rapor üc
retiyle bilezig-in bedelini tama -
men iade edeceğimi muhterem 
müşterilerime ilan ederim. 

Baltkpazarı No. 89 Kuyum
cu Zeynel Öz Yaşar 

2-5971 

l(iralık daire 
Hcwuzbaşında Kazıınpa

şa caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartımanmda 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır . Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 

müracaat. 2·-5684 

Daktilo Alınacal{ 

Hafiflik - Rahatltk 
J . R o u ı a • 1 Karaalerınde 

k (G•lnı), ı lıl lncltob;lecık ne 
-:; ~ bılltıa nı dı hiçbir tazyik yok. 

' tur-. Bu kormetır . vQcudun1ı1.ı.u 
aıkm~ksızın tınaıübOnüzQ in· \("?; celllr ve g~ğıiinOıO kuvvaııınd l rlr. 

Fly•lı : 25 llrıdın itiba ren. 

ISTANBUL, Berqğlu 
TGnıl meydanı 12 No. lu, 

Mağaıamıtı ziyaret edlnfı: veya 
111 No.h.r tırlfımlıl lılıylniı. 

Flyıtlnımızdı bGyOk tınılllt. 

l{iralıl{ Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

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

Mevv:-. t· ···u 

.En hoş meyva tuzucıur. lnki
bazı d efeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerı.:len mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

12 . 18 bir inci kanun Ulusa] Tasarruf haftasıdır. 

Kumbaralar 19 Birinci kanun cumartesi gününe 

kadar bankalarımıza getirilerek açtırılacaktır. Biri

ken para tasarrufa olan bağlılığı göstereceğinden 

1 
hu haf ta içinde mümkün olduğu kadar para birik· ı 
tirmek her tiirk icin U1usal bir borçtur. 

fZiRAAT BANKASI 1 
- -- --~---

Türlüye iş Banllas ından : 

ANKARA PALAS· 
Y ılhaşına Hazırlanınız. -

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

Stenolar tercih edilecektir. 
2- 5974 

Anl{ara Valiliğinden: 

2 
4 
fj 

300 
150 
80 

3 
5 
7 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT AY 

Umumi Neşriyatr İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basrmevinde basılmıştır. 

Mahallesi Sokağı veya Cinsi 
mevkii 

Erzurum Nişantaşı 
Muhammen bedeli 

L ira Kr. 
826 00 

M!lhalle3i. Sokağı 
Mısakı Mılli Tahrirciler 

M uhaınmen bedeli 
L ira Kr. 

336 00 

Arsa 

Cinsi 
A rsa 

Miktarı No. 

413 M 2 18, 18/ 1 
Depozit miktarı 
Lira Kr. 

61 95 
Miktarı No. 

82 M2 1/ 220 
Depozit miktarı 
Lira Kr. 

25 20 
No. Hududu 

Ada 

436 

Ada 
167 

Parsel 

23 

Parsel 
1 

Hudud 

Planına e:öre 

Hududu 
Plaruna gö~e 

Mevkii 
Yenişehir Dikmen 

Cinsi 
Hali arsa 69/ 56 Planına göre 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 

40 00 

Depozit 
Miktarı 

Lira Kr. 
3 00 

Caddesi. 

Miktarı 
İrtifak hakkr imara a it olmak üzere 8954 M2 dan bilfarz 8 M' 

Yukarda yazılı arsaların mül lriyetinin ihalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma 
suretiyle icra edileecğinden isteklilerin pey sürmek ve şeraiti öğrenmek üzere hizalarında gösterilen 
depozito makbuzlariylt Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2011) 2-5906 

Yeııi SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

.\ltm sesli Jean Kiepoura'nm 
son temsili 

AŞK GÜNEŞİ 

ilaveten: Paramunt J urnal 

BUGÜN GÜNDÜZ 

MAVİ VALSLER 

BUGÜN BU GECE 

MİŞEL STROGOF . 
Canlandıranlar : 

Adolph W ohlbruck - Y vette Lebon 
llaveten : Foks Jurnal 

Halk matinesinde saat 10 da: 
HAYAT KURBANLARI 

Fiatlar: Balkon 20 Salon 10 
kuruştur 


