
ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

TüRK -FRANSIZ GöRüŞMELERi DEVAM EDiYOR 

Türk ve Fransız delegasyonları konf eransmın 
önce biteceği umuluyor Noelden 

Her iki tar.a fı ınemnun edecek bir anlaşma 
zemini bulunacağı beklenmektedir 

Faris, 22 (A.A.) - Anadolu ajansı
nur. hususi muhabiri bildiriyor: 

Tevfik Rüştü Aras dün geldi. Bu sa. 
bah Delbos'u ziyaretle uzun müddet ko
nuştu. Öğleden sonra Suad Davas'la bir
likte hariciyeye giderek Vienot'la mü
zakereye başladı. 

Rüştü Aras bugün Kedorsede öğle 
yemeğine davetlidir. 

Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Fransa ile Türkiye arasında 

Başbeıke 

PAR1S"TE. 

Falih Rıfkı ATAY 

Doktor Tevfik Rüştü Aras, Pa
ris'te, fransız hükümet adamlan ile 
Sancak davasını konuşmağa başla
mışhr. Yakından ve başlıca salahi
yetler le temasa gelerek konuşmak, 
daha faydalı olduğuna şüphe edile -
mez. Bu mesele hakkındaki kati fi
kir ve kanaatlerimiz kadar, derin 
hassasiyetimizi de tanımak fırsatını 
bulmuş olan büyük elçi Mösyö Pon
so'nun aynı zamanda Paris'te bu~ 
lunmuş olmasına da kıymet vermek
teyiz. 

Paris müzakereleri eğer bir neti
ce verecekse, bu, işin içinden sıynl
mak kasdmı güden bir politika tesvi
yesi değil, bir hak tesviyesi aranıp 
bulunmakla olacaktır. Şimdiye ka
dar bizimle münakaşa edenler mese
len in etrafında dolaşmağı tercih et. 
tiler. Biz ise, mütemadiyen, mesele
nin hakikati üstünde durduk. 

Bu hakikat, Sancağın, fransız 
mandası altındaki topraklarda Suri
ye gibi ve onun kadar ayn bir 
vahdet oluşudur. Bu vahdet, bü
tün alakalan ile, türktür. Bu vahde
ti biz bir ahid ile vaktiyle Fransıa'ya 
tasdik ettirmişizdir. 

dün dış bakanlığında yapılan ilk toplan· 

tıda iki taraf t~zleri telhisen bir daha i· 
zah olunmuştur. 

Cenevre konuşmalarında olduğu gibi, 

Hatay ha.kkında Pariste yapılmakta olan 

konuşmalarda hazır bulunan Büyük 

Elçimiz B. Suad Davaz 

Kordiplomatikle: 

Yeni Ronıanya elçisi 
şehrimize geliyor 
Romanyanın yeni Ankara elçiliğine 

tayin edilmiş olan B. Alexandre Tele
maque yakında şehrimize gelecektir. 

~ 

Ankara hükümeti İskenderun Sanca·ğı

nm istiklfilini istemektedir. Fransa ise 
manda teahhüdlerine binaen böyle istik· 
lali kabul ederniyeceğini, fakat muhtari· 
yet çerçevesi içinde mezkur Sancak ida· 
resinde her türlü değişiklikleri kabule 
hazır olduğunu söylemektedir. 

Bugünkü toplantıya meselenin kon· 
seydeki mazbata muharriri de iştirak e. 
decektir. 

Faris, 22 (A.A.) - B. Tevfik Rüştü 
Aras'ın reisliğinde, Faris büyük elçisi 
Suad Davas, Riyaseti cumhur genel sek
reteri Hasan Rıza, büyük elçi Numan 
Menemencioğlu'ndan mürekkeb türk de
legasyonu dün İskenderun'un müstak
bel idaresi hakkmda başlanan müzake
relere devam etmek üzere bu sabah ha
riciye bakanlığına gitmişlerdir. 

Fransız heyeti murahhasası da hari
ciye bakanı Delbos, hariciye müsteşarı 
Vienot, Fransanm Ankara büyük elçisi 
Ponsot ve şark şubesi direktörü Chavel'· 
den mürekkebtir. 

Konferansın noel'den evvel işlerini 

bitireceği ümid olunuyor. Türk delegas
yonu Sancak'm istiklfili üzerinde israr 
gösterdiğinden ilci taraf tezleri arasında.. 
ki ueaklık devam etmektedir. Maamafih 
her iki tarafı da memnun edecek bir an
laşma zemini bulunması beklenmekte
dir. 

Benzin ve petrol 
fiatları indiriliyor 

Kanun projeleri yakında 
Başbakanlığa verilecek 

Maliye Bakanlığı sanayi ve zi
raatte kullanılan makina sayısı-
mn artmasını ve rasyonel ziraatin 
inkişaf mı temin için bu sahada 
kullanılan beniznin mahalli satış 
fiatı üzerinde yüzde 20-22 ve bil
hassa köylünün kullandığı petro· 
!un satış fiatı üzerinden de yüzde 
30-40 tenzilat yapılmasını karar
la§tırmrştır. Bu hususta hazırlan
makta olan kanun projeleri yakın
da Başbakanlığa verilecektir. 

iSPANYA 

23 lLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA 

.-----------------·-·· ·····--
Bugün gazetemiz 

on iki sayfadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

C. H. P. kamutay grupu toplantısında 

Sıhat hakanımız Adana f elak:eti 
alınan tedbirleri izah etti 

ve 

Ankara, 22 (A.A.)- C.H.P.G. idare 
Heyeti Başkanlığından: 

C.H.P. Grupu bugün 22.12.1936 öğ
leden sonra Antalya Saylavı Cemal 
Tuncanın başkanlığrnda toplandı. 

Dış işleri Bakanı Vekili Şükrü Sa· 
raçoğlu Partiye Sancak meselesi hak· 
kında tafsi/O.tlr malumat verecek vazi
yette olmadığını söyliyerek sözü Sıhi
ye Vekiline bıraktı. 

Sıhat ve 1çtima1 Muavenet Vekili 
Dr. Refik Saydam Seyhan nehrinin taş· 
masr yüzünden Adana şehri ve civarın
da vukua gelen zararlar ve alınan ted
birler hakkında tafislatlı izahat verdi. 
Bu izahata göre Adana şehrinde seylab
da yıkılan evlerin sayısı 21 kargir ve di
ğerleri kerpiç ve kamış olmak üzere 
461 dir. Şehirden S-15 km. mesafede 

bulunan ve su altında kalan dokuz köy· 
de yıkılan evlerin sayısr elli ikidir. Bü. 
tün bu mıntakada inhidama yüz tutmuş 
evlerin sayısı 107 dir. Adana şehrinde 
ve köylerinde açıkta kalan halkın sayı. 
sı başka vilayetlerden gelmiş olup za
ten evleri olmayan amele hariç olmak 
üzere 1800 dir. Açıkta kalan halk Kızıl
ay tarafından derhal gönderilen çadır
lara yerleştirilerek ia~eleri temin edil
miş ve sıhi vaziyetleri gönderilen drJk
tor ve sıhiye memurları tarafrnd-:ın ko
runmuş ve hasta olanlarrn muhtelif yer
lerde tesis olunan hastahanelerde terfa
vileri temin edilmiştir. Seylabdan ölen• 
/erin sayısc 39 dur. 

Dr. Saydam, daha ittihaz olunacak 
tedbirlere dair aynca maltımat verece· 
ğini ilave etmiştir. 

i\disahabadaki 
konsolosluk 

elçilikler 
oluyor 

Falcat hu kararın. İtalyan imparatorlu
ğunu tanımak olmadJW bildirilivor 

Adisababadaki Fransız elçiliği (Elçi B . Bo dard - sağda - bir misafirini uğurluyor.) 

Roma, 22 (A.A.) - Resmen bildi- B. Ciano, Sir Drummond ile B. Blon-
rildiğine göre İngiltere ve Fransa bükü- del'e italyan hükümetinin memnuniyet• 

metleri, italyan hükümetine Adisaba.ba'- !erini beyan etmiştir. 

daki elçilerini general konsolosluğa tah-

-vil etmeğe karar vermiş olduklamu bil
dinnişlerdir. 

·ısYANI 

Fransanın kararı ve siyasi 
mahfillerin fikirleri 

Paris, 22 (A.A.) - Fransanm Adl .. 
sababa'daki elçiliğinin İngilterenin yap. 
tığı gibi baş konsolosluğa tahvili siyast 
m<-hfillerde fransız w italyan münasebet .. 

iddiamızın doğruluğunu, Sancağı 
Suriye'ye maletmek için, her gün 
gelen telgraflarla, düşünülmekte ol
duğunu gördüğümüz tiirksüzle§· 
'tirme tasavvurları da isbat etmekte
\lir. Bir takun gayretkeşler, Sancak 
türklüğü için mütemadiyen iki nok
ta üstünde ıs~ etmektedirler: tem
sil ve tehcir! eğer Sancak türklüğü 
kendi tali.ini idare etmek hürriyetin
'den mahrum kalırsa, kendisi için ha
zırlanan akıbet yamandır· 

Unutulmamak lazımdır ki bu 
türkler yeni ve ileri bir devlet ku-

~ran ve' gerçek1eştird!ği inkılaplar ya
kın - şark insaniyetine şeref veren 
~ürkiye türklerinin, bu ı;nücadeleye 
birlikte başlamış olan, millettaşlan • 
thr. Hürriyet hakkı, en başta onlar 
için tanınmak lazım gelir· . ~ancak 
llavası, sıkı dost olmalarına ıki taraf 
'devlet adamlannm o kadar çalış
makta olduğu, dostları müşterek ve 
tiostluklan sulh için o kadar faydalı 
olan Fransa ile Türkiyenin, doğru
aan doğruya temas halinde bulun. 
Cluklan nazik bir bölge üstünde teh
likeli ve daimi bir tahriş noktası idi. 
.Suriye'ye istiklal verildiği zaman, 

Romanyanın yeni Ankara Elçisi 
B. Alexandre Telemaque 

Asiler Madridin şarkında ve 
Guadarramada basl~ılarım arbrıyorlar 

· lerini düzeltecek bir hareket olarak te
lakki edilmektedir. Fakat bunun Habe
şistan üzerinde italyan hakimiyetinin ta· 
nmrnası tazammun etmediği de kaydo-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Sancak hakkındaki ihmal, onu işler 
bir yara haline getirmiştir. Ve türk
lerin büyük şefinden en son türk va
tandaşına kadar, herkesi, bir Sancak 
andına davet etmiştir. 

Milli büniyetler davasının kıy
metini takdir eden Fransa, bu kadar 
şümul alan bu ~ile meselenin hiç 
bir ya~mı tedbirle uyuşturulmak 
mümkün olmadığını takdir eder. 
Paris, isterse, halletmeği bilir. 

B. Alexandre Telemaque 1884 de 

doğmuş ve 1907 de Orta elçilik ataşesi 

sıfatiyle diplomasi mesleğine intisab et

miştir. 1911 de orta elçilik ataşesi sıfa

tiyle Viyanaya gönderilerek orada 15 

haziran 1915 e kadar kalmış ve 1927 de 

birinci katipliğe terfi ederek Brük-

sele tayin edilmiştir. 1928 de müsteşar

lığa terfi etmiş ve orta elçi B. Henry 

Catargi tekaüde sevkolununca onun ye

rine Brilkselde işgüder sıfatiyle çalış

mıştır. Merkeze çağırıldığı zaman 1930 

dan 1 sonteşrin 1931 e kadar Romanya 

dış işler bakanlığında siyasi daire şef

liğini, daha sonra da konsolosluk şube

si şef muavinliğini yapmış, 1 temmuz 

1933 tarihinde de şifre müdürü olmuş
tur. ıs nisan 1934 de orta elçiliğe ter fi 

eden mumaileyh, 15 ilkkanun 1936 tari· 
hinde Ankara orta elçiliğine tayin o · 
lunmuştur. 

Hükümetçiler bazı 

Madrid bombardımanlarının neticeleri: Sen Jerotfl.ino sokağından bir görünüş 
(Yazısı 3. üncü sayfada) 

BUGüN 
İç sayfalarımızda: 

lKINCl SAYFADA: 
Spor pçdage>jisi: Entrainemen 
nedir? (Selim Srrrı Tarcan) 
İç haberler - Düşünüşler, 

0Ç0NC0 SAYFADA: 
Politika bahisleri: İspanya ve 
Çin hadiseleri - Dış haberler,. 

DORDONCO SAYFADA: 
Son dakika - Haberler 

BEŞ1NC1, ALTINCI, YEDiNCİ SAY· 
FALARDA: 

Haftanın fikir ve politika ha• 
re ketleri. 

SEK1ZlNCl SAYFADA: 
Ankarada bir türk genci nasıl 

bisiklet yapıyor? 
DOKUZUNCU SAYFADA: 

· Haftanın karikatürleri. 

~.l.l.l.1.1'.l.l.ll'l'.l.ll'l'l'.1181 ... 
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SAYFA 2 

Spor vedagojisi 

« Entrainement » nediı·? 

İşte spor terbiyesinin dilimize sok -
(Uğu bir yabancı kelime daha ı Biz 
lıwıa idman diyoruz. 

!stanbul'un muhtelif semtlerinde ve
ya Ankara, lımir, Bursa, Trabzon, Kon
fa vcsaiıe gıl>i spor te§ekkülleri bulu -
nan ~hirlerde bazr futbol, koşu, atla
ma meraklılarına bilhassa yazm sabah
lan tesadiif edip te nereye gittiğini 

sorsanız, ( entraincment ) a gidiyorum! 
derler. Ve bu ( entcaiaement ) dan on

larm kast ettiği m5na koşacağım, atla • 
yacagun veya futbol temrinleri yapa • 
t-:ık vücudmnun idmanını muhafaza e<le
cegım ... cya kudretini arttıracağım 1 
demek isterler. Bu kabil idmana fran
llZlar ( enıpiriquc ) idman tabir ederler 
ki, ilimsiz görenek suretiyle yapılan 

idman demektir. 
Bu tarzda idman belki onları muvak

katen daha fazla bir zora dayanıklı kı
lar, fakat uzviyetin kudret ve kabiliyeti
ni elastikiyetini arttırmak, vücudu iş

lek, canlı ve ahenkli bir hale koymak i
çin bu ye~mez scientifique, ilini idman 
llizırudır. 

Şimdi bu ilmi idmanı da tarif ede -
lim : 

Uzviyetin anatomi, fiziyoloji ve psi
koloji noktasından inki§af ve tekamü -
tüne idman sayesinde elde edilen evsafı 
cismaniye ve ruhiyenin daiına idame -

sine yarayan mümaresedir. 

İlmi idman yalnız adalenin değil asa
bın kalbin, ciğerlerin hulasa bütün uz
bın kalbin, ciğerlerin hulasa bütün u -
zuvların sağlam, dayanıklı. kuvvetli ve 
kudretli olmasını temin eder. 

İlmi idman yalnız maddi değil ma -
nevi vasıfların da tekfunillünü göz ö -
nünde tutar. Cesaret, feragat itidal, 
süratı intikal, ani karar, tahammül gibi 
bir sporcuya lazım olan karakter vasıf
larmı da tenmiye rocr. 

İlmi idman bu sebcble üç mühim şu-
beye ayrılır : 

1- Fiziki ldm3.n. 
2-Ruhi 1 dman. 
3- Kimyevi ldman. 

F1ZIK1 }DMAN NEDiR ? 

Bu idmanm fiziyolojik • ·r mahiyeti 
vardır. Asab merkezlerini adale grub
lan ile ahenk ve intizam altında işle -
mcğe alıştırır asabı muhanilr:e merkez
lerinden gelen emirleri adaleler bir anda 
yapmağa alı~ır. Tedrici ve devamlı bir 
idman uzviyetin kuvvet ve dayaruklı
hğıru arttmr. Fi:ı:iki idmanda vücud 
teşekkülünün, iklimin yaş ve mizacın 
ve cinsiyet farkının daima göz önünde 
tutulması §arttır. 

T y 

Yazan : Selim Sırn TARCAN 

Fiziki idmanda prensip trorice riayet 
ederek daima kolaydan güçe doğru git
mektir. Ancak bu sayede uzviyette iyi 
itiyadlar elde edilebilir. 

Ef'al ve harekatımızda olduğu gibi 
uzviyetin ın.eaaisinde de disiplin lazım
dır. Böyle bir disipline en çok mohtaç 
olan teneffüs ve devran cihazlarıdır. 

Bunun iktisadi idaresine hakim olan 
onlar olduğu gibi kudretin kaynağı da 

yine onlardır. Çünkü müvellidihumuza 
onlar vasıtasile hücrelere nufuz ederek 
ihtimkatı temin eder. 

Bedeni toksinlerden temizleyen bu 
iki cihaz ihtiyat kudretlerini arttırarak 
uzviyeti en şiddetli ani cehd.lere da -
yanıklı kılar. 

Sürat veya mukavemet koşularına gi
ren, bisiklet veya yüzme yarışlarına 

iştirak eden, boks veya futbol mcıçr ya
pan sporcularda adale cehdi süratli, 
şiddetli ve devamlıdır. Vücud makine
sinin devamlı faaHyeti teneffüsün vez
nini çabuklatır, bu sürat müvelJldihu
muzanm reelerin cidcran sathına yayıl
mas.na engel olduğu gibi karbonlu gaz
ların da dışan çıkmasını güçleştirir. 

Gazların mübadelesi d~in, sürekJi ve 
muttarid nefeslerle t~n edildiğinden
dir ki bir atletin antrerumanında ilk 
düşünüJecek ~y tam ve mükemmel bir 
teneffüstür. 

Kesik ve sathı teneffüs fena ve yan
lıı idmanların zararlı neticesidir. Bir 
yarışta, bir futbol maçında, bir güleşte 
ekseriya gençlerimizin yorgunluğu ada
lelerinde değildir. Çoğunun soluğu ke
silir. 

(Entraineur) namı altında gençlerin 

idmanını üzerine alan kimselerin maddi 

değilse bile manevi mesuliyetleri çok 

büyüktür. ( Eat..raineur ) c.anlı. daya -

nıkb, atik, çevik, kudretli sporcu ye

tiştirebildiği gibi sanatının icab ettir -

diği ilmi ve tcrbiyrn malilmata sahih 

değilse gençlerin kalbini ve ciğerlerini 

sakatlayabiJir. Spor bugün artılı: tama

mile tababetin ve pedagojinin baraçgü

zarı olmuştur. 

Bir ( eııtrairıeur ) un ihtisas yaptığı 

spor şubesinde teknik ve ameli sahada 

yüksek kudreti katiycn kafi değildir. O. 

nun ayni zamanda bir tabip gibi, bir peda

gok gibi beden Ye ruh iJmine aşina ol -

ması şarttır. Spor aleminde artık ( em

pirique ) devre kapanmı~ ( scientili -

que ) devrenin açılmış olduğunu bizim 
de bilmemiz n ilmin pedağojinin muta
yatına ayak uydurmamız lazımdır. 

ABERLERi 

• CAl(TA 
şa ka m ·· cade esi yapıyorlar 

'>lan ul'daki arkaJa:ıımızdan 
tc1 fonla şu haberleri aldık: 

Halcb, 22 (Huwsi) - Sancakta seçi
me i~tıra.tc etmiyen heyeti üıtiyariyele· 
rin tr.ühürlcri alınmış ve kendileri mah
kemeye se\i kedilmişlerdir. 

LazT~iye, 22 (Hususı) - Sancakta 

M t roloji enstitüsünden verilen 
mal mata göre son 24 saat iç.inde Mar
mara ve Karadem:ı: layılariylc doğu Ana
d luıru yab h geçmiştir. Yağış doğu A
n .. t:olu u l la kar ve diğer yerlerde yağ
murdur. Yağan karların toprak üstün. 
deki kalınlı~ı en çok Sankamışta 22 san
timetreyi bulm~tur. Hava sıca.'!dığmda 
evvelki güne göre dün bir değişiklik ol
maıııIJtrr. Yalruz doğu Anadolusu eveli 
güne göre 6 • 9 derece arasmd.a ısınmış
tır. Doğu Anadoluda en dü~ suhunet
ler Erzurumda sıfırın altında 7, Kars
ta 11 derecedir. Dün yurdda en yüksek 
sıcaklık Adanada olmak üzere sıfırın üs
tünde 18 dereceye kadar çıkım~tır. Dün 
Ankaradn en yüksek subunet ufmn iis
tünde 3 dereceye kadar çıkmıştrr. 

yeniden vakalar çıkarmak için mahalli 
hükümet bahaneler aramaktadır. Ma
halli hükümetten yardım gören vatani 
partisine mensup bazı kimseler şapka 

giyen tül'klexe tecavüz etmektedirler. 
Şapkaya kar§ı yapılan mücadelede ma
halli hükümet ve manda memurları an
cak irticadan medet ummaktadırlar. 

Kısa memleket haberleri 
Giresun, (Hususi) - Mübadil rom

lardan kalmış fındık bahçeleriyle tarla
ların satıl:myarak 20 6Cne müddetle borÇ
lanma suretiyle fakir çiftçilere dağıtıl
ması vilayetimize bildirilmiştir. 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde faa
liyete geçmek üzere bulunan türkkuşu
na gençlerimiz büyük bir alaka göster
mektedir. Şimdiye kadar 25 g~ türk
kuşuna üye ka.ydolunmuştur. 

Balıkesir, (Hususi) - H.alkevimiz 
hafta.da bir yapılmak üzere köylüler ge
cesi tertıl> et:ıni§tir. Köylüler gecesinde 
köylülerle konuşmalar yapılacak ve köy
lülerimize smema gösterilecektir. 

Lüleburgaz, (Hususi) - Geçen yıl
lara aid kaz:unız iskan işleri maliye ve 
mülkiye müfettişleri tarafından teftiJ e
dilmektedir. 

ULUS 

!STANBUL TELEFONLARI : 

Ermeni patrikhanesi 
Tazminat verecek 

İ&tanhul. 2Z - Jdah.kcme Surp Agob 
mezarhğmda tasarruf iddiasiyle da..-a a
çarak belediyeyi zarara uğratan ermeni 
patrikhanesini 152 bin lira tazminata 
mahkum etti. 

Parti kongresi devam 
ediyor · 

İstanbul, 22 - Parti kongresi dilek en
c.ümeni bugün işini bitirdi. Yarın kong
re umumı heyeti toplanacalr, ve seçim 
yaptıktan sonra dağılacaktır. 

Yeni Romen Elçisi 
İstanbul, 22 - Yeni romen elçisi bu

gün geldi. Yarın akşam Ankaraya ha.ce
ket edecektir. 

Hollanda'nm yeni 
Ankara elçisi 

La Haye, 22 (A.A.) - Şimdi Tokyo. 
da bulunan Japonyamn Hollanda elçisi 
Ankara büyüle elçiliğine tayin olunmuı-
tur. 

B .N . • 1. ecını Dilmen 
Değerli bilginin srhi 

vaziyeti iyidir 
Bir mide rahatsızlığından dolayı o

perasyon ge~rerek Nümune hastahane
sinde tedavide bulunan Burdur mebusu 
ve türk dil kurumu genel sekreteri B. 
İbrahim Necmi Dilmen hastalığın had 
devresini atlatmış ve nekahat devresine 
girmiştir. 

Bu güzel haberi büyük bir memna. 
niyetle verirken değerli bilğini yaICmda 
tamamiyle iyileşmiş olarak görmek hu
susundaki samimi ve içten temennimizi 
tekrarlarız. 

Vapurlara verilecek 
hareket vesikaları 

Dcnizyollan işletme idaresinin va
purlarına. Marmara havzasına işleyen 

ayni idarenin vapurlarında olduğu gibi 
senelik ha&eket vesikası verilmesi karar
laşmıştır. Bu hareket vesikalarının katı 
lüzum olmadıkça ara limanlarımızda 
kontrol edilmemesi aynca alakalılara bil
dirilmiştir. Bu suretle hareket vesikası 
yüzünden limanlamnızda vukua gelen 
gecikmeler ortadan kaldırılmıJ olacak
tır . 

Kamutay çağrılan 
Dahiliye encümeni 23 - XII - 936 

çarşamba günü saat 10 da toplanacak
tır. 

... * * 
Kamutay Arzuhal Encümeni bugün 

umumi heyet içtiınaından sonra toplana
caktır. 

Dil. KÜŞESI: 

"Cümhuriyet hükümeti idareyi eli • 
ne aldığı günden itibaren bu önemli 
konuya hız vermiştir'' 

"Konü' ya yani "mevzu,. a hız ver • 
mek ne demektir, 

••• 
"Bu asıliarmı iddia etmeden sadece 

dünya milletlerinden hangisinin dilini 

konuşuyor, hangisinin dini, sosyal mez
hebini benimsemişse._~ 

•/se" edat.r kelimeyle birleşince iki 

şelcil alır "se" ve •sa. "konuşuyorn ke
limesi "s;ı# edatı alır. balbulci burada 

•benimsemişse" kelimesindelci "se" eda

tı ona izafe edil~kle bata edilmiştir, 

• • • 
.. Lutuflir göklerimizin ona size, si

n de ona daha uzun yıllar bağışlaması
nı dileyerek.._,, 

*Lutufk.i.r gökler,, i pek garip ve 
manası müphem bir tabir bulmryor mu
&unuz?. 

Bir tel{Zib 
İspanyol gemilerinin bo
ğazlardan resim verme
den geçecekleri asılsrzdrr 

Bazı siyası mahfillerde ispanyol ge
milerinin boğazlardan rüsum ödemeksi
zin geçmekte oldukları şayiası deveran 
etmetkedir. Kezalik Messagero gazetesi 
İspanya gemilerinin boğazdan rüaumsua 

geçmek talebini emsal teşkil etmemek i

çin Türkiye hükümetinin reddetmiş ol
dağnnu fakat tatbikatta istenilen muafi
yete müsaade edilmiş bulunduğunu bil-
dirmektedir. · 

Anadolu ajansının salahiyettar ma
kamdan öğrendiğine nazaran bu şayia ve 

bu yazının bakikatla hiç bir alakası yok

tur. Boğazdan geçen gemiler istisnasız 
rüsumu ödemişler ve ödemektedirler. 

(A.A.) 

ıı-ınlardan a1ınacal{ 
Maktu koruma vergisi hakkında 

biı- taminı 

Maliye Veületi fabrika sayılmıyan 
değirmenlerde öğütülen unlardan satı
lık ekmek yapan fırınların buğdayı ko
ruma vergilerinin ne suretle maktu ol
mıya bağla:ıac•ğma dair valiliklere bir 
tamim yaplDIJtır. Bu tamime göre: 

Toptan vergiye bağlanma.lan gere. 
kcn fırınlar kananda tasrih edildiği ü
zere, fabrika sayılmıyan değirmenlerde 
öğütülen unlardan satılık ekmek ya

panlar olduğuna gör~ her nevi unlar
dan satılık f'kmek yapılmasına beledi
yelerce müsaade edilmiJ yerlerdeki fı. 

nnlar toptan vergiye bağlanmıyacak

tır. Senelik maktu vergiye bağlanacak 
fırınların vergileri muamele vergisi Jca_ 
nununun 21 inci maddesine göre te~kil 
olunan heyetler tarafından tesbit olu-

nacak ve 72 kiloluk un çuvalı ba~na 

100 kuruJ h.!sabiyle vergi alınacaktır. 
Malmcmurlarıc.ca ~diye kadar tahak

kuk ettirilmiş olan vergiler üzerinde 
bir muamele yapılmryacak, bunlann 
mali sene sonuna kadar tahsillerine de. 
vam olunacaktır. Kara değirmen unu 
kuUanmalarma belediyelerce müsaade 

edilmiş olan fırınların maktuiyete bağ
lanmaları için bundan böyle Maliye 

Vekaletinden izin ve müsaade almaya 
hacet kalmaksızın yukardaki esaslara 
göre muamele yapılacaktır. 
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Çimentodan alınan 
• 

resıın 

6 liradan 3 liraya 
indirilecek 

Hükümet çimentodan alınan resmin 
ucuzlatılmasını k.ararlaştınmştır. Haber 
aldığımza göre dı§ardan getirilen çimen
tonun bir tonundan alnımakta olan 6 li
ra resmin 3 liraya indirilmesi için alaka· 
lı bakanlıkça bir kararname projesi ha· 
zırlanmaktadır. 

Dağcılıl{ ve l{ış . 

sporlaı .. ı .filmi 
Önümüzdeki cama günü, Anka

ra halkevinde, saat 16 dan 1 7 ye kadar, 
dağcılık sporlarının nasrf yapıldığım an
latan bir h1im ile geçen sene Ankarada, 
Dikmende, kış sporlan yapılırken alın
mış olan diğer bir filim gösten1eceğini 

haber aldık. 

Kış ve dağ sporlarının mevsiminde 
bulunduğmmız şu güıılerde böyle filim
lerin seyircisi oJmağı bütün sporculan· 
mız arzu edeceği i~ bu filimler gösterilir· 
ken halkevi salonunu büyük bir kalaba
lığın dolduracağı umulmaktadır. 

Altınordu'nun kongresi 
Türk idman cemiyetleri ittifakına da

hil bulunan Ankara Altın ordu spor ku. 
Jübü azadan Hali1 Tanyol'un reisliğinde 
yaptığı fevkalade kongrede yeni idare 
heyeti seçimini yapmış ve neticede Os
man Ertuğrul, Halil Tanyol, Haydar, 
Orhan Şeref, Ragıb, İrfan ve Müfid ida
re heyetine üye olarak seçilmişlerdir. 

Çorlu'da su tesisatı 
Tekirdağ, 22 (A.A.) - Çorlu içme 

suyu tesisatınm bir an önce bitirilmesi 
için Nafıa Babn1rğı Çorlu mal sandı
ğına 20 bin lira göndcrmi tir. Çorlu· 
nun bol suya kavuşacağı gün yakındır, 

İktrsad enstitüsü için 
tetkikler 

Maarif vekaleti İstanbul üniversitesi 
hukuk fakülte-sine bağlı olan iktisad ena.
titüsünün fakülte haline getirilmesi et· 
rafında tetkikler yapmaktadır. 

TiYATRO 
Sanat susuzlağu, hiç 

§iiphesiz iri memleketi
mizde, bütün sanat şube
lerinden ziyade tiyatro 
sahasmda duyulmakta -
dır. Tiyatro, kültür cep
hemizin en büyük gcdi
ğidir. 

Sebebi basit. Ferdi 
teşebbüslerle, ferdi kabi
liyetlerle hareketlendi • 
rilmesi mümkün olmr
yan tek sanat şubesi ti
yatrodur. Vücud bulma
sı için konstrüktif ve kol
le ktif bir faaliyete ihti -
yaç gösteren temaşa sa
natın daki geriliğimiz top
lu çalışmalara. devlet te
şebbüsü olmadan, pek az 
kabiliyet gösterişimiz • 
dendir. 

Bir ressam, sekiz sa • 
atlik memur hayatrnm 
dışında, geceleri elektrik 
ışığında çalışarak tablo
sunu boyayabilir. Beste
kar, muharrir ve heykel
traş için de buna imkan 
mevcuddur. Ve sanatkar
dan hakiki kabiliyeti öl
çüsünde randnnan alma
yı mümkün kılmasa bile, 
ferdi teşebbüslerin, bu 
sanat sahalarında az çok 
bir varlık göstermeleri 
pek tabiidir. Ve nitekim 
etrafımıza bakınca haki
katin de bu merkezde ol
duğunu görüycruz. 

Fakat modern hükü
met merkezimizde henüz 

bir tiyatro yoktur. İstan
bulun tek tiyatrosu ise, 
operetin • eğer buna o
peret adr nri1ebilirse -
koluna da.yanarak yürü
yen bir malUl vaziyetin
dedir. 

Bunun dı\)lllda ise, 
para kazanmaktan ba§
b bir gayesi olmıyan 
tuluatçı ve yan tuluatçı 
kumpanyalarla, teknik 
ve yetişmiş elemanlardan 
mahrum olarak, kendi 
kendine yolunu arayan 
balkevlerinin amatör sah
neleri kalır. 

Başta hükümet mer
kezimiz olduğu halde 
bütün türk şehirleri ''mil
li tiyatro,, sunu bekle -
mektedir. Başta e:ı yakın 
komşumuz Bulgaristan 
olduğu halde şehirleri 
tiyatrosuz tek Balkan 
memleketi Türkiyedir. 

Bu hal böyle devam 
edemezdi ve etmiyecek -
tir. Ankara değil. yurd 
ölçüsünde bir tiyatro ha
reketinin ilk teknik ön· 
cülerini hazırlıyacak o • 
lan tiyatro mektebimiz 
Ankara lı:onservatuvarm
da derslerine başlamış 
bulunayor. 

Temeli atılmış olan 
yeni tiyatro mektebiyle, 
resmen devlet himayesi 
altına giren ilk sanatkar 
aktör olmuştur. Barem 

dereeelerine tabi, istitC • " 
hali temin edilmi§ bu sa
nat, artık hakiki tema~ 
istidadlarmı, hiç de hoş
lamnadıkları baŞka saha
larda ekmeklerini harca
mak zorundan kurtannış. 
trr. 

Şimdiye kadar, asıl 
mecrasına pek seyrek ı;
rereJr, daima boşa akmış 
olan bir kabiliyet nehri, 
ilk defa olarak. cumuri
yet rejiminin elinde, ken
di sahasına kanalize edil· 
miş bulunuyor. Dün, 
Muhsin veya Galib aya. 
rmda kim bilir ne kadar 
kabiliyet, tiyatronun 
memleketteki hazin ve 
itibarsız hali yüzünden, 
başka yollarda ziyan ol • 
mu~tu. Şimdi, tiyatro 
mektebimiz. bütün isti • 
dadları koynunda toph • 
yarak, memleektin her 

• köşesini şenlendirecek o
lan sahnelere kıymetli 
unsurlar hediye edecek• 
tir. 

Bu mektebe kam!J• 
mak türk gençliğinin bir 
bakkıydL Fakat buna 
~lık: bir de vazifesi 
vardır: kendisinde kuv
vetli bir sahne istidadı 
sezen her türk gençi bu 
mektebin sıralarında yer 
almayı bir borç bilmeli• 
dir. 

Yaşar NABİ 
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Politika bahisleri 

Elciler geri çağırıldıktan sonra .. 
..> 

lngiltere ile ltalya ~ras~da~~ 
gerginliğin yakrnda gıderılecegı 
hakkındaki haberlerden sonra A
disababa'daki İngiliz, lransız ve 
hatta amerikan diplomatik mü
messillerin geri çağırılmasma ka
rar verildiği ve bunların yerine 
konsoloslar gönderileceği haberi
ni almış bulunuyoruz. • . 

Geçen milletler cemıyetı top
lantısrna, 1 tal yanın bütün itiraz
larına rağmen, N egüs iştirak et
tirilmişti. Bugün İse, elçilerini ge
ri çağırmakUı üç büyük devlet! 1-
disababa'nın habeş devletımn 
merkezi olmaktan çıktığını tasdik 
etmiş bulunuyorlar. Gerçi bu tas
dik, bir müstakil devletin ortadan 
kalktığını ve buna aid toprakların 
bunları zorla işgal etmiş olan dev
lete aid olacağını tanımak demek 
değildir. Yahud, henüz böyle de
'ğildir. 

Fakat şu da artık anlaşılmak
tadır ki, gerek Akdeniz meselesi
ni, gerekse ispanya iş;erini uzun 
bir müddet için sadece askıya al· 
manın tehlikeleri artırmaktan baş
ka bir işe yaramamakta olduğunu 
lngiltere - Fransa ve l talya bera
berce görmeğe başlamışlardır. 
Ve bunun içindir ki, bir yandan 
elçilerin geri çağrrılması kararla
§ırken bir yandan 1 tal ya ile lngil
tere arasındaki pürüzlerin kalk
masına gayret edilmektedir. Ay
rıca Fransa ile !ta/ya arasında da 
Yeni bir anlaşma ve yaklaşma ibti
l'llalJerinden bahsolunmaktadrr. 

Bu politik faaliyetlerin arka
sında olgunlaşan bir diğer mesele 
daha vardır ki bu da, frank· dolat 

iSPANYA 

- sterling cephesine dayanarak, 
milletlerarası ticareti, krizin her 
memlekete kabul ettirmiş olduğu 
tediye ve mübadele tahdidatrndan 
kurtarmak davasıdır. 

Şü 'Jhe yok ki, ekonomi bakr
mrnd an, dünyanın üç büyük de
mokrasisi, bilhassa ellerinde tut
tuklan altrn stokları ve ser • 
maye ihtiyatları bakımından, bu
güne bugün en sağlam mevki
de bulunan devletlerdir. Bunlar 
cihan ekonomisinin ve ticareti
nin hiç olmazsa yüzde sekseni
ne filen hakim bulunuyorlar. Ve, 
bir ''reprise economique., yarat
mağa hazırlanıyorlar. Şu var kı, 
bütün bu ekonomik kal krnma pia
nrnr, aynı zamanda. buna katıl· 
mak istiyecek devletlerin sade e
konomik değil aynı zamanda poli
tik teşriki mesaisine istinad ettir
mek kararını da verınise benziyor
lar. Ôyle ki Amerika, lngiltere ve 
Fransadan kredi arıvacak ya
hud bunlara mal satmak istiyecek 
olan bir devlet, evvelemirde bu üç 
demokrasinin barışçı politikasrna 
iltihak etmeği kabul edecektir. 

Eğer lngiltere ile !talya ve 
Fransa ile !tal.va arasındaki mü
nasebetlerin düzelmekte olduğu 

doğru ise, bu, !ta/yanın tekrar 
Streza cephesine avdeti demektir. 
Acaba böyle midir? Bunu, şimdi
den katiyetle ileri sürmeğe imkan 
yoktur. Yalnız şunu tesbit etmek 
kabildir ki, büyük demokrasileritı 
ekonomik kudretlerine istinad et
tirdikleri büyük barış taarruzu, 
başlamak üzeredir. 

Burhan BELGE 

iSYANI 
_A.siler Madridin şarkında ve 

Guadarramada baskılarını arbrıyorlar 
Madrid, 22 (A.A.) - Dün akşam Vil

Iaverde bölgesinde asiler bir taarruz 
hareketine geçmişlerdir. Çarpışma iki 

saat devam etmiştir. Asiler mühim zayi. 
ata uğramış ve hükümetçiler cenub böl
gesinde kendi hatlarına 50-0 metre ya
kın bulunan asi hatlarını işgal etmiş

lerdir. 

Andaluzya cephesinde beş saat sü

ren bir çarpışma olmuştur. Her iki ta

raf kuvvetlerinin kısmı küllileri bu mu

harebeye iştirak etmiştir. Muvaffakı

yetli bir manevra sayesinde hüh.-ümetçi-

ler asileri çevirmeğe muvaffak olmuş 

\Te asilere ağır zayiat verdirmişlerdir • • 

H ükümetçilerin geri aldıkları 
mevziler 

Madrid, 22 (A.A.) - Cüınhuriy~tçi· 
!er altı saatlik bir mücadeleden sonra , 
geçen hafta Pozuelo ve Boadilla bölge
lerinde zayi etmiş oldukları mevzileri 

geri almışlardır. 

da'ya giden hat üzerinde baskrlarmı 
artırmışlar ve bu bölgedeki cümhuriyet
çileri kuşatmak teşebbüsünde bulun
muşlardır. Cümhuriyetçilcr, son gün
lerde ümidsizce bir mukavemet göster
mişler ve hatta Madrid'in müdafaası ba
kınıından fevkalade ehemiyetli bir stra
teji noktası olan bu mevziin asilerin e
line geçmemesi için mukabil taarruzlar
da bulunmuşlardır. 1931 sınıfına men
sub askerlerin hepsi, Frankonun bir em
ri üzerine, ay sonundan önce askere 
kaydolunacaklarctrr. 

Noelde mütareke yapılmiyacak 
Londra, 22 (A.A.) - "Royter ajan

sından" İngiltere hükümeti, Noel yor

tusunda ingilizlerle fransızlarm tavas

sutu ile İspanyada bir mütareke yapıl

ması ümidlel"inden vaz geçmiştir. 

İyi haber almakta olan mahfiller, ta
tillerden önce hiç bir yeni tavassut te
şebbüsü yapılmıyacaını bildirmişlerdir. 

Cephelerde süktın var 
Salamanka, 22 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde ezcümle deniliyor ki: 
Dünkü gün, sükfin içinde geçmiştir. 
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HABERLE 
B. Stoyadinoviç İngiliz · İtalyan anlaşması 

Noel yorhılarını 
Romanya da 

geçirecek 

Noel yortularrm Romanyada geçirecek 

olan B. Stoyadinoviç 

Bükreş, 22 (A.A.) - Yugoslavya 

başbakanı ve dış işleri bakanı B. Stoya· 

dinoviç Noel yortularr esnasında yapı· 

lacak ava iştirak etmek üzere bu hafta 

Romanyaya gelecektir. 

Bu ava Karol, Başbakan Tataresko, 

dış işleri bakanı B. Antonesko iştirak 

deeceklerdir. B. Stoyadinoviç'in ziya

reti hususi mahiyettedir. Maamafih bu 

ziyaret krral ve iki başbakana küçük 

antant kadrosu içinde Romanya - Yu

goslavya münasebetlerini gözden geçir

mek fırsatını verecektir. 

Alava cephesinde taarruz etmişlerdir. 

Asiler, bu cephede Gestafeş'de işgal et

mekte oldukları mevzilerden çıkarılmış
lardır. 

Karışmazlık komitesi toplanıyor 
Londra, 22 (A.A.) - Karışmazlık 

komitesi bugün öğleden sonra bir top
lantı yapacaktır. Bu toplantıda İspanya 
işlerinin kontrol sahasında mühim bir 
dönemeç teşkil edeceğı söylenmektedir. 

Almanyaının ne yol tutacağı bilin

memektedir. Almanyanın hava müte

hassıslarının dünkü celsesinde bu hare

ketin tavazzuh edeceği ümid edilmek· 

te idi. 

Bu celse, dün saat 16 da dış işler ne

zaretinde aktedilmiştir. Fakat alman 
delegesi meseleyi ancak teknik bakım· 
dan gözden geçirmekte olduğunu bildir-

mekle iktifa eylemiş ve Almanyanrn 
siya~i hattı hareketinin ancak yarın ta
li komitenin aktedeceği toplantıda ta
vazzuh eyliyebileceğini ilave etmiştir. 

Buna karşı italyan delegesi, cuma 
günkü çalışmalara faal bir surette işti
rak etmiş olmasına rağmen, dün müs
tenkif kalmıştır. 

Moskova, 22 (A.A.) - Tas ajansı, 

sovyet harb gemilerinin İspanyol sula
rına hareket emrini almış olduklarına 
dair ingiliz kaynaklarından çıkarılan 
haberleri tekzib etmektedir. 

Hask müdafaa komitesinin tebliği 
Bilbao, 22 (A.A.) - Bask müdafaa 

komitesinin tebliği: 
Dün düşman, Etrile bölgesinde mev

zilerimize hücum etmiş ise de hatları
mızı yarmak olan hedefine varmadan 
tam surette geri püskürtülmüştür. 

I spanyaya gönderilen silalılar 
Paris, 22 (A.A.) - Meksiko'dan Ha

vas ajansına gelen bir habere göre, si
lah ve cephane dolu bulunan Sil gemi
si Vera • Krüz'den İspanyaya hareket 
etmiştir. 

B. Eden anlaşmanın esaslarını Fransız 
hüvük elçisi B. Korhen e bildirdi . 
ANLAŞMA AYIN 24 ünd e İLAN EDİLECEKMİŞ 

Londra, 22 (A.A.) - Havas ajansı
nın öğrendiğine göre B. Eden, B. Kor
ben'e yakmda aktedilecek italyan - İn

giliz anlaşmasının bütün hususiyetlerini 
ve şimdiki konuşmalara müteallik bulu
nan bütün teferrüatr bildirmiştir. İngil· 
tere hükü.meti, bu suretle ingiliz - İtal

yan anlaşmasmm Fransanın haberi al
tında ve tasvibi ile imza edilmiş olduğu
nu göstermek istemiştir. 

Yeni aıı/,aşma ayın 24 ünde 
neşredilecekmiş 

Paris, 22 (A.A.) - Jurnal gazetesL 
nin Roma muhabirine göre, bir İngiliz -
İtalyan "Gentlemen - agrement,, anlaş
ması ayın yirmi dördünde ilan edilecek
tir. 

Anlaşma hakkında Manrester 
Guardien'in bir fikri 

Londra, 22 (A.A.) - Mançester Gu
arden gazetesi, diyor ki: 

"İtalya ile İngiltere arasında pek ya
kında bir anlaşma olacağına dair haber-

ler mevsim.sizdir. Deniz anlaşması denl .. 
lebilecek her hangi bir antant yapmak 
bahis mevzuu değildir. Yalnız diploma
tik bir takım konuşmalar yapılarak a.11'4 

laşmazlıklar ve ayrılık sebebleri ortadan 
kaldırılmıştır. Bu konuşmaların yakında 
ve ihtimal yeni sene başında teminat te.. 
atisine müncer olması ihtimali vardır.,, 

ingilte~e • Mısır 
Yeni anlaşma meriyete 

dün girdi 
Kahire, 22 (A.A.) - İngilfa - Mısır 

muahedenamesinin pek zengin ve şık bir 
surette ciltlenmiş olan nüshaları, bu· 
gün Sir Lampson ile Mısır Hariciye 
nazırı arasında teati edilmiş ve muahe. 
deyi meriyet mevkiine koymak için son 
rasime de tamamlanmıştır. Kahiredeki 
ingiliz komiserJik binası bir elçilik ha· 
line gelmektedir. Sir Lampson'un elçi 
tayin edileceği sanılmaktadır. 

ÇIN HADiSELERi 
Hükümet kuvvetleri ilerliyor 

Nankin, 22 (A.A.) - Madam Çan
Kay-Şek, M. Soong ve M. Donal<l, bu 
sabah tayyare ile Siangfou'ya hareket 
etmişlerdir. 

Şimdi merkezi bükümet kuvvetleri, 
Sianfou'ya doğru ileri hareketlerine 
devam etmektedirler. Aynı zamanda 
tayyareler, asileri bombardıman etmek
tedir. 

Bir heyet Nankinden Pekine gitti 
Pekin, 22 (A.A.) - Sianfu'da ma

reşal Çang-Su-Liang ile tavassut teşeb
büsünde bulunmak imkanlarını mareşal 
Yenşişan ile beraber tetkik etmek üze
re dün öğleden sonra Nankin'den bura
ya bir heyet gelmiştir. Beş kişiden mü

rekkeb olan bu heyeti Sianfu'ya götür
mek üzere Sianfu'ya bir tayyare gönde
rilmesi için Çang-Su-Liang'a bir telgraf 
çekilmiştir. 

Serbest bı,.akılan rehineler 
Şanghay, 22 (A.A.) - Mareşal Çang

Su-Liang'rn serbest bıraktığı ilk rehi
ne olan general Çang-Tin-Uven B. Do
nald Sung ve Madam Çang-Kay~Şek ile 
beraber Sianfu'ya gelmiştir. Salahiyet
li mahfiller, tenkil hareketlerine iştirak 
edecek olan general Çang· Tin-U ven "in 
Sianfu'ya avdetini vaziyetin salah kes
betmiş olması şeklinde tefsir etmekte
dirler. 

Kont Ciano'nıın Çang-Su-Liang'a 
çektiği söylenen bir telgraf 
Paris, 22 (A.A.) - Maten gazetsi, 

Berlin'den gönderilen bir telgrafı neş

retmekte<lir. Bu telgraf, Doyçe Alge
mayne Çaytung'un neşretmiş olduğu 

bir haberi iktibas etmektedir. Bu habe-

re göre Şanghay'da konsolosluk yap
mış olan B. Ciyano, Mareşal Çang·Su
Liang'a şu telgrafı göndermiştir: 

44Sen benim dostumsun. Eğer ko· 
münistlere iltihak edecek olursan o za
man düşmanım olacaksın.. Çan-Kay· 
Şek'siz Çin, hiç bir şey değildir." 

B. V ang Çing Vay Çine hareket etti 
Cenova, 22 (A.A.) - Kuomingtan

gm siyasi merkezi konseyi reisi B. Van· 
çin • Vey Nankin hükümetinin acilen 
memlekete dönmesi hakkmdaki talebi 
üzerine bugün Çine gitmek üzere vapu• 
ra binmiştir. 

Tedavi için bir müddettenberi Avru
pada bulunmakta olan Van • Çing _ Vey 
yaptığı beyanatta ezcümle demiştir ki: 

''- Sianfu hadiseleri, Çinde nizam 
ve kanunu kaldırmakta, ordu ve disip
lini bozmakta, memleketi daha derin bir 
iç kargaşalık içine atmak tehlikesini 
göstermekte ve dışardan gelen tehdit
leri daha ziyade kolaylaştırmaktadır. 

Dış hücumlara karşı müdafaa fikrini bu 
gibi usullerle ileri sürmek, cenuba git
mek için arabayı şimale doğru sıiirmek 
demektir. Çinlilerin, emniyeti granti 
etmek, Çang • Kay - Şek'in çabuk su
rette kurtulmasını elde eylemek için 
ellerinden geleni yapmaları lazrmdır." 

Bn. Çank-Kay-Şek refakatindeki· 
ler Sianfuda 

Şanghay, 22 (A.A.) - Sianfu radyo
su, Bayan Çang - Kay • Şek ile BB. 
Sung ve Donald'ın Loyangda ufak bir 
duruştan sonra bu akşam saat 18 de Si
anfuya varmış olduklarım bildirmekte
dir. 

-Çin askerleri bir kışlanın avlusunda talim yapıyorlar. 

\ 



SAYFA 4 

Fransada is anlasmazlıkları 
- ...> 

Lildeltl 
• 

grevı 

maden 
yalunda 

en düstrisi işçilerinin 
biteceğe benzemiyor 

Lil, 22 (A.A.) - Grev halinde bulu
ııan madeni endüstri fabrikaları mu
rahhaslarının umumi meclisi, ittifak il~ 
bir takrir kabul etmiştir. Bunda gr<.vd
lcrin, patronların işçilere karşı hasma
ne hareketlerinde devam hususunda i· 
nad etmeleri dolayısiyle, greve devam 
etmeğe karar vermiş ve aynı zamanda 
öteki işçi sınıflarının tesirli yardımını 
taleb ve istihsal etmeğc azmetmiş ol
dukları bildirilmektedir. 

Hatırlardadır ki patronlar, bazr işçi
leri ve bilhassa işçi sendikaları murah
haslarını işe almaktan imtina etmi~ler
di. 

8. Blumun şinuıl Prefesine 
telgrafı 

Paris, 22 (A.A.) - B. Blum, madeni 
endüstri işçileri grevi dolayısiyle şimal 
prefesine bir telgraf çekmiştir. Başve
kil, bu telgrafta ezcümle şöyle demek
tedir: 

"Hakem usulü prensipinin kabulü, 
fabrikaların tahliyesini ve hemen işlere 
başlanılmasını istilzam eder. Bütün pü
rüzlü meselelerin sonra halli lazımdır . ., 

B. Blum prefeden çarşamba günü 
patron ve işçi delegelerini iç bakanlı
ğında toplanmağa davet etmesini iste
mektedir. 

Son vaziyet 
Paris, 22 (A.A.) - Lil şehri demir 

fabrikaları işçi ve patron delegelerine 
Başbakc:n tarafından çekilen telgrafa 
cevab olarak, patronlar delegasyonu. 
vaziyette henüz hiç bir değipklik olma
'dığı için Parise gelemiyeceğini beledi· 
ye reisine bildirmiştir. 

İş tekrar başladıktan sonra patron 

B .. N. Çemherleyn 
Hafta sonunda Fransaya 

gidiyor 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz maliye ba

kanı N. Çemberleyn'in Fransaya yakında 

yapacağı ziyaret burada büyük bir ala

ka uyandırmıştır. İngiliz siyasi mahfil

lerinde Çemberleyn'in Blum ile mülakat

ta bulunacağı teyid olunmaktadır. Bil

hassa fransız maliye bakanı ile yapılacak 

konuşamalara büyük bir ehemiyet atfe

diliyor. Tahmin edildiğine göre, ko

nuşmalar, ingiliz- - fransız - amerikan 

para anlaşmasının genişletilmesi ile harb 

silahlan üzerinde cereyan edecektir. Fil

hakika lngilterenin silahlanma istikrazı

nı çıkarmadan önce harb borçlan mese-

lesini halletmek istediği söylenmekte

-tir. 

*** 
Londra, 22 (A.A.) - Geçenlerde di~

lerinden hafif bir ameliyat yapılmış o

lan B. Nevil Çemberleyn. hafta sonunda 

Fransaya gidecektir. 

San Vicente zelzelesinin 
bilançosu 

Managua, 22 (A.A.) - Resmen bil

airildiğine göre San Vicente zelzelesi 

bilinçosu ıudur: 

Yüzden fazla ölü ve dört yüz yaralı 

vardır. 

Harab olmuf olan şehir, San Salva

dor'a 71 kilometre mesafede klindir. 

BELÇIKA'DA 

Almanyanm nehirler hakkındaki 
notasına Belçikannı cevabı 
Brüksel, 22 (A.A.) - Almanyada· 

ki nehir yolları üzerinde alman hakimi
yetinin yeniden kurulmuş olduguna da

ir Berlin"in notasına Belçika hükümeti 
cevabını bugün alman elçiliğine tevdi 
etmiştir. Notada öteki devletlerin te
şebbüslerine ve bilhassa fransız protes
tosuna katiyen telmih edilmemekte ve 
bu bapta bir takım hukuki mütalealar 
ser<ledilmekle iktifa olunmaktadır. 

tar B. Blum'un davetine icabet edecek
lerdir. İhtiyaç görüldükçe yeni işçi kay
dedilecek, fakat karışıklık unsurları 

fabrikalardan uzak tutulacaktır. 

JJ.lecburi lıakemlik lcanunu 
projesi etrafında 

Paria, 22 (A.A.) - Mecburi hakem
lik hakkındaki evrakı tetkik eden say
lavlar meclisinin iş komisyoııu, B. Blum 
tarafından gönderilen mektubu oku
muştur. B. Blum bu mektubunda ha
kemlik hakkındaki projenin senatoda 
mukavemetlerle karşılaştığından bah
setmektedir. 

Bu projeye yardımdan vazgeçen hü
kümet, her iki meclis tarafır.dan tasvib 
edilecek bir uzlaşma tarzını tevdi et
meyi teklif etmektedir. 

Patronlar genel konfe'dera~yonu
mm ziyafeti 

Paris, 22 (A.A.) - Cumhuriyetçiler 
kulübünün öğle ziyafetinde bir nutuk 
söyliyen fransız patronları genel kon
federasyonu reisi B. Gignoux ezcümle 
demiştir ki: 

"- Bugünkü fena vaziyetin sebebi 
basitçe şudur ki, bizlere sosyal ıslahat 
namı altında gösterilen ve filhakika 
teknik bakımdan bu isme layık bulu-

nan tedbirlerin çoğu, aynı zamanda 
mevzuu ekonomik ve sosyal nizamı de
ğiştirmek olan tamamen başka bir ame
liyeyi de hazırlatmaktadır. Böyle bir 
ameliyeye bir insan taraftar olabilir. 
Fakat o zaman bunu söylemek ve mese
leyi tam bir sarahatla ortaya koymak 
lazım gelir. Ta ki efkarı umumiyede şu
urlu bir tarzda kararını versin. .. 

Fransada 

Yeni skandal, gazeteleri 
işgale devam ediyor 

Paris, 22 (A.A.) - Fran:>ız harici

ye bakanlığı katiblerinden Bayan Lin

der ile komisyoncu Rozenfeld'in tev

kifleri hadisesi hfili Paris gazetelerini 

işgal etmektedir. Resmi mahfillerde mu

hafaza olunan ketumiyete rağmen, ba

yan Linder'in Rozenfeld'in hizmetinde 

bulunmuş olduğu ve kendisiyle hala sa

mimi münasebetler idame ettiği söy

lenmektedir. Bundan başka Linder si

lah siparişleri hakkındaki muameleler

den muntazaman komisyoncuyu haber

dar etmiş ve bu adam da münasib za

manlarda işe karll'lrak kendi menfaat
lerini temin eylemiştir. 

İstintak hakimi Linder'i vesika aşrr

mak ve Rozenfeld'i de ikamet yasağına 
aykırı hareket etmiş olmakla itham ey
lemektedir. Silah kaçakçılığı hakkında 
ki tahkikat de ayrıca devam ediyor. 

Panameriken konferan
sının son celsesi 

Buenos - Aires, 22 (A.A.) - Ameri

kan konferansı dünkü son celsesinde 

kabul ettiği encümenler tarafından tev

di olunan 37 teklifin başlıcaları şunlar

dır: Amerikan devletleri Amerikada 

hukuk hürriyetini. hakimiyetlerin çiğ

nenemez olduğunu ve mütesanid bir de

mokrasi idame olunacağım ilan ederler. 
Amerikanın sulhunu ihlal edecek her 
hareket bütün Amerikan devletleri ta
rafından hep birlikte ve ayrı ayrı en 
mübrem mesele olarak telakki edilecek 
ve sulhun muhafazası ve yeniden tesisi 
hakkındaki mukaveie hükümlerinin tat
bikini icab ettirecektir. Her türlü arazi 
zaptı yasaktır ve silahla ele geçirilecek 
topraklar tanınnuyacaktır. 

Amerikan devletleri arasındaki an
laşmazlıklar uzlaşma zihniyeti ile hal
lolunacak ve bir hakeme veya entemas
yonel bir mahkemeye tevdi olunacaktır. 

Bolivyanın, mütecavizin tarifi ve zec
ri tedbirler tatbiki hakkında yaptığı 

teklif bir ek1ıperler komitesine tevdi o

lunacaktır. 
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Alman yada 
Tam bir seferberlik 
hazırlığı devam ediyor 

\ SON DAKIK~A 

Dr. Şalıt sömiirge meselesi hak
kında bir nutuk "\'erdi 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Hükümet lüzumu takdirinde sivil 

halkı da seferber etmek için çok mü

him tedbir almıştır. Askeri mükellefi

yetten kurtulmuş olan mütehassıs iş

çiler seferberliğin ikinci gününde mu

ayyen mevkilere giderek emirler almak 

ve muayyen vazifeler deruhte etmek 

hususunda talimat almışlardır. Kadın

ların sivil vazifelerinde bu işçilerin ye

rine geçecekleri söylenmektedir. 

Bütün memleket kuvvetlerinden is

tifade edilmesine doğru olan ilk mer

hale hava taarruzlarına karşı büyük te

dafüi bir teşkilatın kurulması idi. Ge

niş bir fen kadrosu bu kuruma bağlan

mıştır. Bundan başka halkın bütün ta

bakaları da bu müdafaa kurumuna iş

tirak etmektedir. 

Yeni dört senelik planın her şeyden 

önce memleketin tam seferberliğini te

mine matuf ol<luğu muhakkaktır. 

Sömürge meselesi hakkında Dr. 
Şahı'ın bir nutku 

Berlin, 22 (A.A.) - Rayişbank me

murlarına hitaben bir nutuk söylemiş o

lan B. Şaht, "Dünya, Almanyanın da 

sömürgelere sahih olmasına kafi gele· 
cek derecede büyüktür. 

Herhangi bir millete aid araziye faz

la yaklaşacak surette ilerlemeğe hacet 

kalmaksızın bir deniz aşırı Atmanyası 

vücuda getirmek mümkündür. Alman 

milleti istikbalinden vazgeçmek iste

memektedir. Almanya, sömürgeler el

de etmek arzusunda bulunduğunu yo

rulmaksızın tekrar etmelidir. Çünkü 

alman toprağnda alman milletini besle

mek için başka çare yoktur. 

Almanyanın ilk-maddesiz 
kalmaması ifin 

Londra, 22 (A.A.) - Yorkşayr post 

gazetesi, Almanyaya ingiliz sömürgele· 

rinden gelen ilk maddeleri vermek üze

re mali bir İngiliz müessesesi kurulmuş 

olduğunu haber vermektedir. Bu gaze
te, bu planın Almanyada hissedilmekte 
olan ilk maddeler kıtlığı meselesinin 
halline doğru atılmış bir adım telakki 
edileceğinin şüphesiz bulunduğunu san
maktadır. 

INGILTERE'DE: 

Cehelüttarkle Ceuta mübadele mi 
edilecek? 

Londra, 22 (A.A.) - Deniz bakan

lığının C$ki haberalma şefi dün söyle

diği bir nutukta bir harb takdirinde Ce

belüttarık'ın müdafaa edilemiyeceğini 

ve binaenaleyh Cebelüttarık'm Ceuta 

ile mübatlelesini iltizam etmiştir. Ceuta 

daha geniş bir bölge olduğundan müda

faaya daha ziyade elverişlidir ve tay

yare meydanları vücuda getirilebilir. 

Knal Noel ve yılbaşını Sandring
ham şatosunda geçirecek 

Londra, 22 (A.A.) - Kıral altıncı 
Georges, yanında kıraliçe, valide kıra-

liçe ve çocukları ve iki prenses olduğu 
halde, noel ve yılbaşı tatillerini geçir
mek üzere, bugün Sandringham §atosu
na hareket etmi§tir. 

On beş gün izin alan Baldvin de ta
til devresini Kurçestcrşayr'da geçire
cek ve sonkanunun 5 veya 6 sında Lon

draya dönecektir. 

Bugünkü konferans 
Bu akşam saat sekizde Ankara rad

yosunda Sümerbank hukuk müşaviri 
D. Münib Hayri Ürgüblü hukuk ilmini 
yayma kurumu adına "ticaret sicili ve 
ehemiyeti'' hakkında bir konferans vere-
cektir. 

P ARiS l(ON USM~t\LARI 
' 

Dün sabahki toplantıdan sonra delegelerimiz B, 
Delbos'un öğle ziyafetinde bulundular 

Paris, 22 (A.A.) - Antakya ve İs· 
kenderun meselesi etrafında sabah saat 

11.30 da bir toplantı yapılmıştır ve B. 
Rüştü Aras, Türkiye büyük elçisi Suad 

Davaz, BB. Delbos, Vie .. ct, anla;mazlı
ğın milletler cemiyeti nezdindeki ra
portörü Sandler ve lsveçin Bern elçisi 

Westman bu toplantrya iştirak etmiş· 
lerdir. 

Bundan sonra B. Delbos Rüştü A· 
ras şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 

Bu ziyafette ezcümle BB. Blum, Vienot 
Suad Davaz ve Numan Menemencioğlu 
bulunmuşlardır. 

Komsomol vapurunnn batırılmasından sonra 

Sovyetler birliğinin, büYfil~ akisler 
uyandırabilecek kararlar vermek 

üzere olduğu anlaşılıyor 

Her tarafta mitingler yapılmakta ve ispanyo1 asilerinin bu hareketi 
nefret ve infialle takbih olunmaktadır. 

Moskova, 22 (A.A.) - Gazeteler, is
panyol asileri tarafından batırılmış ol. 

duğu iddia edilen Komsomol adlı sovyet 
gemisi hakkındaki karar projelerini neş

retmektedir. 
Sovyet hükümetinin çok büyük akis-

• ler uyandırabilecek kararlar vermek ari

fesinde bulunduğu, bu kararların yazı
lış tarzından anlaştlmak:tadır. 

Bu hususta ezcümle deniliyor ki: 

"Ticaret gemilerimizin muhafazası 

için İspanyaya bir filo gönderilmesi li

zımdrr. Ticari menfaatlerimizin korun
ması için gönderilmesi İcab eden harb 
gemilerinin biran önce hazırlanmasını 

hükümetten rica ediyoruz. Her sovyet 
ticaret gemisine emin bir bekçi refakat 

etmelidir. Hükümetin nihai darbeyi indi
receğinden şüphe etmiyoruz. Faşist ser-

İngil tere'nin J aponya'ya 

güzestçiler artık mesuliyetlerinden kaçı.. 
namazlar. Hesab verme günü yaklaşmış· 
tır. 

Sovyetlcr Birliğinde hiddet 
Mos.kova, 22 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: Komsomol gemisini batmnif 
olan İspanyol faşistlerinin tahrikçi ha
reketleri hakkındaki haberler, Sovyetler 
Birliğinin her tarafmda derin bir infial 
ve hiddet uyandırmıştır. 

Her tarafta büyük mitingler yapıl~ 

makta ve onbinlerce işçi, bu mitingler· 
de, bu korsanlık cinayetini infial ve 
nefretle takbih eylemektedir. İşçiler. 
hükümetten, faşistlerin bu gibi tahrik
çi hareketlerine bir nihayet vermek Ü· 

zere tedbirler alınmasını ve sovyet ge· 
milerinin seyrisefer emniyetlerinin te>ı 
minini istemektedirler. 

ve Amerikaya bir notası 

Sin haddine tabi beş kruvazör 
hizmette alıkonulacak 

Londra, 22 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: bugün Japonya ve Amerika 
büyük elçiliklerine tevdi edilen bir 
nota ile, büyük Britanya, Londra de
niz anlaşmasının 21 inci maddesini res
men ileri sürerek önceden Avam Kama
rasında biUirildiği üzere sin haddine 
tabi olması lazım gelen beş kruvazörü 
filosunda tutmakta devam eyliyeceğini 
bildirmiştir Notada, İngilterenin bu 
kruvazörleri sulh halinde beş seneden 
fazla hizmette tutmıyacağı ve bu kru
vazörlerin, bugün mcvcud altı pmluk 
toplardan daha hafif bir teılihatb t.ay-

yareye karşı müdafaa gemisi olarak trul• 

!anılacağı tasrih edilmektedir. Japonya 

tngilterenin bu niyetine karşı hiç oir 

itirazda bulunmamıştır. Bununla bera

ber sanıldığına göre Japonya, İngilte

renin sin haddini tecavüz etmiş olan 

40 bin tonilatoluk torpido muhribi tut
masına mukabil hizmette bıraktığı on 
beş bin tonilatoluk deniz altı gemisin
den fazla olarak, bu kruvazörlere mu
kabil muvazene için ayrıca üç bin toni
latoluk daha denizaltı gemisini hUmet· 
te ibka etmek niyetindedir. 

İngiliz - Fransız tavassut teşebbüsü 

Genera] Frank.o. tesebhüse cevah vermek 
, ' 

için tngiltereden bir takım sualler sordu 
Londra, 22 (A.A.) - Dış bakanlığı, 

general Frankonun fransız - ingiliz ta

vassut teklifi hakkındaki cevabını almış

tır. Bu cevab, halen Hendey•de bulunan 

İngilterenin İspanya büyük elçisi Sir 

Henri Çiton'a verilmiştir. 

General Franko, İngiltere hükümeti

nin, ispanyol milli hareketinin yüksek

liğini anlamamı§ olmasından ve "Valen

siyadaki kızıl ve anarşist sürüleri ile,, 

münasebat idamesinde berdevam bu

lunmasından dolayı teessüfünü izhar ey

ledikten sonra silah idhali ve gönüllü ih

racı keyfiyetlerinin kontrolü hakkında 
bir çok suall:r sormaktadır. General 
Franko, apğıdaki noktalan ileri sürmek
tedir: 

1 - İspanyaya esaslı giriş noktaları
nın önceden tesbit edilmesi lizımdır ve 
Londra komitesi, tali noktalan da kont

rol etmek niyetinde olup olmadığını bil
dirmelidir. 

2 - Karrşmamazlık komitesinin a
janları, İspanya bank.asındaki altınlar 

karşılığı satın alman silfıh ve mühimma-

tı, her iki taraf elinden geri alacak mx• 

dır? 

3 - Kanşmamazlık komitesi, "hükü

metliği şüpheli kızıl idarenin gönüllü 

toplama ve mühimmat ve erzak alma 

merkezleri olan "Marailya. Bordo, Per• 

pingan, Bayon ve öteki yerlerde ajanlu 
bulundurulacak mıdır? 

General Franko, cevabım, tavassut 
teklifinin tetlcikine devam edebilmek i· 
çin hükümetinin istenilen bu tavzihlere 
intizar eyleyeceğini bildirerek bitirmek. 

tedir. 

••• 

Japonya' da 

Bir bend daha yıkıldı 
18 ölü, 10 yaralı 

Tokyo, 22 (A.A.) - Bir bendin yı· 

kılması üzerine Osaruzava'da bir çok 

köyler su altında kalmıştır. Halkın bü· 

yük bir kısmı kaçmaya muvaffak ol.. 

muşsa da 18 kişi boğulmuş ve 10 kişi de 
yaralanmıstır. 



23 lLKKANUN 1936 ÇARŞAMBA ULUS SAYFA 5 

Haftanın Politika 
ve Fikir Hareketleri 

' 

Almanya kemeri kasıyor. 
Alman.yanın yeni dört yıllık planı 
ne maksatla viicude getiriliyor ? 

Yazan: 
Coretez Enloe 

'Almanya, dört sene içinde alman ik-' 
tıdarr, bilgisi, endüstrisi, kimyası, ma
denleri ve madenciliğinin vücude geti
rebileceği bütün mahsullerle dışarıya 

muhtaç olmaktan kurtulacaktır." 
- Dört yıllık plan hakkında Bay 

Bitlerin beyanatından -
''Şişman bir göbek tarih bakımından 

bir toptan daha az bir şey sayılır" -
Bay Göbels'in söz/t!rinden. -

Yukarıya naklettiğimiz sözler, Al • 
manyanın dört yıllık endüstri planına 
ne türlü bfr muhakeme zinciriyle baş • 
lanmış olduğunu gösterir. Bu suretle 
Almanyanrn bütün kaynakları sulh za
manında seferber edilmekte ve bütün 
millet bu esferberliğe iştirake çağml • 
maktadır. 

Eğer bu plan gerçekleştirilecek olur
sa o zaman bütün Avrupa milletleri 
kendi aralarında bütün vasıtaları, bütün 
iletleri ve cihazları ile kendi ordusunu 
".büyük gün" için hazırlamış solid bir 
kuvvet bulacaklardır. 

Almanyayı ekonomi bakımından 

böylece tel örgülerle çevirme işi bir de
fa da büyük harbta dışarda İngiliz ablo
kast mevcud iken yaprlmıştr. Esasen bu 
vaziyete alman dı~ bakanlığınca is.aret 
edilmekte ve şöyle denilmektedir: "Biz 
geçen defa bu vaziyete dört yıl daya • 
nahilmiştik; şimdi yeni plan say~sinde 
kırk sene bile dayanabiliriz. 

Almanyanın bugün~ü kitabları bü
yük harbta alman ordusunun mağlb ol
madığmr, ancak aç kalan halkın silahı 
terkettirmeğe sebeb olduğunu yazmak
tadırlar. Hakikatin bu suretle ifadesi 
bir tevil sayılabilir. Fakat şurası mu • 
hakkaktır ki yeni bir harb çıkacak o -
lursa Hitlerin Nazi Almanyası, bunda 
yiyeceksiz ve hammaddesiz kalmıya -

caktzr. 

ALMANY ANIN TİCARET VE 
NAKLİYAT SİSTEMİ. 

Harb, ihtilal, enflasyon, buhran, ta
mirat, bütün bunlar Almanyada Ray • 
hm altın mevcudundan bir kısmını ya
layıp yutmuştur. Bu suretle Almanya, 
kredi veren bir millet karakterini kcty
betmiştir. Alman :.htiyat kambiyo akçe

si de ihmal edilir. 
Nasyonal sosyalistler iktıdar mevki

ine geldikleri zaman meşhur alman ma
liyecisi Dr. Şaht, yabancılara olan borç
ları tanımamak ve ithalatı da takyid et
mek suretiyle alman altınlarının mtm· 
leket dışına akıp gitmesinin önüne geç
ti. Bunun üzerine yeni bir ticaret usu
lü konulmuştu: Almanya, borçlarını 

kendi mahsulleri, ve endüstri mamulle
riyle ödeyecekti. Ortaya konulan lraide 'u idi: "Siz bizden mal alınız, biz de siz. 
den alalım; o kadar.'' 

Fakat buna karşı da Almanyanın ra
kibleri, paralarını kıymetten düşürmek 
tedbirini almak suretiyle mukabele et -
tiler. Almanya, kendi parasını düşürüp 
karşrsmdakilerin safına geçmekten 
uzak durduğu için alman dış ticaretin • 
de yeniden bir inkıta tehlikesi baş gös
termiştir. Fakat ne olursa olsun, Al _ 
manyanrn içinde bulunduğu bugünkü 
muammalı vaziyetten aldığı tecrübeden 

ç•kardığı netice şu olacaktr: önümüz -
deki herhangi bir harbta alman limanla
rının kapatılmasını değersizleştirmek. 

Almanlar, bu noktayı takdir etmek • 
tedirler. Hitler rejimi bu işi başarmak 
yolunda dört yıllık planı gerçekleştir
mek için çalışırken propaga:ıda maki -
nesi de halkı yatı§tırmak ve bu sıkı me
saiye katlandırmak için var kuvvetiyle 
uğra§maktadrr. 

Deutche Zukunft gazetesinde bir 
makale yazan Dr. Valter Karol bugün
kü Almanyanın kauçuk, dokuma, pet -
rol, motör yağlan ile ince madenlerde 
bir çok eksiği olduğunu anlatmakta ve 
hammadde meselesinin hallinden evvel, 
bunların hallini zaruri görmektedir. Ya
ptlan bir davete karşı alman fen adam-

ları, hammaddelerin yerini tutacak suni 
maddeler yapmağa girişmişlerdir. 

TERK.iB1 KAUÇUK 

Terkib'i bir kauçuk yapılmasına im
kan bulunduğu haber verilmektedir. 
Buna ismi verilen bu suni kauçuk, ta -
bii kauçuğun yüzde on mukavemetine 
nisbetlc yüzde otuz mukavemetlidir. 
Bu madde ordu tarafından tecrübe edil
miştir; şimdi tabii kauçuktan pek <ıZJ 
pahalı bir fiatla piyasaya d<t çıkarıl • 
maktadır. 

At:AÇTAN ELBiSE: 

Alman ormanları elbise yapılmak 

için kesiliyor. Münihteki alman müze -
si fenni direktörü Dr. Hans Sachtleben, 
ağacın kuvvetli asid hidroklorik ile 
muamele edildikten sonra taktir edil -
diğini söylüyor. Böylece ağaçtaki sel
lüloz çıkarı1maktadrr. Daha sonra bu 
sellüloz kıl inceliğinde lifler haline 
getirilmektedir. Bu lifler daaa sonra 
kesilmekte yıkanmakta ve saf yün ile 
karıştırılmaktadır. Nihayet bu halita 
iplik halinde bükülüyor. ~förnberg kon
gresinde söz alan parti teknik büros,u 
şefi müfettiş Todt, bu maddenin bugün 
Almanyada yün ihtiyacının yüzde otu • 
zun•ı tatmin ettiğini söylemiştir. 

YEN/ MOTÖR YAÖLARI-

Bu plan eylfil ayında ilan edildik -
ten sonra Hitler, nazilerin yapmakta ol
dukları yeni bir yol sisteminin bininci 
kilometresini açarken gayet dikkate de
ğer sözler söylemiştir. 

Hitler, on sekiz ay içinde Almanya
nın artık dış_.ardan motör yağları getir· 
mek ihtiyacından kurtulacağını haber 
vermiştir. Her ne kadar Almanya, mo -
tör yağı ihtiyaçlarının yüzde krrkmr 
dahilde bulunan kaynaklarından temin 
etmekte ise de iç bakanlığmın neşretti
ği son bir istatistiğe nazaran gene Al -
manya senede 1,000,000 ton motör yağı 
ithal etmektedir. 

Almunyada bir nebattan gazolin ya
ğı yapmak tasavvuru büyük harbta Al· 
manyada bir kimya laboratuvarı şefi 
olan Friedrich Bergiuı; tarafından or • 
taya atılmıştı. O zaman bundan müsbet 
bir netice çıkmamış, fakat 1928 senesin
de Laypzigde yapılan tecrübeler mu • 
vaffakiyetli olmuş, yakında Rayh'in ga
zolin ihtiyaçlarını bu suretle temin et· 
mek ümidi kuvvetlenmiştir. 

Bu gazolin Leuma gnolinidir. Bun
dan başka bir de kömür üzerine buhar 
tazyiki suretiyle Propane isminde yeni 
bir gaz da yapılmaktadır. Bu gaz bü -
yük ve kapalı borular içine konulmakta 
ve arabaların arkasına takılmaktadır. 

Bu gaz, tazyik ile makineye sevkedilin
ce mayi halinde bulunan alelade gazo • 
lin kadar seri ihtirak yapmaktadır. 

ŞEREF EKMEK MESELESi. 

Bugün alman fencileri çinko, tene
ke, kurşun, nikel gibi ince madenlerin 
eksikliği ile beraber yiyecek maddele -
rinin noksanlığı ile de karşı karşıya bu
lunuyorlar. Doktor Göbels'in dediği gi
bi evvela endüstri için Iazım olan ham
maddeler memlekete ithal edilecektir. 
ondan sonra dışarıya gönderilecek mik
darda altın para kalrrsa bununla yiye • 
cek maddeleri alınır. 

Propaganda nazırı diyor ki: "Şeref 
ve hürriyet, ekmek ve tereyağından ön
ce gelir.'' Bu sözler, Almanyanın her 
şeyden evvel alman ordusunu ve alman 
hakim~etini tesis etmek endiŞ:Csinde 

olduğunu gösterir. 

Berlinde çıkan Boersen Zeitung ga
zetesi diyor ki: 

"Milli ekonomi, sulh ekonomisi de· 
ğil harba hazırlanma ekonomisidir. Bü
yük harbta böyle bir ekonominin ku • 
rulrnası, bütün milletin bu uğurda mad
di ve manevi elbirliği etmesi lüzumu 
göze çarpmıştı. Bugün bu ihtiyaç na.zi 

Almanya için bir hayat • memat mese • 
lesi haline gelmiştir." 

Şimdi ziraat işlerine gelelim: milli 
ekonomi, burada büsbütün kendini gös
termektedir. 66.000.000 kişiyi yalnız al· 
man topraklarının yetiştirdiği yiyecek 
mc:.ddeleriyle doyurmak meselesi öyle 
çetin bir fındıktır ki henüz nazi Al -
manyanın dişi bunu kıramamıştır. Her 
45 hektar araziden yemek yiyece\t 100 
kişi vardır. Fakat fazla rütubetli ve faz
la sürülmüş topraklar, çiftçinin bu ih -
tiyacına cevab vermekten uzak bulun
maktadır. Bu itibar ile vaziyet tehdid e· 
dicidir. Almanya, yiyecek maddelerin
den yüzde 15 ve yüzde 20 kadarını dı -
şardan ithal etmelf mecburiyetindedir. 

Bilhassa bu noksan iç yaglarında 

l 
görülüyor. Almanya, ihtiyacı olan iç 
yağının yüzde ellisini dışardan getiri • 
yor. 

Alman gazeteleri, elde endüstriye 
lazım olmıyan fazla kambiyo bulundu -
ğunu ve bununla bu kış mevsiminde 
lazım gelecek kadar yumurtanın İskan
dinavyadan alınabileceğini iddia etmek
tedirler. Bu iddialar, alınan halkını ya
tıştırabiJirdı, eğer geçen sene de aynı 

iddiaları ileri süriildüğü halde sonra -
dan yiyeceğin abloka zamanından beri 
görülmemiş derecede noksan olduğu 

görülmemiş olsaydı. 

Noel zamanında alman ev kadınları 
her halde bir tek yumurta ile bir kilo
nun sekizde birinden fazla yiyecek al -
mak zorunda kalacaklardır. Frankfurter 
Zeitung, bir takım kahve ve lokantalar
da kaymak ve ona benzer yiyecPklerin 
yasak edildiğini yazmaktadır. Esasen 
mutad kaymak istihsali yüzde 75 azal • 
trlmrştır. Çok nefis peynirler müstesna 
olmak üzere, peynir istihsalatı yüzde 20 
derecesinde indirilmiştir. 

ET NOKSANI: 

Alman yiyecek maddeleri kontrol he
yeti kabul etmektedir ki bugünkü vazi
yette alman müşterilerinin et ihtiyacı, 
bilhassa domuz ve sığır eti ihtiyacı tat
min edilmekten uzak bulunmaktadır. 
Fakat aynı heyet, önümüzdeki k~ş mev
siminde daha az et yer ve halık eti ile 
günlerini gün ederlerse alınanların et 
meseelsi daha iyileşeceği kanaatinde -

dir. 

.... Bir memleketin yiyecek ihtiyac -
larr meselesi, teker teker halkın 'u veya 
bu maddeye karşı gösterdiği ihtiyaçla 
değ11, umumun bütün yiyeceklere karşı 
gösterdikleri taleble ölçülür. Onun için 
bir maddeye karşı vaki olan taleb ve 

ihtiyaç azalacak olursa buna mukabil, 
başka maddelere karşı olan talebin ço
ğaldığı görülür. Bu ekonomik esaslı bir 

meseledir ki henüz alınanların bunu 
fark etmedikleri, fakat eninde sonunda 
fark edeceği anlaşılmaktadır. İç yağla· 
n son zamanlarda piyasada azalınca 

iaşe makamlar r, bu maddenin ekmekten, 
şekerden ve sebzelerden bilvasıta alma· 
bileceğini halka bildirmişlerdir. 

HUBUBAT NOKSANI : 

Son alman hasadı hiç de memnuni • 
yeti mucib olmamıştır. Hasad mevsi -
minde havaların fena gitmesi yüzün -
den son alınan hububat mikdarı 

12.400.000 tona baliğ olmuştur ki bu, 
bundan önceki yıllara nisbetle yüzlerce 
ton noksandır. 

Frankfurter Zeitung gazetesi bu 
noksanı karşılayabilmek için halkın pa
tates ve çavdar ekmeği yemelerini tav -
siye etmiştir. 

İlk teşrinin ba~larmda alman değir
menleri, piyasanın mutad ihtiyacına 

yetişecek kadar bile hububat alamıyor· 
lardr. 

Almanyada mahsul iyi olduğu ve 
komşulariyle bu hususta müsaid kont
ratlar yaptığı için önümüzdeki yılın 

sebze ihtiyacı karşılanacağı umuluyor. 
Şeker meselesini alman fencileri, top· 

Almanyanm sömürge davası 
Berlin, 22 ( A.A.) - Rayişbank memurlarrna hitaben bir 11ırtuk söyle. 

miş olan M. Schaht, "dünya, Almanyanın da müstemlekelere sahib olmasr
na kafi gelecek derecede büyüktür. 

Her hangi bir millete aid araziye fazla yaklaşacak surette ilerlemeğe 

hacet kalmaksızın bir denizaşırı almanya!:.'I vücude getirmek mümkündür., 
Alman milleti istikbalinden vazgeçmek istememektedir. Almanya, müs
temlekeler elde etmelr arzusunda bulunduğunu yorulmak.srzın tekrar et .. 
11Telidir. Çünkü alman toprağında alman milletini beslemek için başka çare 

yoktur.,. 

Doktor Şaht'm İngiliz "Foreign 
Affairs" gazetesinde ne~rettiği bir 
makale dolayısiyle Frankfurter 
Zeitung'un yazdığı bir yazıyı ter
cüme ediyoruz: 

Rayişbank Direktörü Doktor Şaht 
.. Foreign Affaira,, mecmuasına "Al
many'nm sömürge davası,, başlığı al
tında bir nukale yazmıştır. Doktor Şaht 
bu makalesinde diyor ki: 

Enternasyonal ticaret münasebetle. 
rinin bozulmuş olması yüzünden, ehem
miyetli mt!mleketler kendi ekonomi sa· 
halarında azami derecede istifade yo. 
lunu tutmuşlardır. Hatta bugün bu ba
kınıdan, Almanya'nın otarşiye doğru 

gittiği bile söyleniyor; fakat, bu otar
şinin ilk önce Fransa ve Büyük BrL 
tanya gibi memleketl.er tarafından ger
çekleştirildiği unutuluyor; kaldı ki 
Rusya ve Birleşik Amerika hükfunet.. 
lerinde bu otarşi zaten mevcuttur. Böy
le bir otarşi kolayca gerçekleşebilir; 

hatt~, hemen hemen bütün ham madde
lere sahib olan ekonomi sahalarında 

muayyen nisbette tabiatiyle mevcut.. 
tur; ancak bunun için de, bu sahala· 
rın ayni kambıyo sirgüHisyonu altında 
yaşamaları §arttır. 

Britanya dominyon kambiyolarr
nın, İngiltere ile ayni esas üzerinde bir
leştirilmesine muvaffak olunmamış ol
sa idi, İngiliz lirasının kıymetten dü.. 
şürülmesi, lngiJtere'ye, kazandığı mu -
vaffakiyeti teomin edemezdi; Eğer Fran. 
sız sömürgelerinin kambiyolan anava
tan kambiyosuna istinat ettirilmemiş 

olsa idi, Fransa, hiç bir zaman sömür· 
gelerinden bu kadar istifade ede
mezdi. 

Otarşinin Britanya ve fransız dün
ya imperato ı·luklarxnda ne derece te. 

rakki ettiğini aşağıdaki rakkaınlar da 
göstermekt~dir: 

Dominyonların, sömürge ve himaye 
altın.da bulunan memleketlerin, son on 
iki yıl zarfında Büyük Britanya'nın 

tan halletmişlerdir. Ağ:ıç, ağaç kabuğu 
tala~ destere tozu ve saire bir araya gc 
tirilip karışık bir muamele ile bu işi 

görmektedir. 
Bir sual kalıyor ki henüz cevabı \le· 

rilmemiştir. Bi.itün bu hareketler alır.an 
milleti üzemidc ne gibi tesirler yapı

yor? Bu kendi drvarları iç.ine çekilip 
"muhteşem bir infirad" halinde yaşa • 
manm sosyal neticeleri ne olacaktır? 

Bu suale bugün için verilecek cevıo 

fUdur: Orta sınıfa mensup almanlar, 
harikulade iştihalarından vazgeçip daha 
az yemek yiyerek günlerini gün edecek
lerdir; kemerlerini sıkıp ellerine ge
çene şükredeceklerdir. 

Kadınların israftan kaçınmalarr ve 
evdeki yiyp içme işlerini tanzim etme· 
1eri hususunda büyük propagandalar 
yapılmaktadır. 

Şurasını da söylemek lazım gelir ki 
yiyecek maddelerinin bu kadar eksil -
mesine rağmen aldığı sıkı tedbirler sa
yesinde fiatlar fahiş bir şekilde fırla -
mamıştrr. Bazr yerlerde hapis ve ceza 
tehdidleri ile fiatlann düşkünlüğü mu
hafaza edilmiştir. 

Propaganda, alınanlara Hitlerin Ver
say muahedesini yırtmak gibi kazan • 
dığı bir takım zaferleri tamamlıyal.>tl· 
mesi iiçn halkın fedakarhğa devamı za
ruri bulunduğunu söylemektedir. 

Hitler, onlara 4 ilk te§rindeki hasad 
bayramında şu sözleri söyledi: "plan 
tamamlanınca bütün dünyada ne olu • 
yorsa bizde de o olacaktır. O zaman on
lar, bir gün paralarını düşürecekler, bir 
gün fiatları yükseltecekler; fakat biz 
kendi sınırlarımız içinde emin bir hal
de bulunacağız .. " 

- Current History ilkkanun 1936 -

ithalatındaki hisseleri yüzde 31 den 
42 ye, ihracatındaki hisseleri de yüzd'! 
41 d en 49 zç_ yükselmiştir. Son on 
yıl içinde Fransa'nın kendi sömürgele
rinden yaptığı ith,aHit yüzde 10 dan 
yüzde 26 ya, sömürgelerine yapt .ğr ih· 
racat ise, yüzde 14 den yüzde 32 ye 
çıkmıştır. Birleşik Amerika hükil'llet. 
lerinin vüs'ati, o kadar zengin bir eko
nomi sahası halindedir ki, bu hükümet. 
ler, diğer devletlere göre, memleket dı
şiyle eşya r.ıübadelesine pek az bağh 
bu1unuyorla:-. Netekim 125 milyon nü
fusu olan Birleşik Amerika hükumet. 

Almanyanın ekonomik vaziyetine çare 
arıyan Bay Şaht 

!erinin dünya ticaretinde yüzde 10, 
bum mukabil 45 milyon nüfusu olan 
Buyuk Britanyanm ise yüzde 14 hissesi 
olmasının s~beplerinin, Birleşik Ame. 
rika hükCmıetleriniI? tabii zenginliğin· 
de aramak .iazımdır. Şüphesiz ki, daha 
az iaki.şaf .!tmiş, fakat hemen hemen 
tek.mil i.rur. maddelere malik olan Rus· 
ya için va1iyc:t daha elverişlidir. 

Bu büyük milli ekonomi sahalarının 
karşısında, Eah,aları mahdut fakat nü.. 
fusu büyük olan ve dolayısiyle de en.. 

tcrnasyonal eşya mübadelesine daha 
kuvvetli bir surette bağlı bulunan mem
leketler bulunuyor. Son zamanlarda., 
muhtelif mc!mleket1eri "Haves,, vıe '"Ha .. 
venots,, olarak iki ınnıfa ayırdılar. Ja.. 
ponya ile İtalya, .. Havernots,, lann, 
yani tamin edilmemiş olan mil1etlerin 
safından ayrılarak "Haves,, lerin tara
fına geçtiler. Tatmin edilmemiş büyük 
devlet olarak yalnız Almanya kaldı. 

Bu itibarla, sömürgelerden getirilen 
ham madde meselesi düzeltilerek hal
ledilmediği müddetce, sömürge dava· 
sının muslihane yollarla kendisinin 
"Haves,, ler sırasına gireceğinden ümi
dini kestirmeyen sulh aşkına rağmen, 

Almanya bir sükfrnsuzluk kaynağı ola

rak kalacaktır. 
Almany' .ırn mal ve eşya sürümünü 

büyütmek ve dolayısiyle ham madde 
satın almasıru:: imkan vermek için, sa
dece entern.ısyonal eşya mübadelesinin 
yeniden tesis edilmesinin kafi glece• 
ğini düşünen bir çok kimseler vardır. 
Bu gibiler, daima gümrük resimlerinin 
indirilmesinden ve ticaretin serbestleş.
tirilmesinden bahseden kimselerdir. 

Hiç kimse bunlara itiraz etmiyor ; 
fakat bu insanların ideallerini realiteye 
çevirmek hususunda henüz muvaffaki· 
yet hasıl olmamıştır. Bunun sebebi ga. 
yet basittir. Bu sebeb, bir milletin e
konomik kuvvetlerinin, o milletin ~ 
letik mevkii için de fevkalade bir ehem. 
miyeti ha.iz olmasının keşfedilmiş bu· 
lunmasındadır. Kambiyo esaslarının 

keyfi bir surette değiştirilmesi nasıl ki 
poletik bir alet halini almış bulunuyor. 

- Sayfayı çevirimz -
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aa. bugun ham maddelere sahib olmak 
da poletik bir unsur halini almış bulu· 
nuyor. Ham maddeleri alıkoymak yahud 
vermek şıkloriyle siyasi bir hasım ve. 
ya dostun poletik vaziyeti üzerinde 
ona göre nüfm icra edilebileceği sanı
lıyor. Böyle l; : tehlike kartısında ol. 
duğunu gören büyük bir millet, bu 
tehlikeden kurtulmak için bütün kuv
vetlerini derleyip toplıyacaktır. Sulhu 
iıteyen bir kiı&SC, dünyanın tabii ha· 
zinelerinden büyük milletlerin tecri
dini ifade eden böyle bir vasıtayı asla 
tuvib edem:z. 

Almany• sömürge taleblerinde bu
lundukça, ıık şık ifittiği, ıömürgelc. 

rin ve huıuııyle kendi eski ıömürge

lerinin hiç bir değed olmadıiı, bu iti· 
hacla, sömürgeleri geri verilecek oluna 
bunun bir fayda temin et:oiyeceği id. 
diaaı, bilhassa gülünç olan bir iddia· 
dır. Bu iddianıu karşısına dikilecek 
ıual fUdur: 

Mademki ı.ömürgeler bu kadar fena 
'eylerdir; neden onlara bu kadar sıkı 
aarılıyorsu.ıuz? 

SömıJ gclerin, Almanya'nın cihan 
harbinden önceki dış ticaretinde oyna. 
dığı rolün, Kü;ük olduğu iddiası da 
yanlış ui,· ıddiad:r. Cihan harbinden 
evvel, dünyada, gayet genif bir ölçiıde 
serbest ticaretirı hüküm sürdüğünü, Al
manya'nın yabancı memleketlerde ya. 
tırılmıf büyüt: tesis sermayeleri oldu. 
ğunu bir münasebetle söylemi~tim. 

Bundan do: ,;ı, Almanya'nın harb. 
ten evvel sömürgelerini işletmek husu
ıunda o kadaı acelesi yoktu. Fakat 
buna rağmen, büyük bir gayret sarfet· 
meden, Almanya'nın, kendi sömürge
lerinde !l .armıf olduğu işler f<aşrlacak 
bir mertebededir. Unutulmamalıdır ki, 
Alman sömürgeleri, vasati olarak 25 
yrldanberi, yani 1880 in sonlarından ve 
1890 baflanğrçlarından itibaren Alman
ya'nın elinde bulunmuflardrr. Artık ci
hanın serbest ticaret yapmadığı, Al. 
manya, yabancı memlekelere olan borç-• 
lar altında ezi !diği, bam madde ve dÖ
viz ihtiyaçlariyle tazyik altında bulun
duğu bir zamanda, sömürgelerinin in. 
kipfrna bambaşka bir kudretle giri!JC· 
cek ve bugün eksikliğini çektiği iaşe 

ve ham maddelerini sömürgelerinden 
tedarik ve tc!min etmiş olacaktır. 

A" nanya"nın s:im"rge ihtiyacı, •im
di bir parça daha iyi anlaşrlmaia baŞ
lamıştrr. 1929 ... c. Pariste toplanmış o
lan müteh ssıslar konferansında (Yung 
konferansı); Almanyanın sömürge ta. 
leblerini, e l· nomik varlığı için feda
edilmez mahiyeti haiz bir unsur ola
rak ileri üröüğüm zaman, bana gül
milşlerdi. Fakat şimdi, geçen yılın ey
lUJde Milletler Cemiyetinde söyle
diği bir nutukta bir İngiliz Bakaıır o
lan Sir Samuel Hor, dünyadaki ham 
madde kaynaklarının tevziini ileri sür· 
müştür. 

Bu fonnü!Un arkasında daha ne gıbi 
teklif ve düşüı: celerin saklı olduğu bu 
güne kadar henüz anll"şrlamadı. Bunun 
için, Alman ham madde meselesinin 
hal suretine behemehal lazım olan iki 
prtı kaydetmek isterim. 

Birincisi, Almanya, ham madelerinl, 
kendi idaresi altınd a bulunan bir saha· 
dan istihsal etmeli; ikincisi de, bu sö
mürge sahasında Alman parası tedavül 
etmelidir, 

Sömürge ham maddelerini inkişaf 
ettirmek isteyen bir kimse, muazzam 
tesis sermayeleri yatırmak mecburiye. 
tindedir. Sömürge pazarları, yerlilerin 
phsi ihtiyaçlarına dayanan pazarlar 
değildirler. Zenci erkeklere mahsus şap
ka ve gömlekler, kadınlara da süs eşya
sı temin eden pazarlar kifayet etmez. 
Sömürgeler, demiryolları, şoseler, oto. 
mobil seyniseferleri, radyo, elektrik 
kudreti, v. :ı. ile inkişaf ettirilmekte
dir. Alman •ömürgeleri mandater dev. 
Jetlerin ida ·clerine geçtikleri andan i
tibaren, Almatıya, bütün bu tesisatın 
malzemesini veremez olmuştur. 

Mesela Almanya'nın Tanganyika'ya 
1913 de yaptığı ihracat, Tanganyika 
ithalatmın yil2'de 52,6 sını, 1935 de ise 
yalnız yüzde 10,7 sini, teşkil ediyordu. 
Ancak sömlirgelerin inkişafı, uzun va
delerle yatırılmr§ tesis sennarelerine 
bağlı bulunduğundan ve bu yatırılan 
paralar, yerli zenciler tarafından öde. 
nemiyeceğinden, işlerin Alman kredi
siyle yapılabilmesi için, sömürgelerde 
Alman kambiyosunun tedavülde olması 
Ibımdrr. Bundan dolayı da, sömürge. 
!erde alman idare ve kambiyosunun bu
lunması gibi Almanya'nın taleb ettiği 
iki prtın gerçekleşmesi zaruridir. 

ULUS 

AVRUPADA EHEMtYETLt BtR HADiSE 

Harbten sonra ilk defa olarak İngiltere, 
saldırganlığa karşı garanti ediliyor. 

Lokarno pakh, Avrupa'nın garb tarallarınıla bir emniyet •Ü 
lemi kurmak malı.aliyle lngiltere, Franso, Almanya, ltalya ve 
Belçika laralınclan imzalantmf bir paktı. 

G~en mart ayında Almanya, keneli bGfına hareket ederek 
Ren bölgeaini qgal alhna alınca, vaktiyle imzaladığı bir paktı 
çiğnemİf olclu. Bu hadue üzerine yeni bir va.ziyeı ortaya cıkmıf 
bulunuyordu. 

Onun üzerine lngiltere ile ita/ya, Fran•a ve Belçika'ya 
birer mektup göndererek Lokarno mükellefiyetlerine, ne 

suretle ve hangi fartlaT altında riayet edeceklerini bilclircliler ve 
bir taraftan ela Almanya ile yeni bir emniyet paktına girme•İ 

için miizakere yolu açmaia tqebbü• eltiler. 
Son haftaların en mühim politika hacli•e•İ, Fran~ clıf bakanı 

B. Delboa'un parlamentoda Fran•a'nın herhanı;ri bir saldırganlığa 
kar~, lngiltereyİ bütün kuvvetleriyle ve derhal müdafaaya girişe
ceği hum.unda gayet .arih beyanatta bulunmuştur. 

Bu lıacli•e hakkında iki İngiliz gazetesinin miitolealannı bildi
ren makalelerini dilimize çeviriyoruz : 

Mornıng Post gazetesinden : 
Son bir hafta içinde İngiliz kamoyu 

iç buhranları ve imparatorluk kaygıla
rile fazlaca meşgul olduğu için dış ha
diselerine fazla ehemmiyet veremedi. 
Halbuki bu sırada öyle mühim bir dış 
hadisesi oldu ki eğer başka bir zaman
da vukua gelseydi, ınuhakkak surette, 
bu, en yüksek dikkatlerimizi çekerdi. Bu 
hadise, fransrı dış bakanı B. Delbos'un 
Fransa parlamentosunda söylemiş ol -
duğu şu sözlerdir : 

c İngiltere bir saldırganlığa uğradığı 
takdirde Fransa'nın bütün deniz, kara 
ve hava kuvvetleri derhal ve hemen ha
rekete g~erek İngiltere'nin müdafaa -
aına giriıecektir. > 

Bu teminat bilhassa iyi karşılanmıt 
ve memnuniyet uyandırmııtrr: çünkü 
buna şu sıralarda pek te intizar edilme· 
mekte idi. 

Bu hadisenin son diplomatik tarihi 
ile yakından alakalı olduğunu kabul et
mek lizrmgeJir. 

Mart ayında almanlar, Lokarno'yu 
çiğnedikten sonra bu pakıtta imzası bu
kınan diğer devletler, bir memorandum 
vererek yeni bir pakt imzalanıncaya 

kadar ne tarzda hareket edeceklerini 
tesbit etmek istemişlerdi. 

Bunda alınanların bu paktı ihlal et· 
meJe hakları olmadığı, onun için bu 
paktın yüklediği mükellefiyetıerin or -
tada kalmıyacağr bildiriliyordu. Bu 
şu demekti : İngiltere ile İtalya. artık 
Almanya'yı müdafaa için bir mecburi
yet altında bulunmamakla beraber, Fran. 
sa ve Belçikayı herhang i bir saldırgan· 
lığa karşı, eskıden olduğu gibi, müda -
faa ile mükellef bulunuyorlardı. 

Aynı zamanda İngiltere ile İtalya. 

Almanya ile yeni bir pakt müzakeresi 
yapılacak olursa Lokarnoya göre ne tür· 
1ü hareket edeceklerini birer mektupla 

Fransa ve Belçika'ya bildirdiler. Bu 
mektubun en ehemmiyetli olan fikraar, 
eğer mukahil taraftan aynı şekilde te -
minat verilecek olursa İngiltere hükiı· 
metinin mukabil taraf topraklarının em
niyeti için her türlü yardımlarda bulu
nacağını bildiren satırlardı. İtalya ta • 
rafından da aynı şekilde yapılan bu 
teklifin tesiri şu idi: Almanya ile yapı
lacak müzakerelerden hiçbir netice de 
çıkmasa Lokarno paktının, mütekabil 
teminat şartiyle, devam edeceği idi. 

Hiçbir parti farkı gözetmeksizin bü
tün J.'ransa adına konuştuğuna emin ol
duğumuz B. Delbos, Fransa ile 1ngıl -
tere münasebetlerini gayet sarih bir su
rette tarif etmiş ve harpten sonra ilk 
defa olarak Büyük Britanya nın herhan· 
gi bir devletin saldırganlığına uğrama
sı takdirinde .Fransa nın onu müdafaa
ya koşacağını garanti altına almıştır. 

İngiltere, Fransa, Belçika 
kiaJJçester Gardiyen gazelesınden : 
Fransa dış bakanı B. Delbos, daha 

önce diplomatik kanallar vasrtasiyle 
bildirmiş olduğu veçhile, Fransa'nın 

lngiltereye vaki olacak herhangi bir 
hücuma karşı bütün kuvvetleriyle yar
dıma koşacağmı söyledi. Bu sözlerde 
İngiliz imparatorluğunun herhangi bir 
kısmına vaki olacak bir hücumun da 
kast edilip edilmediği vazih değil ise de 
bu sözler yine ehemmiyetlidir. 

Büyük harptenberi Büyük Britanya, 

ilk defa olarak garanti eden ve garanti 

edilen bir devlet haline geliyor. Lo -

karno paktı mucibince İngiltere, eğer 

Almanya Fransa ile Belçika tarafından 

taarruza uğ rarsa Almanya'ya ; e~er Fran· 

sa ile Belçika, Almanya tarafından ta -
arruza u(:rarsa Fransa Beli ika'ya yar -

dım etmek mecburiyetinde bulunuyordu. 
Fakat bu paktta lngiltere'nin korun
ması için hiçbir garanti l>ulunmıyordu. 

Bu senenin mattında alman askerleri 

Ren'e girdikleri zaman Almanya Lo · 

karno paktını çiğnemiş : fakat lngıltere 

yine Fransa ile Belçika'ya, eğer Alman· 

ya tarafından bir hücuma uğrayacak 

olurlarsa yardıma koşacağ nı vadet -

mişti. Almanların bu hareketi ile artık 

Almanya'nın müdafaası mecburiyeti or

tadan kalkmı§ bulunuyordu. Sonra dört 
Lokarno devletinin yeni bir anlaşma 
yapmaları bahse mevzu oiunca bu vaid 
tekrarlanmış, fakat bunun, yeni bir an
laşma yapılıncaya kadar mer'i kalacak 
bir interein pakt halinde muhafaza edi
leceği tasrih olunmuştu. Fakat ingiliz 
hükumeti, Belçika ile Fransa'ya, o za
man, şayet bu husustaki müzakereler 
akim da kalsa, İngiltere'nin mütekabil 
olmak şartiyle Fransa ve Belçika'yı sc-

bebsiz bir saldırganlığa kartı müdafaa 
edeceğini bildirmi,ti. 

Bu yaz mevsiminde Almanya'yı her
hangi bir anlaşmaya getirebilmek için 
tekrar tekrar teşebbüaler yapılmıttır. 

Bugün İngiltere hükumeti, henüz bu 
teşebbüslerin tamamiyle akim kalmıı 
olduğunu kabul etmemekle berabcı, 

Fransa artık Lokamo'nun filen ortadan 
katkmı, olduğuna kanaat beslediği ci - . 
betle, şimdi Fransa, Belçika ve lngil -
tere arasında tedafüi bir ittifaka doğru 
gitmektedir. 

İlkteşrin ayında kral Leopold'un be· 
yanatından sonra Belçika siyaseti ka -
ranlık bir hal almış idisc de geçen haf
ta Belçika dış bakanı B. Spaak bu dış 
siyaseti etraflı bir surette tarif etmiş • 
tir. Bu tarife göre Belçika, Lokarno 
paktının yerine geçecek bir başka pakta 
girmeğe hazır ve hatta bu maksatla ya
pılmakta olan müzakerelere girmiş bu
lunmaktadır. Fakat bu memleket, hiç
bir memleketin menfaatini müdafaa mü
kellefiyeti altına girmek istemediği gi· 
bi topraklarının herhangi bir devlete 
saldırmak için bir karargah haline ge • 
tirilmesini de arzu etmemektedir. 

Şu halde Belçika'nın harpten evvel 

Londra muahedenamesi mucibince ta -

kındığı vaziyeti, yani kendisi, hiçbir 

garanti .ermeden, hududlarının garanti 

altına ahrunasrnı istediği anlaıılmakta

drr. Fakat onun doğrudan doğruya ken
disine tevcih edilmemi' bir hücumda 

barba girişmemek ve topraklarında as

keri hareketlere müsaade vermemek ar· 

zusunda bulunması, Fransa ile lngil • 

tere için Belçika ile bir plan içinde as

keri hareketlere girişmek imkanını or
tadan kaldırır. 

Buna rağmen Fransa ile İngiltere bir 

takım stratejik mecburiyetler dolayı -

siyle yine Belçika topraklarını garanti 

altına almr.ğa med>ur kalmaktadırlar. 

B. Delbos, fransız parlamentosunda 

bu no~tayı tasrih ettiği gibi B. Eden' 

de bu hususta şunları söylemişti : 

c: Belçika'nın toprak bütünlüğü ve 
istikla li bizim için hayati bir ehemmi
yeti haizdir; onun için Belçika herhan· 
gi bir s.:ıluırganlr ğa uğradığı zaman bi
zim ken<li yardımına koşacağımıza gü

venebilir. > 

Bu böyle olduktan sonra peni yapıla
cak müzakerelerde Almanya'nrn yeni 
bir anlaşmaya dalıil olması meselesin
den başka yapılacak pek az iş kalmış 

olur. 

.Muvaffakiyet ümidi pek az olmakla 

beraber, biz bu hususta bütün bütün 
akamete uğradığımızı itiraf etmeden 
yeni bir teşebbüste bulunmalıyız. 

Almanya, İngiltere'nin de garantisini 
kazanmak üzere bir garb paktına gire
bilir ve bunu imzalayabilir. 

:Fakat o, İngiltere ile Fransa ve Bel· 
çika arasında esasen bir tedafüi ittifak 
mevcud bulunduğunu bilmesine rağmen 
böyle bir pakta girmekten geri durma
sı da ihtimal dahilindedir. 

B. Delbos'un söylediği sözler, üç şey 
yapmıştır : 

~-------------------···------------------~ 
1- Almanlarla yapılacak müzakere -

lerin akim kalmasını beklemeden Fran
sa'nın İngiltere'ye karşı karşılıklı ga -
ranti göstermesi. 

2- Fransız dış bakanının bu mükel
lefiyet ve garantiyi ingiliz mektubun -
dan ve B. Eden' in bu hususda söylediğ i 

sözlerden daha cesur ve daha açık bir 
dille anlatmesr. 

3 - Bu mütekabil vaziyeti yalnız İn· 
giltere'ye karşı gösterip ltalya'yı bu 
araya katmaması. 

B. Delbos, Almanya'nın da karşılıklı 
bir emniyet sisteminde yer almasını ü
mid ettiğini söylediği halde, hayrete 
değer bir hadisedir ki, sözleri Alman
ya'da çok soğuk karşılanmıştır. 

Almanya Lokarno paktının bütün fay
dalarından faydalanmak ve onun mü • 
kellefiyetlerinden hiç birisini üzerine 
almamak istediği için e$lci Lokarno pak· 
tının artık suya düştüğüne hükmede -
biliriz. 

Arupadaki gerginlik ve Almanya 
Mançester Gardiyen gazetesinin Ber

lin muhabiri yazıyor: 

Almanyanın Japonya ile bir pakt im_ 

zalamasına karşı Fransız • İngiliz mü

nasebetlerinin daha dostane ve yakın 
bir şekil alması, Alman resmi kamo-

yunda bir hoşnutsuzluk husule getirmiş

tir. Bu ho~nutıuzluk lngiltereye karşı 

memnuniyetsizlik, Fransa'ya karşı tah.... 
rikler, Rusya'ya karşı ise öfke halinde 
izhar edilmektedir. 

Dış Bak.mlrğrnın neşrettiği bir bül

tende Blum kabinesinin komünistlerin 

tazyiki neticesinde İspanya'daki sivil 

harbde hükümetten yana bir tavur takın

dığı ihsas edilmektedir. Bu bülten, "teh

likeli alametler., başlığı altında şu söz
leri söylemektedir: 

"Şunu endite ile söylemek gerektir
ki İloanva'da filen taarruz halinde bu. 

lunan bolşeviklerle sulhun ve hürriye

tin öncüleri olarak görünen halk ceb. 

hesi karargahtan el ele harekete geç
mektedirler. 

"Karışmazırk., komitsinde Fransa· 

nın gösterdiği alakalı ısrara rağmen 

Fransız komünistleri hükumet üzerin

deki tazyiklerini her gün biraz daha 

arttırmakta ve açıktan açığa İspanyol 

bolşeviklerıne yardım edilmesini iste· 
mcktedirler 

Paristen gelen haberlere göre fran

arz parlimentosu Maliye encümeninde 

Milli müdafaa nazırı Bay Daladye'ye 

fransız ordusunun hücum ve taarruz 
kabiliyeti hakkında sualler sorulmuı· 

tur. 

Dış işleri encümeninde de ayni ma

kamlar bir prevantif harb hakkında ko
nufmuflardır. 

Almanya, bolşeviklerle halk cebhe

lerinin emel ve gayelerinde hayli za

mandenberi, bır vuzuh meydana gel

diği cihetle devletler arasındaki alaka 

ve münasebetleri dikkatle takib etmek 

mecburiyetindedir. 

Eğer bu mahfiller "demokrasi ve 

hürriyet namı altında hudutsuz bir ja

kobinizm yaparlar ve bafka milletleri 

tahrik ederek kılıç ve atefle halledile. 

cek bir çatışmaya yol açarlarsa Alman

yanın bütün müracatlarının ve korku. 

lamıın haklı olduğu meydana çıkım' 
olur 

Bu ~hdid edici ve ealdırganca ses. 
lerle temayüllerin ıulh iıteyen bir hü

kllmet tarafından dikkate alınmadığına 

ve f(>ylece geçiftirildiğine inanmak 
müşküldür 

Bay Eden'ip dl§ siyaseti hakkında· 

daki bütün sulhçu kuvvetleri sulhu 

korumak ve ona muarız olanların bil.. 

cumuna karşı koymak üzere bir araya 

toplamağa muvaffak olduğunu söyle

miftir. Burada tarif ve tasvir edilmif 

olan temayüller ka.-şısında Fra~ız Bat 

vekilinin bu sözleri söyleyebilmek için 

nereden cesaret aldığını keşfetmek im.. 
kansızdır. 

Bay Blum tarafından ıulhcu olmak 

üzere tasvir edilen bu kuvvetler, bila

kis bir geni~leme gayesi takib ve bu 

görüşe yanasmavanları tehdit etmekte. 
dirler., • 

INGILTERE VE ALMANYA. 

Bay Blum'ün dı§ siyaseti hakkında

ki beyanatı Berlin'de lngiltere'nin 

kendisini Fransa ile müttefik haline 

koyması şeklinde tefsir edilmektedir. 

Burada iddia edildiğine göre, bu suret. 

le bir garb paktı yapılması imkanaız

laşmıftır. İngiltere, Belçika'ya gelecek 

her hangi bir tehlikenin yalnız Alman. 

ya tarafından gelebileceiini söylediği 

için objektif olmamakla itham edilmek
tedir. 

Almanlar, Alman - Japon anlaf!Nl

sının İngiliz menfaatlerine karfı ol

mayıp yalnız komintern'e kar,ı akte• 
dildiğini söyliyorlar. 

Bu pakt dolayrsiyle Doyçe Algemag. 

ne Zaytung gazetesi İngiliz - Alman 

münasebetleri hakkında bir makale yaz• 

mış ve bunda İngiltere'nin haksızlığ ını 

tebarüz ettirmiştir. 

Bu mak.ılede söylenildiğine göre : 

İngiltere ile Almanya, umumi bir su_ 

rette, kendi aralarında bir harb olma

ması hususunda mutabık kalmışlardır. 

Bu, 1935 mayısındaki Alman siyaseti. 

nin esasıdır ki Alman _ İngiliz deniz 

anlaşmasına esas olmuştur. Bundan İn· 

giltere anlamış olmair idi ki Alman

yanın İngiliz hayati menfatlcrine karşı 
hiç bir tasmimi yoktur. 

Bu makaledeki İngiltere'nin bütün 

Avrupa d.?vletleri üzerinde bir ha. 

kim vaziyeti takınmak istediğinden şi· 

kayet edilmekte ve denilmektedir ki: 

' 'İngiliz dış bakanı kendisini Belçi· 

ka'nın hamisi olarak gösteriyor. Alman. 

ya ile Japonya'nın kominter'ne karşı 

yapmr' oldukları pakt ile Almanya'nrn 

kötü bir saldırganlığına karşı Belçika

nın İngiltere tarafından himayesi ara. 
sında ne münasebet ve ne gibi bir alaka 
vardır ? 

Almanya bolşevikliğe karşı du

ruyor. Bu vaziyet, Avrupayı iki 

zümreye ayırmaz. Fakat İngiltere, tek 

devlet siyaseti hususunda ayak direrse 

o zaman bu ayrılık vukua gelecektir.,. 

...._? swıo &ın se o o se o o a -.. 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 akşamına kadar 

eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara eczanesi 

3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk ve Sakarya 
eczaneleri 

5 - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi İstanbul ecunesl 
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Uzak Şark'ta günün adamı 

CAN - KAY - ŞEK ..... 

Noye Zürher Saytung'dan: 

"Hayatımın büyük bir kısmını inkı
lap işlerine tahsis ettiğim halde, vata 
nım için başarmak istediğim şeylerin 

Bugün birbi
rinin dü. manı O• 

lan iki Çin ma· 
reşalr, Çan-Su· 
Liang ile Çan
Kay-Şek bundan 
birkaç ay eve/, 
bir askeri ma
nevrada. boyle 
yanyana resim
lerini çıkart• 

mrşlardı. 

yüzde birini bite henüz gerçekleştirme
den elli ya§-ımı doldurdum.,, 

Çan • Kay • Şek 50 yaşını doldur
duğu 31 son teşrin de neşrettiği beyan
nameye, işte bu yukardaki sözlerle baş
hyor. Çan - Kay - Şek orta halli bir aL 
lenin çocuğudur. Dedeleri köylü idi; 
ufak tefek ticaret işlerine girişen bü
yük babası, bu aileyi az çok bir refaha 
kavuşturmuştu. Daha pek küçük yaşta 
iken babasını kaybeden Çan-Kay-Şek 
de askerliğe karşı büyük bir meyil var
dı. Bunun için de, doğduğu vilayetin 
askeri mektebine girmiş ve bir müddet 
osnra da Yuan Şia - Kai tarafından Pa
otingfu'da tesis edilmiş olan askeri aka
demiye geçmişti. 

Paotingfu'daki askeri akademiyi 17 
yaşında iken terkederek, Japonyaya ka
çan Çan • Kay • Şek, tahsiline devam 
ederken, orada Çinden kaçmış siyasi 
mültecilerle temasa girmiş ve dolayı

siyle de kendisini bugünkü devletin ba
şma geçiren ihtilal hareketine karış -
mıştır. 

400 milyon nüfusu olan bir devlette 
hiç bir nüfuzu olmıyan alelade bir su
bay mevkiinden baş kumandanlığa ve 
icra heyeti reisligine kadar giden yol, 
uzun bir yoldur. 

Çin ihtil:ilinin reisi olan Sun Yat. 
Sen bu gencin istidadlı bir subay oldu
ğunu görerek, kendisini, Sovyet askeri 
organizasyonunu etüd etmek üzere 1924 

de Moskovaya gönderdi. Bu vazifesini 
bitirip Çine döndükten sonra, rusların 
nüfuzu ve rus müşavirlerinin nezareti 
altında yeni kurulan Vampos'daki aske
ri akademinin direktörü oldu. 

Zaten kudret ve enerjisinin ilk teza· 

hürünil de, bu sıralarda Sun Yat Sen 

aleyhinde Kanton'da tertib edilmiş o -

olan komünist hareketini bastırmak su

retiyle gösteriyor. Fakat hayatının asıl 

yeni çrğırr, 1927 de Kanton'dan kalka. 
rak şimale yürüyen ihtilal ordusunun 
kumandasını üzerine almasiyle başla -
maktadır. 

Şimaldeki hareket muvaffakiyetlc 
baş:ırılınca, Çin parlementosu, hareke-

o 
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tin ilk gününü, mil11 bir bayram günU 
olarak kabul etti. Fakat, Çan-Kay.Şek, 
bu seferin betbahtça bir zaruretten 

ileri gelmiş bir hareket olması dolayı • 

siyle bayram diye telakki edi!ecek bir 
tarafı olmadığını ıle. i si.ueerk, karat«~ 

itiraz etti. 

Mareşal, realisttir, kendisi miııt za
rure~lerini icabı, memleket içindeki bü
tün müı:::adelelerin başmda bulunmak
tadır. Muhalefeti ezmek için girişilen 

bu mücadelelerde, o. büyük müşkiiller
le karşılaştı ve bu da 1927 den 1933 e 
kadar yani altı yıl sürdü. 

Japonlar, Asya kıtasmdaki hakimi • 
yet poletikalarını tatbika kalktıkları 

takdirde c.;.m . Kay - Şek'in kendileri 
için tehlikeli bir muarız olacağım bili
yorlar. Bunu bildikleri için de "bu adam 
bizim dü'lmanımızdır" diyorlar. Hatta 
tanınmış bir japon diplomatı ondan 
bahsederken, 

"Çan-Kay- Şek, bugüne kadar tek 
bir hata işlemedi." mütalaasında buhın
mustur. 

Çan - Kay - Şek, Çinde pek popü. 
ler bir adam değildi. O, vasıtalarınr kul 
lanmakta çok sert davranan biri idi. 
Kendisine asla demagog denemez; hat
ta doğru dürüst söz söyliyen bir hatib 
bile değildir. Sade bir konuşma tarzı 

vardır; söyledikle,.ini sık sık tekrarlar; 
kullandığı cümlelerin arasını çok açar. 
Fakat daima meselenin özünü ele ala -
rak kısa söyler. Buna rağmen teshir edi
ci bir şahsiyettir; Kendisiyle karşıla§ • 
mış olan her hangi bir kimse, bu tesir 
altrnda kalmıştır. 

Orta boyludur; kısa kesilmiş ve kır 
saçlrdrr; ince bıyıklan vardır. Krhk kı
yafeti sadedir; tavır ve hareketleri va
lcarlr, gözleri nüfuz edici bir kudrette
dir. 

Çan - I:ay • Şek her işe bizzat ala. 

ka gösterirdi. Olan biten işleri yerinde 

görmek, anlaşmazhklart düzeltmek, hat

ta sokak ve evlerin temizliğini gözden 

geçirmek için hususi tayyaresiyle mem

leketin köşe ve bucağını dolaşmakta idi. 
İyi bir tahsil ve terbııe g::irmi\ş olan ka
rısı kendisinin çok kıymetlı bir yar
dımcısı idi. Çan • Kay • Şek'in işi ko
lay bir iş değildi. O, bir yandan içmem
leketi kurarken, ciddi bir çatışma oldu· 

ULUS 

1 
ğu takdirde memleket dışından yapıla • 

cak saldırışa mulcavemet edebilmesi i

çin zaman kazanmak mecburiyetinde i

di. Ancak, bu politikaya bağlı bir tole-

ransla hareket eden bir kimse, mim dii

şünen ve hisli blı millet nezdinde popü

ler olamazdı. 

Dağa kaldrrdan 
başkumandan 

Çinin Sianfu şehri, bu hafta sonun· 

da bir melodrama sahne oldu ki bunun 

genişlemesi ve bundan tehlikeli netice

ler çıkmasr beklenebilir. Burada vukua 

gelen hareketin bir trajedi ve yahud 

kuru sıkı bir hareket olduğu kestirile

mez. Fakat muhakkak olan taraf, ilk 

atılan adımın cesurane ve entrika dolu 

bir tiyatro darbesi olduğu muhakkak
tır. 

Mançuri fernketinden sonra kendi • 

sine hoş nazarla bakılmıyan genç mare

şal Gang • H ueh - Liang, Çinin çok kud· 

retli bir adamı olan General Çan - Kay 

Şeki tevkif etmiştir. 

Genç Mareşal, Japonyaya karşı bir 

siyaset takibine başlanıp Çinden kopa

rılan toprakların elde edileceği anlaşı • 

lacağı güne kadar baş kumandam ha -

piste alıkoyacağını bildirmiş, fakat bu 

hareketinden dolayı kendisi hain ilan e
dilmiştir. 

Bu genç kumandana pek ehemiyet

li bir şahsiyet nazariyle bakılmamakta
dır. 

Tokyo bu harekette komünistlerin 

parmağı olmasından korkmaktadır ki 

bu dü~.ünüş pek de yabana atılamaz. 

Gerçekten uzun bir müddettenberi Çin

de komünist kuvvetleri J aponyaya kar -

şı birleşik bir cephe tutmak üzere eni • 

ne boyuna hazırlanmakta idiler. 

Bugün harekete geçen askerler, za

hirde kızıllara düşman görülüyorlarsa 

da hakikatte japonlara düşmandırlar. 

Bunların esası, karargahları Pekinde i

ken japonlarm şimal: Çin'i işgal ha • 

reketine karşı ayaklanmış idiler. 

Merkezi hükümet, vaziyeti realist 
bir görüşle görerek bunları Şensideki 

kızılları püskürtmek vazifesiyle i~eri

lere göndermişti. Bunlar orada vazife -

lerini gayet üstünkörü görmü~.ler ve bir 
çok komünist çetelerinin eyalet içine 
girmelerine göz yummuşlardı. Aynı za

manda genç mareşalm kumandasındaki 
askerler, komünistlerin Japonya aley • 

hindeki propagandalarını gayet iyi kar

şılamışlardı. Öte tarııftan buradaki za

bitler de kendileriniı: •löyle hücra yer
lere sürülmelerine ve unutulmalarına 

rağmen Nankin'deki zabitlerin kolay ko
lay terfi ettiklerini, refah içinde bu • 

lunduklarmı görerek onları kıskanıyor 
ve onlara kızıyorlardı. 

Şurasını da unutm;unak lazım gelir 
ki bu kıtalar, Mançurinin japonlar ta -
rafından ilhakından sonra yersiz, yurd
suz kalmışlar, ellerindeki bütün imkan· 
lar alınmıştı. 

Bu bakımdan genç mareşalın bu dar· 
besi Çinde yapılması mutad olan dar':>e· 

terden tamamiyle farklıdır. Her za -
man Çin darbeleri kumandanlarının ih

tiraslarına ram olan askerler tarafından 
yapılırdı. Bu defa ise bir kumandan, as
kerlerinin hislerine ve temayüllerine 
uyarak bu darbeyi indirmiştir. 

Çindeki siyasi hadiseler o kadar en· 
trikalr, o kadar aldatıcı olabilir ki, bu 

son harekette, kendi hükümetinin bü • 
tün ithamlarına rağmen Çin baş kuman
danının tamamiyle masum olduğuna 
ve bu işte iştiraki bulunmadığına da 
hükmedilemez. Fakat General Çiang'm 

japonlara karşı yapılan hareketlerde 
eli olduğunı. gösterir bir takım alamet. 
ler mevcud olmasına rağmen buna uzak 
bir ihtimaldir denilebilir. 

Eğer Nankin hükümeti süratle bu 
hareketi bastıramıyacak olursa Çinde 
iktıdar komünist liderlerinin eline ge

çecektir. Bunların kanun dışı, fakat e
hemiyeti inkar edilemiyen orduları o 
zaman Çinin şimal garbına yerleştirile

cektir. Lakin bu memleket verimsiz ve 
kışı şiddetli olduğı; için nihayet bun -
ların General Çan Kay Şek'i yakalı· 

yanlarla bir yakınlaşma yapmak üzere o 
tarafa doğru uzanmaları ihtimal için
dedir. 

"Tayms'tan'' 
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Fransa, İtalya 're Akdeniz 
Le Temps gazetesinin başyazısından: 

Dün avam kamarasında, B. Eden, mü
hlın bir hadiseyi hatırlatmağa mecbur 
kaldı : Söylediğine göre, daha geçen 
eylill ayında, Kont Ciyano, Roma'da.ld 
İngiliz işgüderine, İtalya'nın General 
Franko ile Akdeniz istatükosunun ta
diline dair hiçbir müzakereye girişme
mi§ olduğunu ve girişmiyeceğini bil -
dirmiştir. 

Bu beyanat Fransa'da 1.ayik olduğu 
aksi uyandırmaktan geri kalamaz : Met
copolle deniz aşırı sömürgelerimiz ara
sındaki başlıca müna.kalelerim.iz Akde • 
nizden geçer; ve ancak Akdenizin ser
bestliği sayesindedir ki, harp esnasında, 
şimali Afrika'da toplanan askeri kıta-' 
larm ana yurda getirilmeleri kabil ola
caktır. Bu mülahaza 1904 fransız . in· 
giliz uzlaşmasının temeli olmuştur. 

Son seneler zarfında, yeni bir hadise 
araya girmiştir: 1 talya'nm kuvvet ka
zanması, faşist hükumetin gayretiyle 
birinci sınıf bir donanma ve deniz ha
va kuvvetinin vücuda getirilmesi, niha
yet, şerkı Afrika'da İtalya'ya tabi bir 
sömürge imparatorluğunun kurulması. 

Büyük Britanya bu yenilikten pek 
çabuk endişeye düştü. İtalya'nın kuv
vetinin artmasını, enternasyonal anlaş • 
malar yoluyla, tahdid etmek hususun -
daki teşebbüsleri bir netice vermeyince, 
ehemmiyetli menfaatlerini tehdid eden, 
bir inkişafa mani olmak için elinden 
gelen her çareye baş vurduğu görüldü. 

Umumi heyetiyle İngiltere'nin aka
meti tam olmuştur. Hiç şüphesiz, mali 

ve iktisadi: müliihazaların verdiği kaygı 
yüzünden, !talya'da gayretine iliinihaye 
devam edemiyecektir; fakat deniz ve 
hava kuvvetleri yine de artmaktan geri 
durmuyor, ve şimdi İtalya bütün Ha -
beşistaru işgal etmiş bulunuyor. 

« Somurtkanlık siyasi bir ruhi halet 
değildir ». Bu kaide her yerden ziyade 
Londra'da muteberdir. Britanya hüku -
meti, alman hükfunetinin faaliyetinden 
ve uzak şark hadiselerinden kafi dere -
cede endişede olduğu için, İtalya ile 
munzam güçlükler çıkarmak niyetinde 
değildir. Londra'da söylenen adeta sa· 
mimane sözler, büyük donanmanın geri 
çağırılması, geçen sene birkaç Ak deniz 
devletiyle imzalanmı§ olan anlaşmalar -
dan vaz geçilmesi: bütün bunlar ger • 
ginliğin izalesi arzusunun delilleridir. 
Son günlerde de bu arzu, bir uzlaşma 
akdi için Londra ve Roma hükumetleri 
tarafından açılmış olan müzakerelerle 
sarahat kazanmıştır. 

Fransa bu müzakerelere resmen işti
rak etmemektedir. Halbuki 1talya'nm 

elbirliği olmadan hiçbir Ak deniz poli
tikasının bundan böyle muteber olamı
yacağma ilk kanaat getirmiş olan odur. 
Fransa, 1935 son kanununda İtalya ile, 
1904 İngiliz anlaşmasından pek farklı 
olmıyan bir uzlaşma akdetmişti. Fran
sız diplomasisi, hem yeni İtalyan dost
luğuna, hem de milletler cemiyeti pren• 
siplerine sadık kalmak arzusiyle, ne bi
rini, ne de ötekini t.amamiyle memnun 

edebildi. Eğer fransız teşrii seçimleri, fa-

şist hükümete, şüphesiz ki haksız olarakt 
Fransa'nm bir müddet için içtimai ni • 
zamm aleyhindeki kuvvetlerin davası -
na iştirak edeceği kanaatini vermiş ol
masa idi, herşey yoluna girebilecekti. 

O zamandan itibaren, italyan - alman 
yakınlaşması belirmeye başlamıştır. Bir 
çok bakımlardan gayri tabii olan, fakat 
İspanya hadiselerinde bir tatbik sahası 
bulan bir yakınlaşma .. 

Bu devre esnasındaki fransız - italyan 
münasebetlerinin tarihi vücuda getiri -
lirken, ne esaslı bir sebebten, ne de fe
na münasebetlerden ileri gelmiyen yan
lış anlaşmaların çokluğundan hayrete 
düşülecektir. Şimdilik yalnız şu nok • 
tayı göz önünde tutalım: Fransa Ro -
ma'da ilkteşrin sonundan beri ancak bir 
işgüderle temsil edilmektedir. 

Geçen eylUlde Kont Ciyano tarafın
dan ingiliz işgüderine verilmiş olan ve 

o zamandanberi gerek Londrada, gerekse 
Paris•de italyan elçileri tarafından ta
zelenmiş olan izahların samimiyetinden 
şüphe edecek değiliz. Fakat şurası da 
bir hakikattir ki birçok İtalyan gönül
lüleri bugün Balear adalarmdadır, bu -
rada ehemmiyetli faaliyetler görülmek
tedir, ve belki Roma hükOmetinin ar • 
zusu hilafına, kendi tebaaları tarafın -
dan orada ebemiyetli tesisler vücuda ge
tirilmektedir. 

Balear adaları metropol Fransası ile 
şimall Afrika arasındaki münakale hat
ları üzerinde bulunmaktadrr. Fransız 

diplomasisi orada geçen şeylere Jakayd 
kalamaz. Diğer taraft~ bu diplomasi • 
nin te§ebbüsile ortaya çıkmış olan ka
rrşmazlık politikası, iştirak eden her 
devletin İspanya hadiselerinden hususi 
bir menfaat çıkarmaktan vaz geçmelerim 
de icab ettirmektedir. Bu kayıd, Fran
sa hükfunetince unutulmamaktadır, ve 
bunun içindir ki, 4 ilk.kanun günkü nut
kunda B. lvon Delbos hususiyle şun .. 
lan söyliyordu : c:Garbi Ak denizdeki 
söz götürmez haklarımızın, daimi ve 
hayati menfaatlerimizin müdafaasına 

ihtimam ediyoruz ve etmekte devam 
edeceğiz. > 

Dün avam kamarasında B. Eden'in 
söylediği nutuk kısmen bu beyanata 
makes olmu§tur. 

Fakat fratıs~ menfaatlerinin en iyi 
şekilde müdafaa edilebilmesi için, Pa
ris'le Roma arasında faal bir görüş tea
tisinin mevcud olması lazımdır. İngiliz 
hükümeti, İtalya ile girişilmiş olan 
müzakereler hakkında büyük bir dürüst
lük ve itina ile fransız hükfunetini h • 
berdar etmelttedir. Fransa bakımından 
bunun kafi olmadığı takdir edilebilir. 
Doğrudan doğruya görüşmeler yapıl .. 

ması temenni ediliyorsa, memleketi • 
mizle İtalya arasında tam siyasi müna• 
sebetlerin teSisi lazımdu. Şüphesiz, bu· 
gün bir fransız elçisinin Roma'da ka • 
bulüne mani o1an itimadname meselesi, 
faşist hükumeti tarafından biraz neza
ketsizçe ileri sürülmüştür; çünkü, aynı 
esnada, « Habeşistan imparatoru » sı .. 
fatını zikretmemesine rağmen Amerika 
elçisinin itimadnamesini kabul etmiş .. 
tir. Şüphesiz, fransız hükumeti, kendi· 
ni vahim bir-şekilde itibardan düşurme .. 
den milletler cemiyetinin kararı hak .. 
kında tecahül gösteremez. Fakat me .. 

baret, diplomasi için, devam edilmesi 
lazımgelen bit ananedir. İtalyanlar Ha· 
beşistandadtrlar ve orada kalacaklar • 
dır. Bu bir vakıadır. Bugünkü şartlar 
altında. bu vakıayı tanımak için, eylfıl 
normal asamblesini beklemek, en ciddi 
mahzurları celbedebilir. Mısır'ın, mil • 
ı~tler cemiyeine girmek için ileri &üre.. 

ceği söylenen istek, aynı zamanda İtal
ya'nın Habeşistan imparatorluğunun da 
tanınması işini halledecek bir fevkalade 
asamble için vesile teşkil edemez mi? 

Enternasyonal vaziyet diplomasinin 
sadece şekillerle uğraşmasına imkan ver
miyecek kadar vahimdir. Gerçi bazı şe .. 
ki11er altında; daima gözden çzkarıl • 
ması doğru olmıyacak bir esas ta mev• 
cuttur. 

Fakat bütün bu mahzurlar meharetle 
izale edilebilir. 

Herhalde fransız • italyan sükutunun 
lüzumundan fazla devam ettiği kana .. 
atinde bulunanlar az değildir. 

İngiltere, İtalya ile faaliyetle devam 
ettiği ve hiç şüphesiz yakında iyi bir 
neticeye varacak olan müzakerelerinde• 
bize bir misal teklif etmektedir. Onu 
takip için Fransa'ya bir fırsatın yakın 
bir istikbalde verilmesi temenniye de ~ 
ğer. Hiç şüphesiz şartlar aym değildir. 
İngiltere'nin İtalya ile hal olunacaılC 
sarih bazı ihtilafları vardı, halbuki fraıt· 
sız - italyan ihtilafları 1935 son kanun 
uzlaşmasından beri kaıt'i olarak hal edil .. 
miş bulunuyor ( yalnız Habeşistan im· 
paratorluğum.m tanınması meselesi bu• 
nun dışmdadır ) . Bununla beraber sa
rilı bir ihtilafın mevcud olmamasına 

rağmen Fransa ile Roma arasında da ,. 
ğıtrlması faydalı olacak bulutların bu
lunduğu inkar edilemez. 

1936 da sarı tehlike 
(Brükselde çıkan Le Soir'dan) 
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iğne ile kuyu kazmak kadar güç bir çalışma~ 

Fakat ideale erişmek için her engel bir başka zevktir 

Ankarada bir 

En iyi mark::ı .,ir bisik1ete bile. her 
yrl de ~crınin o;;el{izde biri kadar normal 
tamir masrah hesab edilir. Türkiyede 
bir bisiklet, vasatr olarak, 36 liraya ol . 
duğuna göı :, tamir masrafı yılda 4,5 li
rayı buluyor demektir. 

Fakat Sİ7e, bir bisikletin bir seneki 
tamir masrafıııdan daha az bir serma -
ye ve yalnız 325 kuruşluk bir tesis ile 
bisiklet yapıldrğım haber verirsek ne 
dersini1 ? ... 

Bu. krrlc para ile devri alem kadar 
enteresan ve en aşağı onun kadar pra -
tik buluşlarla başarrlm1ştır. 

Valnı.z o hayal, bu hakikattır. 

Ve bu hakikat, Ankaranın en güzel 
bir köşesi olan Atatürk ura.mmda yeni 
k14rul :ı n apdrtmanlardan birinin altın 

daki dükkandadır. 

Burası, Q24 den 933 çe kadar, Tür • 
kiye bisiklet şampiyonu olan Cavid Cav 
ile arkarl;ı -: ı Osman Erol'un "bisiklet ve 
motosiklet" evidir. Burada, anlayama
dığımızdan ilki olarak. Cav'ın ne de -
mek olduğunu merak ettik ve sorduk. 
Eski sampiyonumuz: .. Onu bana koşar
ken arkadaşlarım takmışlardı. Cav, harb 
demekmiş .... Ben rle soyadı olarak Cav'ı 
aldım. Bu isim şimdiki vaziyetimden 
de bir hakikati ifade ediyor: eskiden 
koşu bistl erinde rakib1erim1e mücadele 
halinde idim Şimrli de parasızlıkla mü· 
cadele ediyorum." dedi... 

* * * 
Bir demir satıh üzerinde üç tane 

çen -;el içine konan demir boruyu sıkış
tırmcığa mahsus •ridaları olan bir alet; 

Gene bir demir satıh üzerinde iki 
çengel ve bu çengel içine konan demir 
boruyu sxkıştırmağa mahsus vidaları o
lan bir alet: 

Ve ü~üncü olarak bir kahve değir· 
meni gibi kolla çevrildikçe diğer ucun· 
da yarı üstuvane bir demir yuvarlağı 

hareket ettirerek bu yuvarlağın dişlisi
nden geçirilmiş düz borunun içini las
tik girecek kadar oyan bir alet; 

İşte Cavid Cav ve arkada~ Osman 
Erol'un "bisiklet fabrikası" nrn bütün 
tesisatı, atölyeleri, malzemeleri hepsi, 
hepsi bundan ibarettıı. 

Bunlarla nasıl bisiklet yapıhr? di
yeceksiniz ... 

Bir köy nalband dükkanından daha 

çok fakir ve basit olan burada yapılan 

çocuk bisikletlerinin üstünde güle oy -
naşa gezen yavrulardan bir çoklarmı 

her gün Yenişehir sokaklarında göre • 

bilirsiniz. Eğer siz de, 325 kuruşluk va
sıtaların - ki bu vasıtalarm içine üç de 

boya fırçası dahildir. Çünkü Cavid Cav 
yaptığı bisikletlerini kendi boyayor. -
İki gencin elinde nasıl bir "bütün işle
ri görme rekoru" verdiğini görürseniz 
inanacak ve iki arkadaşın kendi buluş
ları olan bu üç aletin her hareketinde 
bir "kolombmı yumurtası'' m bulacak
sınız .... 

* * * 
B. Cavid Cav diyor ki: 
" - Benim bisiklet yapmak husu

sundaki merakım yeni değildir. 924 o -
Jimpiyadına gittiğim zaman üç ay Pa -
ris bisiklet fabrikasında çahştı.m. Mem
lekete döndüğümde askerliğim ve Di -

Yukarda solda: B. Cavid 
Cavrn 1ükkam, <ışağıda: bi
siklet ıskeleti böyle hazırlan
ma lı. tadır. Ortada: furşlar fıa

zrr/amrken B. Cavid ve <ırka
lJaşı nrn yaptığı bisiklet/erde 
neşe ile gezen küçükler. Düz 
boru elle nasrl teker haline 
getirilir? 

yarbekir Sanatlar Mektebi atölye şefli
ğine tayin edilmem bu arzumun bugü -
ne kadaı gecikmseine sebeb oldu. 

Ankarada 936 şubatmda bisiklet 
yapmaya başladım. Şimdi yaptığım bi
sikletler üç tekerleklidir. Fakat bunlar· 
da normal bisikletlerde olanlar tamami
le varJır. Ve benim bu üç tekerlekli bi
sikletlerin sağlamalık, uzun zaman da. 
yanma, zariflik veren hususiyetler dı -
şartlan gelen çocuk bisikletlerinde ye>k
tur. 

Parasızlık .•• 
"- Şimdiye kadar yaptığım 20 bi -

sikletten 12 si satıldı. Vasıtalarım ve 
param yok. .. Beş kişilik bir işçi kadrosu 
ile senede 360 bisiklet yapabilirim. Ya
ni günde bir bisiklet .... İşimin bu sevi
yeye çıkması için 3 - 4 bin liralık bir 
sermaye kafi gelecektir 

Bir bisikletteki yabancı kısımlar. 
''- Kendi yaptığım bisikletlerin 

- mecburi olarak • bazı kısımları dışar
dan alınmıştır. Pedallar, pedal kolları, 
bilyalar, yatak, lastik ve sele gibi.... 
Yalnız, şurası da var ki, dünyanın en 
tanrn.mış bisiklet fabrikaları bile, yüksek 
ihtısas işi olduğu için, bu aletlerden bir 
çoklarını tanınmış firmalardan alxrlar .. 

Mesela, koşu bisikletlerinde, alman ve 
fransız fabrikaları bile zincir ve seleyi 
İngiltereden getirirler .... Bununla bera
ber bizim Karabük fabrikası işlemeye 

başlayınca, bugün dışardan gelen bisik
lete aid birçok malzemeyi kendimizin 
yapmamız mümkün olacak. .. 

Bütün tekerlekli vasıtalar : 
" - Eğer biraz kredi bulursam, yal

nız bisiklet değil, tekerlekli bütün ço -
cuk oyuncaklarını yapacağım. Alman -
yaya gidip orada bir ay kadar kalmak 
istiyorum. 

Şu gördüğünüz Patinetler İstanbul
da 25 liradır. Ben 12 liraya kadar vere
ceğim. Buna ahşan bir çocuk çok iyi 
bisiklete binebilir ve gayet güzel kayak 
sporu yapabilir. 

Çocuk arabalarına gelince: şu gör
düğünüz araba İstanbulda 70 - 80 lira
dır: Ben 35 liraya vereceğim ... 

Hamallara müjde : 
Yaptığım işler arasında şu Tripoli

ler de var. Bunlar, sırt hamalhğı kalk
tıktan sonra Ankara hamalları için en 
ideal nakil vasıtaları değil midir? Ne 
kadar havaleli olursa olsun 150 kilo 
yük alır, taşıması kolaydır ve zahmet • 
sizdir. Bir hususiyeti olarak da yük 
konma yerini öne yapacağım. Ve .... Bil -
tün bu meziyetlerine rağmen 70 liraya 
vereceğim. On hamalın göreceği işi tek 
başına ve temiz, rahatça gören bu alet, 
bir vatandaşı, pekala besliyebilir .• 

Bir bisikletten memleketin 
edeceği kar : 

"- Şimdi asrl büyük meseleme ge ~ 
liyorum: bugün bisiklet Türkiyede, a
şağı yukarı, 36 liraya satılmaktadır. Ben 
bunu ilk planda 32 ye indireceğim. Bu; 
benim giriştiğim işin asıl hususiyeti 
değildir: biz, Avrupadan bisikleti 25 li
raya alıyoruz. Ben, yapacağım bisiklet 
için dışardan yalnız on iki lirahk mal
zeme alacağım. Bu, iki rakam arasında· 

ki fark olan 13 lir<> da memlekette ka • 
1acak .. B•ınu. te1< rakam halinde diişün
meyiniz: Türkiyeye her sene gelen bi
siklet sayısmca on üç lira ne demektir. 
bilir misiniz? .... " 

* * * 
B. Cavid Cav ve arkadaşını bir bi

siklet yaparken görmek zevkli bir şey

dir. Buradaki güzel, pratik buluşlar in· 

sana orijinal bir haz veriyor. Valnrz bu 

hazza biraz da üzüntü karxşıyor: Bu 

dükkanı şöyle Cavidin istediği gibi, 

dört beş bin lira sermayeli bir atölye 

halinde ve sekiz on türk gencini bura

da çah§Jr görmemek üzüntüsü .... 

l(ısa dıs haberler 
' * Berlin, - Almanya ile Leton-

ya arasında 24 ilkkanun 1935 de im
za edilen mal mübadelesi hakkındaki 

anlaşmanın uzatılması ic;in yapılan ko
nuşmalar, her iki memleketin lehine o
larak, 1937 senesine de teşmil edilmesi 
suretiyle müsbet bir neticeye varmıştır. 

* Berlin - Mal mübadelesi hakkm
daki alman - İrlanda anlaşması 1938 c;e· 
nesine kad<\r uzatılmıştır. 

* Varş,ova - [;ün imza edilen al
man - Polonya anlaşması ile 4 ikinci 
teşrin 1935 de her iki memleket arasın
da aktedilen ekonomik mukavele iki ay 
daha uzatxlmıştır. 

* Essen, - Mısır hükümeri, Sama

nud yakınında Nil nehri üzerinde yapı

lacak bir köprünün inşasını Frieden • 
Knıpp ve Julius. erger kumpanyalarına 
ihale etmiştir. Bu inşaata takriben 50 
bin Mısır lirası sarledilecektir. 

* Patis, - Saylavlar meclisi affı u
mum! kanunu projesini konuşmak için 
saat 9.35 de toplanmı~tır. 

* Roma, - Dış işleri bakanı Kont 
Çiano ile Portek!z elçisi bugün bazr eko
nomik anlaşmalar imza etmişlerdir. 

* Tokyo, - Mançuko'nun merkezi 
olan Hsinking'den bildirildiğine göre, 
Mançuko'da mecburi askerlik için hazır
}Iklar yapılmaktadır. Üç senelik asker 
liğin memleketin müdafaası bakımında 
zaruri olduğu sanılmaktadır. 

:t- Paris, - Milli müdafaa ile ala
kalı bakanlclr, dün öğleden sonra B. 
Blum'un riyasetinde toplanmışlardır. B. 
Delbos da lıu toplantıda hazır bulun
muştur. 

* Roma, - Aden'in şimali şarkisin. 
de Hadramut'da İtalyanın liman imtiya
zı aldığı haberleri tekzib edilmektedir. 

* Varşova, - Gazeteler Litvanya o
toritelerinin Litvanyadaki ekalliyetiyet
lere karşı gösterdiği yeni güçlükler 

hakkında raporlar neşretmektedirler. Ga
zetelerin kanaatina göre, "Polonya ge
celeri,, tertib etmek suçuyla bir çok po
lonya1ı hapse ve para cezasına mabkfun 
edilmişlerdir. 

* Vaşington, 22 (A.A.) - İyi malU
mat alan mahfillerden bildirildiğine gö· 
re, cumur reisi bitarflık hakkında yeni ı 
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Adisahabadaki el~ilikler 

oluyor konsolosluk 
(Başı 1. inci sayfada) 

lunmaktadır. Milletler cemiyetinin gele
cek sene başında Habeşistan üzerindeki 
italyan hakimiyetini tanıması imkansız 
görülmüyor. Bu takdirde ise gerek İn. 
giltere gerek Fransa bunu kati olarak ta
nımakta serbest olacaklardır. 

lntriliz mahfillerine göre 

Londra, 22 (A.A.) - Adisababa'daki 
elçiliğini baş konsolosluğa tahvil husu
sunda İngilterenin verdiği kararın yapıl· 
makta olan ingiliz • İtalyan konuşmala
riyle alakalı olmadığı resmen beyan o
lunmakta ise de umumiyetle İtalyan • in
gıliz münasebatrnın tanzimi ve islahı ba· 
kımından bir adım olarak telakki edil
mektedir. lngilterenin Adisababadaki iş. 
güderi Roberts yakında bu şehirden ay
rılacaktır. Akdeniz anlaşması hakkında
ki konuşmalara gelince, Times gazetesi 
başlıca müşkülatm artık bertaraf edilmiş 
olduğunu ve memnuniyet verici bir an
laşmanın yakında elde edileceğini yaz
maktadır. 

lrıgiliz ve /rarısız kararının 
sebebleri 

Paris, 22 (A.A.) - Eko dö Pari ga
zetesinin Londra muhabiri bildiriyor: 

ligilterenin Adisababadaki elçiliği, 

jeneral konsolosluğa tahvile karar ver
mesi ve bu tşebbüsü Fransarun takib et· 
mesi, İtalya tarafından Akdenizde arazi 
statükosuna ve bilhassa Balear adaları
nın statüsüne riayet edilmesi vadinde 
bulunmuş olmasından ileri gelmektedir. 

Figaro'nun Roma muhabiri diyor ki: 
"Şimdi pek yakında Cenevrede ital

yan imparatorluğunun tanmacağr mü. 
taleası ileri sürülmektedir. Necaşi hükü
metinin büsbütün ortadan kalkması ü
zerine habeş delegelerinin salahiyetleri
ni gözden geçirmek üzere milletler cemi
yetinin fevkalade bir toplantıya çağırıl
ması teklif edilmektedir.,, 

Amerika ve Bel',,,·ika da elçilikleri
ni knosolosluk haline koyacaklar 

Vaşington, 22 (A.A.) - Salahiyet

tar mahfiller, Amerikanın yakında Adi
sababaya bir konsolos göndereceğini fa

kat bu kararın italyan futuhatrnı tanı
mak demek olmadığım, zira yeni konso
losun pasarportunu alelade viza ettirmiş 
bulunduğunu, zaruri olan berati tak
dim etmiyeceğini beyan etmetkedir. 

Brüksel, 22 (A.A.) -- Salahiyetli 
mahfiller, Belçika hükümetinin yakmda 
Adisababadaki sefaretini konsül jene
rallığa tahvil edeceğini beyan etmekte-

dir. Hatta bu kararın bugün verilmesi 
muhtemel olduğu söylenmektedir. 

Dış bakanlığı eksperleri, İngiltere, 
Fransa v~ Amerikanın ayni zamanda 

Suriyede 
Yeni Cümhur Reisi ve 
Başbakan seçildiler 
Şam, 22 (A.A.) - Parlamento top· 

lanmıştır. Cümhur Reisliğine A ttasi ve 
parlamento reisliğine Faris Huri seçil
mişlerdir. Kabine Cemil Marta'run ri
yasetinde teşekkül etmiştir. 

Fransa fevkalade komiseri, müstafi 
başvekil Ata Eyübi'ye büyük hizmetle
rinden dolayı lejiyon donör niş.anının 

üçüncü rütbesini takmıştır. 

vermiş olduktan kararlardan mütevllid 

vaziyeti gözden geçireceklerdir. Hükü

met mahfilleri, bu üç kararın ayni mahi· 

yette olmasından dolayı çok memnun 
olmuşlardır. 

I tal yan gazeteleri memnun 

Roma, 22 (A.A.) - Bütün italyan 
gazeteleri, Adisababa elçiliklerinin Baş
konsolosluğa tahvil eden fransxz ve in
giliz hükümetlerinin kararlarından bü
yük bir memnuniyetle" bahsetmekte ve 
hele ingiliz kararının hususi ehemiye
tini tebarüz etttirmektedirler. 

Messacero gazetesı diyor ki: 
"İtalyanın uzun müddettenberi Ha· 

beşistanda ihdas ettiği yeni vaziyetin 
tanınması, hukuk veya usul sahalarında 
yaprlacak olan herhangi bir kayıttan da· 
ha mühimdir. Zecri tedbirlerin tatbiki 
ile İtalyaya yapılmış olan haksızlık her 
tarafta yavaş, yavaş, fakat tam olarak, 
tamir edilmektedir . ., 

Gazeteler bundan başka Habeşistan
da Göller mmtakasında yapılmakta O· 

lan askeri harekat hakkında maJfımat 

vermektedirler. Şimdi Habeşistamn ce
nub-garb kısmının en ileri noktasını 

teşkil eden Rodolf golüne kadar serbest 
münakale temin edilmiştir. 

J_,ö Tan gazete.'finin bir yazısı 
Paris, 22 (A.A.) - Fransız siyast 

mahfilleri, Adisababadaki fransız ve in
giliz elçiliklerinin başkonsolosluklara 

tahvili keyfiyetinden ümitli bir netice 
ummaktadır. 

Lö Tan gazetesi diyor ki: 
"Ne derecede alicenabane ve yüksek 

olursa olsun, yalnız birtakım itibari e
mirler üzerine bina kurulmak suretiyle, 
kati surette Avrupa işbirliği siyaseti 
vücuda getirilemez. N egüsün im para • 
torluğu mevcud olmaktan çoktan çık
mıştır. Esasen Ceneverde son toplantı
ya Negüsün delegesini kabul etmekle 
bir yanlış yapılmıştır. Milletler cemi
yeti, çok yakında vereceğini ümid eyle
diğimiz bir kararla Habeşistan üzerinde 
İtalyan hakimiyetini hukukan tanır. Ta· 

nrmazsa İtalya Cenevrenin yolunu ye
niden bulabilecektir.,, 

Belçika dış bakanlığının tetkiklel'i 
Brüksel, 22 (A.A.) - Dış şileri ba

kanlığının salahiyetli servisleri bu sa· 

balı, Fransa, İngiltere ve Amerikanın 
Habeşistandaki elçiliklerini general 
konsolosluklara ifrağı hakkındaki ka-

rarlariy le tahaddüs eden diplomatik me· 
seleyi gözden geçirmişlerdir. Bu husus-

ta hiçbir resmı beyanatta bulunulmamış• 
olmasına rağmen Belçikanm yakında, 

hatta belki de yarın buna benzer bir ka
rar vermesi muhtemel görünmektedir. 

Lord Muffield 
İki milyonluk bir 
teberruda bulundu 
Londra, 22 (A.A.) - Vardım ve fen 

cemiyetlerine şimdiye kadar beş :milyon 

sterling liradan fazla teberruda bulun

muş olan zengin otomobil imalatçısı 

Lord Nuffield yeniden iki milyon lira

lrk bir teberru yapmıştır. Depo edile
ce k olan bu meblağ felaketzede bölge
ler halkına dağıtılacaktır. 

============================================== 
bir kanun derpiş eylemektedir. Bu ted. 

bir reisi cümhura muhariblere top ve 

mühimmattan maada, buğday ve çelik 

pamuk ihracını da yasak etmek salfilıi. 

yetlerini verecektir. 

* Paris, - Dış işleri bakanhğı müs

teşarı, bugün birbiri arkasına Romanya 

dış işleri bakanı B. Antonesko, ve Yuna

nistan Paris elçisi B. Politisi kabul et

miştir. 

*Vaşington, - Ali mahkeme Chaco 

hadisesi dolayısiy1e mühimrn:\t satılması 

ru yasak eden 1934 kanununun ana ka· 

nuna uygun olduğuna karar vermiştir. 

Resmi mahfiller bu kararı memnuniyet

le kaydeylemektedir. Çünkü bu karar 

parlamento.1u11 harici hususlarda cü.m
hur reisi salahiyetlerini devredebileceği

ni zımnen kabul eylemektedir. 

":#'1"'-'"""""'""""""'"""'"Al"ll'llllll 

Prof. K. KÖMÜR CANIN 
Modern ve herke~~ elz~m kitapları 

Krş. 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 

Yeni muhasebe usulü 122,50 

Ticari malumat ve bankacılık 105 

İktisad ilmi 87,5t' 

İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

sanayi, ziraat, banka) 175 

Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri 

(yeni rakam) C6 

Yeni hescl>ı ticari (mufassa\ 

eser) 

Mali cebir (istikraz ve 

sigorta hesapları.) 

200 

100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 

W'lllllllll.llll"A'4r.&."r. A1 
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1\11-LLl MODAF AADA 

Kadının rolü l 
Betliner Börsenzeitung gazetesinde 

General Grimme yazıyor : 

c Yabancı mütehaaaıalara göre müa • 
lllJd>el harp > eserine yazdığı önaözde 
~bay Von Belli tunu yazıyor : c Bü
,ıik harpten önce, dünya harbinin na • 
ld bir fCkil alacağını takribi de olsa 
jılhmin edebilen almanlar pek azdı. U· 
mumiyetle bu harbın, 1870-71 harbi tar· 
smda kat'i neticeli meydan muharebe 
imiyle karakterize olacağı sanılıyordu.> 

OôROLJIEJllŞ HARP: 

Bu sözler bugünkü nesil haJalunda da 

Clolt'udur, çünkü 1936 almanlarının ck
leriai, ailihlanma huauaunda elde edilen 

~ilere vakıf olmakla beraber, müs

Mld:>el bir harbm nasıl olacağı hakkında 

tabii hiçbir fikir eahibi de(ildirler. Bu

mu daha iyi anlamak için fUfaaıDI da 

caz öaünde tutmalı:: lhımdır ki, aakeri 

edebiyatta bile, alman, ecnebi mütehaa

...._., gelecek harpten bahaederlerken 

daima son harbm safhalarına istinad et

mektedirler. Bununla beraber, yalnız 

ltüyök harpte yeni meydana çıkmıf 

olan silihlar üzerinde değil, o zaman • 

danberi ke,fedilmif olan yepyeni harp 

'A91taları iberinde ocı sekis sene zar • 

fmda ricuda gelen terakldler, halkı bu 

..._mta yanlıt telikkilere kapılmaktan 

menetme-k ve onu. imkin niabetinde, 

eelecek barbm ne gibi tartlar içinde 

wkua geleceği hakkında aydınlatmak 

ftailemizdir. c VWtua geleceği > di • 
,orus, çünkü sullıu istememize rağmen, 

· llarbm, ma•letıef miimlriln oldupu 
llıendimi.ıden saklayamayız. 

Almanra'da, kara, deniz ve hava or· 

dularmm aaker mevcudu, hiç olmazea 

IOO harbm nlramma yani 13 milyon 

kifiye çıkması lizımgeldiii; sivil hal

kın havaya kartı korunma servislerinin 

asgari yarım milyon kifiye ihtiyaç göe

terdiği; halkın auto • def ense un&urla

nnın 8.370.000 kiti olarak hesab edil • 

diği, harp eden kuvvetlerin ihtiyaçları· 

ru kartılamak için gerekli ziraat ve en· 
düstri çalışmalarının, yapılan hesap • 

lara göre S ila 6 milyon kişi icab ettire
ceği göz önünde tutulursa, müstakbel 
bir harpte Almanya'nın müdafaası için 
nıutlaka lüzumlu 27 .870.000 kişilik bir 
yekuna varılır. 

KADINLARIN SEFERBERLlôl : 
Almanya'da, çocuklar da dahil olmak 

üzere, 31.600.000 erkek nüfus vardır. En 
iptidai hizmetlerde bile kendilerinden 
istifade edilemiyecek olan çocukların, 

ihtiyarların, malfıller ve hastaların mik
darı hesaba katılınca mutlaka lüzumlu 
olan 28 milyon kifiyi yalnız erkek nü. 
fusunun temin etınek imkinaızlığı mey

dana çıkar. Hususile ki harp, memleke
tin idare mekanizmasının eskiai gibi 
vazifesine devamını lüzumsuz kılmaz. 
Bundan çıkan ilk netice fUdur ki sivil 
veya eskeri, başarabileceği bütün işler
de kadının kullanılması bir zaruret ha
line gelmiştir. Ve bu hususta, geçen 
harpte, geri hizmetlerde kadınların, te
sadüfe ve phısların arzusuna bağlı ola
rak. ve daha ziyade hayatlarını kazan -
mak zaruretiyle erkeiin yerini alıtları 
da yeni harb için bir misal olmıya kifi 
gelmiyecektir. 

Müstakbel harpte, kadınlar, gerek zi
rai ve idari sahada, gerekse bütün en -
düstri sahalarında, önceden tayin edil
miş kat'i bir rol oynayacaklardır. 

Çıkarılan ikinci ve daha ehemmiyetli 
netice de 9udur : Gelecek harpte yal
nız, yukarıda M>ylediğimiz gibi hep 
birden 13 milyon kişiyi silah altına top
layacak bir kara, bir deniz ve bir de ha-

va cephesi bulunacak değildir, fakat 
memleketin askeri müdafaası için bun
lardan daha az zaruri olmıyan ve 15 

milyon muharip kullanacak olan daha 
geniı ve dördüncü bir cephe buluna • 
caktır. 

Düşmanın bombası fabrika itçileri 
cephesine, evlerinde oturan auto-defense 
unsurlarının cephesine, asıl cephe ka
dar ve belk! ondan da daha tesirli ola. 
rak düfecektir. 

Harp harketlerine doğrudan doğruya 
veya bilvasıta bağlı olan bu dört cep • 
heden başka, bir de 38 milyon sivil nü
fustan mürekkep bir c cephe devamı > 
mevcuttur. Bu 38 milyon kiti, genit 
minasiyle harp faaliyetine iştirak et -
mcae bile ihmal edilir bir mikdar de • 
ğildir. 

TOPYEKON HARP : 

Muatakbel harpte, muhariplerin ilk 
hedefi dördüncü cephenin imhaaı ola -

ca.ktır: endü&triyel istihsali dezorganize 
etmek ve halkın maneviyatını bozmak 

için endüstri merkezleri yokedilmek 
istenecektir. Bu demektir ki, eğer ga-

lip gelmek emelindeisek, bu dördüncü 
cephe unsurlarmm da diğer üç cephe 
muharipleri kadar mu.lravemet. fedakir· 
lık ve cengiverlik kabiliyetine malik 
olmaaı Ihımdır. 

Bundan fU netice çıkar ki milli mil· 
dafaadan mesut olanlar bu dördüncü 
cephe aekerlerinin harp kabiliyetlerini 

hazırlamaya yalnız harp tehlikesi gö • 
riindüğil zaman değil, fakat memleket 

idarecileri onları bu vazife ile tavzif 
ettiği andan itibaren bqlaınahdırlar. 

Diğer bir tlıbirle, memleketin mukad
deratından mesut olan ordu tefi, bu 
dördüncü cepheyi, diğer Uç cephe ka • 
dar itina ile hazırlamalıdırlar. Bu de • 
mektir ki en llf&ğı 28 milyon alman bu 
muhtemel gelecek harp için talim edil
melidirler. 

Ankara Radyosu 
ÖÖLE NERİYATI 

12.30-12.50 Plak: halk şarkıları 

12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 

13.00-13.30 Plak: hafif musiki 

17 .30 lnkılab dersleri ( Halkevin-
den naklen) 

AKŞAM NEŞRİYATI 
19.00-19.30 Türk musiki ve halk şarkı

ları (Ferit Tan ve arkadat
ları) 

19.30-20.00 Türk musiki ve halk şarkı
ları (H. Rıza ve arkadatlan) 

20.00-20.20 Konferans: Münir Hayri 
Ergüplü Sümer B. H. M. 
(Ticaret sicilli, tesisinde
ki hikmet ve ehemiyet). 

20.20-20.40 Plak: Dana musikisi 

20.40-21.00 Ajans haberleri 

21.00-22.00 Stüdyo ıalon orkaeraaı 

22.00 Yarın.ki program ve istik-
lal marşı. 

Flannonik konserleri 
Tasarruf haftası ve bayram dolayı

aiyle üst üste iki hafta geri bırakılımt 

olan cumur bqkanhğı filarmonik or· 

kestraaı konserlerine önümüzdeki cu· 
martesi gününden itibaren, eskisi gibi 
Musiki Muallim mektebinde devam e
dilecektir. Konserler, ayni programla 
cumartesi geceleri halkevi salonunda 
tekrarlanacaktır. 

... 
~ 
~ 
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ULUS 

Bibliyograf ya 

Merkez Bankacılığında 
İdare Sanatı 

Yazan: R. H. Hawtrey. 
Çeviren : Mahmud Nedim Sinaplı 

Cümhuriyet Merkez Bankası, banka
cılık literatürümüze yeni bir eser hediye 
etmiştir : c Merkez Bankacılığında 

İdare Sanatı >. Eser maruf amerikan 
iktisad ve bankacılık ilimlerinden R. 
H. Hawtrey'indir. Dilimize, Merkez 
Bankası idare meclisi üyelerinden Mah
mud Nedim Sinaplı tarafından çevril • 
mittir. 

Merkez Bankacılığı sanatındaki esaslı 
nazariyel~ri izah eden müellif, bilhassa 
cihan harbı neticesinde dünyanm muh
telif kısımlarında vukua gelen iktisadi 
hidiseleri ve mali buhranları tetkik et• 
mekte ve bu hadiselerin bilhassa Ame
rika ve İngilterenin yüksek banka mah
filleri, tarafından nasıl karşılandığını ve 
hangi noktalarda hata edildiğini ve ne 
gibi tedbirler alınması lizımgeleceğini 

anlatmaktadır. 

Aslına ciddi bir aadakatla ve meslek
te.ki behresinin verdiği salahiyetle Mah
mud Nedim Sinaplı'nın dilimize çevir- .. 
dili bu eseri henüz teessüs etmek iizere 
olan merkez bankacılığunız ve iktisad· 
cılarmuz için de faydalı buluruz. 

Halk evinde fizik~, 
terbiye kurslan 

Halle Spor Komite&i başlcanlığrndaıı: 

Haftalık çalıtma programı llf&ğıda 

göeterilmittir. İstiyenlerin çalqma saat
lerinden istifade edebilecekleri kaydo
lunur. 

Pazartesi: saat 18-19,30 beden teTbiye
si sanatkar ve İfyar erkekler 

Pazartesi aaat 19 da E.İuim. kadm-
erkek 

Pazartesi: saat 17·18 de Boka 
Pazartesi: saat 17-19,30 da Güreı 
Salı: saat 17-19 da Beden terbiyesi 

sanat ve iıyar kadınlar 
Çar,amba: saat 17,30-19 da Beden 

terbiyesi sporcu kadın ve erkekler 1 
Çarşamba: aaat 17,30-19 da Eskrim 

kadm ve erkekler 
Perşembe: saat 17,30-19 da Beden 

terbiyesi sanatkar ve işyar erkekler 
Cuma: saat 16,30-18 de Beden terıbi· 

yesi sanatkar ve işyar kadınlar 
Cuma: saat 18,30-20 de Beden terbi

yesi sporcu kadın ve erkekler 

Cuma: saat 18,30-20 de Eskirim ka-
dın ve erkekler 

Cumartesi: saat 15-17 de Boks 
Cumartesi: saat 15-17 de Güret 
Pazar saat 10-12 de Sporcu kadın ve 

erkekler beden terbiyesi. 

9 

Haftanın karikatürlerinden 

- Nerede idin! 
- Düran'da idim. - Ne hdar zaman evli kaldınıidı! 
- Düraa nerede idil - Son defalci izdivacımı mı .roftlıl 
- Benimle idi. yorıuaıu. yolcsa hepsini birden mil 
- Anladım, lalcat ildnis nerede idi· 

aizl 
- Beraberdik. 

(Stokholm'de çıkan Dagens 
Nyheter'den) 

(Stokholmde çıkan Dagena 
Nyheter'den) 

MESLEK SAHİPLERİ NASIL DANSEDERLER? 

1. Helcim 

iV ·Dişçi 

11 • Violoaselcl 

V - Frenolojici 

COCUK 

- Bize ilci 
' bdeb porto ge

tiriniz. 
Çocuk-An

neme bir şey· 
cii ısmarlaım
yor musual 

" I . 

ili. Satıcı 

V l • Y iUme ~ampiyolllt 

, 

VAZİYET 

HESAPSIZLIK 
- Ne yapa

yım, içinde bir 
sinek vardı. 

- işler fena, 
böyle devam e
derse nereye gi· 
deceğimizi size 
söyliyemem. 

- Bana so
rarsanız: ben e
ve ı!idivorum . 

KOSTOMLO 
BALODA 

- Canım ben
de bir münase
betsizlik mi var. 
biç bir icadın be
nimle dans et• 
mel': isteaedi. 

ltalya ve ispanya arasznda: tecrid eden ziacir 

1 

l 
~~dl-_.. 

(Le /ouraal'dea) (11 420 den) Profes4r Nimbus'ün maceralan. ı 
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Cümhuriyet Merkez Banl{asının .. 
Aktif 19 BİRİNCİ KANUN 1936 VAZİYETİ Pasif 

I j 

1
1

---------------------------------"T"--------~~----------------------;İ---------""i"----------,, 
Kasa: 
Altın: safi kilogram 17.092,764 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın: safi kilogram 5.70~,04t:ı 

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüz dam: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

1 

Esham ve tah·rilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 
naktive karşılığı esham 
ve tahvilat (itibari A· 
kıymetle) 

B . Serbest esham ve tahvilat 
j Avanslar: 
ı Altın ve döviz üzerine 

Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif: 

LiRA 
24.042.340,41 
10.199.42.i,-

694.568.23 

337.730,l)G ---
8.030.229,6• 

45.742,29 

33.846.656,3<> 

158.748.563,-

12.064.611,-

430.281,fii 
23.023.603.01 

37 .159.610,ZJ 
3.978.850,47 

2.168.901,GS 
12.772.519,?l 

Yekun 

LiRA 

34.936.331,64 

337 .730,Ull 

41.922.625,2:} 

146.683.952,-

23.453.884,66 

41.138.490,lv 

14.941.424,3J 

4.500.000,-

10.634.533,18 

318.548.974,!lv 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine te.,fikan hazine tara
fmdan vaki tediyat 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altuı ola
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten 
tcd. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 

1 
Diğer dövizler ve dlacakb 
kliring bakiyeleri 

Muhtelit: 

LlRA 

158.748.563,-

12.064.611,-

146.683.932,-

19.000.000,-

15.500.000,--------

1.912,7.) 

25.279.G4i ,O.:> 

YekU.. 

LiRA 
J !=.'>00.0D0,-
1.551.182,53 

181.183.952,-

13.748.8'l6,--

1 

,.. ' 25.281.619,ı~ 

81. 783.39't,59 

·-------·· 318.548.97j,9.ı 1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: t~ı;",.,+" ~ .. ~ a; % 5 1/t altın üzerine avans % 4 1
/• 
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Kuruluş C)erveti fünuu 

? 
KREM B ALSAMİN ~ 

Kapalı zarf usulü ile e.ksiltme ilanı 

Tunceli Nafia 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Dördüncü Umumi Müfettişlik 
mıntakası dahilincle 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, 
İstiyenler matbu bayındırlık işleri genel şartnamesini ve fenn1 

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 fiatlarında zam ve hususi şartnamede tadilat yapılan 
inşaatın eksiltmesi ı 1-1-937 pazartesi saat 14 de Elazizde Tunceli 
Nafıa Müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

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

teminat vermesi ve b~ndan başka ticaret oda:ıı vesikasını ve Nafıa 
Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferrüatı müteahhitliğt ehli -
yet vesikasını haiz olup göstennı:si ve müteahhit bizzat mühendis 
olmadığı takdirde insaatm bütün devamı müddetince işin fenni hu
susatını sevk ve idare için iş başında müstemirren bir mühen
dis kullanacağına dair noterden musaddak teahhütname vermesi la-
zımdır. : 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Eiazizde Tunceli Nafıa Dairesinde getire
cek ekı.iltme komisyonu reisli~ine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile ı::önderilen mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa
ate kadar getirilmiş olması ve dış zarfm iyice kapatılmış olması la· 
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2114) Z-6051 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kap!ıcaları metlıaline iki kilometre mesafede asfalt 

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

2 _ Eksiltme 30.12:1936 tarihli ça'C',amba günü saat 14.30 da Ka-
raköyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muhammen \.ıcdeli (55.327) lira ve 20 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler idare veznesinden bir lira mu

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

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

Eşya ve malzeme satısı 

Anlcara İnhisarlar Başmüdür

lüğünden: 

..;» 

Bankalar caddesir.de idaremiz binasında mevcut ve işe yaramı
yan bir çok eşya ve malzeme şartnamesi ~ucibince aleni .paza:
lıkla avu ayıı satılacaktır. Pazarlı{!:a i~tırak edecek talıplerın 
25 - 12 - 936 tarihinde saat 10 da baş müdürlüj!ümüzde müteşekkil 
komisvona müracaatları ilan olunur. (2033) 2-5925 

Nafia Velcaleti 
Van Su İşleri Etüd Heyet Şefliğinden: 
Van Şamram kanalı inşaatına talip zuhur tmediği1?_den yalnız ek

siltme şekli değiştirilerek diğer şerait aynı olmak .. u~ere ~1.12.936 
tarihinden itibaren bir ay müddetle v~ paza.~lık .usulu ıl~. ~~nakasa
ya çıkarılmıştır. İhale 19.1.1937 tarihıne musadıf salı gunu saat 15 
de icra edilecektir. (2155) 2--6103 

Zonguldak Urbaylığından: 
İhalesi 10.12.1936 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konan 

(4600) lira bedelli bir adet Ototank ihalesi 28.12.1936 tarihine tem· 
dit edilmiştir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin ev~lki ~name mucibince tek: 
liflerini o tarihe kadar urbaylığa temınatlanyle beraber vermelerı 
ilan olunur. 2--6105 

İskan Umum Müdürlüğünden: 
1 - 21.12.1936 da pazarlıkla ihalesi mukarrer olan 5,000 adet pul

luğun ihalesi evelce tanzim edilen idari şartnamede yapılan aşağı
daki tadilat sebebiyle 26.12.1936 cumartesi günü saat 11 re tehir e· 
dilmiştir. 

A - (5,000) pulluktan (1500} adedi mukavelenin akdinden iki ay 
sonra, 

B - Mütebakisi Nisan 1937 sonunda teslim edilmiş olacaktır. 
2 - Bundan evelki ilan tarihinden sonra alınmış olan vesaik mu· 

teberdir. 
3 - Teminatı muvakkate icarı eskisinin aynıdır. 
4 - Şartnamenin diğer ahkamı aynen bakidir. 
5 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Ankarada Sıhat ve 

İçtimai Muavenet Vekaletinde müteşekkil hususi komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. (2164) 2--6109 

Türkiye Büyül{ Millet Meclisi 

idare Heyetinden : 
1 - Doksan bin litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartname her gün Büyük Millet Mecfüi Daire Müdürlüğün

den bedelsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat 15. de Büyük Millet 

Meclisi İdare Heyeti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (877) lira (50} kuruştur. 
6 - Teklıf mektupları 7-1-1937 perşembe günü saat 14. de kadar 1 

İdare Heyetine verilecektir. Bu saatten sonra mektuplar kabul 
edilmez. -

7 - Şartnamenin 4. üncü maddesinde istenilen vesikalar temi-
natın konduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. (2126) 2-6075 

23 ILKKA~UN 1936 ÇARŞAMB!J 

A vrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetlcik ve Arama 
Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden: 
1 - Maden jeologu yetiştirmek üzere müsabaka ile Avrupa'yı 

"10" talebe tahsile gönderilecektir. İsteklilerin aşağıdaki şartlar 
haiz olması lazımdır: 

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

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

risini okuyup yazabilmek. 
d) Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 

2 - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsünde 1 Şuba 
1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanında kazanmış 
olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraı ettikleri derece iti· 
bariyle 10 arasında bulunmak şarttır. 

3 - İmtihan: Riyaziye (hendese, cebir), Hayvanat. Nebatat, Je· 
oloji, Fizik, Kimyad'!n ve yukarda yazılı dillerden birinden yapıla· 
caktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kada1 
mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyetlerini 
tevsik etmek üzere bir teahhütname verecekler ve bunun için de 
muteber kefil göstereceklerdir. 

5 - İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hlisnühal varakasını, 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 28.1.1937 perşembe günü ak~amına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder· 
meleri ve 29.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairesinde bulun. 
malan ilan olunur. (2118) 2-6054 

Adliye V el{aletinden: 
Yenişehir.de Temyiz Mahkemesile vekalet memurlarına resmt 

mesai saatlarr haricinde şartnamesi mucibince kahve, çay yapılıp 
satılmak üzere binanın bodrum katında bir oda bir sene müddetle 
artırma usulile kiraya verilecektir. Artırma 26-12-936 cumaertesi 
günü saat 10 dır. Bir senelik bedeli icar 60 lira tahmin olunmuştur1 Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruştur. 1atr:klilerin bu işe aid olan 
şartnameyi görmek üzere her gün vekalet Ievazon müdürlüğüne ve 
artırma günü 4 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuzile bir
likte Adliye Vekfileti levazım Müdürlüğü odasında müteşekkil ko-. 
misyona müracaat etmeleri ilan olunur. (2063) 2-5963 

Ankara melctehler satın alma 
komisyonu reisliğinden : 

Sıyasal Bilgiler Okulu talebesi iç.in kumaşı mektebten verilmek 
üzere azı 100 ve çoğu 200 paltonun imaliyesi eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen fiat beher palto için 10 liradır. İlk teminat 150 li
radır. Eksiltme 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de Ankara Mek· 
tcpler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Şart-
namesi her gün mektep idaresinde görülebilir. (2053) 2-5960 

.. _____ v __ E_Ş_İ __ L_DmO•M--İN __ o _____ ı DANİELLE DARRİEUX 

Mali ve V elcaletinden: . 
1 - 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli on 

beş bin yüz seksen lira t>l.uı (253) adet saç dosya dolabı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4 - 1 - 937 pazartesi günü saat on beşte Vekalet le· 
vazım müdürlüğünde toplanan eksihme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve İstanbulda Dolma .. 
b?hçede Maliye Evrakı matbua ambarı memurluğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kar.unun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve 2277 liralık kati teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektuplariyle birlikte ve ~artnamede tesbit edilmiş olduğu veçbile 
Vekalette mühürlü nümuneye ve p.rtnamesine merbut krokiy uygun 
bir nümune ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2047) 2-5966 

A vrupaya Talebe 
Gönderiliyor .. 

l\faden Tetlcik ve Arama 
Enstitüsü Gene) 

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 çalışabilecek kabiliyette ve sıbati tam 

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

risini okuyup yazabilmek. 
d) Y dŞT 18 den aşağı 25 den yukan olmamak. 

ı - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. enstitüsünde 25 ikinci 
kanun 1937 günü yapılacaktır. Açılacak müsabaak imtihanında ka· 
:ıanmış 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 - Tahsiıe 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 - !stiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasınr. 
mekteb şehadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 
kıta fotograf ve dilekçelerini, 21.1.1937 perş.cmbe günü akşamına 
kadar Ankarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne gönder• 
meleri ve 22.1.1937 cuma günü sıhi muayeneleri yaptırılmak üzere, 
öğleden evel Bay Hasan apartımanındaki enstitü dairesinde bulun• 
malan ilan olunur. (2119) 2-6055 
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Müdürlüğünden:§ 1937 YILBAŞI ~ 
inhisarlar 

ı _ İdaremizin Afyonl<arahisarmda yaptıracağı 21735 lira 57 = = 
kuru~ 1r:-eşif bedelli müdürlük binasının inş.aatx kapaıx zarna eksilt- =: Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu s 
me"e konmuştur. = S 

i - ~ksiltme 30 - xn - 936 tarihine rastlryan çarşamba günü sa- = 5 
e.t 15 de Kabataşta Levazım Vf'; mübayaat şubesindeki ahm komisyo- ;; Büyük İkı~amiyesi ~ 
ııunda yap:lacaktır. = = 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. § § - -4 -· İstekli1er ih:ılede:ı en 32. ÜÇ gün evvel inhisarlar inşaat ŞU - = ı· ra = 
besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resmi - ı = 
vesaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. =: ' § 

5 - Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde inhisarlar le - ;:§ ;;;;;;; 
vazım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon- = Ayrıca: 200,000 , 150.000, 100.000, 70.000, 5§ 
karahisaı- müdürlüğünden alınabilir. = 60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık := 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihti- = ikramiyelerle ( 4 00.000 ve 100.000) liralık -
va edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 de kadar = iki adet mükafat vardrr. ~ 
yukarda adı geçen alım komisyonu reısliğine verilmiş olmalıdır. = d y · l k -

(3500) ı-6013 =: Keşi e Ilbaşı gecesı yapı aca tır. 
Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır •. 

Valiliğinden: 
1 - Muhammen bedeli 4600 liradan ibaret bin teneke benzin a

çık eksiltmeye ~conulmuştur. 
2 - Eksiltme 28.12.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 

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

sikal·Jri!e birlikte 28.12.936 da vilayet daimi encümenine gelmeleri. 
4 - İsteklile:- benzin evsafına aid şartnameyi vilayet nafıa MÜ· 

dürlüğiinde her gün görebilirler. (2068) 2-5976 

Anl~ara Valiliiind en : 
Bedeli keşfi 6191 lira 58 kuruştan ibaret bulunan Kültür Ba

kanlığı antresindeki tadilat işleri 7. 12. 1936 da kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye kc.nulmuş isede muayyen vaktinde talih zuhur et
mediğinden dolayı artırma, eksiltm-= ve ihale kanununun 40 mcı 
maddesinin son fıkrasx mucibince mezkur iş 7. 12. 1936 tarihinden 
itibaren bir ay müdetle pazarlığa çrkarrlmıştır. 

istekliler 464 lira 37 kurnşluk teminatla beraber her pazartesi 
ve perşenbe lf,,inleri saat 15 de Vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

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

Anl{ara Hukuk Fakültesinden: 
Mayıs 1937 nihayetine kadar alınacak olan 2100 - 2700 kilo sade 

yağı açık eksiltmeye konmuştur. Tahmini fiat 90 kuruş ve muvak
kat teminat 182 lira 25 kuruştur. İsteklilerin 6. 1. 1937 çarşamba 
günU saat 11 de fakülteye gelmeleri. (2113) 2-6046 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden:, 
Ankarada Vakıf Şengül hamamının teslim giinünden 5.12.939 gü

nüne kadar icarı kapalt zarf usuliyle artırmaya konulmuş ise de ta· 
lip çıkmadığından yeniden on gün müddetle açık artırmaya konul· 
muştur. İhale 28.12.1936 pazartesi saat 15 de Varidat müdürlüğün
de yapılacaktır. Senelik icar muhammen kirası 12.800 liradır. 960 li
ra muvakkat teminat alınacaktır. Tutmak istiyenlerin vakıflar vari-
dat müdürlüğüne müracaatları. (2136) 2-6069 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Konya ili Daimi Encümeninden: 
I - Eksiltmeye konulan iş: 
Konyanın Ereğli kazasında (16365) on altı bin üç yüz altmış beş 

lira (75) kuruş bedeli keşifli ilk okul binası inşaatı. 
2 - Bu işe aid evrak. Eksiltme şartnamesi, mukavelename, mü

nakasa şartnamesi, keşif defteri, proje fenni şartname resviyei tura· 
biye şose ve kargir inşaat fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri ge
nel şartnamesidir. İstekllier bu evrakı Konya Bayındırlık Direk
törlüğünde görüb izahat alabilirler. Ve istiyenler genel şartname ve 
tesviyei turabiye şartnamesi hariç olmak üzere (82) seksen iki ku_ 
ruş mulcabilinde Konya Bayındrrlrk Direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 2490 nuına.ralı kanuna göre 6. ı. 1937 çarşanba gü
nü saat on beşte İl Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacn'·tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7 ,5 yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçesi olan (1227) lira bin iS:i yüz yirmi ye~ 
di lira (45) kırk beş kuruşu vermesi ve asgari bir taahhütte (10000) 
on bin liralık işi hüsnü suretle ikmal etmiş olduklarına dair resmi 
tasdikli vesikayı ve Nafia Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesi· 
kasını vermesi lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Konya İli Daimi Encümeninde toplanacak ihale ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
o1ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2148) 2-6095 

Kültür Bakanlığından: 
ı- Bölge sanat okulhırı için pazarlıkia : 

a- üç adet üniversel freze makinasıı 
b- Bir takım ünite delik ve bir takım ünite mil mastarları, 
c- Onbeş adet muhklif marangoz makinası alınacaktır. 
2- A fıkrasındaki makinelerin ihalesi ayn, B fıkrasındaki 

nıastarların ihalesi ayn ve C fıkrasmdakı makinaların ihalesi ayrı 
olarak yapılacaktır. 

3 - Birinci maddenin her fıkrasındaki makjne ve mastarların 
evsafı, mikdar ve sairesini bildiren umumi ve fenni: sartnameleri 
ile listeleri Ankarada Kültür Bakdtllığı leva.&ım Di:ektörlüğün
den, İstanbulda Bölge sanat okulu Direktörlüğünden bedelsiz ola
rak ahnır. 

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

5 - Birinci maddenin A fıkrasındaki üç freze makinesinin tah
min bedeli (17.082) ve m•ıvakkat teminatı (1.282) lira, B. fıkrasındaki 
mastarların tahmin bedeli (781) ve muvakkat teminatı (59) lira, C 
fıkrasındaki makinelerin tahmin bedeli (7 .300) ve muvakkat temi
natı (547.5) liradır. 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya av~dan
lıkları 1ıa s 1ta müesseselere verdiklerine ve teahhütlerini tamamen 
ifa ettiklerine dair resmi vesik:ı ibraz etmeleri lazımdır. · 

(2105) 2-6036 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

lws A;KA;: LEVAZIM AIVIİRL1Gt 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Kor birliklerinden Süloğlundaki kıtaata aid iki pavyonun 

noksanlarının ikmali açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 25.12.936 cuma günü saat 15 de kor satın alma komis

yonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler hususi ve fenni şartları görmek Uzere İstanbul, 

Ankara Levazım amirlikleri satın alma komisyonluklarına ve Çor
luda kor sat111 alma komisyonuna müracaatla görebilirler. 

4 - Muvakkat teminatı 450 lira 60 kurllştur. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte Çorluda kor satın alma ko-

misyonuna müracaatları. (2038) 2-5928 

lLAN 

1 - Eksiltmede olan iş: Pınarhi:>arm 600000 kilo yulafı, 
2 - İhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapxlac<ıAtır. 
3 - Yulafın b~deli 37500 liradır. 
4 - İlk teminatı 2813 liradır. 
5 - İhalesi 29-12-936 salı günü saat 15 dedir. 
6 - Şartname her gün Vize satın alma komisyonunda arzu eden• 

lere gösterilmektdeir. (2092) 1-()012 

!LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için 16000 kilo sade

yağının 29.12.936 salı günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

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

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbl~larını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri (2056) 2-5990 

!LAN 

1 - 450 bin kilo ekmeklik fabrika unu pazarlıkla satın alınacak-
tır. 

2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - llk teminatı 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 28.12.-36 pazartesi günü saat 11 de Erzin

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

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

betinde ve teminat-mukabilinde müteahhide avans vrilmesi şart ko
nulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş muka-
bilinde komisyonumuzdan alırlar. (2673) 2-5980 

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 96000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

4.1.937 günü saat 16 da Eskişehir askeri satın alma komısyonunda 
alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22080 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1656 liradır. 
4 - Teminatlar vaktmdan evel muhasebe veznesine veya mal 

sandıklaıına yarıtılarak makbuzlar veya banka mektupları kanuna 
uygun olan teklif mektuplarının içerisine konınası ve teklif mek
tuplarının ihale günü Eskişehir posta ve telgraf ayariyle saat 15 e 
kadar komisyon başkanhğına verilmesi ve 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesikaların lüzumunda komisyona ibrazı şarttır. 

S - Şartname her gün komisyonda görülebilir. (2106) 2-6039 

İLAN 

~ - P?latlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı açık 
eksıltme ıle 8. sonkanun 1937 cuma günü saat 16 da ihalesi yapıla. 
caktır. 

2 - Talihlerin 115 lira 50 kuruş teminatı muvakkate makbuzla
riyle yevmi mezkurda garnizon kıtaatı komutanlrğı artırma ve ek_ 
siltme komisyonuna tnüracaatlarL 

3 - Şartnameyi görmek isteyen talihlerin bergün öğleden sonra 
komisyona müracaatları. (2145) 2-6092 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMISYONU iLANLARI 

500 ASİT NİTRİK 
Tahmin edilen bedeli (127500) lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar Umum mildürlüğü satın 
alma komisyonunca 5-2-937 tarihinde cuma günü saat ıs de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ki vesaikle mezkur gün ve saate komisyona müraca· 
atları. (2099) 2-6032 

Anliara Cumhuriyet Müddei 
Umuıniliğinden: 

Ankara Adliyesi emanet dairesinde 933 - 936 senelerine aid suç 
eşyasının aid olduğu mahkemelerce sahiblerine iadesine karar veri. 
tenlerin ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında usulen mezkur da
ireye müracaatları ile mallarını almaları aksi takdirde müddeti hi
tamından sonra eşyaların maliyeye ve esliha ve brç.akların askeriyeye 
devredileceği ilan olunur. (2146) 2-6093 

SAYFA 11 

o il ıu 11•. 

l
~SAKARYA ECZANESi~I 

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

1 . ., •. ra- H·ı 
ANKARA BELEDiYE REISUGI iLANLARI 

İLAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alınaca

ğından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kalemi· 
ne ve isteklilern de 25 - kanunu evvel - 936 cuma ı;ünü saat on bu .. 
çukta belediye encümenine müracaatlarL (2086) 2-6011 

1 LAN 
1 - Yeni ve eski şehrin muhtelif sokaklarına yapılacak parke 

kaldırım inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15002,26) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1125,15) liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı 

işleri kalemine ve ihale 5 kanunusani 936 salı günü Belediye Encü .. 
meninde saat on birde yapılacağından isteklil.erin de saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını Belediye Encümenine 
vermeleri. (2154) 2-6102 

İLAN 
Her nevi baskül, hassas ve adi terazi, kantar gibi ölçü ve tartı sa• 

hiplerinin nazarı: dikkatine: 
Üzerinde 1935 senesi damgasını taşıyan bütün ölçü ve tartıların 

senelik muayenesi yapılacağından ellerinde 1935 senesı damgalı öl
çü ve tartı aleti bulunanların aletlerinin cins ve mikdarını ve kaç ki· 

lo çeker olduğunu ve boylarını, üz erlerinde numaraları varsa nu· 
maralarmı da bildirir birer pullu beyannameyi 1.1.937 tarihinden 
31.1.937 tarihine kadar belediye ayar memurluğuna vermeleri ve bu 
tarihin hitamında beyanname vermeyenler hakkında damgasız ölçü 
ve tartı kullananlar gibi ceza görecekleri Han ouunur. (2163) 2-6108 

1 MlLLl MUDA.FAA VEKALET! 1 
~ATIN AL1V1A KOlVllSYON U lLANLAh'.J 

BİL1T 
Gliserin: (2000) kilo saı guserın açık eksiltme ile satın alına

caktır. r..t.1;;ps1run tutan l!>UIJ hraurr . .t:..v:;a± ve şartrıamesı Komisyo. 
numuzuan aHnacaktu·. lha1es1; 1. l. 1937 perşenoe gunu saat on bır .. 
oe yapııacaKUr. !Ut temınatı: 112 lira !>O ~uruştur. J::!,Ksııtmeye gıre. 
ce1>.!euen iıgıJ.i bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncu maduele· 
rınde ıstem:n belgeıerle birlikte eı<sU tme gıin ve vaktında ıVI.M. v. 
Satın Alma Komısyonuna gelsinler. (2153) 2--6100 

B 1L1 T 
Gres yağı: 2500 kil.:> gres yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Hep

sinin tutarı (1000) liradır. Evsa± ve şartnames~ Komisyonwnuzdan 
alınacaktır. İhalesi: 7. 1. 1937 perşen:be günü saat 15 de yapılacaktır. 
İlk teminatı: (75) liradır. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunan.. 
lar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü madelerinde istenen belgelerle bir
likte paazrlık gün ve vaktmda M. M. V. Satın Alma Komisyonuna 
glsinler. (2152) 2-6099 

BİLİT 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan 2.200 tane yün 

fanila kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenlerin 

hergün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 561 liradır. 
4 - İ'halesi 7. 1. 1937 perşenbe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye girecekelerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı belgelerle ilk teminatlarını teklif mektubları 
ile birlikte ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. {2151) 2-6098 

BİLİT 
Su ve elektrik tesisatı : Abidin Paşa köşkü ve müştemilatı su 

tesisatı ile yeni matbaha elektrik tesisatı yapılması ve harici su raptı 
işi pazarlığa konmu~tur. Keşif tutarı: (776) lira 82 kuruştur. Keşif, 
proje ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi 28.12.1936 pazartesi günü saat on birdedir. tık teminatı 58 
lira 26 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belgeleriyle birlikte M.M.V, 
Satın Alma Komisyonuna vaktinde gelsinler. 

(2150) 2--6097 

BİLtT 
Hepsine biçilen ederi 570 lfra olan 250 tane belleme, 250 tane ip 

yular başlığı, 250 tane ip yular sapı ve 250 tane gebre pazarlıkla alı
nacaktır. Pazarlığa gireceklerin 43 liralık ilk teminatları ile birlikte 
26.12.1936 cumartesi günü saat 11 de M. M. V. SA. AL. KO na gel-
meleri. (2149) 2-6096 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz fen hey'eti müdürlüğü .,.e yollar mühendisliği 

münhaldir. İsteklilerin aşağıda yazılı vesaik veya tasdikli suretle-
riyle müracaatları ilan olunur. (2147) 

1 - Kısa hal tercümesi 
2 - Nüfus teskeresi ve bulunduğu işlere aid bonservis vesi-

kaları. 
3 - Diploma sureti 
4 - Bir tane boy ve iki tane vesika fotografı. 
5 - Şimdiye kadar yaptığı eserlere aid vesikalar. 2-6094 



SAYFA 12 

PBILCO radyolarını bizden 
.-; ...................... _ 

Ankara Valiliğinden: 
Muhammen bedeli Depozit miktarı 

Cinai Lira Kr. Lira Kr. 
1930 modeli yedi kişilik Stüdbeker 
markalı otomobil 400 00 30 00 
Yedi kişilik Linkolen markalı otomobil 500 00 37 50 

Yukarda yazdı iki adet otomobilin ihalesi 28.12.1936 pazartesi 
pil saat 14 de yapılmak üzere bir hafta sonraya talik edilmiştir. 

Bedeli nakden ve peşinen alınacaktır. isteklilerin hizalarında 
l&terilen depozito makbuzlariyle sözü geçen gün ve saatte defter-
darlıkta kurulan komisyonuna müracaatları. (2161) 2-6104 

Ankara Valiliğinden: 

Mahallesi Sokağı 
Vattarin Foçin oğlu 

İçhisar Alaettin mektep 

İstasyon Arka 
İstasyon Arka 

Cinsi 
Ev 

Ev 

Mevkii 

Müştemilat Kapı No. 
( 4 oda, 1 hela, 1 mutbak 6 
(1 odunluk, 1 kömürlük 
(2 oda, 1 mutbah, 22 
(1 hela, 1 sofa 

Kargir mağaza 
Kargir mağaza 22 

Kalaba köyünün Yanıklar mevkiinde Ali Toyğar z&deler Halim 
ve bark ile mahdud 62052,75 metre murabbamdan ibaret Kiyork Pav· 
li ve hemşirelerinden metruk tarlanın senelik icarı 

IGralık Daire 
Havuzbaşmda Kaznnpaşa 

caddesinin methalindeki Mü
kerrem apartımanmda beş bü
yük oda ve bir salonu havi da
ire kiralıktır. Kalörifer, sıcak 
su ve bütün konforu vardır. 

Telefon: 1350. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Aylık depozit 
Tahrir Metrfike icari miktarı 

No. No. Lira Kr. L. Kr. 
245 128 50 00 45 00 

33 311 20 ()() 18 00 

440 40 20 ()() 18 00 
441 41 20 00 18 00 

Senelik icarı Depozit mikdarı 
Lira Kr, Lira Kr. 

40 00 3 00 

Yukarda yazılr gayri menkullerin icarına 14.12.1936 tarihinde talip çılonadığından 13.1.937 çar
şamba günü saat 14 de pazarl.kla ihale edilmek üzere bir ay temdıt edilmiştir. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito makbuzlariyle şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere 
sözü geeçn gün ve saatte defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (2124) 2-6089 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi Sokağı veya 

mevkii 
Cinsi Miktarı No. Ada Parsel Hudud 

Erzurum Nişan taşı Arsa 413 M2 18, 18/1 436 23 Planına göre 
Muhammen bedeli Depozit miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
826 00 61 95 

Mahalle;;i Sokağı Cinsi Miktarı No. Ada Parsel Hududu 
Misakı Milli Tahrirciler Arsa 82 M2 1/220 167 1 Planına göre 

Muhammen bedeli Depozit miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. 

336 1)() 25 20 
Mevkii Cinsi No. Hududu Muhammen Depozit 

Yenişehir Dikmen Hali arsa 69/56 Planına göre bedeli Miktarı 
Caddesi. Lira Kr4 Lira Kr. 

40 ()() 3 00 
Miktarı 

İrtifak hakkı imara ait olmak üzere 8954 M2 dan bilfarz 8 M* 
Yukarda yazılı arsaların mülkiyetinin ihalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de açık arttırma 

suretiyle icra edileceğinden isteklilerin pey sürmek ve şeraiti öğrenmek üzere hizalarında gösterilen 
depozito makbuzlariyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2011) 2-5906 

öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

SAN 

TiR 
T-1RKiYE iŞ BANIC.AS.I 

23 1LKKANUN 1936 ÇARŞAf..1.BA 

arayıa HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

En hoş meyva tuzudur. Inkı
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

l(iralıl{ Daire 
Maltepe (Bomonti bahçesi 

arkası.) Akıncılar sokağı "dört 
odalr daire,, kalörifer, sıcak su. 
"Tel. 3948" 2-6091 

IGrahk Daire 
Geniş 4 oda hamam, mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78; Telefon: 3626 2-6106 

l( iRALll( 

2 
4 
6 
!! 

300 
150 
80 
30 

3 
5 
7 

Bedia Terzihanesi 
ANKARA 

Yılbaşı tuvaletlerini çok u
cuz fiatlarla satmaktadır. Mev
simin en güzel elbise ve manto
larını yünlü ipekli kumaşlarını, 
garnitür ve sentürlerini şapka ve 
korselerini en ucuz fiatlarla te
min edebilirsiniz. 

Ankara Yenişehir Ali Nazmi 
ap. D. 14. T. 3837 ...;.;.,,;.._ __ _ 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. -

Ankara 

iS B ü RO SU 
' Nizami Atacan 

Emlak - Arazi alım, satımı; icar, isticar ve idaresi' 
Tapu muamelatı ve ticari İ§ takibatı. Tel: 1475 

Hacıbayram icra dairesi karşısı N o. 2 
Ankara 

Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun banderollu 

70 Stl. şişe Sofra Şarabı: 60 Kuruş 
70 Stl. şişe Tatlı Şarapları: 

Tokay ) 85 
Tatlı sert 

KURUŞ 

Etil~etli 70 Stl. hoş şişemizi 
getirene 

Sabş Mağazalarımızda 

10 kuruş ödenir 

Açık Sarap Litresi 40 Kuru~ 
25 litreden aşağı olmamak üzere ' ' 35 '' 

CenapAnd 
Kavaklıdere Şarap Fabrikası 

Ankara 
ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHBEMESİNDEN: 
Edirnede Fındık Fakı mahallesinde 9 No. da fırçacı Salamon 

Avkalay yanında Ester. 
Kocanız Ankarada Yaşua oğlu Yako tarafından mahkememize a· 

leyhinizde açtığı boşanma davasının 14.12.1936 pazartesi günü saat 

14 de muhakeme icra krlınacağı::ıdan bahsile Ankarada Ulus, İstan• 
bulda Cümhuriytt gazeteleriyle ilanen tebligat yapıldığı halde gel
mediğinizden davacı vekili avukat Ali Rıza Dincin talebiyle hakkı
nızda gıyap karan ittih:ıziyle muhakemenin 17.2.1937 çarşamba gil· 
nü saat 15 e bırakılmıştır. Mezkur gün ve saatte Ankara Asliye bi· 
rinci hukuk mahkemesine gelmeniz ve yahut tarafınızdan musaddak 
bir vekil göndermeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakemeye de
vam olunacağı hukuk usul muhakemeleri kanununun 401 inci mad
desi mucibince gıyap kararı makamına kaim olmak üzere mczkilr 
kanununun 142 inci maddesine tvefikan ilan olunur. 2-6090 

Balıl{esir Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş: 
Balıkesir - Edremit yolunun 75 + 000 - 82 + 476 mcı kilomet• 

releri arasındaki şosenin tamiratı esasiyesidir. 
2 - Keşif bedeli (14652) lira (48) kuruş muvakkat teminatı 

(1098) lira (94) kuruştur. 
3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Fenni şartname 
C -Keşif cetveli, 
D - Mukavele örneği, 
H - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Balıkesir nafıa müdürlüğün • 

de veya daimi encümen kaleminde görebilirler. 
4 - İhale 7- kanunu sani - 937 tarihine rastlıyan perşembe günU 

saat 15 de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin yukarda 4 üncü maddede yazılı muayyen za " 

mandan bir saat evvel teklif mektuplatını encümene tevdi etmeleri 
lazımdır. Teklif mektuplarının postada vaki tehiri nazarı dikkate 
alınmaz. 

6 - Eksiltmeye bu işlerle uğraştığına dair Nafıa Vekaletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

4 - İstekliler muvakkat teminatlarını malsandığına yatırdık· 
larma dair makbuz veya banka mektupları muayyen zamanda en " 
cümene ibraz etmeleri lazımdır. 

8 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır. Encümende l!)a • 
ra ve tahvilat kabul edilmez (2144) 7.~087 

• ' :;;: , .. • • ·.r,. -.:.... • •" ,· • 

~-

SİNEMALAR 
Yeııi Halk 

BUGÜN BU GECE 

ERKEK HALA 
Baş Rollerde : 

Lucien Baroux - Margueritte Moreno 
Baştanbaşa zevk, neş'e ve kahkaha tuf.am 

Programa ilaveten: 
EKLER JURNAL 

BU GE CE 
SENENİN EN BÜYÜK HARİKASI 

AMERİKA İHTİLALİ 

Dört büyük sanatkarın vücuda getir-
dikleri muazzam şaheser 

BUGÜN GÜNDÜZ 

CİNAYETE HARP 

_, 

ilave olarak: RENKLİ NEFİS BİR REVÜ 


