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HAFTA BlTERKEN •• 
Falih RJln ATAY 

Ba~bakanımızın açtığı Artı
rım ve Yerli Malı haftası, Ekono
mi Bakanımızın nutku ile kapan
mıştır. Batbakan ve onun bazı ar
kada,ları ile birlikte cumhuriyetin 
finans, ekonomi ve ziraat politi
kasını yeniden ıözden geçirmit 
oluyoruz. Her yıl geçtikçe bu nu
tnklarm huauıiyeti büsbütün artı
yor: muvaffakiyet hesabları ya
nında, yeni vaidlerin daha az ye
kun tuttuğunu görüyoruz. Hükü
met ha\k itimadını elde etmittir. 
ismet lnönü, türk parasından bah
aederken, bu itimadın ehemiyeti 
üstünde ısrar ebnittir. Kendisi ve 
arkadaşlan bu i~imadla oynamak 
Ye oynatmak niyetinde değildir
ler. 

Celil Bayana izablarma göre 
1935 de 197 bt~uk küNr milyon 
liralık mevcluabn 159 milyon kü
IUJ' lirası milb bankalanmızdacbr. 
Bu rakamlar dıtmda 72 milyonu 
ıeçen mutlak tasarruf beaabmm 
59 küsur milyonu gene bu banka
lara yahnlmqtır. 1935 de 96 mil
yon liraya yalan ihracat, 89 milyo
na ya.km ithalat yapmıtızdır. l 934 
Ye 35 senelerinin ilk on ayı içinde 
ticareE muvazenemiz 8 buçuk mil
yon lira kadar açıkken, bu aene
nin aynı müddeti içinde 7 milyon 
lira fazla ile ka--- .,mrştır. Celil 
Bayar, yaptırdığı heaablara ıöre, 
lllilll gelirin l 933 - 34 ziraat 
Yılma nazaran 1935 • 36 yılın
da aekaen milyon lira fazlası 
İle bir milyar 330 milyon li
rayı bulduiumı söylemiftir. Eko
nomi Bakanmnan diler bütün fa
aliyetler hakkında venait olcluiu 
"'9.ltqaatla, yeni bet MDelik Pl'OI· 
ramm ana battan haktanc:laki i-

~~~"'- ... ': 
parlak olacağım göstermektedir. 

Fakat bu sene hükümet bütün 
milletin dikkatini bir nokta üstü
ne çekiyor. Harcamak için ka
zanmak. Almak için. ödemek li
znn. Bu vazife türk toprağına ve 
onun sahibi olan çiftçiye dü
tüyor. Bqbakanı dinleyiniz: 
" ••• ba ..,.. hilluıaa %İraal i
~ aalı tetlhirler olmalı yo
lanlayg. Elaemiyetle vardalı • 
mu netice ,_/ur in, eler Jtılta las
ı. rnabıl almalı idiyorsalt daha 
rallilıal davranmamıs lGzuntln-. 
Demek İdiyorwn in bagünlıii ıart
lar ve vaıtalar iPnJe miWar ola
Nlt Ulihaal edilecek moJdeler a,a-
'L L- !~L--6 -~!J_ L.J• 
•" )lllıının .._ ClllllftleilllnllSU"e 

K.öyliqe ue çiltpye Jalta imla 
malmJ lıaandırmalı için yeni ted
birler launJu. Ba tedbirlerin 6o. 
flM a 111 itlerini balurıız. 

Sulamakla beraber memleket
te ziraat ıuallerini ve ziraat van
talannı yenilqtirmelı. i~~n çiltçi
ye genİf milı.ytuta kolaylık gö•ter
ıneğe ba§lıyacağız. 

Enclü•trİ programı gibi, bC1§lı 
ba,ına bir ziraat provamının ta
hakkuk •alhalaTını her •ene tet
kik etmek bizim İçin yeni bir zevk 
olacaktır.,, 

Bu aann yüksek ekonomi un
aurlarmdan biri haline gelmek za
nıretinde bulunan yeni Türkiye 
teraziainde ziraat kefesi, uzun 
Dıüddet bu qağılıkta dura -
IDU. Elektrik ve buhar Tür
ldyesine malrinalı toprak is • 
tihaali lbmıdır. iç Balcanı -
nuz w Parti Genel Sekreteri Şük
rü Kaya, Bqbabnın bu itaretini 
takib ederek, köy ve kaylü daviu-
na huaual bir alika ile temas et
IDİftİr. istihsali artırmak ve baya
b ucuzlatmak davumm temeli 
ldsyde oldujumı aöyliyeo Şükrü 
!Caya fiyle diyor: ••Köy ••• Nülu-
9lllnlmın yib:de yetmİfİnİ iginde 

(Sona ı. l11ei aylada) 

SANCAK 
Hakkında görüşmek 
üzere delegasyonu· 

muz Parise gitti 
Parla, 19 (A.A.) - Hariciye Veki

li Dr. Tevfik Rüştü Aras ve delegeleri

miz, Fransa hükümeti tarafından San. 
11 

cak meselesini görüfmek için vaki olan 

davet üzerine, buraya gelmiıtir. 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
• 

· Karabük demir ve 
fabrika lan çelik 

inşaat başlamak üzeredir 
Karabük demir ve çelik fabri:kalan 

inf8Atını deruhde eden İngiliz koneor
aiyomunun mümesaili B. Makenzi Lon
draya gitiniıtir. B. Makenzi'nin ikinci 
kanunun 15 tinde beraberinde tcBia it
lerinde çalıpcak fen heyeti olduğu bal· 
de memleketimize döneceği haber ve. 
rilmektedir. 

P. T .. T. yeni teşkilat kanunu 

Umum Müdürlük 
Yeni yıla yeni kararlarla giriyor 

laamııu muhtelif memleketlerde telcraf, 
telefon ve posta itleri tlzerinde ataj gör
mek ve tetkiklerde bulimmak için Avru
paya göndermektedir. 

Bu sene P. T. T. idaresinin yi1bek 
mekteb mezunu memurlanndan İstanbul 

telefon müdUı1Uğilnden MeJd, İstanbul tel
&raf merkezinden Alleddin. Ankara teı. ı 

(Sonu 2. inci say/ada) 

20 ILKKANUN 1936 PAZAR 

Son ha.berlerimiz 
beşinci sayfadadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

HATAY HABERLERi 

Antakyalılar, mek tebliler bayramda 
yakıilanna siyah kur dela taktı1ar, tazyik 

ve propaganda devam ediyor 
Surlyeden lstanbul gazetelerine gelen 

birtakım hususi telgraflar Saacalcta H· 
il tazyikin, mlman ve bozguncu pnopa
gandanın devam ettiğini bildiriyor. ls
tanbulda bulunan arJcada~ımızın tele
fonla bize verdili bu hususi haberleri 
yauyorrn: 

Llzkiye, 19 (Huauai) - Antakya'da 
normal vaziyet henüz avdet etmemittir• 
Sokaklarda bl1l otuzar kitilik .UngülU 
ve makineli tüfekli askeri devriyeler g~ 
celi gündüzlü dolqmakta ve balla tu

~ etmektedir. Devriyeler tarafından 
10kaktan geçen hallan U9tleri de aran
maktadır. Bu arama eanaamda dipçikle
me ve dafme gibi hadiseler hiç ebilr ol
mamaktadır. Hallan sabrı ve tah•mm6-
Hl tllkenmekteclir. Buctıne kadar meY• 

kul blanlann uyıaı 38 dir. Bu 38 kiti 
hiçbir 10rguya çeldlmekalziıı hapla yat
maktadırlar. Hapacdilenler ekseriya bir 
donı bir ı&nıek kılmcaya kadar aoyu1. 
makta ve uaderce yalmur altında bıra· 
kı:1makta, sonra dipçiklerle dlSfillerek 

hayvanlar gibi ahırlara kapatılmaktadır
lar. 

Haleb, 19 (Huauai) - Antakya'da 
bayram yapılmamıttır. Dükkanlar diğer 
günlerde olduğu gibi açık kalmıttır. 

Mekteb talebeleri göğüslerine siyah ko11o 
delalar takmıtlar, bu suretle bir kanunu
evvel hadisesinde ölen iki gencin batı• 
namı taziz etmiflerdir. 

Haleb, 19 (Hu.uai) - 926 daki hubu
l.;at fiatı nazan itibara alınarak türk köy
lerine konulan ağu qar vergisi iktiudl 
tcraitin değifmeaine rağmen bili tahsil 
edilmektedir. Bir kaç ay geç kalan qar 
bakayumı tahsil için mandater devlet 
memurlan fiddcti arttınmflardır. Tah
aildarlar beraberlerinde taııdıklan arab 

jandarmalarla hotbehot istedikleri tilrk evi
ne girip aldıkları qyayı pazarlara götür
mektedirler. Bu eıyanm pazarlarda ha
kild değerinden çok atağıya satıldığı ve 
pek faJıif olan vergiyi ödeyebilmek için 
evlerin tam talar bırakıldığı görülmek
tedir. 

Poata, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü yeni teqkilit kanunundan ev
velce bahsetmiıtik. 1 ikincikinun 1937 
tarihinde meriyet mevkiine girecek &lan 
bu kanunun tatbiki etrafında hazırlıkla
ra devam edilmektedir. tık it olarak vi· 
liyet P. T. T. müdürleriyle umum mü
dürlüğün merkez teşkilatına dahil yük
sek maaşlı memurlannın tayin kararna
mesi hazırlanmıt ve yüksek tasdike ar
zolunmak üzere bat vekalete takdim o
lunmuıtu. Umum müdürlük yeni tet
kilita göre viliyet, kaza posta idareleri-

ÇIN HADISELER.I 
Vergi tahtiline aid tazyikin billıaua 

Amık ovası köylerinde, Bayır ve Bucak 
nahiyelerinde tatbik edildiği tubit edil
mİftir. 

nin kadrolannı hazırlamakta ve iaimlen
dinnektedir. Yeni kadro ile aaU ınaatlan 
kırk liradan aşağı ve sicilleri müsaid o
lan P. T. T. idaresi küçük memurlarmm 
dörtte üçü birer derece terfi ettirilmek

tedir. P. T. T. idarelerinde küçük ma
qlarda kalmıı olan yüksek tahailli genç
lere yeni tetkil&tta taballleriyle mütena-

Bütün memleket kaygı içinde yaşıyor 

tki tayyare Mareşal Çang - Kay - Şek'i Nankin' e 
getirmek üzere Sianfu'ya gitti 

aib mevkil~ı: verilmi; ve bunların maq
lan ilıd Us derece arttznbmttır. Yeni~ 
ldlltta on tls bq mflderlük ve altliılt ait 
vilayet müdürlüğü, kaza ve köylerde i8e 
P. T. T. Jeflikleri ihdas olunmaktadır. 
Bu auretle P. T. T. itlerinin daha iyi 
tanzimi ve daha yakından murakabesi 
imkim elde edilmif olacaktır. 

Umum mildilrlük yeni tqkillt Jra. 
nunuyla idareye karşı götıterilmit olan 
büyük alikaya llzım olduğu gibi muka-

belede bulunabilmek için idareyi, lüzu
mu her gün bir derece daha artan iyi ve 
mütebaaaia elemanlara sahih kılmak üze
re yiibek tahailli memurlamıdan bir 

Çlılin en bayal ve modııa p biıleılnclen Şangbayclı limaıı 

Amerikanın deniz programı 
3S.0 

Fakat 

Otonluk iki kruvazörün inşasına 
sonkanunda başlnyor 

Amerikada çelik sıkıntısı var 

KrwvetkadlrOme&i ı,ın tedbirler alınan Amerika donanmasından blrbç parça 
(Yauaı 6. ıncı sayfada) 

Şanghay, 19 (A.A.) - lyi bir kay
naktan haber alındığına göre, ukeı1 ko
misyon Şang • Su - Lianca karp yapııa. 
cak hareketlerin üç cUn daha ıecilEım
ne karar venniftir. Bu arada, yan reemı 
komıl"'ılara devam olunmaktadır. 

ilci tayyare Şang - Kay - Selc'I al
malc için Siaı&fuya giıd 

Şangbay, 19 (A.A.) - Buraya gelen 
bir habere göre muılıaaD:atm tatili mlld
detinin sona ermesinden biraz önce iki 
büyük tayyare, Çang - Kay - Şek ile e
saret arkadaşlannı alıp getirmek üzere 
Nankinden Sianfu'ya uçmuştur. 

Bu haber, h enüz teeyyüd etmemi§ ol
(Sonu 6. ıncı sayfada) 

~ ........ ,...,.....,......,.., ...... , ..................................... ,,,, 
BUGÜN 

İç sayfalarımızda: 
iKiNCi SA YF A'DA: 

Stadyom (Nalid Uluğ) - Hukuk 
ilmini yayma kurumunun konfe
ransı. - İç haberler 

OçONCO SAYFA'DA: 
Pamuk davamızdan: Umumi itler 
(Tahsin Cotkan). - Dıı haberler 

DORDONCO SAYFA'DA: 
Nazilli kombinası. - Yabancı p
zetelerde okuduklanmıs. - Tef· 

rika: Cengel kitabı. 
BEŞiNCi SAYFA'DA: 

Sağlık bilgileri: Arterio-sklero:ı. 

- Son haberler. - Tefrika: Bi
linmeyen iman . ., .... =--- ..... 

Haleb, 19 (H•ua!) - 17 birinciklnun 
tarihinde arab gazetelerine verilen bir 
tebliğle konseyin Türkiye aleyhinde ka
rarlar ittihu ettiii bildirilmekte ve bu 
suretle tilrk tednln lleyhinr propagan
dalar yapılmaktadır. Bu propapııdalama 
hedefi bilhuu Sancağı Suriyenin par
çası uymayan Sancak hallanm ga.ter
cliii metaneti ve yılma kudretini filtu
ra uint hadır. Buaun mana11111 pek 
iyi an1a,_ Sancak balla bu ,......,. 
daya karp Hamf a}'Uldrllft ele ıtQfbl. 

Hama, ıg (Hususi) - &amdan pı. 
mekte olan istihbarat kumandanı Bonq 
KUrdoğlu Reıid Alaya rast gelmit ken
ctiaine bir çok vaidlercle bulumnUf, fa. 
kat Rqid Apyı bndıramaıfu1tır. 

FAL 
Bir milyona yaba sataa lramn p 

ntelerindea birini g6zdea geçiriyo. 
rum. Kaça.t ilinlu sayluıadayan. B• 
ilfnlu 14 muhtelif .tısma ayrılau,u. 

Kiralık evler. İf arayanlar. otomobil ...,. 
tanlar ... ve llaire. Bitiin ilbılarm aya.. 
sı 4S dir. Ve tam 11 taa.&inl falcı/ ... 
lal.yıptaa haber verenler, ele ba1wnl~ 
manecc1mler. el yazısındaıı aWm pıı 
karanlar işgal etmektedir. 

Ortalık karıştıkça ve akıl, pbal ,.. 
umumi mesl!lelerl halletmek lmdret.ı .. 
/iğini duydukça, herkes. m a s b e e~ 
den m i s ti ite kaçıyor. Tevekküll 
prkın miskinliği sayan garplılar, p.,. 
risin izbe odalarında, şimdi hlndliye a. 
vuç açıyorlar/ 

Fakat rejimlerde, ihtilillerde, battj 
şu sadece demir ve çelik üzerinde o.,.. 
nıyan sil§hlanına yarışında bile deriıı 
bir m l s t i k hakimiyeti görmez m/. 
sinizl Diktatörlerdea birinin tebaası 

bana: 
- Onda birp eygamber hail yok maA 

diye sormuştu. 
Ce/JI Bayar, makina Ö<lemek içi• 

ihraç malı arryor. Şu kapattığ11JJ1:ı tel'.. 
kelerin yeıil dervişlerinden, çingeH 
falcı/ara kadar, eskiden ne lal.dar mis. 
tik ve fal stoku kalmışsa, hepsini, ıu...; ' 
bet ilimler dünyasına sevketmek teki/. 
fine ne dersiniz? Yalnız yola çılal.rkea. 
kendilerine yeni bir IOgatçe vermeli• 
yiz: lcaramaça kızı buhran, sinek yedilid 
harb. yürek birlisi milletler cemiyeti, 
orya papazı (istediğiniz diktat6r ;.,, 
mini lcoyunuzt) v.s ..... • Fatay · 



SAYFA 2 

STADYOM 
'' ... Tüıkiyeyi idare edenler, stadyomu en kıymetli. mekteb gibi 

her yerde kurmaya çalışacaklardır. T ürkiyenin istikbalini idare 
edecek genç nesil, açık havada, açık meydanlarda yetifecektir .. ,, 

lnönü, Ankara stadyomunu a
çarken, Türkiyeyi idare edenlere her 
yerde böyle birer terbiye ocağı kur
m~k vazif f"~ini bir kere daha verdi. 
Bu sözlerin, yurdun her yanında ye
ni stadlann temelini birden atmış ol
duğuna inanıyoruz. 

Ankara stadyomu, kurulduğu 
gündenberi her şeyini gençliğe ve -
ren Kemalizmin, gene gençliğe yep
yeni bir hediyesidir. Türk gençliğini 
yepyeni bir kültür, yepyeni bir ter -
biye sistemi ile yetiştirmek ve onlara 
ferden sağlam bir vücuc! ve millete 
sağlam emin bir istikbal hazırlamak 
istiyenler, yurdu bunun için lazım o· 
lan biitiin vasıtalarla ara vermeden 
cihazlandırmak tadırlar. 

Spor alanlan, halkevlerini ta
mamlıvan ve sa~lamlaştıran varlık
lardır. Stadyom da Kemalizmin bir 
rahlesidir. 

Spor, beden terbiyesi, içinde yaşa
maya başladığımız devirde, bir heves 
bir eğlence olmaktan çokt·~n çıkmış, 
genç nesifleri bir araya toplamak, on
lara yeni rejimin telkınlerini yapml'lk 
için en müessir vasıta halini de al
mıştır. 

Milletlerin çiçekleri spor alanla -
nnda acılmakta, eli l""ri bu gençliğin 
içinden fışkırmaktadır. Türk eliti kan· 
buru çıkmış, benzi sararmış, içi uyuş· 
muş aliller arasından değil, ci~erle
ri ·'. .. açık havada, açık meydanlar
da ... " tertemiz hava dolup boşalan 
kıymetler arasında kendisini tanıta -
cakt:r. 

iSMET lNôNO 

Ruhları pas tutmuş, pazuları sark
mış '\'=e gevşemiş bir nesle, türk in • 
kılap ve istiklalini korumak gibi çok 
çetin bir vazife nasıl verilebilir} 

Nasıl mektebsiz maarif olmazsa, 
stadsız heden terbiyesi ve spor da 
imkansızdır. Bu yıl spor kongresinin, 
dilek raportörü sıfatiyle, yurdun dört 
köşesinden gelen dört yüz sayfayı 
aşkın dilek raporlarının tek şuurlu ve 
hakiki istek üzerinde ittifak etmiş ol
duğunu gördüm; saha ve antrenör ... 

Milletin ihtiyaçlarını, dileklerini 
ve yüks~lme vasıtalarını önden gö • 
ren İnönü, bu i§e çoktan başlamış, 
mesela Ankararun su gibi en hayati 
bir işini kökünden hallettiği yıl, stad
yomunu da açmıştır. 

Her sözü şuurumuzda ve vicda -
nrmızda bir iman halini alan lnönü -
nün yeni direktifinin, genç ve yaşlı 
bütün idare şefleri tarafmdan bütün 
inceliğiyle kavranacağına şüphe et -
miyoruz. Spor alanlannı, belediyele
rin yapmaları mecburi tesisler arası -
na konduktan, hususi idareler kendi 
muhitlerindeki kültürel hizmetleri 
yapmak vazifesiyle mükellef olduk
tan ve bu gibi yapılnrı teşvik için cu
muriyet halk partisı, türk spor kuru
muna maddi yardımlarını esirgeme
dikten sonra, merkezi teknik bir kont
rol ve hesablı bir program içinde, kı
sa bir zamanda büyük küçük bütün 
kasabalanmızm spor sahalariyle ci -
hazlanacağı muhakkaktır. lnönü'nün 
annağam çok değerlidir, onun kzy
metini bildiğimizi isbat edelim .. 

Naşid ULUC 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun diinkü konferansı 

Devletçilil~ ve idare 
Dün g~nçlik; Ank1 • .1 11alkevindt:; il

mi mevzular için beslediği derin i~tiya· 
kın bir fili misalini daha göstermiştir. 

Gençlerin, spor sahalarında sevinçle gör
düğümüz faaliyet ve hareketi; ilim çev
resinde de en güzel şekilde tecelli etmiş
tir. 

Hukuk ilmini yayma kurumunca ter
tib edilen seri konferansların dördüncü
sü, dün; İstanbul hukuk fakültesi deka
nı B. Sıddık Sami Onar tarafından veri
lecekti. Halkevinin büyük salonu, alt 
ve üst localar konferansın başlama saa
tinden evvel dolmuştu. Dinleyiciler ara
sında mebuslar, Ankara hukuk fakültesi 
ve siyasal bilgiler okulu profesörleri ve 
talebeleri devlet şurası ve temyiz reis 
ve azalarından bazılariyle bir çok avu

katlar ve hukukçular vardı. 

Profesör: . 'Hukuk kaideleri, muayyen 
zaman ve mekandaki sosyal temayülle
rin ve ihtiyaçların kaideleımiş ve müey
yedeye bağlanmı~ bir iaidesidir. Bu iti
barla hukuk, cemiyetin tekamül seyrine 
göre değişir,, dedikten sonra bu kaideye 
uymayan hukuk manzumelerinin ve mi
sal olarak da eski Roma ve islam hukuk
larının inhitatını izah etmiş ve bu gü
nün hukukçusunun vazifesini şu hatlar 
içinde ifade eylemiştir: "Bir cihetten ce
miyetin umumi seyrini ve temayülünü, di
ğer cihetten hukuk branşlarının taalluk 
ettiği sahadaki sosyal ve ekonomik cere
yanlan ve bunların o hukuk branşına ve
receği istikameti göz önünde tutmaları 
bir mütearifedir . ., 

B. Sıddık Sami; umumi harbten son· 
ra devam eden siaysi ve arsıulusal em
niyetıaizlik ile ferdlerin ihtiyacının ço
ğalmaaının ve ekonomik sistemlerden, 
buhranlardan istihsal tarzının değişme-

sinden doğan sosyal vaziyetlerin; on se· 
kizinci asırdaki libtıeal ve endividüalist 
felsefeyi ve bunun ilı:erine kurulan hu-

kuk manzumesini naetl değiştirdiğini bu 

felsefenin çok yayıldığını, Fransa ve İngil

tereyi misal alarak etraflıca izahtan son: 
:ra siyasi ve iktisadi amiller!n Almanya 
ve 1talyadaki akislerini anlat:ırak her 
yerdeki devlet müdahalesinin genişleme 
hareektini tebarüz ettirmişlerdir. "Mazi
den çok acı dersler alan ve siyasi istik· 
lfilin iktisadi istiklalden ayrılamıyaca
ğını kavraya nyeni Türkiye de çok haklı 
olarak aynı temaytil içindedir . ., "Milli 

mevcudiyeti ve istikl~li korumak, asır- ı 
larca fena idare edılmış halkı .çabuk re
faha kavuşturmak, başkalarının uzun yıl· 

larda yaptıklarını az zamanda başarmak 
türk devleti için en birinci vazifedir. 
Cumhuriyet idaresi, bu gayeye varmak 
için her sahada faaliyette bulunmak 
mecburiyetindedir.,, 

Sayın profesör pasif devlet, zabıta 
devleti nizamından müdahaleci devlet 
sistemine geçiş üzerinde bir çok memle
ketleri misal alarak geniı izahlarda bu
lunduktan sonra başka memleketlerde 
gördüklerimizin nihayet bir tecrübe kıy· 
metinde olduğunu bunları bir hakikat o
larak almak da hata olduğunu ancak 
bunların arkasındaki •'yeni cereyanların 
hakiki esru. ve temayüllerini anlamak ve 
fakat bizim için yapılacak ıeyleri kendi
miz aramak, bulmak,, icab ettiğini söy
lemiştir. 

İstanbul Hukuk Fakültesi dekanı; 
konferansında esas olarak müdahaleci
lik ve devletçilik cereyanlarının, 

1 - İdare teşkilatı 
2 - İdari tasarruflaı 
3 - İdarenin kazai murakabesi 

Ü zerindeki tesirlerini izah edeceği. 
ni söylemiştir. Birinci kısımda teşkila. 
tı ttasiye ve kanun yapma bakımından 

hasıl olan değitiklikleri etraflıca izah· 
tan sonra idare kadrosunda da muhtelif 
tarzda muhtar amme müesseseleri 

doğduğundan bahsetmiş ve bunların bir 
kısmının doğrudan doğruya devlete 
bağlı (devlet derniryolları gibi) bir kıs
mının da {Sümer Bank ve saire gibi) 
yan veya fazla müstakil olduğunu an
latmıştır. 

İdari tasarruf ile hususi hukuktaki 
tasarruf arasındaki farkları ve son yıl
larda bu sahada hasıl olan değişiklikle. 
ri izah eden profesör bu bahsi kapar. 
ken devletin faaliyet sahasının artma
sı idarenin faaliyetlerinin ferdi hak ve 

menfaat prensiplerine dayanarak mede
ni hukuk prensiplerine tabiiyeti değil 

belki bu faaliyet sahasına giren teşeb
büslerin artık umumi menfaatlerin üs
tGnlüğü prensipine dayanarak idare hu. 
kuku prensiplerine tabi olmasını intaç 
etmiştir" demiştir. 

İdarenin ka:.ı:ai murakab~sinin libe. 

ral sistemde olduğu gibi devlet~i sis
tem için de lüzumlu olduğunda ittifak 
bulundugunu ancak birincilerin bu mu
rakabeyi ferdı menfaatler bakımından, 

ikincilerin ise sosyal menfaat bakımın
dan lüzumlu gördüklerini genişçe anla
tan ~ofesör devletçiliğin idare huku. 
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ULUS 

IŞT ANBUL TELEFONLARI : 

Parti kongresi 
İstanbul, 19 - C. H. P. İlyönkurul 

kongresi yarın vali ve Parti Başkanı
nın bir nutkiyle açılacaktır. 

B. Celal Bayar geliyor 
İstanbul, 19 - Ekonomi Bakanı B. 

Celal Bayar yarın akşam Ankaraya ha
reket ediyor. 

Prost geliyor 
İstanbul, 19 - Mütehassıs Proat 

öbür gün Ankaraya hareket edecektir. 
Prost şehir planına aid avan projesini 
yapmak için ameli ve nazari bütün ha.. 
zırlıklarını bitirmiştir. 

Türkkuşu şubesi 
İstanbul, 19 - Türkkuşunun İstan

bul şubesi çarşamba günü tayyare ce
miyetinde törenle açılacaktır. 

Dağcılık kulübü azaları 
bir kaza geçirdiler 

İstanbul, 19 - Bayram tatilini ge
çirmek üzere Uludağa giden dağcılık 

kulübü azasından 35 kişi yolda bir oto· 
büs kazası geçirmişlerdir. Azalardan 7 

kişi yaralanmış ve yaralananlar hasta
haneye kaldırılmışlardır. 

Vitrin müsabakasında 
kazananlar 

İstanbul, 19 - Yerli malı haftası 

dolayısiyle tertib edilen vitrin müsaba. 
kasında birinciliği İstanbuldaki İpekiş 
ve Beyoğlundaki Liyon kazandılar. 

Talebeler için bir tedbir 
İstanbul, 19 - İstanbul Maarif Mü

dürlüğü talebelerin ahlakını bozan mü
esseselere devamlarına mani olmak için 
mekteb idarelerine, mıntakalarr içinde. 
ki zabıta ile işbirliği yapmalarını ta. 

mim etmiştir. 

Nişantaşı kız orta 
mektebi 

İstanbul, 19 - Maarif idaresi Maç
kadaki Nişantaşı kız orta mektebinin 
ileride kız lisesi olabilecek şekilde ye
niden yaptırmaya karar verdi. 

DiL KÖŞESi: 

''Eminiz ki bizim fabrikalarnnızın 

mamulatı ya.kın bir istikbalde Avrupa 

sanayii mamulatı derecesinde ucuz ma
muhit sırasına girebileceklerdir." 

Şu "mamulat" tabiri içinde bir de
fa geçtiği bir cümlenin tadını kaçır
maya killi gelir. Fakat bu kelime üç 
satırda üç defa tekrarlanınca ifadenin 
nasıl bir "mamulat" haline geldiğini 

görüyorsunuz. 

*** 
"Türk heyeti Milletler Cemiyeti'-

nin bu kararına iştirak etmediler." 
''Heyet" kelimesinin birden fazla 

insandan mürekkeb bir topluluğu ifa
de etmesi failin müfred olmasına mani 
değildir. Şu halde ''etmediler" yerıne 
''etmedi'' denecekti. 

• •• 
''Büyük fedakarlıklara mal ve ga. 

vet ucuz olmasına rağmen" 
"Olmak" yardımcı fiili burada "u. 

cuz'' ve "maP' kelimelerini müştereken 
fiilleştirmek için kullanılmış, fakat 
doğru değil. Tek heceli kelimelere ek
lenen fimer bunlarla bir arada yazıl
dığından fiili ayırıp, birkaç kelime 
sonra zikretmek hatalıdır. Çünkü "maf' 
başka mana ifade eder, "malolmak" 

başlra. 

ku sahasında ortaya çıkardığı mesele. 
lerin bir konferans içine sığdırılamıya

cağını söylemiştir. 

B. Sıddık Sall}i'nin alaka ile dinle· 
nen ve bir saat süren konferansı şid

detle alkışlanmıştır. 

Hukuk Fakültesinde 
Arttırım ve yerli malı 
haftasının son günü 

töreni 
Arttırım ve yerli malı haftasının 

son günü, dün Ankara Hukuk Fakült~ 
sinde samimi bir törenle kutlandı. 

Saat 16,30 da başlryan törene Ulusal 
Arttırma Kurumu Başkanı İzmir Say. 
lavı Bay Mustafa Rahmi, Fakültenin 
profesörleri ve Ankarada bulunan yük. 
sek mekteb talebeleriyle birçok davet
liler gelmişlerdi. 

Töreni, dekan Baha Kantar çok al
kışlanan şu nutkiyle açtı: 

"- Yedinci tasarruf haftasının son 
günündeyiz. Bugünü geçen yıllardan 

daha büyük bir sevinç ve neşe ile kut
lamalılız. Çünkü iktısadi sahadaki ka
biliyetimizi de inkar edenlere karşı söz
le değil, iddia ile değil, biribirlerini ta. 
kib eden büyük iktısadi faaliyetlerle 
cevab veriyoruz. 

İlk yılardanberi dalına ilerliyen, ge.. 
nişleyerek, ekonominin bütün sahalarına 
dal budak &alarak ilerliyen bu faaliyet 
bize inanın ne kadar büyük bir kuvvet 
oldugunu göstermekle kalmıyor, aynı 

zamanda ulusumuzun büyük Önder'e 
ve cümhuriyet hükümetinin başında 

bulunanlara karşı ne derin bir inanla 
bağlı bulunduğunu da gösteriyor, 

Sayın dinleyicilerim, 

Ulusal arttırma seferberliğinde de 

saflarımız daha sıkı, azimlerimiz daha 

şiddetli olduğu halde büyüklerimizin 

gösterdikleri yolda yürüyelim. Bu yol

da yürümek bizzat kenöimize karşı va

zifemizi yapmak demektir. Bu yolda 

yürümek büyük ve mübarek ölülerimi

zin hiç acımadan akıtttkları mukaddes 

kanlariyle elde edilen hakimiyetimize, 

istiklalimize karşı en tabii, en iptidai 
borçlarımızı vermek demektir. 

Ulu Şe!'in, beliğ vecizelerinden bi

r.inde buyurduğu gibi ''hayat ve istik

lali tam. iktısadiyatta hayat ve istiklal 
tamdan ibarettir''. Çünkü yurdun em.. 
niyet ve istiklalinin hakiki garantisi, 
muahedeler, mukaveleler, itilaflar de.. 
ğil, milletin bütün sahalarda. hususiy
le iktı&ad sahasındaki kuvvet ve kud
retidir". 

Baha Kantar, bundan sonra, ~il 
ettiği fakülte geneliğinin, bu milli da
vada da büyük şeflerin ardıııra oldu
ğunu tebarüz ettirmiş ve sözlerini da
vetlilere teşekkürle bitirmi,tir. 

Dekandan sonra kürsiye gelen pro. 
fesör Mazhar Nedim Göknil, "tasarruf 
ve tasarruf karşısında devletin rolü" 
mevzuu etrafında, tarihin iptidai de. 
virlerinden başlıyarak bugüne kadar 
gelen tekamül safhalarını takib etmiş 

ve bugünün ileri Türkiyesinde tasar
ruf mefhumunun yüksek ve şuurla ma
nasını izah etmiştir. 

Mazhar Nedim Göknil, "Türkiyenin 
iktısadi kalkınmasının mali planı, bu 
memleketin milli şuuruna ve milli kül
türüne dayanır" dedikten sonra, devle
tin va~ettiği kanunlarla milli tasarrufa 
büyük kolaylıklar temin etmiş olduğu· 
nu anlattı. 

Bundan sonra sırasiyle ikinci sınıf. 
taıı Bn. İclal ve s.:>n sınıftan Kamu· 
ran, Osman ve İsmail söz aldı ve heye
canlı tezahürlere vesile vermif oldular. 

Toplantıyı Mustafa Rahmi, kısa ve 
güzel bir nutkiyle kapadı. 

Talebe cemiyeti davetlilere güzel 
paketler içinde memleket meyvaları ik
ram etti. 

Bugünkü maçlar 
Ankara Gücü alanında: 

Demir Spor • Ankara Gücü A. T. 
saat 13 de. Hakem: Naim. 

Gençler Birliği • Altın Ordu saat 
14,45. Hakem: Nalın. 

Evelce yapılan tamim nıudbince ta· 
kımların tam vaktinde s hada bulun· 
malan lüzumu tebtig olunur. 

Havalar şiddetini 
kaybetti 

Memleketin her tarafında ~oğu._ 
biraz azaldı 

Meteorolo)i enstitüsünden aldığınus 
malfunata göre dün soğuk bütün Orta 
Anadoluda ve sahillerde şiddetini 

kaybetmiş ve ılıklaşmıştır. Ilıklaşma 

yerine göıe (1.4) dereceye kadardır. 

Dün Ankarada suhunet sıfırdan aşağı 

ancak (7) dereceye kadar iıınllştir. 

Yani evelki güne göre, dün Ankarada 
hava (3) derece daha ılık geçmıştir. 

Bir haftadan beri $?fırın üstüne çıka. 

nuyan termometre dün öğle üzeri sı

fırın üstünde bir dereceye yaklaşmış

tır. 

Dfuı memleketin en soğuk yerleri 
sıfırın altında (17) derece ile Erzurum 
ve (22) derece ile Kars idi. En sıcak 
yerleri ise sıfırın üstünde (10-12) dere
rece arasında Edirne, İstanbul, Nazil
li ve İzmir idi. DünÇanakkale, İstanbul 
ve Edirneye yağmur, Eursaya da kar 
yağmıştır. 

Hususi idarelerin yeni 
yıl büdceleri 

Dahiliye Vekaleti hususi idarelerin 
1937 mali yıl itibariyle hazırlıyacaklan 
büdcelerinin tanzim şekli hakkında vi
layetlere bir tamim yapmıştır. 

Asılsız bir haber 
Bir İstanbul gazetesinin bütün köy .. 

lerin telefonla biribirine bağlanacağı 

hakkında yazmış olduğu bir haber ala
kalı dairelerce tekzib olunmakta ve 
böyle ehemiyetli bir işin her şeyden e
vel büdce ve para işi olduğu tasrih o
lunmaktadır. 

B~beıke 

HAFl'A BİTERKEN .• 
(Başı 1. inci sayfada) 

yCl§atan en tabii ve en esaslı mües
sese/ 

Köy •.• Bütün gıda ve ham mad
delerimizin kaynağı •.. 

Köy .•. En büyük ihracatçı. 
Köy ..• En büyük ve en sağlam 

müşteri. 
Köy .•• Ordumuzun temeli. 
Köy .•. Kııaca Türkiye.,, 
Artırnn ve Yerli Malı haftası-

nın müsbet hesabları ne kadar 
kıymetli ise, toprak istihsalini ni
zamlamak hususundaki bu müjde
leri de o kadar, belki o kıymetin 
devam ve inkiıafmı asıl sağlayıcı 
amil olarak, daha kıymetlidir. 
Doğru yoldayız: ilerliyelim ! 

Falih Rıfkı AT AY. 

P. T. T, yeni teşkilat 
kanunu 

(Başı 1. inci sayfada) 
graf merkezinden Cemal ve Suad, Ada· 
na telgraf merkezinden Ş ref makinistlik 
6tajı için Almanyada Simens fabrika
sına, İstanbul telefon müdürlüğünden 
Zekai gene makinistlik stajı için Pariste 
Standard fabrikasına, P. T . T. müfettiş
lerinden İsmail Hakkı ve müfettiş mua
vini Said idari ve fenni staj için Alman
yaya, İstanbul telefon müdürlüğünden 

Hasan muzaffer ve Semih Fransaya, İh· 
san Erinç Macaristana altışar ay müd
detle çalııımak üzere gönderilmektedir. 
Umum müdürlük şubi: müdür muavinle
rin:len Nuri ve Eyüb Sabri de P. T. T. 
işleri etrafıdna Fransa, Belçika ve lsviç· 
rede altı ay tetkikJerde bulunacaklardır. 

Diğer taraftan umum müdürlük talı~ 
sil için Avnıpaya beş talebe göndcrmeğe 
karar vermiş ve P. T. T. idaresi fen 
müfettişlerinden Ekrem ve İlhanu me· 
muriyetten istifa suretiyle Pariste P. T. 
T. yüksek mektebine tahsile gön
derilmi§1crdir. Diğer üç talebe ıçın 

kültür b~kar ığı imtihan açacak ve bu 
imtihanda muvaffak olanlard n üç genç 
po ta ve telgraf umum müdürlüğü hesa
b•na tahsil ir:in gene P r·s P. T. T. yük
sek mel.tcbine gönrlerilecel 1 rdir. 
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Pam.uk davasındaVn M: U M İ 1 

Memlekette pamuk işinin devlet ta• 
rafından bir dava !laline konularak esa
aından halledilmesi için bu husustaki 
düşüncelerimi bundan evelki yazılarım
da tebarüz ettirmeğe çah§tllıştım. Bu 
Yazım o düşüncelerimin tatbikat saha· 
sına konulabilmesi için lüzumlu olan 
bazı parçalarını ayrıca izaha çalışacak
tır, şöyle ki: 

1) Memlekette büyük bir dokuma 
ııanayüne karar verip işe başlamamız. 
Binaenaleyh gerek dahili fabrikaları
nırzın eksiksb: ihtiyaçlarını ve gerek 
haricin bizden istediği veya istiyeceği 
Çeşitli pamukları yetiştirebilmek için, 
Yurdun nerelerinde, ne mikdar, gerek 
iklim ve gerek toprak bakımından ara
zimiz vardır. Bunlar derhal ve esaslı o
larak tayin ve tesbit edilerek haritaları 

yapılmalıdır. 

2) Yapılacak haritalar üzerinde zi
raati istenen, pamuk cinsleri esaslı ola· 

rak gösterilmelidir. 
3) Tayin ve tesbit edilecek pamuk 

mıntakalarında halkın tohumluk ihti
yaçlarını eksiksiz temin eylemek için, 
Ziraat Vekaletimiz tarafından açılmış 
veya açılacak tohum ıslah ve üretme 
istasyon ve çiftlikleri, pamuk planının 
tahakkukuna kifayet edecek ölçüde il
ıni ve idari kıymetlerle techiz edilme· 
lidir. 

4) Bütün ziarat maddelerinde oldu
ğu gibi, pamukçulukta da muvaffakıyet 
ve ademi muvaffakıyetin başlıca amil
lerinden olan hastalık ve haşaratla tam 
nıanasile uğraşabilmek için halen elde 
nıevcud olan mücadele kanunu, yeni 
baştan ele alınarak ihtiyaca uygun ve 
halkı da bu mücadeleye mecbur edecek 
bir şekle koymalıdır. 

5) Pamuk hastalık ve haşaratını, te· 
reddüdsüz te~his ederek yerinde ilmi 
ve idari faaliyete geçip hemen imha e
debilmek için, pamuk bölgelerinde ih
tiyaca uygun, mücadele enstitü ve is
tasyonlarının açılması ve mevcudları
nın o suretle takviye edilmesi lazım· 

dır. 

6) Pamuk ziraati, artık ferdlerin 
'ahsi düşünce ve zaif kuvvetlerine ge
li.şi güzel bırakılamıyacağına göre pa
muk bölgelerinde muvaffakıyetli bir 
ziraat yapabilmek için yerlerinin ilk ve 
derin sürülme işi, bir teşkilata bağlan
ına suretiyle tez elden halledilebilmesi 
için bir proje hazırlanmalıdır. 

7) Dünya sanayiine her kalitede ve 
istenilen mikdarda pamuk yetiştiren 
Ülkelerde olduğu gibi, bizde de matlı'.ib 
mikdar ve vasıflarda aynı şeyi yetişti
reblimek için karasaban ve iptidai ala-

tı atarak yerine pamuk ziraatinin b~ 
langıcından sonuna kadar lazım olacak 
olan ziraat aletleri tesbit edilmeli ve 
bunların yayılma ve kullanılma işleri
nin temini için de bir plan hazırlama

lıdır. 

8) Ziraati geri bazı memleketlerde 
olduğu gibi maatteessüf bizde de, çok 
Yerlerde tarlalardan yalnız mahsul ahn
rnış, ona kuvvetlenmek için hiç bir şey 
iade edilmemiştir. Bu bakımdan iklim 
~ hikemi noktadan ziraate elverişli o
lan topraklar fakirleşmiş ve mahsul 
alınamaz bir hale gelmiştir. Binaena
leyh pamuk ziraatinde değişik bir zira
at ptanının çizilmesine ve topraklarım:
zın bundan sonra muhtelif suretlerle 
gübrelenmesine çaiışmak bu davadcl 
muvaffak olmak için ameli sahad'l göz 
önünde bulundurulması lazımgelcn e
sasların en önde gelenierden birisidir. 
Bütün ziraati alakadar eden ou m.:vzu 
Üzerinde esaslı çalışmak ve tedbirler 
almak, hayvan gübrelerini odun yerine 
}'akmaktan çiftçileri kurtarmak, tarla
ların haklarını iade etmek lazımdır. 

9) Filvaki zir.ı:ıt ıçın oteaenberi ha· 
riçten memlekete t;irmekte o!an nlld~ 
ni ve kimyevi gübrelerden gümrük res
mi alınmamakta ise de bu güt-reler hiç 
bir kontrola tabi tutulmadıklannd~a 

ekseriyetle gübre namıle karışık, kül, 
kum, toprak ve yakı'ı ma<ld<.lerle ka

tışık geldiği ve pahalı da olduğu için, 
Çiftçiler tarafından kullanıimamaktadır 
Binaenaleyh her memleketle old..:~u 

gibi, hariçten getirilecek kimyevi güb
relerin hükümetçe tahlil ve muayene
leri için acele ayrı bir kanun hazırlan
lllalıdır. 

10) İktısadi kalkınmalarını, zira1 
mahsulatın her bakımdan çoğalmasın

da gören ve buna karar veren hükümet
lerde olduğu gibi, bizde de devlet en-

iSLER 
düst:.si a.asmda kimyevi gübre istih· 1 
sali için ayrı bir fabrika açılması behe
menal düşünülmeli ve iş sahasına ko

nulmalıdır. Aksi takdirde asırlardanbe· 

ri zayıflamış ve nihayet üzerinde otla

yan cılız kara-sığır hayvanatı gibi der· 

mansız kalmış olan, topraklarda iyi bit' 

m~navebe yapılmaz gübre ve suveri 

saire ile kuvvetleri iade edilmezse, ni

hayet bir gün kendisinden her şey um· 

duğumuz o topraklar, tamamen akim 

bir vaziyete düşmüş olur. Her kalkın

mayı toprağından bekliyen bir millet, 

her şeyden önce topraklarını kuvvet

lenclirmeği düşünmelidir. 

Toprağın kuvvetlendirilmesi yalnız 

pamuk davası bakımından değil, ziraa

tin her noktasından en lüzumlu bir me

seledir. Ege bölgesinde, adalara hay

van gübresi ihraç edildiği, orta, doğu 
ve cenub Anadolusunda de& tarlaların 

hakkı olan gübrelerin, odun yerine ya
kıldığı bir defa gözönüne getirilecek 

olursa, ziraatimize her sene ne kadar 
fenalık yapılmakta olduğu kendiliğin

den anlaşılır. Binaenaleyh bu derde bir 
çare bulmak için alakadar vekaletin e
saslı bir proje hazırlaması ve icab eden 
tedbirleri alması lazımdır. 

Yukarda on madde halinde izahına 
çalışılan ieyler, ilk görüşte güç gibi 
görülürse de bir defa ele alınıp halli 
çareleri düşünülıneğe başlandığı zaman 
hiçte güç olmadığı görülecektir. Muhal 

gibi görülen güç i\>leri, esasından ve 
kolaylıkla halleden, İsmet İnönü hükü
meti, pamuk davasının teferruatından 

olan bu işleri de yenmek için, sayın zi

raat vekilimizin hinunet ve yorulmak 
bilmeyen gayretleriyle hazırlıyacakları 
proje ve alacakları tedbirlerden, bek
lemekte haksız değiliz. 

T.COŞKAN 

Japon geni§leyişi 
hakkında 

Avam Kamarasında 
bir konuşma 

Londra, 19 (A.A.) - Avam kamara
sında japon halkının yayılması ve 40 ka
dar memleketin japon mallarına karşı te
dafüi tedbirler alması yüzünden uzak 
şarkta hasıl olmuş olan gerginlikten 
bahseden muhafazakarlardan B. Hamil
ton Cerr, ezcümle demiştir ki: 

''- İngilterede herkes Japonyanın 
yaşamak hak.kını teslim etmektedir. Yal
nız Japonyarun dünya piyasalarına bir
denbire ve şiddetle hücum etmesi mua
heze olunabilir. Bununla beraber Japon
yanın işlemiş olduğu hatayı takdir et
meğe başlamış bulunduğu sanılmakta

dır." 

Hatib ingilizlerle japonların daha aı
kı bir surette işbirliğinde bulunmaları ve 
Mançuri devletinin tanınması lüzumun
da israr etmiştir. 

Hatib sooüne devcanla şöyle demiş

tir: 

"- Japon nüfusu boyuna ratmakta
dır. Bu nüfus için bir yayılma sahası la
zrmdır. Japonyanın şimdi içinde bulun
makta olduğu infirad vaziyetinde Ame
rikanın kucağına atılmasına meydan ver
memeği nazarı itibara almak mecburiye
tindeyiz. Eğer uzak şarkta Japonyanın 
işbirliğini ve bu suretle sulhu temin ede
cek olursak Mançuri devletini pek paha
lıya tanımış olmıyacağız.,, 

Suriye· Lübnan 
ihtilafı 

Vaziyet Suriye ,,.atanilerini 
telaşa düşürüyor 

Şam {19 - hususi) - Vatani partisi 
mensubları arasında Suriye - Lübnan 
ihtliafı ciddt endişeler uyandırmakta
dır. Bunun için ihtilafların daha derin 
sahalara yayılmadan halli için Lübnan 
hükümetiyle temas edilerek Lübnan 
ve Suriye vahdetlerinin muhafazası ça
relerini temin edecek esaslar aran.makta
dır. Bu maksatla Şam mebusu İbsanil· 
şşerifin evinde bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantıda Lübnan ile anlaşmayı te. 
min edecek hey'et hası seçilmiştir. 

A. DENIZD 
lng"ltere ve 

Prensip ),alcın1ıntlan 
Londra, 19 {A.A.) - Deyli M.eyl 

gazetesinin bildirdiğine göre, İngilte

re ile İtalya arasında prensip itibariyle 

bir a~aşrnaya şimdiden varılmıştır. Sa

lahiyetli mahfillerde ihtimal verildiği. 

ne göre, bu yeni sene başında müşterek 

bir beyanname neşredilecek ve bu be
yanname ile İngiltere ve İtalyanın ak
denizdeki menfaatlerinin biribirinin 

zıddı olmadığı, statükonun muhafaza 
edilmesi lazımgeldiği ve bu anlaşmanın 
hiç bit üçüncü devleti istihdaf etmedi-

B. Musolininin nu.tl{u 
Roma 19 (A.A.) - Siyasi görüşme

ler, Romanın enternasyonal vaziyetteki 
gerginliği gidermek arzusunda olduğu· 
nu bildirmektedirler. 

Bu görmenler, B. Musolininin dün 
Littoria'da sulha davet mahiyetinde sa
yılabilecek bir nutuk söylemiş olduğunu 
ehemiyetle kaydetmektedirler. Filvaki 
Düçe, ortada mevcud olan vahim mese
lelerin normal yoldan, yani diplomasi 
yoliyle halledilmesi lazım geleceğine işa
ret etmiştir. 

Ayni görmenler, İtalya gazetelerinin 

İSPANYA 

anlaş mı ya vardılar 
ği bildirilecektir. Aynı zamanda Fran
sa ile İtalya arasında bir anlaşma ihti. 
mali de mevzuubahs edilmektedir. · 

İnciiliz - İtalyan konuşmaları esna
sında öteki pürüzlü meseleler de ayrı 
ayrı gözden geçirilmiştir. Bu arada 
Habeşistanın ilhakı işi, ayrı bir mesele 
olarak telakki edilmiştir. Fakat bu me
selede de muvakkat bir anlaşmaya va. 
rılmıştır. Çok yakın bir zamanda Adis
ababa'daki ingiliz elçiliğinin başkonso
losluğa tahvil edildiği tebliğ olunacak· 

tır. 

etrafında tefsirler 
İspanya işlerine karşı alakasızlık göster
mekte ol::luklarını işaret etmektedirler. 
Bundan başka gazetelerin faşizm ile ko
münızm arasındaki mücadeleye dair her 
gün yapmakta oldukları neşriyat sona 

ermiştir. Gazeteler, Akdeniz hakkında 
İngiltere ile İtalya arasında akdedilecek 
anlaşmaya büyük bir yer ayırmaktadır. 
lar. Böyle bir muvakkat anlaşmanın im· 
zalanması, Romada Avruparun pek teh
likeli olan bu noktasında sulhu kurma
ğa yarayacak daha elastiki bir siyasetin 
esası sayılmaktadır. 

ISY ANI 

Madrid cephesinde koyu bir sis 
harelietlere en2el oluvor • öteltl . 

\..) .. ' 
as le eri 

cephelerde uf alc tef ek çarpı§malar var 
Madrid, 19 (A.A.) - Havas ajansı 1 

muhabirinden: 

Dün akşam saat 21 den itibaren şid
detli bir topçu bombardımanı başlamış
tır. Koyu bir sis bu bombardımanın is
tika.metini tayine engel olmaktadır. 

Ancak bir muharebenin yapılmakta ol
ması melhuz değildir. Çünkü görüş sa
hası on metreyi geçmemiştir. 

Müdafaa komitesi Madrid'deki bü
tün tıbbi ecze ve kimya endüstrisi mües. 
seselerinin 24 saate kadar deniz bakan
lığına tabi olan harb endüstrisi heyeti
nin kontrolu altına gireceğini ilan et

miştir. 

Bu hal harb için lazım olan endüs
trinin merkezleştirilmesine doğı u atıl

mış olan ilk adımdır. Birkaç zamandan
beri siyasi partiler bu işin yapılmasını 
ısrar ile istiyorlard •. 

H ükümetçilerin tebliği 
Madrid, 19 (A.A.) - Madrid müda

faa komitesi bugün öğle üstü aşağıdaki 
tebliği neşretmiı;tir: 

Alava cephesindeki cümhuriyetçi 
kuvvetler bir hücum neticesinde Ma
zarreta ve Ürünaga sırtlarını zaptet· 
mişlerdir. Asiler büyük mikdarda harb 
levazımı bırakmı~lardır. 

Gırnata cephesinde 15 askerle bir 
başçavuş cümhuriyetç.i kıtalara iltihak 
etmişlerdir. Hükümetçi tayyareler şi

mal cephesinde Monaragon mevzilerini 
ve merkez cephesinde Salamanka istas
yonunu bombardıman etmişlerdir. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 19 (A.A.) - Bu sabah 

neşredilmiş olan bir tebliğde bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

Dünkü gün sükCn içinde geçmiştir. 
Yalnız Biko2y bölgesinde düşmanın taz
yik yapmış olduğu haber verilmektedir. 

Guadalajara cephesinde milis kuv
vetlerin bir taarruzu püs~ürtülmüştür. 

Endülüs cephesinde Baena bölgesin
de tüfek ateşi teati edilmiş olduğu ha
ber verilmektedir." 

Madrid cephesinde 
Toledo, 19 (A.A.) - Hüküm süren 

koyu sisden dolayı Madrid cephesinde 

dün vaziyet çok sakin idi. General 

Franko ile temas eden mahfiller mü

cadelenin istikametinden memnun gö

rünmektedir. Hükümetçilerin yeni mev

kilere karşı herhangi bir mukabil taar. 

ruza girişmekten imtina etmeleri, mu

kavemetlerinin zafa uğramağa başladığı 

şeklinde tefsir edilmektedir. 

Beş İngiliz 11mlıaf azakôr mebus, 
asilerin ceplıesini ziyaret 

edecekler 
Londra, 19 (A.A.) - Parlamento a

zasından beş muhafazakar, öteki parla

mento azasının geçenlerde Madride yap

mış oldukları ziyaretin bir mukabelesini 

teşkil etmek üzere asilerin cephesinde 

turneye çılanışlardır. 

Bu azanın pazartesi günil Londra· 

dan hareket etmiş oldukları söylenmek
tedir. 

Madrid etrafında t.ahşid edilen 
asi kıtaları 

Madrid, 19 (A.A.) - Hükümet tay
yareleri bu sabah bir kaç istikşaf uçuşu 
yapmışlar ve Madride yirmi kilometre 
kadar mesafede bulunan köylerde asi 
tahşidatı görmüşlerdir. 

Villa Nueva'da 1500 piyade ve 500 
suvari sayılmıştır. 

V enta el Gano'da bin kadar asker bu

lunuyordu. 
Villa Ciosad Fodon'da, üç tabur, Po

zuelo ve Kampa Mimio de Karabanaşel 
bölgesinde Madrid cephesine doğru yol 
almakta idi. 

Hükümet topçusu, bu tahşidatı da
ğıtmak için derhal ateş açmıştır. 

500 uve(,;li ispanyaya gönüllü 
gitmek utiyorlar 

Stokholm, 19 (A.A.) - Aftonbladet 
gazetesine göre, 500 isveçli asilere kar
şı muharebe için İspanyaya gitmek isti

yorlar. 
Öteki gazeteler, Dortning sokağında 

24 numarada bir gönüllü yazma bürosu
nun açıldığını ve hergün komünist iş-

sizlerin İspanya için kaydedildiklerini 

bildiriyorlar. 

Romanya dı§ hal{anı· 
nın Paris seyahati 

Paris, 19 (A.A.) - Dün akşam neş
redilen tebliğ, B. Antoneskonun Pari~
deki ikametinin resmi kısmını hitama er
dirmektedir. Fakat B . Antonesko gele
cek haftanın sonuna kadar hususi ola. 
rak Pariste kalacaktır. Beraberinde bu
lunanlar bugün Bükreşe hareket edecek
lerdir. 

B. Antone!4konun yaptı;iı temaslar 
hakkında ketumluk giistel'iliyor 

Paris, 19 (A.A.) - Fransız ve ro
men mahfilleri, B. Antonesko'nun BB. 
Blum, Delbos, Daleıdye ve Kot ile yap
mış olduğu görüşmeler hakkında büyük 
bir ketur.'liyet göstermektedirler. 

Bir romen gazetesinin fikri 
Bükreş, 19 (A.A.) - Endepandans 

Rumen gazetesi B. Antonesko'nun Paris 
seyclİıatinden bahseden yazısında şöyle 

diyor: 
''Fransa ile Romanya arasruda ve e

sasen mevcud olmıyan güçlükleri hallet
mek değil, harbe karşı müşterek icraati 
tensik etmek mevzuubahistir., 

Avnıpanın mübaycaları yiizünden 

Amerikada buğday 
fiatları yükseliyor 

Almanya Heligoland'da
ki denizaltı limanının in
şası için tedbirler almış? 

Şikago, 19 (A.A.) - Hububat borsa· 
smda sekiz senedenberi gfüülmemiş bir 
yükseliş kaydedilmi~tir. Muameleler, 
bir rekor seviyesini bulmuştur. Buğ. 

day, 1,10 dolardır, yani 1 ilkkanuna gö
re 20 cents fazladır. 

Bu yükseliş, Avrupanın mübayaala
n yüzünden vukua gelmiştir. Almanya
nın 37 ve İtalyanın 80 milyon ton buğ
daya ihtiyacı olduğu söylenmektedir. 

A.lmanyanın alacağı askeri 
tedbirler 

Faris, 19 (A.A.) - Övr gazetesinde 
Madam Tabuis, Almanyanm Arjantin 
buğdaylarından stoklar vücuda getir. 
mesi ile bundan 22 sene önce Almanya 
tarafından yapılmış hareket arasında 

bir benzerlik görmektedir. 

Öte taraftan bu gazete, Heligoland 
denizaltı limanının inşası hususunun 
ikmal edilmiş olduğunu Berlinden öğ· 
renm.iştir. Adaya mühim mikdarda mal· 
zeıme gönderilmiştir. Adaya girilmesi 
yakında yasak edilecektir. Bundan baş· 
ka, Morderney adasında Almanyanın 

deniz tayyarelerinin en büyük hareket 

üssü vücuda getirilmiştir. 

snahlandmldığı bugünlerde sıksrk 
bahse konmakta olan Helgoland 

adasından bir görünüş 

lNClL TERE'DE 

Sir Con Simon' un miihim 
bir nutfiu 

Londra, 19 (A.A.) - Londranın ha
vai müdafaa hususi komitesi tarafından 
verilmiş olan bir ziyafette söz alarak 
Londra şehrinin bava bombardımanları• 
na karşı binaları korumak maksadiyle 

yapmak mecburiyetinde bulunduğu malt 
gayret noktasında israr eden Sir Con Si

mon'un bu beyanatı ehemiyetle kay<l~· 

dilmektedir. 
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.r azilli kombinası inşaatı 

Memur apartıınanlan ve büroların 
inşaatı IJitti 

... ı:\.lman - apon a ılaşması ve Çin meselesi 
Aydın, (Hususi) - Nazilli kombi • 

nasında yapı çalışmaları hissolunur bir 
aurette artmrktır. Önümüzdeki 937 cu • 
muriyet bayrammda açılma resmi ya -

pılacaktrr. Bu müjdeyi bize veren fab
rikanın direktör vekili Sümerbank U • 
mum Müfettişlerinden Arif Salman'dır. 

Sayın direktörün delaletleriyle gez· 
diğimiz fabrikada 3 saatlik dolaşma her 
yeri görmemize yetişmedi. 

Bugünkü vaziyetinde direksiyon ve 
büro daireleriyle memur apartımanları 
bitmiştir. Apartımanlar beş ve üç odalı 
dairelere ayrılmış. hepsinde mutfak, 
banyo ve h:r türlü konfor vardır. 

İnanrlmıyacak kadar ucuz bir fiata 
mal olan bu apartımanlarm müteahhidi 
yarattığı eserlerde en ufak bir pürüz 

bırakmamış, istenilen ve beklenenden 
daha iyi binalar yapmıştır. Sümerbank 
kombinanın karşısındaki sahaya 1800 

evli ve kadın amele ile 1200 bekar işçi 
için işçi evleri de yaptırmağı kararlaş • 
tırmı~tır. Fabrikanın yedek dizel mo • 

törü de konularak muvakkat tenvirat 
başlamıştır. Memur ve işçiler için yap· 
tırılan lokantada çok nefis ve ucuz ye • 
mek temin olunmuştur. Kombina mü • 
dürü de ailesiyle birlikte burada yemek 
yiyor. 

Nazlili kombinası da Kayseri kC'm· 
binası gibi 30 bin iğli olacaktır. Burası 
da günde 90 - 100 bin metre basma çı • 
Jcaracaktır. İstihlak edeceği pamuk gün
de 50 balyadır. Yalnız Kayseri kombina-

sı iki fabrikasyondan mUrekkep olduğu' 
halde Nazilli kombinası basma çıkara • 
cağından üç fabrikasyon olacaktır. 

Ben öğrendiğim bir sırrı buraya gu

rur ve iftiharla kaydediyorum. Kayse

ri fabrikası tam randıman istihsal etti

ği halde bugün 937 yılı sonuna kadar çı

karacağı malı satmış durumdadtr. Na· 

zilli kombinası da daha işe başlamadan 
sipariş teklifleri alıyor. Dahası var .• 

Kombinalarımız gümrük müdaha • 
lesi olmaksızın dış rekabeti karşılıya -
cak vaziyettedirler. Yıllardır bataklık 

halinde terkedilen tarlaları kurutma ka
nalı açılmasını lıeklemeden cetveller 
açarak pamuk yatağı hazırlayan türk 
çiftçisi bunu anlıyor, ona göre hazırla
nıyor ve çalışıyor. İzmit kağıd fabrika
sı açılmadan büyültmek lüzumunu duy· 

duk. Yapılmakta olan dokuma kombi
nalarımızın açılma resimlerine yeni 

kombinaların temel tama merasimi 
karışacaktır. Buna şüphe etmiyelim. 

Yazıma son verirken Nazilli kombi
nası inşaatına ait bir sahneyi bildire· 

yim. 

Fabrikanın bacaları 38 metre uzun • 
tuğunda 1,25 kutrt•nda 17 bin ton ağır· 

lrğındadır. Bunun birincisini 3 saatte 
bir yabancı mütehassısın nezareti altın
da 8 türk yerine koymuştur. İkinci baca
yı 8 türk teknisiyeni mütehassısın müda· 
halesine lüzum görmeden ayni müddet 
içinde yerine yerleştirmi~lerdir. 

Son zamanlarda Almanya ile Japonya arasında imzalanmış olan "ideolojik,, ittifak ve 
birkaç gün önce Çinde birdenbire patlak vermi§ olan umulmadık isyan, ispanya hadise
lerini takibden kafi derecede yorulma§ olan gözleri, a»tan bir dikkatle yakın §arkta ,evir
tecek mahiyettedir. Burada Çin meselesine dair iki ayrı lranınz muharririnin görüşlerini 
okuyacaksınız. 

Marianne gazetesinde Rene Lavigne yazıyor : 

Alman • japon anlaşmasının sırrını Çinde aramak lazım
dır. Berlin'de imzalanmış olan paktın :netni dikkatle okunun· 
ca bu diplomatik vesikanın tamamiyle ideolojik mahiyetteki 
karakterinden hayrete düşmemeye imk~n yoktur. Zevahire ha· 
kılırsa, bu anlaşma Sovyetler Birliğine karşı yapılmıstır. Tu· 
hafı şurası ki, ~u son günlerde en şiddetli reaksiyonlar Londra
da belirmiştir. 

Times gazetesi bu münasebetle şöyle demiştir: "hnsrzlar 
arasında karşılıklı bir hayranlık var" New - York Times'in 
Londra muhabiri Augur şunları söylemiştir: ''Tokyo ile Ber
lin arasındaki uzlaşmanın en önde Rusyapı istihdaf ettiğine 
İngiltere'de kimse inanmıyor. Bilakis, bu anlaşmanın İngilte
reye karşı olduğu kanaati beslenmektedir." 

İngilterenin. son ü; ay esnasmda, Çine karşı aldığı durum, 
bu protestoların sebebini açıkça izah etmektedir. 

Daha gecen senenin sonunda, Londra hükümeti, Uzak Şark 
siyasetini tadil etmek lüzumunu hissetmişti. Bütün ananevi 
piyasalarda İngiltere Japonyanın pek siddetli bir rekabetine 
maruz bulunuyordu. İngilterenin Çindeki siyasetini ''açık ka
pı" yı muhafaza etmek lüzumuna istinad ediyordu. Fakat Man
çuri misali de bize gösterir ki bu kapı. Tokyo'nun niifuzu altı· 
na giren her mıntakada sımsıkı kapanmaktadır. Böylece, İn • 
gilterenin Mancuko'daki envestismanları yekunu 1 sonkanun 
1931 den 1 ~onld\n•ın 1""11 u;:ı ı-~rhr ~~rı rnilvon yenden 18 mil· 
yon yene düşmüstür. Nefsi Çinde de, Tokyo, şimali Çinde 
kaçakçılığa mlizaheret yoluyla, Nankin hiikümeti hazinesinin 
membahırmt tahdic etmek çaresini buluyordu. Rütün bu hal ve 
şartlar İngilterenin menfaatlerine dokunuyordu. Londra, ja • 
pon militerlerinin şimali Çin işlerine karışmalarını Tokyoda 
protesto etmekle, kendi meşru menfaatlerini müdafaa ediyor
du. 

kurmayı 300 milyon yenlik bir munzam kredi istemiştir. Asya 
kıtasında fili politikasına devam edebilmek üezere Tokyo harb 
bakanlığı altı senelik bir plan tanzim etmiştir. Tokyo, ordusu· 
nun kudretini arttırmak için vakit kazanmaya çalı~aktadır. 
Bilhassa hava kuvvetlerini yeniden organize etmek hususunda 
karşılaşacağı güçlükleri iyice takdir etmektedir. Japonya hali 
tayyare motörlerini Amerikadan getirmektedir, 

Demek ki, Almanyayla uzlaşmasını imzalarken Japonyanrn 
maksadı ordusunun modernleşmesi hususunda Almanyanın 
yardımını kazanmak olduğu anlaşılıyor. İçerde olduğu gibi, dı
şarda da komünizme karşı insafsız bir mücadele lüzumunu ilan 
eden bu uzlaşma Tokyo'nun Çinde ''antikomünist., kampanya· 
sına devam etmesine imk~n verecek midir? Bu kampanyanın 
altında neler gizli olduğunu ve bunların İngiltereye ne endi • 
şeler ilham ettiğini gözden geçirdik. Japonya, Nankin hükü· 
meti üzerinde bir tazyik yapmak için Almanyanın yardımına 
güveniyorsa, siyası nüfuz mıntakaları meselesi derhal ortaya 
çıkacaktır. Çinin ithalatında Almanyanın hissesi 1934 de % 
9,05 nen 1935 de % 11,22 ye çıkmıştır. Almanya, Amerika ve 
Japonyadan sonra üçüncü mevkii İngilterenin elinıien almış• 
tır. Almanya, Çine lokomotifler, nakil materyelleri gönder • 
mekte ve hususiyle demiryollarmın inşa ve i~etmesiyle alaka· 
Ianmaktadır. Diğer taraftan makine imal eden alman endüs • 
tricileri de Çindeki pazarlarını genişletmek için hummalı bir 
faaliyet gö:;termektedirler. Halbuki lngiltere'de Çinde kendi 
endüstrisinin mevkiini bilhassa bu sahada kuvvetlendirebile
ceğini ummaktadır. Şimdi Almanyanın müttefiki sıfatiyle, Ja· 
ponya, Alman sanayiinin Çindeki bu genişlemesine ancak mü
zahir olabilecektir ve bu da ingiliz menfaatlerine zarar vere-
cektir. • 

İhracat tüccarına verilecek ruhsatnameler 

"Açık pazar" !arda İngilterenin mücadele etmek mecburi
yetinde kaldığı japon rekabeti elini bizzat ingiliz sömürgele -
rine kadar uzatmıştır. Hindistanda Japonya, dokuma ihracatı 
hususunda birinci mevkii İngiltereden almıştır. Avus.turalya
da Japon mallarının sürümü endişr. verici bir hal almıştır. Ma
lezya'da Japonya, birçok işleri inigilz müteşebbislerinin elin • 
den almaya muvaffak olmuştur. Şimalde japon tüccar ve dip • 
lomatları Sivam'da nüfuzlarını arttırmaktadırlar, ve bu nüfuz 
arttıkça Londra amiralliği imparatorluğun hayati menfaatleri
nin tehlikeye düştüğünü hissetmektedir. Diğer taraftan japon 
deniz mahfilleri daima Japonyanın cenuba doğru genişlemesi 
lüzumundan bahsetmektedirler. Bu genişleme ancak Felemenk 
sömürgelerinin zararma olarak vücude gelebilir. Halbuki bu 
sömürgeler fngiltereye ehemiyetli mikdarda petrol vermekte
dirler, bu itibarla Britanya imparatorluğunun müdafaası Fele
menk sömürgelerinin müdafaasını da icab ettirmektedir. Bu 
tehlikenin aşikarlığı karşısında, bir in~iliz - japon yakınlaş -
masmın en hararetli müdafileri bile, İngilterenin, Japonya -
nın bu genislemesine karşı koymasını zaruri görmektedirler. 
Japonya'ya karşı iki ayrı cephede savaşa girişmek icab edi
yordu: evvela Cinde, sonra da dominyonlarla Hindistanda. 
Çinde her şeyden evvel tazım olan şey, japon dalgalarına bir sed 
çekmek, ve domir.yonlarda, ithalatı, bilhassa japon dokumala
rını ağır resimlere tabi tutmak. 

İşte bu "ideolojik" anlaıımanın içyüzü budur. İngilterenin, 
ideolojik bloklara karşı kati muhaleeftinin dışında, tesirleri 
imparatorluk menfaatleri için vahim bir tehlike te9kiJ eden 
bu ittifak kaflısında ıiddet~i bir reaksiyon göstermesi pelC 
tabiidir. 

Bu hususta bir izahoame hazırlandı San - beyaz düşmanlığı 
Ticarette tağşiş.in men'i ve ihraca· 

tın mürakabesi ve korunması hakkmda
ki kanuna ek olan 3018 numaralı kanu
nun birinci maddesi mucibince ihracat 
ticaretiyle uğraşmak istiyenlerin Eko
nomi bakanlığından ruhsatname alm~ 
lan gerekmektedir. Ekoı:omi Bakanlığı 
bu hükmün tatbikine oıı) :"nmadaıı ön-:~ 
bazı noktalar hak1unda mutabakat te
min olunmasını Gümrük ve İnhisarlar 
vekaletinden istem:ştir. Gümrükler umum 
müdürlüğü bu hususta gümrüklere bir 
izahname göndererek bu izahname da
iresinde is görülmesini bildirmiştir. 

1zahnameye göre: Bankalar ihracat ta· 
ciri olmadıklarına gore, bunların vere
cekleri ihracat beyannamelerinde malııı 
hak:ki sahibi hangi ihracat taciri ise 
ona aid olup o tüccarın bu gibi e!tyanın 
ihracat ticaretiyle uğraştığm:ı dair e
linde bulunması tazın· gelen ruhsatn;ı.. 
menin görüliip numara ve tarihinden 
bahisle beyannamelere şerh verilerek 
muamele neticelenecek, bankadan ay
nca ruhsatname aranılmıyacaktır. 

İhracat tacirlerinin başka şehirler

Öeki tubeleri vasıtasiylt: yapacakları ih
racat için Ekonomi bakanlığınca bu fU· 
belere gönderilen ruhsatnamelerin tet
kiki ile bunların ihracı istenilen mallara 
mutabakati halinde keyfiyet beyanna
melerinde izah olunac.aktır. İhracat ta
cirlerinin baıka ıehirlcrde vekaletna-

melerini haiz acentalar marifetiyle ya· 
pacakları ihracat için kendilerine ve

rilmi§ olan ruhsatnamelerin noterden 

tasdikli olarak acentalara gönderilmesi 
lazım gelen nüshaları tetkik olunacak
tır. 

Aydın Halkevi çalışmalar! 
Aydın halkevi kurslar şubesi, hapisa

nede bu yıl da üçüncü okuma yazma kur 

su açmıktır. Ağır cezalı, hafif cezalı ve 

mevkuflara ayrı ayrı Üi dershane açıl • 

mıştır. Kurslarda ders görenlerin yazı

tahtaları defter, kalem ve sair ihtiyaç. 

tarını halkevi temin etmektedir. Bu 
kursu evvelki kursları idare eden öğret. 
men B. Saib idare ediyor. 

Şubenin bu yıl açtığı almanca ya • 

hancı dil kursuna bir çok doktor, öğ -

retmen ve münevver bayanlar yazılmıJ

trr. Kurıı muallimi de orta okul alman. 

ca hocası emekli yüzbaJı Salahattindir. 

Ar fubesinin bu yıl açtığı keman ve 

mandolin derslerine birçok sanatkar 

gençler iştirak etmektedir. Bu kursu i

dare eden öğretmen B. Hüseyin Söke 

halkevinde kısa bir zamanda bir çok 

genç yetiştirmiş ve sökelilere bunların 
birçok konserlerini dinlettirmiştir. 

Çinde İnP'iltere, Nankin hükümetine müzaheret etmek po • 
litikasmı takib etmiştir. Gayesi General Çan • Kay - Şek"in 
merkezi idareyi kuvvetlendirmesine yardım etmektir. Çünkü 
parçalanmış bir Çinin Japonyaya karşı göstereceği mukave
met de tabiidir ki kafi derecede olmıyacaktır. Hakikaten de 
1926 yazında, Nankin hükümeti Kanton eyaletinin ayrılıkçı 
hareketini önlemeye muvaffak olmuştur. 

Son teşrin başlarında, Çindeki vaziyetin inkişafr pek de 
Tokyonun lehine görünmüyordu. Bu da şu sebeblerden ileri 
geliyordu: Japonyanın Çine elkoymasına karşı tngilterenin 
gösterdiği mukavemetin artması, Mançuko sınırlarım açık bı
rakmak tehlikesine maruz kalmadan Çine büyük kuvvetler gön· 
dermek imkansızlığı, Japonya'ya karşı bir Çin mukavemeti 
şartlarının saUlh bulması. 1932 de Şanghay hadiseleri esnasın· 
da, Çin'in ancak yüz tayyaresi vardr. Bugün bu tayyare mik • 
darı 700 ü bulmuştur. Diğer taraftan, Amerika, İngiltere ve 
hatta Almanya'dan harlı vasıtaları gönderilmesi sayesinde, bir
çok Çin fırkaları modern bir techizata maliktir. Halbuki daha 
1932 operasyonlarında bile, japonlar kati bir üstünlük göste
rememişlerdi. 

Silahlarının kifayetsizliğini karşılamak üzere japon genel 

Faris • Soir gazetesinin hususl olarak Şanghay'a göndermiş 
olduğu muharrid, bu en kozmopolit ve muhtelif nüfuz mınta
kalarına taksim edilmiş Çin şehrindeki sefaleti tasvir ettikten 
sonra, sarı ırkın beyazlara karşı olan nefretinin günün birinde 
fili bir husumet şekline geçebileceğini şöyle anlatıyor: 

Bilding'lerin terasalarmda dönen fenerler solgun Asya ge .. 
cesini ışıklarına boğuyorlar. Işıklar, gene ışıklar, şiddetli ini .. 
kaslar, fakat bütün bunlar ihtiyar, köhnemiş bir kadının mak
yajından başka bir şey değil. Burada her ~ey çürümüştür. Av
r-..ıpalı ve amerikalı adamlar bir nevi uyuşukluk içinde yaşıyol'
lar. Yoktan yaratmış oldukları l>u şehrin artık onlara aid olma• 
dığını, yakın bir günde buradan kovulacaklarını daha anlamış 
değillerdir. Ümidsizlikleri içinde kendileri icin bir yardın, 
bir müdafaa olabilecek her şeye, hatta en hakiki düşmanları O• 

lan japona dört elle sarılmaktdarılar. Halbuki japonlann ga .. 
yesi beyazları kovmaktan başka bir şey değildir. Japonlar çin
lilerle mücadele ediyorlar. Fakat bu öyle tuhaf bir mücadele
dir ki! .. 1932 de Mikadonun gemileri medeniyet namına Şapey'l 
hara~ye çevirdiler. Jö'.akat acaba çinlilerle japonlarm müşte• 
rek hır gayeleri yok mudur: en büyük rakibleri olan beya• 
zı kovmak. 

Park otelin yirminci katından, Asya semasında uıulca dö
nen ışıklar görünüyor, yakn bir orkestranın boğuk ritmi, duş
lar~n. r!r~. gürültüsü, asansörlerin yağlı gıcırtısı, radyonun ses
len ışıtıhyor, fakat Avrupa ve Amerikadan ithal edilmiş olan 
gürültülerden hiç biri, içinde çinli halkın bir irin gibi aktığı 
sokakların korkunç gürültüsünü bastıramıyor. 

Sokakta, aç adamlar, haria gözlerle bekliyorlar. Bu adam
l~r ~~k i~arette süngülerin, siperlerin, tankların, mitralyözlc
'"10 uzerıne atılacaklardır. Sonra, semada bayraklar yüksele • 
cek, h~tibler konuşacak, halk bağıracaktır. Veya ne bayrak, ne 
de hatıb bulunacak, sadece yürüyen bir kalabalığın yumuşak 
ayak sesleri işitilecek, beyazların tam inkırazı üzerine kuru .. 
lan sarıların zaferi görülecektir. 

Beyazlar, mağlfıbiyeti önceden kabul ettikleri için ı)imdiden 
mağlfıbturlar. 

İşte Şanghay !... 

~======================================================================================================================================== 
Tefrika: No: 36 

JKINCI 

CENGEL(41 ın·aıı 
Ç~iren: Yazan: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Doğru. Köpekler başka yerlerde meş
gulken bu yavruya ben bakt1ın. 

Çakal: 
- Onlar pek meşguld:Xler, dedi, öyle ise 

öteberi bulmak için köye gitmiyeyim. Ger
çekten, ayak kabının içindr, gözleri açılma
mış bir köpek yavrusu var mı? 

- Var, dedi balıkçıl, pek küçük bir ~ey 
ama, artık yer yüzünde merhamet denilen 
şeyden nişan kalmadığım kabul edebiliriz. 

Çakal, ağlar gibi bir sesle: 
- Ne diyorsun, dedi, dünya bugünlerde 

demir oldu. Fırıl fırıl dönen gözlerle şıpırda
yan sulara baktı ve sonra sintine devam etti; 

- Hayat hepimiz için güçleşti; hatta bü-
tün ırmağm kendisine gıpta ettiği ırmak ::.a
hibi icin bile ... 

Balıkçıl, hiç kimseye, bilhassa, hi~ab et
miyerek: 

- Bir yalancı, bir dalkavuk \·e bir çakal, 
hepsi aynı yumurtadan çıkar, dedi. Çünkü o 
da ba§ı sıkıya gelince birinci sınıf bir yalan
cı kesilirdi. 

Çakal, sesıni biraz daha yükselterek: 
- Evet, ırmağın gıpta ettiği, diye tekrar-

ladı, o da bu köprü, buraya yapıldı yapılalı 
yiyecek bulmz.kta güçlük çekiyor, buna hiç 
şüphe etmiyorum. Fakat yüzune karşı söyli
yeyim, o hem asil, akıllı, nem sanatkardır; 
ne yazık ki, ben öyle değilim. 

- Knedis~ni kiil rengi sanan çakalrn da 
aklına şaşmalı, halbuki bir çakalın kapk, ra 
olması lazım! 
diye mırıldandı balıkçıl; ne geldiğini göre
miyordu. 

- Yiyeceği asla tükenmez ve bunun neti
cesi olarak da ... 

Hırıltı nevinden bir ses duyuldu; galiba 
bir kayık sığ yerde kuma oturmuştu. ÇaI~al 
derhal geri döndü ve kendisinden bahsettiğı 
hayvanla yüzyüze geldi. Bu yirmi dört aya -. 
boyunda bir timsahtı ki vidalan üç kat per
çinlenmiş bir kazam amlırıyordu. Üst diş
lerinin san benekleri güzel alt çenesinin Ü· 

zerinde görünüyordu. Bu Mugger-Got'un, 
Mugger'i, köyün en yaşlısından daha yaşlı, 
bu şi...-nendif er köprüsünden evelki köprü za
mamm bilir, köye adım vermiş bir şeytan, a
dam yiyen bir katil, köyün fetişi, hulasa, bir 
çok şeydi. 

Şimdi sığ yerde uzanmış yatıyor, kuyru
ğunu }avas yavaş çarpıyordu. Çakal, eğer o 
bir harekete geçse, bir buhar makinesi hızı 
ile koşacağını bildirdi. 

- Ne güzel bir tesadü:, ey yoksuHarın 
koruyucusu, dedi, sesi her kelimede biraz da
ha çekiliyordu, güzel bir ses duyuldu ve biz 
tatlı tatlı konuşmak ümidiyle buraya geldik. 
Benim kuyruksuz ihtiyatsızlığım, senin hak
kında beni konuşmağa sürükledi; umarım ki 
hiç bir şey duyulmamıştır. 

Şimdi çakal, dinlenmiş olmak için bunla
rı söylüyordu. Çünkü o, yiyecek bir şey elde 
edebilmek için en güzel çarenin dalkavukluk 
olduğunu bilirdi. Mugger' de onun bu mak
satla hareket ettiğini, çakal da Mugger'in 
bunun böyle olclugunu bildiğini, Mugger de 
ç~kalm bunun kendisi tarafından bilindiğmi 
bildiğini bilirdi. Onun için biribirleriyle ra· 
hat rahat konuşabilirlerdi. 

Yaşlı timsah iri vücudünü homurdana-

rak sahile doğru itti; mırıldanıyordu: ''Yaş
lılara hünnet ediniz!" Gözleri, üç köşe ağır 
başının ve boynuzu andıran göz kapaklarının 
altında birer kor gibi yanıyor, o da bu sıra· 
da gerilmiş ayaklarının üzennde varile ben· 
ziyen vücudünü sürüklüyordu. 

Mugger, sahile rahat etmek, keyf sürmelC 
için çıkıyordu. Fakat ne de olsa, bir tims~ 
hiç bir .zaman tamamiyle tok değildir. Eğer 
bir çakal da aldanıp tongaya basacak olw·sa 
o zaman felsefelerini anlatacak kadar bile 
sağ kalamaz. 

Mugger, bir gözünü kapayarak: 
-- Çocuğum, hiç bir şey duymuyorum, 

eledi, kulaklarıma su doldu, açlıktan da içim 
bayılıyor. Bu demiryolu köprüsü buraya ya
pıldı yapılalı köylüler, artık beni sevmez ol· 
dular; bu da bana pek ziyade dokunuyor. 

Gakal: 
.:_Ne ayıp, ne ayıp, dedi, böyle necib ve 

asil bir kalb sahibine karşı. Fakat bana öyle 
geliyor ki bütün insanlar biribirinin aynıdır· 
lar. 

Gayet nazik bir cevab veren M:ugger de-
di ki: 

(Sonu var) 
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Arterio -Skleroz 

\ 

B. Edenm· nutku 
. İspanyada esirlerin mü

badelesi ve nutuk hak-

SON DAKiKA ve 
iHTiYARLIK Hatay erkinlik cemiyetinin 

Dörtyol şubesi açıldı Şuran muhakkaktır lı:i son dem· 
lerine kadar hali tabiide vaşayan ve ih
tiyarlıktan ölenler de arterios skleroz 
&Örillüyor. 

İhtiyarlık. tabii, normal bir arterios 
91deroz•dan başka bir şey değildir. Ci
hazlarımızın uzun müddet çalışmalan
llın son devresi olan bir haldir. Umumi 
damar katılaşması veyahud mevzii ar -
terios skleroz ihtiyarlığın bir tezahürü
d6r. Erken başlarsa normal değildir, 
ıcele gelmiş bir ihtiyarlıktır. Şimdi me
teleyi §il ıekilde düşünebiliriz. Arteri
o • sklerozlular uzuvlarının çok uzun se
nelerce hali tabiide yapacakları işleri 

daha az seneler içinde yaptırmak iste
Yen insanlardır. Bütün cihazları ta
hlamiyle yorulmut olmasa bile bir veya 
birkaç cihazı yorulmuı olan adamlardır. 

Arteorio - skleroz yo .. gunluğun bir 
lleticesidir. Vücudun büyüme devresi -
ili bitirince biz insanlar yokuf aşağı in
hleye baıtanz (1). Y~nız inerken müm
kün olduğu kadar ağır inmeye çalışma
lıyız. 

Uzuvlarını iyi idare edenler ve on
lardan ancak normal çalışma istiyenler 
bu sayede bedenin, damarların yumuşak
lığını muhafazaya. uzun bir gençlik, 
dirilik teminine muvaffak olurlar. Bo
zanlar da yokuş aşağı yuvarlanmayı ya
kınlaştırmış olurlar. 

İhtiyarlık niçin damarlardan başlar~ 
Bunun cevabı çoktur. Bazıları kanın 
fazla mikdarda zehh taşıyarak onlan 
daınarlarm kenarlarına bıraktığım ve 
İlk afetin böyle başladığını öne sürü -
Yorlar. 

Diğer bir kısmı da sinir merkezlerl
llini bu zehirlerle taharrüşünden şir -
Yanların (arterlerin) çok çok sıkışarak 
daraldığını ve bu sebeble damarların 
.lr:alrnlaştığını söylüyorlar. 

Başka bir takım ilimler için de bu 
2ehirler ara:;ında damarı yapan nesic • 
lerden bazılarına doğrudan doğruya te
C&•üz edici maddeler vardır. Şimdi bu 
llazariyeleri bırakalım da buraya kadar 
&CSacJen geçirdiğimiz şeyleri bir hulasa 
tdelim: 

Arterio • skleroz vaktinden evel ge
len blr ihtiyarlıktır. 

Uzuvların yorulmasından hasıl olan 
2ehir lerin, gıda posalarının yüksek mik
danndan ve belki de harici zehirlerin 
Yatdımı ile (ispirto, tütün) tezahür et· 
hlektedir. 

Hastalık bir ıiefa teessüs ettikten 

1k>nra onu olduğu gibi, bile bile.tevek • 
kül ile kabul etmek zaruridir, T~ekkül 
ttıniı nesci lifiyi ve yahud nesci mun
zanı denilen nesci mahvederek kaybo -
lanların yerine yeni çalışkan böcreler 
Yapmaya hekimliğin kudreti yoktur. 
Bundan başka umumiyet üzere skleroz
la meydana çıkmll olan ihtiyarlık bizi 
•ahinden evvel yakaladığı .saman me • 
•uliyeti ancak kendimi.ade, bünyemizde 
aramamız muvafık olur. Vehamet küçük 
tiryanların sertleşmesinde ve sklerozun 
bedenin derinliklerinde yer tutması 
keyfiyetindedir. Bu sebebl: satht bir 

tiryanın görünUtU ve lratıhğı sklerozun 

(1) ihtiyarlığın farkına varılmaz. 
lakat her halde ihtiyarlanrr. (Plin). 

Tefrika: No: 108 

Dr. Şülirü Şenozan 

varlığım göstermeye elverişli bir ala
met olamaz. Şakak damarının arterio • 
skleroza delalet ettiğine dair olan meş
hur kıymeti manasızdır. gözün tabakai 
karııiyesinde teşekkül eden beyaz dai· 
renin şöhretli delaleti de batıldır. 

Yukarıda arteoro - sklerozun vakitsiz 
gelmesi cürmünü kendimizde aramamız 
lazım gleir dedikse de herkesin aynı de
recede mesul olamıyacağı tabiidir. 

Çünkü bu işte biraz kaderin, kazanın 
da hükmü vardır. İrsiyetin tesiri oldu· 
ğu gibi çocuklarda arterio • skleroz gö
rilldüğü bile vakidir. 

Artiritikler (2) ıüphesiz inasnların 
en ziyade arterio • skleroza namzed olan
larıdır. 

. Hatti bazı hekimler arterio • skle
rozu artritizmin nihai tekli gibi almıt
lardır. Bu iki Afetin teıekkülilnde bir· 
leıik noktalar çok olmakla beraber bi
ribirine benzetmekti'! ifrata varmak doğ
ru değildir. 

Tahaffuz tedbirleri artritikler için 
arterio - skleroz için olduğu kadar cid
didir. Bu tedbirler sayesinde arterios sk
leroza karşı korunmak kolaylaşmakta -
dır. Bizi erken baıatınnasının önüne ge
çilebilir, meydana çıktığı zaman da iler
lemesi menolunabilir. 

- Buna nası1 muvafak oluruz? 

- Haaytın, hekimlikten ziyade mu-
hafızı ve hamisi olan hıfzıssıhhanın ye
ni kaidelerini takib etmek suretiyle, 

İnsanların bu hunnnalı, coşkun it • 
tihalı, zevk ve saafya iptililı zamanın
da amansız mübareze vaziyeti hüküm 
aiirerken onlara sakin bir hayat tavsiye 
etmek Ok meydanında buhur yakmak, 
Sahrayık.ebirde nutuk vermek kabilinden 
garib ve boş bir it gibi görünürae de ne 
yapalım ki zevk ve hislerimizle müsala
ha akdetmekten bbfka çaremiz yoktur. 
Dilediğimiz gibi keyfimize göre yaşa
mak istiyorsak hayat kısalacak. uzun 

seneler bizden uzaklaşacak. Eğer tehli
keli hissettiğimiz zaman yaşama hare

ketlerimizde kendimizi çekip çevirir, 
yeni sağlık bilginlerinden istifade eder. 

sek faydalı neticelere ulaşacağmııza 

fÜphe yoktur. Yolumuzu aydınlatacak 
kaideleri ayrı bir yazı ile inceliyeceğiz. 

(2) Artritizm romatizma, nekris, şe
ker, kum, şişmanlık gibi birçok hasta -
lıkları gösteren umumi bal ve mizactır. 

Aşırılan portakallar 
yüzünden çıkan facia 

Bir adam on altı 
japonu öldürdü 

Sao Paulo, 19 (A.A.) - Bir japon. 
p:>rtakal çalan bir çocuğun elini kes
miştir. Çocuk aldığı yaranın tesiriyle 

öimiittiir. Brezilyalı bir .ziraatçi olan 
çocuğun babası, öç almak için tüfekle 
yol kenarmda pu.u kunDUf ve gördü. 
ğü bütün japonları vurmaya başlamış

tır. Brezilyalı bu suretle 16 japonu öl· 

dürmüştür. 

kında alman gazeteleri
nin düşünceleri 

Londra, 19 (A.A.) - B. Eden, dün 
Avam Kamarasrnda yapmış olduğu be. 
yanatta demiştir ki: 

''- İspanyada esirlerin mübadelesi 
meselesine büyük bir ehemiyet atfet
mekteyiz. Bunun sebebi yalnız birkaç 
nufusun hayatının kurtarı lması değil, 

belki bu mübadelenin İspanyadaki mü
cadelenin hasıl etmiş olduğu acıları 

tahfif etmeğe medar olınası ve bir ta
vassut yapılmasını kolaylaştıracak ına
iıiyette bulunmasıdır. Daha geniş ölç~ 
de bir takım işler görmek imkanının 

hasıl olacağını umuyoruz ve bu mak. 
sadla enternasyonal yardım birliğinin 

toplanmasını ar2u etmekteyiz. Öte ta
raftan, lord Kranborn, Cenevrede en
ternasyonal çalışmaların hep bir araya 
getirilmesi için müracaatta bulunmuş 

ve Milletler Caniyeti Uınumi Sekrete
rine İspanyaya teknik bir yardımda bu
lunması salahiyetinin verilmesini tek
lif eylemiştir. İngiltere hükümcti her 
türlü hususi kurumların çalıpıalarını 

da kolaylaştırmağa hazır bulunmakta
dır. Hiç b~r şey husuai kurumların 

Madrid'e gaza karşı kullanılacak maa
~eler göndermelerine engel değildir." 

B. Eden İspanya sularında bulunan 
ingiliz gemilerinin hiç bir suretle iz'aç 
edilmemiş olduklarını tekrar etmiştir. 

B. Edenin nutku alman mah/Ule
rinde hayret uyandırdı 

Bertin.. 19 (A.A.) - Avam Kama· 
raaının dünkü celııeainde B. Eden ta

rafından söylenen nutuk, alman hükü
metinin salahiyetli mahfilleri nezdirıde 
büyük bir hayret uyandırmıştır. Fran
sız topraklarından ispanyc>l hüldimet· 
çilerine silah ve cephane hususunda ya
pılan yardım gerek İngiltere gerekse 
bütün dünyaca malUm. olduktan aonra, 
B. Eden'in Sovyet Rusya ile birlikte 
Almanya ve İtalyayı karışmazlık paktı
nı çiğnemi§ olmakla itham ebneai anla· 

-tılmaz bir hadisedir. 

Londranın öteki memleketlerin ve 
hele Çekoslovakyanın da İspanyaya si
lah yollamış olduğunu bilmeai lizmı

dır. Berlin aıyaaal mahfilleri B. Eden

in Av~ Kamarası kürsüsünde bulun
duğu bir zamanda bu noktaları unut
muş olmasından dolayı teessüf beyan 
etmektedirler. Bu noktalar, vaziyetin 
tesbiti bakımından büyük bir ehemiyeti 
haizdir. 

Açık teşekkür 
Gayritabii bir hamil vaziyeti dola

yıaiyle kendi bazik eline tevdi ettiğim 

sevgili köpeğime muvaffakıyetli bir 

ameliyat yaparak onu muhakkak bir ö

lümden kurtarıp hayata ft llhate iade 
eden Baytar Enatitüsü cerrahi ,efi Dr. 

Tevfik Bater ile bütün arkadatlarma 
candan teşekkür ve minnettarlığımı 

sunmayı bir vazife bilirim. 

Nurettin ART AM 

Adana, 19 (A.A.) - Hatay erkinlik 
cemiyetinin Dörtyol şubesi 500 hatayh
run huzuru ile evvelki gün açıldı. İdare 
heyeti seçimi derhal yapıldı. İdare he
yetine seçilenler şunlardır: 

Doktor Abdürrahman. Rasim Yurd
man, İnayet Mursal, Osman Attaroğlu, 
Haydar kılıç, İsmet Ya~ı, Abdürrah
man Mursal. 

Yedek azilıklar: Nuri Aydın, Celil 
Berzi ve Mustafa Alı:çay'dır. 

Kongre Atatürk•e, İsmet İnönil'ne, 

Şükrü Kaya'ya tazim telgraflan çekmi§

tir. Cemiyetin İslfilıiye, Mersin ve Kilis 

ıubcleri de açılacaktır. Hatayhlar bay. 

raldannın teklini teabit ettiler. Bayrak 

aynen tiirk bayrağı §eklinde ve rengin

dedir. Yalnu yıldız beyaz çizgilerden f· 

baret olup ortası k:mmzıdır. Bayrak b~ 

iki güne kadar Dörtyol şubesine mera· 
simle çekilecektir. 

İngiliz - İtalyan anlaşması 
anlaşmanın yıl 
beklenebilir 

Royter ajansına göre 
başından önce akdi 

Londra, 19 (A.A.) - Royter ajana. 
na göre, İngiltere ile İtalya arasında 
yılbaşından önce bir Akdeniz paktının 
akdini beklemek mümkündür. 

Anl~m ne İspanya meselesi, ne 
de italyan imparatorluğunun İngiltere 
tarafından tanınması hakkında belli 
başlı hiçbir formülü ihtiva etmediği, 
teati edilecek notalarla ild hükümetin 
Akdenizdeki statükonun muhafazasını 
teahhüt edecekleri bildirilmektcdu. 

Royter, bUtiln görilf ayrılıkları hal-

!edildikten sonra anlaşmanın geleceli 

aene meriyete gireceği mütaleasında

dır. İtalya, Habeşistanda ve bilhaua 

Mavi Nil meselesinde İngiliz mnefaat

lerine riayet edeceği hakkında garanti 
verecektir. Bununla beraber bu mesele

nin ilerde aynca konuşulması imkin
su değildir. 

Anlaşmanın deniz silahlarının tah· 
didi hakkında hiçbir hükmü ihtiva et· 
miyecefi bildirihnektedii-. 

Çinde vaziyet değişmesi 
Dün akşam mareşal Çang - Kay - Şek 

hala serbest bırakılmamıştı 
Şaıgbay, 19 (A.A.) - Sianfu•daıı 

gelen bir telsiz telgrafa göre, Mareşal 
Çang - Kay - Şek, bu akşam henüz ser
best bırakılmamı§ bulunuyordu. 

JI ıuiyeUe hiç bir deiifiklik olmadı 
Şanghay, 19 (A. A.) - Nan.kinden 

bildiriliyor: 

24 uattıen beri neşredilen muhtelif 
haberlerin tersine olarak. reami malcam 
lar, hükümetin vaziyetinde hiç bir de· 
ğişiklik olmadığım bildiriyorlar. Çang
Kay - Şek bugün mat 18 e kadar serbest 
bırakılmadığı takdirde, Çang • su· 
Lian.g'a karşı muhasamat yarm tekrar 

baflıyacaktır. 

Sung. Nankin bü.kümetinin fikri hila
fına ve fakat bafkumandanm kaynı sı
fatiyle phst mahiyette olarak hareket 
etmiştir. 

Sianfu•dan hareket ettiği bildirilen 
general Çaotaiuen delegesi Put'un 

Çang • Kay • Şekle görüşmek için yap· 
tığı talebe Çang • Su • Liang'dan müs
bet bir cevab alanadığı için Taiyuanfu. 
dm hareket etmemiftir. 

Balkan ban kalan konf er 
Atina, 19 (A.A.) - Balkan banka

ları konferansı çalışmalarını bitinnif

tir. Bu huauata bir tebliğ neşredilecek
tir. 

Şang ·Kay - Şek'in Nankine 'dön
memesi Çimle inkila1' uyandırdı 

Şanghay, 19 (A.A.) - Çin ajansı 

Santral Niyuz, Çin milletinin, Çang • 
Kay - Şek'in Nankine gelmemiş olma· 
Bindan mütevellid derin inkisarını oa.k· 
lediyor. 
Havanın muhalefeti yüzünden Sung'· 

un tayyaresi Loynag'da beklemeye mec
bur kalmaktadır. Sung, yann hareket e
decektir. 

Çang - Kay - Şek'in çalışma arkadaşı 

olan Şaoyunagsung'm birkaç gün önce 
öldürüldüğü haber verilmiş ve Çang • 

Su - Liang bu haberi yalanlamıştı. Bu 
ölüm timdi teeyyild etmiştir. Şaoyuan
gsung aym 13 ünde Sianfu'da öldürül· 
müştür. Doğru oJmıyan bu tebiıb bu
günkü bal ve şartlar içinde pek vahim 
görülmektedir. · 

B • .4riıa'nın bir ıöaü 
Tokyo, 19 (A.A.) - B. Arita, Ja

ponyanın Şenai komüniatleriyle her han
gi kompromi'yi tasvib etmiycceiini Çisı 
büyük elçisine bildirmiştir. 

ansı çalışmalarını bitirdi 
Yunanistan bankası direktörü B. 

Tauderoa, balbnlı arkadqlarına bir 
öğle ziyafeti vermiştir. 

BtLtNMtYEN iNSAN 
halinde toplamak, ve bu bütüniı de birkaç kişi
nin zihninde yaşatmak lazımdır. O zaman, in
san bilgisi velud olacaktır. 

Denilebilir ki hekimlik kendi doktrinleriyle fel
ce uğramıştır. Hala üzerinde durmakta ısrar et
tiği sistemlerden kurtulmasına ve bize daha fili 
bir şekilde yardımda bulunmasına bugün hiç 
bir engel olmamak lazım gelirdi. Üç yüz sene 
kadar önce, hayatını ona hasretmeği tahayyül 
eden bir filozof, onun ifa kabiliyetini haiz oldu
ğu büyük fonksiyonlan vüzuhla tasavvur et
mişti: Descartes, usul hakkında hitabe' sinde 
şöyle yazıyordu: "akıl mizaca ve vücuddaki 
uzuvlara öyle kuvvetle tabidir ki insanlan şim
diye kadar olamamış olduklannd:ın daha makul 
ve daha becerikli kılan bir vasıta varsa onu he
kimlikte aramak iktıza eder. Bugün kullanılma 
halinde bulunanda faydası dikkati celbeden pek 
az bir şey mevcud olduğu doğrudur; fakat, onu 
istihfaf edecek hiç bir tasavvurum olmamakla 
beraber eminim ki, hatta onu meslek edinmit 
olanlar arasında dahi hiç kimse, hekimlik hak
kında bilinmekte olanın bilinmesi lazım gelenle 
kıyas edilemiyecek kadar az olduğunu, ve, ge
rek vücud ve gerek zihin hastalıklanndan pek 
çoklanndan ve belki de ihtiyarlığın verdiği za. 
aftan - bunlann aebebleri ve tabiatın bize ver
nUIJ olduğu ilaçlan hakkında kafi derecede ma
lumat sahibi olsaydık - kendimizi korumamız 
imkanı bulunduğunu itiraftan çekinmeyiz. 

Anatomi, fiziyoloji, psikoloji. patoloji sa· 
yesinde hekimlik insan bilgisinin bqlıca csas
lanna maliktir. Görüşlerini genişletmek, vücu• 
dun ve tuurun ötesinde bunların maddi ve zili .. 
ni alemlerle olan münasebetlerini kavramak. 
sosyolojiyi kendine bağ!amak ve böylece iman 
bllkmda en mükemmd bir ilim olmak onun 
için kolay olmak lAzmı gelirdi. O, yalnız hasta .. 
hklann önüne geçip tifalarını verecek derece
de değil, fakat bizlerin bütün uzvi. zihni ve sos
yal fonksiyonlarımızı sevk ve idare edecek de
recede büyürdü. Bu anlayışla da ferdi, ferdin 
tabiatına has kaidelere göre ınşa etmemiz imka .. 
nmı bize verirdi. insanlığı hakiki medeniyete 
götürmek vazifesini Üzerlerine alacak olanlann 
da ilhamcısı olurdu. Bugün, terbiye, ijicn, din, 
tehirler İn§ası. cemiyetin politik, soeyal ve eko
nomik tetkilatI insanın yalnız bir tek manzara.e 
sını bilen kimselere tevdi edilmi~ bulunmak .. 
tadır. Demir veya kimya sanayii fabrikalannın 
mühendisleri yerine politik.acılan, adliyecileri. 
terbiyecileri veya filozoflan ikame etmek mana
sız görünüyor. Halbuki, medeni insanlann, 
bundan çok daha güç olan fiziyolojik ve zihni 
geli!imleri hususi ve hatta biiyük milletlerin 
sevk ve idaresi bu ÇC§İd adamlara bırakılmakta
dır. 

Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 
TDrkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Dl 
kendi haldamndaki bilgiyi nud kullanmalı? -
NuıJ bir tedôb yapmah? - Böyle bir bilgi ha
ınulesi sahibi olmak bir alinı tçin kabil midir? 

Bu mutalar insanın yeniden inşası itinde te
ınel vazifesi görmelidirler. ilk vazifemiz bunla-
1'1 kullanılır bir hale getinnektir. Y lllar var ki 
Öjenizmcilerin, viladiyetçile-rin, biometristlerin, 
istatistikçilerin. behavioristlenn, fiziyolojicile -
rin, anatomicilerin, uzvi §İmicilerin, biyolojici 
timicilerin, fizı"kotimicilerin. psikolojicilerin, he
kimlerin. andakrinolojicilerin, iıiyencilerin, kri
rninolojicilerin, terbiyecilerin, papaslann, ekono
lbicilerin, sosyolojicilerin ve saire ve sairenin te
rakkilerini seyrediyoruz. Bunlann araştırmala • 
l'lndaki ameli neticelerin ne kadar ehemiyetsiz 
olduğunu da biliyoruz. Bu azametli bilgi kütle
•i teknik dergilerde, kitablarda, alimlerin beyin
lerinde dağılmış bir haldedir. Herkes bunlardan 
bir parçaya sahihtir. Şimdi bu parçalan bütün 

Bu teşeH>üs güçtür. Nasıl bir sistem kurma
lı) Diğerleri insanın hangi görünüşleri etrafın-

. da toplanacaklardır) F aaliyetleribizden en ehe
miyetlileri hangileridir) Ekonomik. politik sos
yal, zihni veya uzvi faaliyetler mi) Diğerlerini 
hangi fen büyüyerek müşahede altına almalıdır) 
Hiç şüphe yok ki bizzat kendimizin ve ekonomik. 
ve sosyal muhitimizin yeni baştan inşası ruhu • 
muzun ve bedenimizin, yanı psikoloji, fziyolo
ji ve patoloji bilmeyi istilzam eder. Anatomi
den politik ekonomiye kadar insanla meıgul o
lan bütün ilimler içinde en anlaşılır olanı hekim
liktir. Bununla beraber mevzuunu bütün geni§· 
liği ile kavramaktan uzaktır. Hekimlik şimdiye 
kadar ferdin bünyesini ve faaliyetlerini sıhat ve 
maraz halinde tetkike ve hastalan iyileştinneğe 
çalışmağa inhisar etmi§tir. Bu vazifeyi de müte
vazi bir muvaffakiyetle başarmıştır. 

Bilindiği üzere, hekimlik hastalıkların önüne 
geçmek hususunda daha iyi muvaffak oldu. Bu
nunla beraber, medeniyetimizdeki rolü ikinci de
recede kalmqtır. Bundan yalnı ijiyen vasıtasile 
endüstriye halkı çoğaltmak hususunda yardım 
ettiği zamanki rolünü istisna etmek gerektir. 
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ÇIN HADiSELERİ 
Bütün memlel{et kaygı içinde yaşıyor 

İki tayyare Mareşal Çang - Kay - Şek1i Nankin'e 
getirmek üzere Sianf u'ya gitti 

(Başı 1. inci sayfada) 
malda beraber, Şanghayda sevinç ile 
karşılanmıştır. 

Bütiin Çin kaygı içinde 
Nankin, 19 (A.A.) - Bütün Çin, ma

reşal Çaı1g-Kay-Şek'in tahliye edilip e
dilmediğini, Şang - Su - Liang'in sözün
de durup durmadığını anlamak için bü
yük bir kaygı içinde yaşamaktadır. Bu 
arada mareşalın amcazadesi B. Soong 
diğer üç Çin şahsiyeti ile birlikte Hayan
ga gitmiştir. B. Soong, Çang - Kay • 
Şek ile Çang - Su - Liang arasında yapı
lan konuşmalar esnasında tesbit edilen 
tedbirlerin tatbikine nezaret edecektir. 

B. Ariw'nın bakanlar meclisin· 
de1d iz<ılıları 

Tokyo, 19 (A.A.) - Dış bakanı B. 
Arita, bakanlar meclisinde, Çin vaziyeti
ni izah ederek, Şensi ve Kansu vilayetle
ri hariç olmak üzere bütün vilayetle
rin Nankine yardımcı olduğunu bildir
miş ve: 

"- Nankin hükümeti, Japonyanın 

Çin büyük elçisine, Sianfu hadiselerinin 
Çinin Japonyaya karşı olan politikasını 
müteessir etmediği hakkında garanati 
verdi.,, 

Demi~tir. 

O rdu mahfillerinde mevcud infial 
ı.oüstesna olmak üıere, Japonyanın res
uıf mahfillerinde sükCınet hakimdir ve 
bu m.ıhfiller Çin hakkındaki bekleme 
a yuetini idame etmetkedirler. 

Jl ang - Şin l( - r ei Parise 
gitm ek iizere 

Berlin, 19 (A.A.) - B. Vang - Şing • 

Vei Çinin Bedin büyük elçisi Tien • 
Jung - Şenyi ile birlikte Parise gelmek 
niyetindedir. Bu iki zat Pariste toplana
cak olan bir konferansa iştirak edecek
lerdir. Bu konferansta Avrupada bulu

nan Çin diplomatik heyetleri şefleri Çin
deki askeri vaziyeti gözden geçirecekler
dir. 

Bir sovyet tekzibi 
Şanghay, 19 (A.A.) - Sovyet büyük 

elçiliğinin salahiyetli memuru, Sovyetler 
birliğinir. suikaste yabancı olduğunu ve 
Şensi ve Kansu'da hiç bir sovyet memu-

ru mevcud olmadığını teyid ve Sovyetler 
birliğinin Çinin siyasi istiklaline saygı 
göstereceğini ilave etmiştir. 

Asiler Sensi valisinin lwrısını 
idam ettiler 

Nankin, 19 (A.A. ) - Sıanfudan ge
len yolcuların bildirdiğine göre, Şensi e
yaleti valisinin kansı Bayan Şaolizta ge
çen cumartesi günü asiler tarafından i
dam edilmiştir. 

Bir ii.<Ji lider 1 .. ondrada 
Londra, 19 (A.A.) - Bir kaç hafta 

önce İngiltereye gelmiş olan eski Kan

ton asileri lideri B. Çen - Hsi - Tang'ın 

Londradaki esrarengiz ikameti, Londra 

mahfillerinde muhtelif mütalealara yol 

açmaktadır. 

B. Çen - Hsi - Tang'ın mareşal Çang • 

Su - Liang ile ·birlikte japonlara karşı 
harekete geçmek üzere Londranın mali 

yardımını araştırmakta olup olmadığr 

suale değer göriilmekteclir. 

~::==============================--::::==;.;;;;;;== 

Ergani'de Atatürk 
heykeli 

Ergani, 19 (A.A.) - Maden kasa
bası cümhuriyet ~vkma konan Atatürk 
heykeli bugün binlerce halk ve bakır 
ve krom madenleri işçilerinin tezahur
leriyle açıldı. 

Adana f eliiheti do/ayniyle 

Alınan hükümetinin 
taziyeleri 

Alman maslahatgüzarının Adana fe

laketinden dolayı diğer sefirler ile ay. 

nı günde, Hariciye Vekaletine gelerek 

hükümeti namına beyanı taz~yette bu

lunduğu haber alınmıştır. (A.A ) 

Norveç elçisi döndü 
Norveç elçisi ve Bayan Bentzon dün 

Atina'dan Ankara'ya dönmüştür. B. 
Bentzon yeniden elçilik işlerini idare
ye başlamıştır. 

HABEŞlST AN'DA 

7 it al yan tay) aresi Sudan 
sımrm<la haraya. indi 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz siyasi 
mahfilleri, içlerinde ikisi general olmak 
üzere 14 İtalyan subay bulunan 7 İtal

yan tayyaresinin geçen perşembe günü 
Habeşistan - Sudar. sınırında küçük bir 
ticaret istasyonu olan Gambela'da kara
ya indiklerini teyid ediyorlar. Bu istas
yon Sud~n makamlarının kontrolü altın
da ise de bizzat tayyareler bu kontrol 
altında bulunan bölgenin dışında kara
ya inmişlerdir. Buna binaen, bu mahfil
lerde, bu hadiseye, yeni inkişaflar gös
termesi hali hariç olmak üzere, hiç bir 
ehemiyet atfedilmemektedir. Tayyareci
lerin Gambela'ya niçin geldikleri belli 
değildir. Tayyarelerden beş tanesi bir 
müddet sonra tekrar hareket etmişler
dir. 

Beşiktaş takımı İzmi t 'te 
İzmit, 19 (A.A.) - Şehrimize ge

len Beşiktaş takımı ile İzmit idman 
yurdu arasında yapılan bir maçta, Be. 
şiktaşlılar 4-1 kazanmışlardır. 

lJ l , T S 

Kısa dış haberler 
* Faris - Fransız senatosu, uzun 

konuşmalardan sonra iş anlaşmazlıkla

rında mecburi hakem usulünü koyan ka· 

nunu büyük değişikliklerle kabul et

miştir. Fakat metinde yapılan bu deği

şiklikler yüzünden, kanunun parlamen

toca bir kere daha görüşülmesi liizım 

gelecektir. Senatonun dünkü toplantı

sında senatörlerden BB. Furkad ve Mil
leran'la başbakan B. Blum arasınrla ha
diseler çıkmıs ve şidC:etli ağız rotina
kaşaları olmuştur. 

* Berlin - Alman hükümeti sınır 
bölgelerinde yapılacak döviz muamele· 
leri Üzerine yeni tahclic'ller kovmuştur. 

* Faris - F cansız sosyal partisi 
kongresi, parti başkanlığına ittifakla 
albay dö la Rok'u yeniden seçmistir. 

* Stokholm - 1936 Londra deniz 
anlaşmasını esas tutan bir anlas.ma yap
mc>k üzere Dan·marka, Finiand'ya .Norveç 
ve İsveç dış bakanlariyle deniz ekspres
leri bur;ıda toplanmışlardır. 

* La Hey - Prenses Juliana ile ni
sanlısı kalabalık bir halk yığınının al
kışları arasında belediyeye giderek ev
lenme talebnamelerini imzalamışlardır. 

* Londra Sivil halk icin haftada 
500.000 gaz msakesi yapa ak olan b:r fab
rika açılmıştır. 

* Londra - Mançesterde dokuma 
fabrikaları ptron ve işçileri arasında 

gündelik meselesinden çıkan anlaşmaz
lık yüzünden 100.000 işçinin grev yapa
cağı tahmin olunmaktadır. 

* Londra - Tatil olan avam kama
rası, hükümet lüzum gösterirse tatilin 
bittiği 19 ikinci kanundan önce de top
lanabilecektir. B. N. Çemberleyn müs
tesna olmak üzere bütün bakanlar yor
tuları İngilterede geçireceklerdir. 

* Londra - Singaprdaki ingiliz 
deniz üssünde ikinci kanun sonlarında 
büyük hava, deniz ve kara manevraları 
yapılacaktır. Bu manevralara 20.000 ka
dar subay ve asker iştirak edecektir. 

* Londra - Sir Cerald Volleston 
bugün kıralın taç giyme beyannamesi
ni okumuştur. Bu beyanname aynı za
manda Londranın dört meydanında da 
okunmuştur. 

Taç giyme şenlikleri mayısın 12 sin
de yapılacaktır. 

* Varşova - Ukranyalı üç tethişçi 
bugün Bilalystok'da idam ve bir tethiş
çi de müebbed hapsa mahkum edilmiş
tir. Bunlar bir papası yaralamışlar ve 
bir bekçiyi öldürmüşlerdi. 

* Atina - Kıral ve Başbakan Lari
sa yoluyla Tirnovas'a giderek bir ingi
liz şirketi tarafından inşa edilen su te
sisatının açılış törenini yapmışlardır. 

Başbakan verdiği nutkunda yapılan te
sisatın Tisalyanın istikbali için olan e
hemiyetini anlatmıştır. 

Atina - Noel dolayısiyle Yuna
nistanda ilk defa olarak iane toplanmış
tır. Bankalar ve Atina ve Pire şehirle
rinden dört müessese 9 milyon drahmi 
vermişlerdir. 

Ank:ara Valiliğinden: Ankara Valiliğinden: 

Anliarada lus 
' sporlaı~ı haşladı 

Ankarada kış sporları faaliyet i başla
mıştır. Geçen pazar günü kırk kişilik bir 
kafile otobüsle Elma dağı eteğinde (Bat
tal) köyüne ve oradan da yürüyerek da
ğa kadar gitmiş ve senenin ilk kar günü 
çok eğlenceli bir şekilde geçmiştir. 

Bu sporcular arasında bölge sporcu
larından başka yüksek mekteb talebele
ri de muallimleri ile beraber bulunu
yordu. 

Bu haftadan iti~aren, umı.:;mi mer-

kez başkanlığının çizdiği programa gö
re, Ankara bölgesi dağ sporları ajanlığı 
çalışmasına esaslı bir surette başlamış o· 
luyor. Haber aldığımıza göre dağcılık 
federasyonu şubat sonlarına doğru Ulu
dağda gerek yüksek mekteb t alebeleri ve 
gerek bölgelerin kayak sporlar ıile meıı
gul olanlar arasında müsabakalar tertib 
edecektir. 

Yanda gördüğünüz resimler geçen 
hafta E lma dağında alınmıştır. 

Amerikanın deniz programı 

35 O:O tonlul{ ilci l{ruvazörün • 
ın~asına 

sonl<.anunda haşlanıyor 

Fakat A merikada çelik sıkıntısı uar 
Vaşington, 19 (A.A.) - Bakanlar 

meclisi, dünkü toplantısında bilhassa 

büdce meselesi ile meşgul olmuş ve ay

nı zamanda 1937 yılı deniz inşaat siya

setinin ana hatlarını uzun uzadıya göz

den geçirmiştir. 

Kabine toplantısının sonunda B. 

Svanson Amerikanın iki yeni zırhlı in

şasının bir ay sonraya bırakıldığını söy

lemiştir. Yarı resmi mahfiller, Vaşing

ton deniz muahedenamesi hükümlerinin 

1 son kanun 193 7 de biteceğine işaret et

mektedirler. Hükümet ancak bu tarih

te otuz beşer bin tonluk iki kruvazö

rün inşa ve 1918, 1919 ve 1920 de inşa 

edilmiş 31 gemiden mürekkeb torpido 
muhribleri filosunun ibkasını iJan ede
cektir. 

Bundan başka iyi haber almakta o

lan mahfiller, iki zırhlının hemen inşa
at tezgahlarına konulabileceğini, çün-

kü bunların yalnız teknelerinin inşası 

işinin yedi ay devam edeceğini söyle· 

mektedirler. Bu zırhlıların silahlanma· 

sına gelınce bu iş 31 mart 1937 den son

ra yapılabilir. Bu tarih Japonyanın 1936 

tarihli Londra andlaşmasına iştirak e

debileceği tarihtir. 

Vaşington, 19 (A.A.) - Deniz ha· 

kanlığının çelik hususunda açtığı mü

nakasada ihtiyacın ancak dörtte birini 

temin eden teklifler yapılmıştır. Bah· 

riye mahfilleri, vaziyeti 40 saatlik iş 

haftasınr kabul eden fabrikaların an· 

cak hükümetle kontrato yapabilecekle· 

rini tasrih eden yeni hükümlerin bir 

neticesi olarak kabul etmektedirler. r~ 

bakanı Madam Perkins, müracaat azlı· 

ğına sebeb olarak hususi endüstrilerin 

çelik için fazla siparişlerde bulunmala· 

rını göstermektedir. 

Valiliğinden : 
Cinsi 

1930 Modeli Yedi kişilik 

Muhammen bedeli Dipozit 
Mikt, 

Hususi idareye aid Çakırlar mahallesinde 9-68 No. lu hanenin 
bir buçuk senelik icarı açık artırmaya konulmuş.tur. 

1 - Emniyet abidesi parkı için cins ve sayıları bu işe ait şart • 
nameye bağlı listede gösterildiği veçhile fidan açık eksiltme ile sa .. 
tın alınacaktır. 

Studebeker markalı otomobil 
Yedi ki; ilik Linkolen mar-

Lira Kr. 
400 00 

Lira K. 
30 00 

kalı otomobil 500 00 37 50 
Yukarda yazılı iki adet otomobilin pazarlıkla ihalesinin 21-12-936 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de yapılmak üzere satış işi 
on gün temdit edilmiştir. İsteklilerin sözü geçen gün ve saatte hiza
larında gösterilen dipozito makhuzlariyle Defterdarlıkta kurulan 
satış komisvonuna müracatları. (2125) 2-6060 

l\lektehler Muhasebeciliği 
Satınalma Komisyonu 

Başkaıılığından: 
Gazi terbiye enstitüsü laboratuvar alet ve eczaları için 10-12-936 

perşembe günü toplanan komisyona talip gelmediğinden 21-12-936 
pazartesi günü saat 15 de Postahane yanındaki mektepler muhase • 
beciliğinde tekr~r eksiltmesi yapılacaktır. (2120) 2-6056 

Yüksek Ziraat Eııstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesinin Anatomi Ensti • 
tlisüne 35 lira maaşlı ikinci sınıf bir asistan alınacaktır. İsteklilerin 
anatomi enstitüsüne uğramaları ilan ol unu r. ( 2117) 2-6053 

Tahmin edilen icannın tutarı 693 liradır. 
Arttırmaya girmek için 52 liralık muvakkat teminat itası mec

buridir. 

21.12.936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale günü daimi encümene şartnameyi görmek iste
yenlerin hususi muha~ebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(2015) 2- 5888 

"~~SAKARYA ECZANESİ ~I 
:~ Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlar da itidal Tel: 2018 
L ,..~,.."'*,..··~ A nkara Müdafaai Hukuk Caddesi ~~ ~ 

Adliye Vekaletinden: 
Yenişehir'de T emyiz M ahkemesile vekalet memurlarına resmi 

mesai saatları haricinde şartnamesi muc!bince kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bod rum katında bir oda bir sene m üddetle 
artırma usulile kiraya verilecektir. Artırma 26-12-936 cumaertesi 
gün ü saat 10 dır. B ir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur. 

M uvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. İsteklilerin bu işe a id olan 
şartnameyi görmek üzere her gün vekale t levazım müdürlüğüne ve 
artırma günü 4 lira 50 kuruşluk m uvakkat t eminat makbuzile bir
likte Adliye V ekaleti levazım Müdürlüğü odasında müteşekkil ko-
m isyona müracaat etmeleri ilan olunur. (2063) 2-5963 

2 - Fidanların muhammen bedeli 1470 liradır. 
3 - Bu işe ait coartname ve listesi İstanbul ve Ankara Ziraat 

Müdürlüklerinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin % 7,5 nisbetindeki hususi muhasebe veznesino 

yatırılmış teminat akçesi makbuz veya banka mektuplariyle brilik-
te eksiltme günü olan 4-1-937 tarihinde saat 15 de Vilayet daimi en• 
ctimeninde hazır bulunmaları. (2115) 2-6052 

Ankara mektehler satın alına 
l<.omisyonu reisliğinden : 

Sıyasal Bilgiler O kulu talebesi için kumaşı mektebten verilmec 
üzere azı 100 ve çoğu 200 paltonun imaliyesi eksiltmeye konulmu§'" 
tur. 

Muhammen fiat beher palto için 10 liradrr. İlk teminat 150 u. 
radır. Eksiltme 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de Ankara Mek· 
tepler mubasebec:liğinde toplanan komisyonda yapılacaktrr. Şart• 
namesi h er gün mektep idaresinde görülebili r. (2053) 2-5960 

Erzurum Vilayetiııden: 
Doğu gazete ve matbaası adına mübayaatta bul unmak üzere Şa• 

kir Ziya adında bir zata vilayetimizce vesika verilmişti. Şakir Zi a
nın artık bu işle ilgisi kalmadığından ötürü elindeki vesik;ının hil· 
kümsüz olduğu ilan olunur. (2122) 2-6058 
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2 ve 20 kompr:melık .:ımbalaılMda 

b .,lu nur. 

AmbalaJ ve kompr ı melerin ~~:tl.!lııııııı.. 
Üzerinde hali sli gin fimsali 

olan ffi markas ını arayınız. 

1 ASKERi FABRlKAl.AR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

13 Takım maa kasket erkek odacı elbiseleri 
7 Takrm maa örtü kac.lrn odacı elbiseleri 

Tahmin edilen bedeli (364) lira 90 kuruş olan yukarrda mik
tarr ve cinsi yazılı melbusat Askeri F abrikalar Umum müdüriüğü 
satın alma komisyonunca 29-12-936 tarihinde sah günü saatl4 d ... 
Pazarlık ile i lıale ed ilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 27 lira 37 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müra..:aatlarx. (2100) 2-6033 

----~-

Manisa Vilayeti Da imi 
Encümeninden : 

1 - M:ınisa • Turğı.tlu yolu üzerinde polis dairesinden bükü • 
tnet kona~ına kadar ( 456) metrelik kısımda parke taş kaldırrm ya -
Pılması ve h iikümet konağından itibaren yedi metre arzında bir ki
lometre tulde taş şose inşaatı (31178) lira 05 kuruşluk keşifnamesi 
Üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname, keşif ve buna müteferri diğer evrak 
(156) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme Birinci kanunun 31 inci perşembe günü saat on 
birde Manisa Vilayeti Daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Eksil tme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (2338) lira 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli -

yet vesikası ve 936 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat te
minata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfm 
ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 31-12-936 
saat ona kadar Vilayet daimi Enci.imeni. rcio;liğine vermeleri ve pos
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine riayet 
etmeleri ilan olunur. (2101) 2-6022 -------
Tahlisiye Umunı "\'lü Jürlü~ünden: 

1 - Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmekte bulunan 
Motörlü Cansandalının idar! şartnamesinde bazı tadilat apyılması
na lüzum görüldüğünden buna dair şimdiye kadar neşrolunan ilan· 
lar hükümsüz sayılmıştır. 

2 - Mevzuubahs Motörlü Cansandalı 6-11-936 tarihinden itiba· 
ren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye ko
nulm~ştur. 

3 - İhalesi 21.12.936 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Galatada merkez rıhtım hanında dördüncü katta Tahlisiye Umum 
Müdürlüğü satınalma k0111isyonunda yapılacak olan mezkur san
dalın muhammen bedeli 19250 lira ve muvakkat teminat mikdarı 
1443 lira 75 kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını bildirilen va
kitten bir saat evveline kadar sözü geçen komisyon reisliğine tev
di etmeleri şarttır. Buna aid resim ve şartnameler mezkur komis-
Yondan parasız alınır. (2667) 2-5351 

Adliye Vel{aletinden: 
Temyiz mahkemesile vekaletin oturduğu Yenişehirde kain bina

nın koridorlarına konmak üzere 120 santimetre genişliğinde koku
dan 500 metre alınacakttr. Muhammen bedel beher tul metresi 325 
kuruştan ceman 1625 liranır. Muvakkat teminat 122 liradır. İhale 
28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Temyiz bina
sında levazım müdürlüğü odasında mübayaat komisyonu tarafın
dan yapdacc:ktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün vekalet levazım 
lllüdürlüğüne ve ihale günü muvakkat teminat makbuz veya mek
tuplarile birlikte mübayaa komisyonuna müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (2061) 2-5962 

Harita Genel Direl{törlüğiinden: 
··~~ - Muha~en be~el 1396 lira 50 kuruş Harta Genel Direktör

lugu matbaası ıçın aşagıda yazdı (5) kalem malzeme açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gi· 
receklerin de 104 lira 74 kuruş teminatı muvakkate makbuzlariyle 
6-1-937 çarşamba günü saat (10) da Cebecide Harta Genel Direktör
lüğü satın alma komisyonuna gelmeleri. (2121) · 

Su fanilası (kadife) 30 metre 
Porselen bilya 10000 adet 

O 
Alaminyom map 230 ,, 

A fset çinko levha 100 ,, 
"'dhesif kağıdı 20000 tnbaka 

2-6057 

111 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
"'.." .. TTN ALMA KOMtSYOl\T U İT .ANLAR 

1 - Yedi bin çift fotin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli yirmi dokuz bin altıyüz seksen lira o

lup ilk teminat parası 2226 liradır. 
3 - İhalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Nümunesini görmek ve şartnamesini almak istiyenler 150 

kuruş kar§-ılığında M. M. V. satın alma komisy?nundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeyi! gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlir.te temi:lat ve tklif mktupları
m ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın al-
ma komisyonuna vermelerı. (2031) 2-5924 

İLAN 
1 - Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı elektrik ölçme alet

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

187 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 21. · 12. 1936 pazartesi gün4 saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

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

(1972) 2-5824 

BİLİT 
1 - 9100 metre mavi renkte kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeH 31850 lira olub ilk teminat parası 2389 

lir.:ı.dır. 
3 - İhalesi 23 ~ ~irinci kanun • 936 çarşamba günü saat ıs dedir. 
4 - Şartnamesını almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 160 

kuruş mukabilinde M. M. V. satın alma komisyonundan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen vesaik ile birlikte teklif ve teminat mektularmı 
en geç ihale saatmdan bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. ( 1993) 2-5858 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 13.000 lira olan 100.000 tane büyük ve 

200 bin tane küçük mat ve 100.000 tane büyük madeni ve 250.000 tane 
küçük m<1deni ve 2.300.000 tane kemik ve 25.000 tane sarkandırak 
düğme ile 200.000 tane erkekli ve dişili kopça kapalı zarfla alına
caktır. 

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

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

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

BlLtT 
1 - Hava için dört adet muhtelif fabrika tezgahı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli on yedi bin lira olup ilk teminat parası 

bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
3 - İhalesi 8 ikinci kanun 937 cuma günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini M. M. V. satın alma komisyonundan bizzat ala

bilirler. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad. 

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektublarım 
ihale gün ve saatından en geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (1799) 2-5582 

Bf LİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 27bin 

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

2 - İhalesi 21 Birinci kan'..ln 1936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2074 lira 47 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

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

(1961) 2-5820 

l LAN 
1 

1 - Biçill!n ederi 1978 lira olan iki tane elektro Gardiyograf ci-
hazı açık eksiltme ile satın alrnacaktır. 

2 - Eksiltmesi 30.12.936 çarşamba günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her giin M. M. V. Satın alma Ko. da alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk terniant ve 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle birlikte belli gün ve sa.atında satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (2051) 2-5958 

1 
w 

ANKARA BELEDiYE RE1SUCJ 1LANLARJ 

iLAN 
1 

1 - Çankaya belediye zabıtası memurları tarafından başı boş ola
rak yakalanıp satılması tekerrür eden (6) adet tavuk açık arttırma 
ile satılacaktır. 

2 - Bu tavuklar 19-1-937 çarşamba günü saat tam sekizde Ak
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzurunda satılacaktır. 

(2129) 2---0064 
iLAN 

1 - Zabıtayı belediye memurları tarafından başı boş olarak ya
kalanan satılması tekarrür eden (1) kır donda kısrak (15) tavuk ho· 
roz ile (3) hindi (1) ördek açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Bu hayvanlar 19·1-937 çarşamba günü saat tam sekizde Ak
köprüde hayvan pazarında bir komisyon huzürunda satılacaktır. 

(2130) 2---0065 

• • iz mır Beledivesiııden: .. 
1 - İzmir ve civarında belediye eliyle işletilecek otobüsler için 

ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 • 24 kişilik ve 
şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 adet komple otobüs 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

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

3 - Mali ve fenni şartnameleri 180 kuruş bedel mukabilinde İz
mir belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. 
Taşradan istiyenler şartname w posta ücretini peşin göndermeli -
dirler. 

4 - İhale 15 • k:lnunu sani • 937 cuma günü saat !6 da eşhir mec
lisinin tasdiki şartına bağlı olarak İzmir Belediyesi daiıni encüme
nince yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat iki bin yedi yüz liradır. 
6 - Nakden vCTilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgari bir 

gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına ya
tırılacaktır. 

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

8 - İştirak iç.in 2490 sayılı kanunun tarifi daiıesinde ihzar edil· 
miş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 15 - kanunu sani - 937 cu • 
ma günü azami saat on beşe kadar İzmir Belediye Reisliğine ver• 
!"elidir. (1345) 2-5777 

iLAN 
1 - Midyat garnizonu senelik ihtiyacı olan 150 ton fabrika unu 

23. 12. 936 çarşamba günü aaat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. 

2 - Teminatı 1463 li:adır. 
3 - İsteklileıin şartlarını görmek Ü.Zere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de ınezkilr ıün ve saatte komisyona müracaat etme .. 
leri. (2018) 2-5904 

İLAN 
Uçüncü kor mmtakasmda 30 adet paratöner kapalı zarfla ek .. 

siltmesi yapılacaktır. 
Beherinin muhammen bedeli 188 liradır. 
Şartn:ımesini ve paratöner yapılacak mahaller hakkında izahat 

almak için İstcmbul ve Ankara ievazrm hnirlikleri satın alma komis. 
yonları:ı.a münıcaat edilir. İhalesi 24.12.936 perşembe .;inil saat 15 de 
Çorlu'da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarım 
havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evvel komisyona verme-
leri. (1992) 2-5857 

Fakülte ve Lise Talebelerine · 

Halisane Tavsiyem 
Fransızcası zaif olanların, hem mektep derslerini takip, hem de 

lisanı kucaklamak ve neticede hocadan kurtulmak için sene bidaye• 
tinden haftada muntazaman bir ders almaları lazımdır. 

Mua1lirrı BiTi 
Hergün 10 dan 14 e kadar Dabağhane caddesinde Cumhuriyet 

pansiyonunda 16 numaraya müracaat. 2-6038 

Oltu Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Oltunun Könpur köyünden Dursun oğlu Yusuf karısı 'Gülferin 

umumi harbda ve hicret esnasında kaybolduğu iddia edilmesine ve 
mezbure Gülferin Oltu nüfusunda sağ ve ölü ve kayıp olduğuna da
ir hiçbir kayıt bulunmadığı nüfus memurluğundan bildirilmiş ol· 
masına göre mezbure Gülferin hakkında maH\mat olan kimselerin 
türk kanunu medenisinin 32 inci maddesine tevfikan bir sene için
de mal matlarını Oltu Asliye Hukuk Hakimliğine bildirmeleri i-
lan olunur. (2123) 2-6059 

Avrupaya 
Göı1derilivor • 

Talebe 

Maden Tetkil{ ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupaya 

"20'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olması lazımdır: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çahşabilecek kabiliyette ve ınhati tam 

olmak. (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olup fransızca, Almanca, İngilizce dillerden bi· 

risini okuy'..lp yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka
zanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri de· 
rece itibariyle 20 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimyadan ve 
yukarıda yazılı dillerden birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanım, hüsnühal varakasmr, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perş.embe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder· 
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evci Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairesinde bolun· 
maları ilan olunur. (2119) 2--6055 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 
Tunceli Nafia 

Direktörl~Oiinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: (Dördüncü Umumi MüfettişliK 

mıntakası dahilinde takriben 100 kilometre uzunluğundaki Mazgirt 
• Pülümer yolunun tesviyei türabiye, sınai imalat inşaatıdır.) 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli (200.000) liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık İşleri GenelŞartnamesi, 
D - Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni şartna· 

me, 
E - Hususi şartname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G - Taş kum su grafiği, 
1stiyenler matbu bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fenni 

şartnameyi dairede tetkik ve mütalaa ve diğer şartnameleri ve evra
kı 5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şoseler idaresin· 
den ve Elazizde Tunceli Nafıa Dairesinden alabilirler. 

3 - Vahit fiatlarrnda zam ve hususi şartnamede tadilat yapılan 
inşaatın eksiltmesi 11-1-937 pazartesi saat 14 de Elazizde Tunceli 
Naha Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usutiyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bündan başka ticaret odası vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhitliği ehli -
yet vesikasını haiz olup göstermesi ve müteahhit bizzat mühendis 
olmadığı takdirde inşaatın bütün devamı müddetince işin fenni hu
susatını sevk ve idare için iş başında mQstemirren bir mühen
dis kullanacağına dair noterden musaddak teabhütname vermesi la· 
zımdır. • 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Eiazizde Tunceli Nafıa Dairesinde getire
cek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ver ilecektir. 
Posta ile gönderilen mektupların nihay et 3 üncü m::ıddede yazılı sa· 
ate kadar getirilmiş olması ve dış zarfın iylcb kapatılmış olması la· 
,zımdu. 

Postada olacak gecikmeler kabul edHmeıt. (2114) 2-6051 
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TiR 
TtlRKi~ iŞ BANKASI 

Kültür Bal{anJığından: 
1- Bölge sanat okıill:ırı için pazarlıkla : 

a- Üç adet üniversel freze makinasır 
b- Bir takım ünite delik ve bir takım ünite mil mastarlarr, 
c- Onbeş adet muhtelif marangoz makinası alınacaktır. 
2- A fıkrasındaki makinelerin ihalesi ayrı, B fıkrasındaki 

mastarlarm ihalesi ayn ve C fıkrasındaki makinaların ihalesi ayrı 
olarak yapılacaktır. 

3 - Birinci maddenin her fıkrasındaki makine ve mastarların 
evsafı, mikdar ve sairesini bildiren umumi ve fenni şartnameleri 
ile listeleri Ankarada Kültür Bak.mlığı levuım Direktörlüğün
den, İstanbulda Bölge sanat okulu Direktörlüğünden bedelsiz ola
nk alınır. 

4 - Birinci maddenin A fıkrasındaki makinelerin ihalesi 
24.12.1936 perşembe günü öğleden evvel saat 10.30 da ve B. fıkra. 
ıındaki mastarların ihalesi aynr tarih.te saat 14 de C fıkrasındaki 
makinelerin saat 15 de Kültür Bakanltğr binasında yapılacaktır. 

5 - Birinci maddenin A fıkrasındaki U
0

ç freze makinesinin tah· 
tnin bedeli (17.082) ve m•ıvakkat teminatı (1.282) lira, B. fıkrasındaki 
tnastarların tahmin bedeli (781) ve muvakkat teminatı (59) lira, C 
fıkrasındaki makinelerin tahmin bedeli (7.300) ve muvakkat temi-
natı ( 54 7 .S) liradır. · 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya avadan
hkları başka miiesseselere verdiklerine ve teahhütlerini tamamen 
Ha ettiklerine dair resmi vesik:l ibraz etmeleri lazımdır. 

- (2105) 2--6036 

SATII~IK KASA 
Ank~ara De terdarlığından: 
Verği borcundan dolayı haciz olunan sekiz yüz kilo sıkletinde 

az kullanılmış bir adet demir ve kumlu kasa bu ayın yirmi birinci 
pazartesi günü saat on ikide a!'rık arttırma suretiyle Balık pazarm
d~ Be~ediye müzayede salonunda satılacaktır. Taliplerin yukarıda 
gosterılen gün ve saatte orada bulunmaları bildirilir. 

(2062) 2·6029 

ANl{ARA PALAS 
Bugün 

DANSLI ÇAY 

1\IEŞHUR DANSÖZ 

4 ZANOFSKt 
Ve 

LILIAN GUY 
İştiraklerile 

• 
ın 

2-5985 

En eski nasırlan bile pek ıcıaa 
bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkarır. 

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

ilacıdır. 

Kolaylık-Şıklık 
Hor terden evvel kolaylıDı ere; 

7an ıpor mera1ı.lııı B•yanler, onl•r 
için yapıln"' olan bu un\Or-U· 

, !otları giyerek flk!ı~ı da ilmin el· 
J" mit olurlar. Hutulu inceltir VO• 

cudun ıenaıDbOnD dDıollır n en 
'edid harekellerde bile ke\'lyyen 
lr•ymız 

Flya\l ı 7 1/2 llradan itibaren, 

Satıt yeri yalnız 1 

Kiralık daire 
Geniş 4 oda hamam mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78; Telefon: 3626 2-6025 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

rayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

1 - 2 Möble odaları 
Yenisehir. İnkılab sok. No. 4. 

(Kutlu arkasında) 
2--6066 

l(ira1ıl{ Ev 
Yenişehirde istasyon c:varın· 

da Maltepede 23 No. evin üst ka
tı 4 oda, 1 banyo mutfak ve geniş 
holü su ve elektriği vardır. Ay
rıca cilıannümayi ve 2 balkonu 
bulunduğu halde hepsi toptan 
veyahut ayn ayrı birer ve ikişer 
oda olarak da kirava verilecek
tir. İçindekilere mÜracaat. 

2-6063 

2 300 3 
4 150 s 
fj 80 7 
e 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitaplara aid ilanlardan 
3 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zavi ilan bedelleri 
maktu yüz otuz kuruştur. 

3 - Teorik. teşekkür, ev-

l(iralıl{ daire 
HC\vuzbaşında Kaznnpa. 

,a cadde.5inin methalindeki 
Mükerrem apartımanında 
bet büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Tele fon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

- BahkYağı -
Taze Kil. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESİ 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı Caddesi kurşun

lu cami karşısında No. 84 B. 

Alim apartrmanmın birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
havagazı, banyo ve sair teşkilatı 
son sistemdir. Kapıcıya müra • 
caatla her vakit görebilirsiniz. 

2--6024 

Talebe Avrupaya 
Gönneriliyor 

l\laden Tetl\:il~ ve Aranıa 
Enstitiisü Genel 

Dit .. el{törlü~nden: 
1 - Maden jeologu yetiştirmek iizere müsabaka ile Avrupa'ya 

''10'' talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz olması lftzımı:lrr: 

a) Türk olmak. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhati tam 

olmak. (Sıhi muayene Ankara'da yapılacaktır.) 
c) Lise mezunu olun fransızca, Almanca, İııgilizce dillerden bi

risini okuyup yazabilmek. 
d) Ya~p 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsiinde 1 Şnb:ıt 
1937 ı?Ünü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanın / 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettikleri derece iti· 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Rivaziye (hendese, cebir), Havvanat. Nebatat, Je· 
oloji, Fizik. Kimyadan ve yukarda yazılı dillerden birinden yapıla· 
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

S - İstiycnlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekce1erini, 28.1.1937 persembe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder
meleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanmd:ıki enstitü dııiresinde bulun-
maları ilan olunur. (2118) 2--6054 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş( İstekli çıkmadığından 20 gün müd· 

detle uzatrlan Avclın - Muğl:ı yolunun 33 + 552 - 39 + 842 arasında 
yolun terfiile şose ve beş adet menfez inş.asıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) lira 52 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi b - mukavele projesi, c - Bayındır

lık işleri genel sartnamesi, d - Fenni şartname, keşif evrakı ve 
projeler. 

İsteyenleı bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünden görebilirler. 
3 - Eksiltme 21. .!2. 936 pazartesı günü saat on beşte vilayet en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltm'! kaı:alı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilP.rin 0 711) lira muvak

kat teminat vermesi, bunddn baş~a aşağıdaH vesikaları haiz bulun
duğunu gös+:eımesi lazımdır. 

a - V~ka1etten :ılınan müteahhitlik ·resik'lsı, b - ticard odası 
vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümende toplan<"tı komisyona getirilerek makbuz 
mukabitinde verilecektir. Posta ile P.önderilecek mektupların niha
yet üçüncü maddede yazılı sc.ate kadar gelmiş olması, dış zarfın 
mühür .num uile iy;ce kapc:tılması laz1mdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edi1mez. 2-5890 

DENlZ LEVAZIM SATINALJV1A ı{QMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 kilo 

ekmek 21 • B. Kanun - 936 tarihine rastlayan pazarte&i günü saat 
14 de kapalı zarf usııliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2974 li;:a 32 kuruş olup şartnamesi 198 
kuruş mukabiHnde komisyvnda her gün verilir. 

3 - İşbu ekmek şartnamesi mucibince Denize aid olan fırında 
imal edecektir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev• 
veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyonumuza makbuz muka-
bilinde vermeleri. (3375) 2-5855 

iLAN 
D. D. Yolları ve Limanları Um mum Miidiirliiğii ~atınalma Kom isyonundan: 
1 insi işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhammen 

bedeli ve teslim müddeti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagonda veya ocakta tes • 
limi kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konm u~tur. 

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat ıs te Hay darpaşa'da gar binası aahilindeki 1 inci işletme ko
misyonunda yapılacaktır. 

lsteklilrein 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet 
ve diğer vesaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki teslim şekline gö
re fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahal deki balast için olduğu ynzılmak suretiyle eksiltme 
saatinden bir: saat evel makbuz mukabilinde Haydar paşada komisyon reisliğine vermiş olmaları ve teklif 

sahihlerinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydar· 
paşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ve genel şartname komisyondan paarsız olarak dağıtılmaktadır. (2022) 

Beher metre mkabmın muhammen bedeli. 
Mevkii K.L.M. Vagonda ocakta müddeti muvakkat 

teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 
Vezir han 211+000 138 Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 
Bozöyük 2s8+000 147 .. 143 ,, 9 ,, 22050 15000 1654 
Polatlı 479+000 138 .. 134 ,, 6 .. 6900 5000 517,5 

2-5922 
. . - .. . .. . . \ .. . . . ., .. ~· ., ~. 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGON BU GECE 

ÇAPKIN GENÇ 

Danielle Darrieux - Henry Garat 
tarafından 

temsil edilen zev}c, neş'e ve 
eğlence filmi 

Programa ilaveten: FOKS JURNAL 

BUGÜN 1.30 MATİNESİNDEN 
İTİBAREN 

CİNAYETE HARP 
Edward G. Rabinson • J oan Blondell 
Baştan başa dehşet ve heyecan kaynağı 
İlave olarak: PARAMUNT JURNAL 

11 MATİNESİNDE 

KORKUSUZ KAPTAN 


