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Dış haberlerimiz iç 

sayfalarımızda dır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

Paristeki görüşmeler neticesiz kaldı GVNEŞ . DtL TEORiSiNE GöRE 

Sancak meselesine 
göriiş leri arasındaki 

dair türk - fransız 
ihtilaf olduğu gibi 

Man ve Men 
kelimelerinin tetk_iki 

ka ~rak heyetler hiribirinden ayrılmışlardır Türk lehçelerinde müstakil olarak 
man ve men kelimelerine çok nadir te
sadüf edilir. Halbuki kelime başlarında 

ve sonlarında kaynaşmış olarak görülen 
man ve men'lerin bir zamanlar müstakil 
olduklarını gösteren belgeler vardır ve 

onlar morfolojilerine karıştıkları keli -
melerin anakökten alınmış manalarında 

sonradan olma önemli bir fonksiyon 
yaparlar. Mesela "Kodaman" kelime • 
sindeki "Koda'' kısmı müstakil bir ke.. 
lime olarak: 

Pariste Dr. Tevfik Rüştü Aras ve 
delege arkadaşlan ile fransız salahi
yetdarlan arasmda müzak'!re, Ana
dolu Ajansının aşağıya naklettiği
miz telgraf haberinden anlaşdacağı 
üzere, akiın kaiımştır. 

Sancak anlaşmazlığı esasının tetki
kini türk ve fransrz hükümetlerinin , 
mutabıklığı ile, i!cincikanun toplan
tısına bırakan M:Uetler Cemiyeti 
Konseyinin, iki hükümete, bu müd
det zarfında ve raportörle sıkı bir te
mas muhafaza ederek, konuşmağa 
devam etmek tavsiyesinde bulundu· 
ğunu biliyoruz. Fransanm daveti ü
zerine vuku bulan Paristeki ilk temas, 
iki taraf arasmd:\ki görüş aynlığmm 
tesbit edilmesinden başka bir netice 
vermemiştir. Telgraftan anlaşılacağı 
üzere bizim istediğimiz, Sancağa, 
tıpkı Suriye ve Lübnana olduğu gıbi, 
istiklal verilmektir. Sanoakla bu iki 
yeni devlet arasındaki rabıtayı, her ü
çünün müsavi şartlarla vücud verdiği 
bir konfederasyon şekli pek iyi temin 
edebilir. Fransaya göre, bu, Suriye
nin parçalanması demektir ve Fran· 
sanın, gerek ~am &erek Berutla im
zalamrş olduğu muahedeleri ıhla) e-. 
der. 

Eğer bu muahedeler, Fransa ile 
,Türkiye arasmdaki 1921 teahhüdle
rinin manası ve ruhu bir tarafa bıra
kılarak akd..,..lilmişse, bunun mesulü 
biz değiliz. Bizce ortada ihlal olunan 
bir şey varsa, o, işte bu teahhüdler 
ve Sancağın türk ekseriyetinin bu 
teahhüdlere istin ad eden haklarıdır. 
Eğer Ajan~m telgrafı doğru ise, bu 
teahhüdlerin ve onların icablarmm, 
hala, lskenderun ve Antakyadaki 
türk ekallivetlerine aid bazı go
rantiler suretinde talakki edilme
sine isyan etmemek imkam va=- mı
dır? 

· Karşı zihniyet bu halini muhafa
'"2a ettikçe, raportör Mösyö Sandler'in 
delegasyonlar arasında yeni bir müza
kere imkanları aramasının daha iyi 
bir netice iimid ettirmediğini söy
lemek bile lüzumsuzdur. Bizim bu 
mesele hakkındaki notalanmız, nu
tuklanmız, yazdanmız ve bütün teş
rihlerimizdeki vesika ve delilleri me
seleyi uzaktan belki iyi takib ebne
miş olanlara Pariste bir defa daha 
tekrarlamak azçok ümid verici bir 
şeydi. Dünkü yazunızda bu ümidin 
boşa çıkmaması hususunda en sami
mi temennilerde bulunmuştuk. Olan 
şey, meydandadır. 

Biz, Parise olan davetin, bize, 
Quai d'Orsay'nin dar düşünürlüğü 
klasik hale gelen havası içinde, mü
said dostluk cereyanları husule ge
tirmek fırsatı vereceğini zannedi
yorduk. lnkrtaa sebeb olan ihtilaf, 
zaten, Cenevrede ve ondan evel de 
malfundu. 

O halde Paris davetinden mak
sad ne idi? Geç aldığmuz telgraflar, 
bize, yalnız Quai d'Orsay'nin fran
sız kamoyuna müessir olmak iste
diğini gösteren vesikalar hükmünde
dir. Acaba bu davetten maksad, Pa
riste meseleyi hallebnek değil de 
mesele etrafında cihan neşriyatını 
mugalatava uğrabnak fırsatını ara
mak mı idi? 

Kimin *'3rafmdan yazıldığı malum 
olmayan Havas telgrafının son cüm
lesiı Fransa - Türkiye dostluğundan 
bahsediyor. Bahsedilen dostluk, bir 
tarafa çok pahalıya mal olan ve bir 
tarafın tavizlerini İcab ettiren bir ra
bıta olmasa gerektir. Biz dostluğu 

İyi anlasmakta ve dostlara haklarnu 
vermekte buluruz. 

Geç vakit aldığnnız bu haberler 
hakkında, şimdilik vaziyeti tesbit e
den bu mülahazalarımızı kayJebnek
ten gayri ne söyliyebiliriz ve bizi bu 
kadar vakından ve derinden alaka· 
landıran bir h'lk davasının hakikat 
ve zaruretleri karşısındaki ısrarın u
zun sürmemesinden ve bir takım na
hoş sürprizlere meydan vermemesin
den başka ne temenni edebiliriz? 

FaHb Rıfkı ATAY 

Havas Ajansının t.elgrafı 

Paris, 23 ( A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor : 

Öğleden sonra dış bakanlığın-

da toplcman fransız - türk konfe
ransı kısa sürmüş ve I skend erun 
sancağı hakkında pazartesi günü 
bCJ§lıyan görü§ teatilerine her iki 
taraf da başlangıçtaki vaziyetleri
ni muhafaza ettiklerinden nihayet 
verilmiştir. Milletler Cemiyeti kon
seyinin son toplantı devresindeki 
kararına uyarak mezkur konse
yin gelecek toplantısından önce 
bir anlaşmaya iri§ilmek üzere ko-
nuşmaların tekrar ele alınması ve 
bu babta konseyin mazbata mu
harriri Sandlerin iki taraf arasın
da yeni bir müzakere açması muh
temeldir. 

Fransız - türk konuşmaları sı
( Sonu 6. ıncı sayfada) 

Oğ + ok + od + ağ 
Elemanlarına ve onların geliştirdiği 

bir (kudret, ulOhiyet dinamizminin bir 
süje veya obje üzerinde vuku ve tecel
lisi) gibi asil ve eski bir anlama malik
tir. Son kısmı olan "man" ise yine: 

(1) (2) (3) 

ağ+ anı+ an 

Atatiirk Büyük Erkiinılıarbiyede 1 

Elemanlariyle onların geliştirdiği 

bir varlık, bir kudret bir esas olmak taş
kınlığına, tezahürilne, canlılığına deli· 
let eden bir manaya sahiptir. 

Reisi Cümhur Atatürk, yanlarında, Başvekil ismet lnönü ol- ı 
duğu halde dün Büyük Erkanı Harbiyeye giderek iki saat kadar 1

1 

Mareşal Fevzi Çakmakla görüşmüşlerdir. 

Şu halde Koda + man Kodağ "Hu
da'' hğm esaslı, bir sahibe matuf olarak 
bir genişlemesi, taşması demek olur ki 
bu suretle "man'' kelimesi K.odağ keli
mesine bir ajanlık ve uir sahiplik rolü 

Büyük su politikasına başlıyoruz 

Adana, Ege, Marmara, Orta ve Şimal Anadoluda su 
meselesi için 31 milyon lira tahsis ediliyor 

/(anan projesi hazırlandı 
~ :;;>,.,,,, ,..'!"~· ~---:--~,...._,.,,_ .. ~ 

Sı.ı işlerimizi halletmek yolunda büyük 
kararı veren Ba~ba!cammız ve Bayın
dırlık Bakanrmızrn, geçen sene, Çubuk 
barajı yapıldığı srrada alrnm!j bir resmi 

Başvekil İsmet İnönü'nün üze

rinde ehemiyetle durmakta olduğu 

su işlerinin hallı maksadiyle, son 
Cenub ve Ege mmtaka1arma yaptığı 
seyahatlerden sonra, Nafıa Vekale
tinde, bizzat hazır bulunarak, derhal 
hangi ~u işlerine başlanması müm~ 

kün olacağının ve az zamanda, ne 
kadar para il~ bu işlerin başarılabi
leceğinin tetkikini emir buyurmuş
lardı. 

Bu hususta elde bulunan iptidai 
hazırlıklar, evelki gün Nafı~ vekale
tinde Başvekil İsmet İnönününün 

teşrifleriyle bir daha gözden geçiril- Bu hususta icab eden su mühen-
miş ve ihzar edilmiş o]an kanun layi- dis]erinin tedariki ve diğer gereken 
hasının usule göre merasimi ikmal o- teşkilat için Nafıa vekaletince lü-
lunmak üzere Başvekalet ve veka- zumlu tedbirler alınmak üzeredir. 
Jetler makamlarına sunulması takar- Yabancı memleketlerden bazı müte-
rür etmiştir. hassıslann celbedilmesine de teşeh-

Layiha dün Nafıa Vekili tarafm· büs erlilmektedir. 
dan imza edilerek muameleye konul
muştur. Su işi için ilk tahsis olunan 
para mikdan 31 milyon liradır. 

Layihanm bu devrede muamelesi 
ikmal olunarak tatbikata geçileceği 
anlaşılmaktadır. Bu işlerde Adana
nın su1anması başta olmak üzere, 
Eae mıntakasında, Marmara havza~ 
s~da, orta ve şimal Anadoluda bu
lunan bütün su ve bataklıkların ıs
lah edilmesi ve az zamanda istifade· 
ye konulması maksadları istihdaf o· 
lunduğu haber alınmıştır. 

Şark demiryolları 
hakaıılar heyetinde 

Ankara, 23 (A.A.) - Nafıa vekaleti 
ile şark demiryolları şirketi delegeleri 
arasında imtiyazın devri ve mevcudatın 
satın almmasr hususunda cereyan eden 
müzakere neticesinde hazırlanmış olan 
itilaf mukavelenamP.si bugün Heyeti 
Vekilede müzakere edilmiş ve hututu e
sasiyesi itibariyle tasvib olunmuştur. 

tSPANY ADAKl iSYAN 

i 

Madridde halk, hava bombardımanlarından kurtulmak için 
metropoliten'e sığınmaktadırlar (Yazısı 6. mcı sayfada) 

Yazan: HASAN RE~IT TANKUT 

vermiş olur. Bu izahı daha aydm müta

laa edebilmek için man'rn elemanlarını 

teker teker tetkik edelim : 

(1) Ağ: Ana köktür. Güneş ve onun 

delaleti ile esas, sahip. kudret, hararet 
anlamları verir. 

(2) Am: (V. + m) "en yakrn mül
kiyet ve taayyün sahasınr gösteren" (1) 
prensipal ~öktür. Ana kökün anlamını 
en yakından ve k4tiyetle temsil eder. 
Beşer zekası tabiata tasarrufunu anla
yrp ta kendisini güneşin yerine koydu· 
ğu zaman (2) egoyu (V. + m) ile ifa
de etti. 

(V. + m) güneşin blıtün vasdlan 
kendisinde özleşip tecelli edebilen ele
mandrr. Bu itibarla ( oğ 1 om) ve kay• 
naşmış şekli ile om; tabiatın yaradıcı 

kudretinin remzidir. Onun içindir ki 
proto türk devrindenberi tabiat anaya 
yani yaradıcı, doğurucu ve bc!sleyici 
kudrete "om" ve "oma" denilmektedir. 

(3) An: Bitişik sahayı ve yakın mu
hiti gösteren elemandır. Bu suretle! 

Oğ +om+ an 

Ve son morfolojik şekli ile "man" ya
pan, olan, olduran bir kudretin tecelli 
ve tezahürünün ifadesi olur. Onun i
çindir ki bütün beşer bugün dahi; ol· 
ması; ilahi ve meçhul kudretlerin yar
dımına kalmış dileklerinin husulünil 
"aman, amin, amen" kelimesine bağlar
lar. 

Dilimizde ve bütün dillerde bu yol· 
da kaynaşmalar vardır. Esasen aggluti
nation "Bitişgenlik" az çok her dilin 
gövdeleşmesinde asıl değil midir? 

Şu halde man ve men kelimelerinde, 
Tanrılık, esaslık, sahiplik ana manala· 
riyle onlara has oran ölmedik, eskilik, 
önlük, yükseklik gibi abstre mefhum
lar aramak hakkımızdır. Alemin bütün 
kudretlerine sahip olarak tasavvur edi· 
len insanın kendisine men "ben" de. 
mesi bu hakkımızı kuvvetlendirebiltt. 

Türk - men kelimesinde de men'in 
aynı rolünü görürüz. Güneş vasıfları .. 
nın dinamik bir surette bir süje üzerin
de tekarrürünü ifade eden tilrk kelime
si men kelimesini alınca daha esaslı, da.. 
ha fazla ve taşkın bir türkltiğün ifade
si olur. Yani men ile kaynaştıktan son
ra Türk kelimesi kendisinde hüviyetini 
ela.ha çok gösteren ve yapan ta~kın, ha
reketli bir fonksiyon kazanmış oluyoı'.c 
Bu baknndan man ve men'in girdiği biln• 
yede bir ajanlık halkettiği neticesine 
varıyoruz. K~şgari bu mayalaşma key .. 
fiyeti için şu misalleri verir: 

1 - "Sökmen" saffıharp yaran, kah
raman unvanı. (Kaşgari C. 1. S. 370). 

2 - "Kekmek-er = sıkıntılar için.. 
de pişip yetişen adam (görmüş geçi~ 

mi!)i adam). Bu kelimenin sonundaki 
(mek) şazolarak sıfat eki gibi görün. 
mektedir. Yoksa kaideye göre Kek-mell 
olması lazımgelirdi. (Kaşgari, C. I., S. 
339). 

Kek sıkıntı ve mihnet demek oldu

ğuna göre Kek·men (sıkıntılı ve mih· 
netli bir hüviyet gösteren) ôemek olur 
ki bu mana Kaşgarinin misalinde (er) 
kelimesiyle teyid edilmiş bulunuyor. 

Mahmut Kaşgari bu misali ile bize 
aynı zamanda man, men ile mak ve 
mek ln ayrı ayrı kelimcJer olmadığını 
göstermektedir. Sumerce ve Yakutça gi 
bi eski Türk lehçelerinde görmediğimiz 
mastar edatmır:. aslında bu man ve men 
den başka bir şey1 tr olmadığı anlaşıh· 

yor. Bu hakikate varabilmek için önce 

- Sayfayı çeviriniz -

(1) Etimoloji, morfoloji ve fonetik 
bakımından Tiirk Dili. 

(2) Etimoloji, morfoloji ve fonetik 
bakımrndan Türk Dili. 



SAYFA 2 lJ L U S 

Yeni teşkilat kanununa •• gore 

P. T. T. • 
memurlarına aıl 

Tayin kararnamesi yük~ek tasdikten geçti. 
~ST AN BUL TELEFONLARI : 

llatay bayrağının 
Asılma ve açılma töreni 

Posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün bir ikincikanun 1937 
tarihinde yeni teşkilat kanuniyle vi. 
!ayet merkezlerinde kurulacak vilayet 
merkez müdür ve muavinlerine aid ta. 

yin kararnamesi ile emrkez teşkilatı 

tayinleri yüksek tasdikten geçmiştir. 
Tayinleri sırasiyle bildiriyoruz: 

Merkez tayinleri 

Yüksek fen heyeti reisliğine İstan
bul telsiz mühendisi B. Abdüllatif, 
yüksek fen heyeti azalıklarına fen 
müşavere heyeti reisi B. Hasan Kel
.um, fen mUşo.vere heyeti azasından B. 
Bekir Vefa ve İstanbul P. T. T. fab
rikası müdürü Bay Mehmed Ali, 
birinci sınıf P. T. T. Başmüfettiş
liklerine birinci sınıf başmüfettişler. 

den B. Hayri ve B. Besim, posta işle
ri reisliğine Ankara Başmüdürü B. İb
rahim, Teis muavinliklerine posta işle
ri müdürü B. Naci ve :nuavinlerinden 

. B. Tevfik, B . Eyüb, B. Nazmi, telgraf 
işleri reisliğine telgraf işleri müdürü 
B. Cecati, telgraf işleri reis mua· 
vinliklerine telgraf işleri mühendisi 
B. Fuad, telgraf işleri müdür muav~n. 
]erinden B. ı : i~~met ve B. Vasıf, tele· 
fon işleri reisliğine vekaleten telgraf 

Vilayetlerin satmalma 
heyetleri hakkında bir 

tamitn 
Vilayetler namına bazı satınalrna he

yetlerinin İstanbula gittiği ve bunların 
başında ekseriya valilerin bulunduğu an
laşılmıştır. Dahiliye vekiileti bu hususta 
vilayetlere bir tamim yaparak valilerin 
vilayet büdcelerinin ita amiri olmaları i
aibariyle bu heyetlerde bulunamryacak
larını ve bu heyetlerin yaptığı masrafın 
mübayaa bedelinin yüzde beşini geçemi
yeccğini bildirmiş ve fevkalade haller ol
madıkça İstanhula mübayaa heyetleri 
gönderilmiyerek nümune celbi suretiyle 
mübayaatta bulunulmasının teminini va
liliklerden istemi~tir. 

Boluda bir zelzele oldu 
Bolu, 23 (A.A.) - Dün gece saat 
olu, 23 (A.A.) - Dün gece saat 

4.45 de devamsız fakat şiddetli bir yer 
aarsıntısı boluluları uykudan uyandırdı. 
Hasar yoktur. 

Dahili ticaret beyannamesi usulii 
üzerinde tetkikler 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti &a• 

hillerdeki dahili tic.aret beyanname:.i 
usulünün kaldırılması etrafında tet1<ik
ler yaptırmaktadrr. 

Tuz kanunu re!'mİ gazetede çıktı 
Yeni tuz kanunu dünkü resmi gaze

tede çrkmış•u. 

morfolojilerini sonra manalarını tetkik 
edelim: 

(1) (2) (3) 
Men • man = ağ + am + an 
Mek • mak = ağ + am + ak 

Fark; yalnız üçüncü unsurlardadır. 
Fakat bu fark çok önemli olduğu için 

üzerinde durmağa mecburuz. 
(V. + n) saha ve imtidat gösteren 

~1emanlardan olmakla beraber onun 
ego ile bağlı] :ı muhakkak ve katidir. 
Onun içindir ki Güneş - Dil Teorisi ro
lünü aşağıdaki açık ve geniş ifade ile 
çerçevelemeğ-e chemiyet vermiştir. 

••n = mahdud sahayı gösterir. "M" 
nin sahasına bitişik olan sahadaki obje
leri ve düşünceleri gösterir. Her hangi 
bir sahada bulunan obje veya düşünceyi 
''m" sahasına yaklaşt!rır._. S. 33" 

Bu izahtan şunu anlarız; n; m ve 
kategorisinin aslı (ğ) olduğu için bubi
tişikliği (nğ) ile ifade edebilmek tabii
dir ve bütün Türk lehçelerinde haJa ya. 
şıyan (nğ) her yerde aynı rolü ifade e
diyor. Man ve rnen kelimeleri de birçok 
devirlerin psiko - sosyolojisinde aynı 
kıymette idi. Şu misaller bizi teyit e
decektir. 

1 - Menge = ''Yakut" karşılaştır. 
Eski Türkçe Mengü, Bur. (mönhö, 
münhü) Mogol. Mon gke: Ebedi. 

2 - Mangmay (Yakut) karşılaştır. 
Türkçe Manglay, 

işleri rdsi B. Necati, telgraf işleri mü
dür muavinliklerine telgraf işleri mü
hendisi --. Kemal, telgraf işieri mü. 
dür muavini B Cevdet ve B. Nuri, mu. 
amelat müd;Jrhibüne muamelat müdü
rü B. 'ı'evfik, muamelat müdür mua
> in.ikler ' 1e İst::mbul P.T.T. mektebi 
müdürü B. Şukrü, muamelat müdür 
muavinlerinden B. Latif ve B. Hakkı, 
levazım mü.:ıürlüğüne levazım müdü
rü B. Sakin, levazım müdür muavin. 
liklerine eski muavinlerden B. Şeref 
-1e R Kadri, fabrika müdürlüğüne An. 
kara Başmüdüı muavini B. Hakkı; hu
kuk müşavi:liğine hukuk mü.Şavirı B. 
Hamit, hukuk müşavir muavinlığine 

muavin B. Tahsin, evrak ve istatistik 
müdürlüğüm: evrak istatistik müdürü 
B. Memduh V\! muavinliğine evrak ve 
istatistik müdürlüğü mümeyyizı B. 
Ferid, hesab ışleri müdürlüğüne mu
hasebe müdiitü B. Muzaffer, muhase
be işleri müdiır muavinliklerine, mu. 
hasebe müdürlüğü mümeyyiz1erinden 
B. Rıdvan, B. Hüsnü ve veznedar B. 
Şakir, Ankara telefon müdürlüğüne 
Ankara otomatik telefon müdürü B. 
Sadi. 

(Vilayet tayinlerini yarın yazaca. 
ğız). 

Bir kısım kollektif 
şirketlerin kazanç 

vergileri 
Ticaret ve sanatlarını yaptıkları ma

hallerin gayri safi iradları üzeri:ıden 

kazanç vergisine tabi tutulan kollektif 

şirketlerin, 2395 numaralx kanunda doğ

rudan doğruya beyanname usulü ile ver· 

giye tabi tutulan iş ve teşebbüsleri icra 

ettikleri veya gayri safi iradr 2000 li r.ı 

ve daha ziyade olan yerlerde ticaret 

yaptıkları takdirde kazanç vergi sinin 

ne suretle alınacağı hakkında bazr yer· 

lerde tereddüde düşüldüğü maliye ve

kaletince anlaşılmıştır. Vekalet bu hu· 

susta vilayetlere bir tebligat y.ıparak 

doğrudan doğruya beyanname usulüne 

tabi bulunan işlerle uğraşan kollektif 

şirketlerin de beyanname usulüyle ka

zanç vergisine tabi tutulmalarını bildir

miştir. Vekalet bu şirketlerin ~rdan 

hisse alan her şeril.inin aldığı hisse ü

zerinden ayrı ayrı kazanç vergisine tabi 

tutulmaları lazım geldiğini de tebliğin

de ayrıca bildirmiştir. 

Dahiliyede bir tayin 
Hakari valiliğine tayin edilip henüz 

işe başlamamış olan B. Raif Tekiıı'in ü

çüncü sınıf mülkiye müfettişliğine tayi

ni yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Mangday: alim, baş, mümtaz. Pe, 
.. 1524. 

Bengü - mengü = Ebedi, daimi, 
müebbed (kati.) 

Manga - menge = bana (Uranhay. 
lUgati). 

Men (g) (Kırım Mc = beyin) 
Men (g) i (Uygur, tal) - meng: beyin 

Men (g) i (süratlilik, ceht.) Radlof. 
Manlay = alim, baş, mümtaz. 

Saha ve imtidat unsuru o1madan da 
aynı manayı veren kelimeler vardır: 

Meyin = Dimağ, beyin .... - gibi. 
Mege = Ebedi olan, büyük, geniş. 

Bak: Menge, Pekarski. s. 1524 
Böyle olunca (ng) ile (ğ) ve kate. 

gorisi arasında yer değiştirimi muhak· 
kak ve kati olur. Netekim (mak) keli
mesinde de yakın manaları buluruz. 

Mak. (bir çok lehçelerde) övme, me
dih. "Radlof. C. IV., s. 993" tür. 

Meke = Çare, feraset, hile, tedbir. 
H. R. Tankut 
(Arkası var) 

ULUS un bir ricası 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Hatay Er
kinlik Cemiyeti Hatay için kabul etti
ği yeni bayrağın asılma ve açılma me
rasimini pazar günü saat ikide Emin
önünde Anadolu Hanındaki merkezin
de yapacaktır. 

Buğday fiatlan 
İstanbul, 23 - İstanbulda buğday 

fiatlarında n isbi tenezzül vardır. Pi
yasa dur~undur. 

'• • • 
"' 

• 
e~ı 

·myor 
Cumhuri:ret Halk Partisi Ankara vi

layet kongresi 25 birinci kanun cuma 
günü Ifalkevi nde toplan~caktır. Kon
greye An'·araya baglı 13 kazadan 87 mü
messil istirak edecektir. Kongre vali ve 
C.H.P. ilyön rnrnl başkanı B . Tandoğan 
tarafından açılacak ve idare heyetinin 
iki yıllık çalrşma raporu okunacaktır. 

Kongrenin üc gün kadar devam edece
ği tahmin edilmektedir. 

İstanbul Üniversitesi 
Hukuk fakiiltesı ikinci ~ınıf 

talehe~inin ,·aziyeti 
Kültür Bakanlığı İstanbul Üniversi· 

tesi hukuk fakültesi ikinci sınıfının 
dört senelik tahlisden istisna edilmele
ri hakkındaki müracaatini tetkik etmiş· 
tir. Bakanlık ikincı sınıfın bu müraca
atini haklı bulmuş ve Üniversite rektör
lüğüne keyfiyeti bildirmiştir. 

Muğlada bir maden 
kazası . 

Muğla, 23 ( A.A.) - Köyceğiz'in San. 
dalba.ı m den ocağında çalrşmakta olan 
bes köyceğizli, ocagın yıkılması ile altın. 
da kal rak ölmüşlerdir. 

Belediye zabıtası işlerini 
devlet zabıtası görecek 

İç bakanlık belediyeler kanu-
nunun 109 uncu madtlesine göre beledi
ye zabtası i !erinin Ankara. İstanbul ve 
diğer bazı şehirlerde olduğu gibi devlet 
zabıtası tarafından görülmesi etrafında 
tetkikler yapmaktadır. 

Çağrı 
Bugün S<ıat 14 de Milli Müdafaa 

E ncümeni toplanacaktır. 

DlL KÖS ESi: 

"Alınan tedbirler yalnız memleketi 
imar etmiyeoek. aynı zamanda .... " 

Gerçi bu cümle doğrudur, fakat sa
ralıatin artması için ''imar etmiyecelc'' 
y erine "imar etmekle kalmıyacak" de
m lmesi daha yerinde olurdu. 

* * * 
"Vefat - Ölüm - İrlihal" 

Bu kelimeler, bir gazetede, tuhaf bir 
tesadüfle alt alta konulmuş üç ölıim ha
berinin ba.şlrk.Jarıdır. Şimdi böyle gün
dleik bir halin aynı gazete sütununda 
üç ayrı Irelimeyle ifade edilişine bakın
ca, dilimizde bir anar§i hüküm sürmek. 
te o1duğunu daha iyi hissetmez misiniz? 
Kendimizi "vefat", ''irtihaf' gibi köh
nemiş kelimelerin tasallutundan ne za
man kurtaracağız.? 

... * 
''Güneşle Galatasaray yenişemedi • 

ler ... " 
Şu "yenişemediler" tabiri de nere • 

den çıktı? Burada fiil, ''birimirlerini 
yenemediler'' manasında kullanılmış. 

Halbuki Rumeli lehçelerinde "yeniş -
İstanbul ve vilayet arkadaşlanmı:zın, mek", "'güreşmek" manasına esasen ku/-

gazetem:izden bazı yazılan ve bılhassa lanılan bir kelimedir. Sonra "yenmek., 
imzalı makaleleri aldıklarım sık sık görü- den "yenişr.ıek,. fjfJini yapmak doğru 
yoruz. Bu gibi iktibaslarda, yazının U- ı değildir, çiinkü il:i tarafın birden biri-
lustan ahndığmın zikredilmesini arka· birlerini yenme1eri vaki olamaz. Mel • 
daşlarımızdan bilhassa rica ederiz. humda karışıklılıl: ydktur. 
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Balcunlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar heyeti dün saat 17 de top
lanmış ve toplantı geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

Kamutayın dünk.ü 
toplantısı 

Kamutay dün Refet Canıtezin reis
liğinde toplanmıştır. 936 mali rılı umu
mi muvazenesine dahil bazı daire büd
celerinin türlü tertib1eri arasında bir 
milyon doksan bir bin liralık münaka
le yaptlması hakkındaki kanun projesi 
görüşülmüş ve kabul edilmiştir. 

Kamutay, yarın ruznamede bir mad
de lomadığından, pazartesi günü topla
nacaktır. 

Bina ve arazi 
vergilerinin 

Tahsi1 nisbetini mat1up dereceye 
çıkarmak i~in 

Dahiliye bakanlığı vilayetlere bir ta
mim yaparak bina ve erazi vergilerinin 
taksit zamanı olarak tayin olunan ayl ~

rın nihayetine kadar mükelleflerin taz
yik edilmemesi keyfiyetinin dikkate a
lınmış olduğunu fakat taksit aylarınr 

takib eden aylar içinde tahsilatın mat
lup dereceye çıkarılmadığının görül
düğünü bildirmiştir. Bakanlık halk hiz
metlerinden olan ve büdce ile çerçeve-
lenmiş mahalli hizmetlerin yerine getiril
mesi içi her şeydenönce büdce gelirinin 
zamanında ve muayyen hadler dahilin
de tahsil edilmesini istemiştir. Vekalet 
vali ve kaymakamların tahsilat işle

riyle yakından alakalanmalarını ve tah· 
silatta muvaffak olamryan memurlar hak 
kında takibatta bulunulmasını istemiş
tir. Gerek erazi, bina ve buhran vergile
rinin ve gerekse diğer gelirlerin ileriki 
taksitlerinde de tahsilat nisbetini iste-

nilen dereceye çıkarmamı~ olan vila· ı 
yetlerin hususi muhasebe müdürleri hak 
kında vekaletçe ayrıca kanuni takibatta 
bulunulacağmm ehemiyetle göz önünde 
bulundurulmasını ayrıca bildirmiştir. 

Diplomalar iyi yazı 
ile yazılacak 

Maarif vekfileti mekteblerden tasdik 
edilmek üzere gönderilen diplomaların o
kunmıyacak kadar çirkin yazılarla yanl
dığrru ve yanlışlıklar yapıldığını görerek 
bundan sonra diplomaların güzel yazı i
le doldurulmasını ve talebenin soy adla. 
rınn yazılmasmi bildirmiştir. 

Sözün geli~i: 

24 ILKKANUN 1936 PE!! c;;EMBE 
s 

Birinci Ankara ko
şusu hazırlıkları 

Atletler o gün için bir program 
hazırladılar 

Ankara halkevinin Atatürk'ün Ankara
yı şereflendirdiklerinin 17 ci yrldönümü 
münasebetiyle bir koşu hazırladığını bun
dan evvelki nüshamızda yazmıştık. Bu 
koşu 27 birinci kanun, öğleden sonra, 
Atatürk'ün Ankarayı ilk gördüğü nok· 
tadan ve saat 14.20 de başlayacak ve 
tam saat 15.5 de hükümet dairesi önün
de bitecektir. Çünkü Atatürk, bundan 
17 yıl önce tam saat 15.30 da Ankara 
hükümet konağı önünde bulunmuşlardır. 
Koşuda birinci gelen ogünün müjdecisi 
sayılacak ve gene halkevi tarafından ko
nulan gümüşlü saati alacaktır. İkinci ve 
üçüncülere de birer saat verilecek ve bu 
koşu her yıl Ankara ko.§usu adiyle bü. 
yük Şefin Ankaraya teşrif ettikleri gün 
tekrar olunacaktır. Mesafe tam on iki ki
lometredir. 

Halkevi spor komitesi dün kulüb mu
rahhaslarmn iştirakiyle halkevinde bir. 
toplantı yapmıştır. Kulübler komiteye 
koşuya mümkün olduğu kadar çok atlet
le iştirak edeceklerini bildirmişlerdir. 

Bundan sonra, koşunun idari ve teknik 
programı üzerinde bazı kararlar verilıni§
tir. İki gün içinde 26 atlet müsabaka için 
adlarını deftere yazdırmışlardır. 

Spor komitesi başkanlığı koşuya gir
mek isti yenlerin her gün saat 17 .30 dan 
itibaren halkevine müracaat edebilecek
lerini ve adlarnı yazdıranların da pazar 
günü saat tam 13.30 da halkevinde bu
lurunalan Lizım geldiğini bildirmektedir:. 

Ankara Halkevinde 
Atatürk Günü 
hazırlıkları 

27 kanunu evvel dolayısiyle Ankara 
halkevindeki tören hazırlıkları devam 
ediyor. Ru programa göre o gün gündüz 
saat 15 de salonda Dumlupınar nahiyesi 
ve halkevi birlik olarak bir gündüz töre-. 
ni yapacak, efeler milli danslar yapacak· 
lar, genç edibler şiirler okuyacaklardır, 
ayni günün akşamı halkevi büyük salon
da şenlik sahneleri gösterilecek, nutuklar: 
ve şiirler okunacak, milli mücadeleye a
id yeni bir piyes sahneye konacaktır. Vo 
bu sahneler üç gün tekrar edilecektir. 

Deniz müesseselerimizin 
büdceleri 

Denizyolları, Akay, fabrika ve ha

vuzlar idareleriyle İstanbul ve İzmir Ji,. 

man işletme idarelerinin 1937 büdcc 

projeleri bugünlerde tali bir komisyon 

tarafından tetkika başlanacaktır. 

«ilk» le bitip «son» la başlayan • 
seneınız 

1936 yılının son haf
tasındayız. Altı, yedi 
gün sonra 1936 nın elli 
iki haftası, yerini 1937 
nin ilk günlerine bıraka
cak. Ne kadar soğukkan
lı olursanız, olunuz, ö
mürden eksilen bir yılın 
ufuktan silinen bir yel
kenli gibi süzülüçünü 
kedersiz seyredemz ve: 

- Ömrümüzden bir 
sene daha, bir takvim 
yaprağı gibi, kopup gidi
yor, demekten kendinizi 
alamazsınız. 

Fakat benim bu fıkra
yı yazmaktan maksadım 
ne bu temcid pilavını an
dırnnş felsefeye sapmak, 
ne de her yıl milyonlar
ca gönülde tekrarlanan 
bir duyguyu bir daha tek· 
rarlamaktır. 

Muharririni bu satır· 
lan yazmaii;a sürükleyen 
sebeb, senenin son ve ilk 
aylarının adında gördü· 
ğü mantıksrzhktır. 

Osmanlıcayı yeni i
simler ve yeni ıstılahlar 
koymak suretile genişlet· 
mek, zenginle}.tirmek is
tiycnler çok tuhaf bir yol 
tutmuşlardı. KANUNU
EVVEL ile KANUNU-

SANİ kelimelerini bun
lara iki misal olarak gös
terebiliriz. Birinci ayı 
"mart" olan rumi ve ma
li senenin iki ayma ko· 
nulan ve ikişer arab ke
limesinden yapılan bu 
iki ismi Şamdan Hudey
deye, Akabe'den Fas'a 
kadar bütün bir arab ale
minde okuyunuz, yahud 
yazınız, eski osmanlıca 

ile ülfeti olmıyan bir kim· 
senin bunları anlıyamı
yacağma emin olabilirsi
niz. Arablar, latin kö -
künden bozma iki kelime 
ile bunlardan birincisine 
''desember", ikincisine 
de 1'yenayer,, derler. 

Kılişe olarak halkın 
ağzına inmiş ve çok kul
lanılmış kelimeleri bir -
den bire dilden söiı:üp 
atmanın güç olduğunu 
bilenlerdeniz. Fakat son 
özdil heyecanı bütün ya· 
hancı terkibleri çözüp 
bozarken bu iki terkib 
de ayak üstünde kalama
mış; birincisi "ilk kanun 
veya hud "birinci kanun" 
ikincisi de "son kanun" 
ve yahud ''ikinci kanun" 
olmuştur. 

Birinci ayı marttan 

başlayan ''mali" veya ,, ... ,, . 
rumı aenenın ay sıra .. 

sına göre bu "evvel - bi· 
rinci", "sani - ikinci" di· 
zilişi makul ve mantıki 
idi. O sebeble ''birinci 
teşrin" ve ''ikinci teşrin" 
için bir şey diyecek de· 
filiz. Fakat tuhaflığının 
siz de farkındasmızdrr: 
İLK KANUN, şimdiki 
senemızın son ayıdır; 

onun otuz birinci ,;inü o 
yıla aid takvimin son 
yaprağım yırtarız. 

Halbuki bu ay, başın• 
da "ilk" gibi bir başlan
gıç sıfatı taşımaktadır. 

Sonra, neşe ve saadet 
dilekleri arasında giren 
yeni ve tap taze yılın illi 
ayına da hala ''ikinci'' 
veya "son" sıfatını ver • 
mekt~ devam ediyoruz. 
Bir nihayet ki "ilk", bir 
başlangıc; ki "son'' sıfa· 
tını taşıyor; tuhaf bul· 
mıyor musunuz? 

Ufak bir değiştirme 
ile bu tuhaflığı ortadan 
kaldırmak imkansız de -
ğildir. Mesela: senenin 
son ayı sadece "kanun" 
diye kalabilir; ilk ayına 
da, mesela "ilkay" gibi 
bir isim veremez tniviz? 

Nurettin A 'R T r\.M 



Pat ajansına göre : 

Almanya, 
hakkındaki 

fransız - sovyet paktı 
•• •• •• •• değiştirdi goruşunu 

Bir İngiliz · alman yakınlaşması mı ? 
Varşova, 23 (A.A.) - Pat ajansının 

londra muhabirinin iyi haber almakta 

olan bir kaynaktan öğrendiğine göre B. 

li'on Ribbentrop'un B. Edenıe yapmış 

olduğu son görüşmeler esnasında tut

bıuş olduğu yol, Almanyanın bir fran

lız • sovyet paktı hakkındaki görüşünü 

deği~tirmiş olduğunu göstermektedir. 

Ancak Almanya, görüşünün mütecavizin 

tarifinin tadili şartiyle değiştirmiştir. 

Ayni muhabir, bir ingillz - alman ya

kınlığı vücuda geleceği fikrinde bulun.. 

lbaktadır ki bu da Fransanın temayül et-

mesi takdirinde yeni bir Lokarnoya yol 
açacaktır. 

Sovyet Rusya büyük elçisi B. Mais
ki'ye Almanyanın teklifleri hakkında 

şimdiden haber verilmiştir. 

Öte taraftan B. Fon Ribbentrop'un 
İngiltere hükümetinin İspanya hadisele
rinden Almanya, Rı;sya ve İtalyayı me
sUl tutmasından ve Fransayı bu arada 
zikretmemesinden dolayı hayret izhar 
etmiş olduğu haber verilmektedir. 

Söylendiğine göre bu hal, Almanya 
hükümetini Fransa ile İngiltere arasın
da bu meselede gizli bir ittifak oldu. 
ğu fkirinde bulunmağa sevketmektedir. 

Almanyaya sömürge 
şartları üzerinde f ikir 

verilmesiniıı 

yürütülüyor 
Londra, 23 (A.A.) - Havas muhabi

ri bildiriyor: 
Birkaç gündenberi ingiliz gazeteci

lerinin, alman hükümeti merkezinde 
hissederek bildirdikleri intiba şudur: 

Nasyonal - sosyaliist hükümeti ya, 
büyük mikyasta bir silahlanma hesabı
na bugünkü gidai takyidler politikasına 
devam etmek, yahud bu politikayı bir 
tarafa bırakarak Paris ve Londra ile bir 
lnlaşma müzakeresine girişmek zarure

tindedir. 

Timeı gazetesinin Berlindeki muha· 
birinin kullandığı lisana göre, böyle bir 
lnlatma "esaslı alman istekleri, ancak, 
ekonomik ve politik işbirliğine tam ola· 
ra)c bir dönüş ve iter tUrlü sergilzeşt ar · 
zularını bırakış m.&1':.ıbilinJt! memnuni
yet verici bir hal sureti bulacaktır.,, 

İptidai maddeler meselesi, nihaf 
ıurctte, herhangi tek bir arazinin tam 
Olarak verilmesinden ziyade, entemas
Yonal bir ·anlaşma ile halledilebilecek 
bir meseledir. 

Diğer taraftan Timeı gazetesinin 
l>aris muhabiri de Almanyanın sömür
ge istekleri hakkında şunları yazmakta
dır: 

"Fransız hareket tarzı şu suretle hu
lasa edilebilir: 

Eğer Almanya, sömürge mukabilin
de bunu Avrupada kati ve umumi bir 
nizamır. vücuda getirilmesi ile ödemek 
niyetinde ise, Almanyaya müstemlike
lerini vermelidir. 

Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansı bil. 
diriyor: Bir ingiliz gazetesinin alman 
sömürge istekleri karşısında Fran
sanın vaziyetine dair olan ver
diği heberler hakkında fransız diploma
tik mahfillerinin mülahazaları bu gaze. 
tede bildirilen fikirlerin çok zamandan. 
beri paris siyasi mahfillerinde konuşul
duğu merkezindedir. 
Esasen almanyanın sömürge istekleri, 
Avrupada sulhun siyasi kararlarla oL 
duğu kadar, ekonomik tedbirlerle teşki. 
latlandırılmasrnı istihdaf eden umumt 
müzakerelerin ancak bir faslını teşkil e-
debilir. Şurası da ilaveten kaydolun
maktadır ki Almanyaya sömürge erazi
ıinin yeniden iadesi, ancak diğer saha
larda elde edilecek müsbet neticelerin 
yaratacağı bir rahatlık havası içinde ve 

İngiltere ile tam bir anlaşma halinde 
mevzuubahia olabilir. 

Halkevinde Kubilay ihtifali 

Ankara gençliği, 
dini heyecan ve 

Dün Ankara halkevinde fChid Kubi
lay ihtifali yapıldı. Saat 15 den itibaren 
halkevine büyük bir akın başlamıştı. 16 
da bütün salonlar dolmuştu. İçeride yer 
bulamayanlar, koridorlarda ve balkevi
nin önündeki meydanda heyecanla ihti· 
fali takib ettiler. 

İlk sözü, halkevi dil, tarih ve edebi
)'at komitesi başkanı B. Enver Behnan 
§apolyo aldı ve: 

"- Sayın arkadaşlarım, 

Bugün, Kubilay'ın şehid olduğunun al
tıncı yılında ihtifal yapmak için toplan
dık. Onun aziz ruhunu hatırlatmak biz 
gençlere borçtur. O, ba§nı inkilab namı
na, Atatürk rejimi namına verdi; biz in
lrilabcdar onu unutımyacağız. OnUB ru
bu, şimdi bizim ruhumuzda yaşıyor. Sa
lonu, koridorları, meydanlan dolduran 
lıalk buna şahiddir,, dedi. 

Bu sözler çok alkışlandı. 

B. Enver Behnan Şapolyo'dan son"a, 
Ankara öğretmenleri adına kürsüye ge
len, Devrim okulu öğretmeni B. Fahret
ain İrdel, Ankaradaki meslekdaşlarmın 
inkilabçı heyecanlarına tercümat olan 
ıu sözleri söyledi: 

.. _ Bugün çok aziz bir ölüyü anmak 

dün inkılab şehi
saygı ile andılar 

için buraya toplandık. lnkilab uğrunda 
canını veren bu temiz türk çocuğu bize 
özverenliği ile ne güzel bir örnek olu.. 

yor.,, 
B. Fahrettin İrdel, nutkunu, şu söz

ler bitirdi: 
.. •.. - Damarlarında ayni asil kam ta

şıyan bizlere düşen vazife de onlar gibi 
ayni yolda, korkmadan, irkilmeden yürü
mektir,, 
Öğretmen B. Fahreiddinden sonra küı 

&Üye kız lisesi 1 O cu sınıfından Bn. Güzin 
Demir geldi. Kubilayı mezarında tebcil 
eden gençliğin gür, temiz ve samimi se
si ve heyecaniyle, kız arkadaşları adına 
güzel bir nutuk söyledi. Çok alkışlandı. 

Bn. Güzini, erkek lisesinden B. Mü
nir Abdürrahim takib etti. B. Münir u
zun nutkunu: 

"- İşit Kubilay, sana bir gençliğin, 
türk inkilabı için, türk vatanı için bütün 
varlığını vermekten asla çekinmiyen türk 
gençliğinin andığı söyliyorum.,, sözle
riyle bitirdi. 

Devrim ilk okunlundan öğretmen 

Münirenin güzel bir nutku ve BB. Mi
raçla Kamuran Bozkır'ın coşkun şiirleri 
halkın heyecanının güzel bir ifadesi ol
dular. 

ÇIN HAntSELERI 

Madam Çan · l{av · 
• 

Şek kocasiyle göriiştü 
Şanghay, 23 (A.A.) - Bugünkü Çin 

akşam gazeteleri Madam Çankayşek ile 
B. Soong'un dün akşam Sianfu tayya.-e 
istasyonuna geldikten sonra Sang - Su -
Liang tarafından kabul edilclik1erini ha
ber vermektedirler. 

Madam Çankayşek, Çang - Su -
Liang'ın önünde kocası ile kısa bir ko
nuşma yapmıştır. Bundan sonra Çankay
şek B. Soong ile uzun müddet konuş. 

muştur. B. Soong'un konuşmalar neti
cesini bildirmek üzere perşembe günü 
Nankin'e döneceği ve Madam Çankay
şek'in bir kaç gün daha Sianfu'da kala
cağı söylenmektedir. 

Nankin kuvvetlerinin ileri lıa
relieli devanı ediyor 

Pekin, 23 (A.A.) - Çin gazeteleri, 
Nankin kuvvetlerinin yavaş yavaş Sian
fu'ya doğru ilerlemekte olduğunu haber 
veriyorlar. Asi kuvvetler, Ueynan, Şişe
min, Kingkuan ve Sianfu'da müdafaa 
tahkimatı yapmaktadırlar. 

Çin görmenleri, Sianfu hadiselerini:l 
siyasal ehemiyetini azaltmaya ve bu me
seleyi, Çang - Su - Liang ile Çankayşek 
arasnda mevcud muhasamanın bir neti
cesi olarak telakki etmeğe meyillidir. 

Şansi ve Suiuyan şefi Yen - Şi - Şan, 

Çang • Su • Liang ile Nankin bükümeti 
arasında başlıca mutava9Sıt olmaya baş
lamııtır. 

Deyli lleraltlm bir makalesi 

Lokarno ölmüştür 

Bütün bir sistem harab 
olmuştur 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi, 1936 senesi hadiseleri hakkın

da yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Lokarno ölmuştür.Bir şark Lokarno 

ümidleri de suya düşmüştür. Bütün bir 

sistem harab olmuştur. Avrupaya büyük 

harbten önceki ittifaklar ve devletler mu· 

vazenesi usulüne dönecek veyahud da 

her şey yeni baştan yapılacaktır. Millet

ler cemiyeti hakkında artık hayale kapıl

ma'< mümkün değildir. Habeşistan fiyas

kosu katidir. Artık beşler konferansı da 

olmıyac3ktır. Garb andlaşması, şark ve 

merkez Avrupası anlaşmaları keza bahis 

mevzuu değildir. 

Lokarno anlaşmasının yerine fransız -

ingiliz anlaşması kaim olmuştur. Bir de 

fransu - sovyet paktı vardır. Filhakika 

Almanya buna iltihak edebilir. Fakat bu 

yalnız teorik olup pratik hiç bir kıymeti 
yoktur. 

Öte taraftan alman - İtalyan işbirli

ğini kaydetmek icab eder. 

Küçük devletler büyüklerin etrafın

da toplanıyorlar. Bu suretle bir harbın 
önüne geçilebileceği ümid ediliyor. Fa
kat bu bir hayaldir.,. 

Adisababada konsolosluk ihdasından sonra 

ltalyan, Avusturya ve Alman 
gazetelerin in fikirleri 

Roma, 23 (A.A.) - Dün akşamki 
gazeteler, İngiltere ile Fransanın Adis
ababadaki elçiliklerini konsolosluğa tah
vil etmeleri kararı hakkında uzun ve el
verişli fikirler yürütmektedirler. 

Ciornale d' İtalia gazetesinde B. 
Gayda, diyor ki : 

"Bu karar, zihinlerdeki gerğinlikle
ri gidermiş ve enternasyonal havada 
bir ferahlık hasıl olmuş olduğunu gös
termektedir. 

İtalyan milleti, yapmağa karar ver
miş olan hükümetlere şeref bahşeden 

bu hareketi memnuniyetle kaydetmek

tedir.,, 

Lavoro Faşista gazetesi, diyor ki : 
"Bugün dünya, B. Musolininin siyasi 

dehasını hadiselerle tanıyor ... 

Tribuna gazetesinden : 

"Dostane fransız • İtalyan münase

betlerinin tekrar revaç bulması için za
man bilhassa müsaiddir. Fransız • ital· 
yan dostluğunun yeni baştan tesisi iki 
millet tarafından umumiyetle hissedi
len bir ihtiyaca tekabül etmektedir.,, 

Viyana, 23 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfiller, Londra ve Vaşington hükü

metlerinin Adisababada birer konsolos
luk ihdası kararlarını memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

İngiliz - italyan münasebetlerinde 
salah husule getireceği fikrinde bulun

maktadırlar. 

Filvaki Avusturya, daimi Strasa ceb
hesinin yıkılmasına tesadüf etmiş olup, 
Paris, Londra ve Roma arasrnda dost
luk münasebetlerinin yeni baştan ku
rulmuş olmasından dolayı memnuniyet
ten başka bir şey hissedemez. 

Bertin, 23 (A.A.) - Gazeteler, İtal
yan imparatorluğunun Fransa ve İngil
tere tarafından filen tannıması hakkında 
fikirler serdetmektedirler. 

Bu gazeteler, "Stresa cephesinin ye
niden kurulması temayüllerini" kaydedi
yorlar. 

Doyçe Algemayne Saytug, franaıız • 
italyan • İngiliz münasebetlerinin istiha
lesi ile B. Eden'in son nutku arasında 

bir yakınlık görmektedir. 
Habeşistanda fransız ve ingiliz kon

solosluk1arının ihdası B. Musolini için 
kati bir muvaffakiyettir, bilhassa bu hal, 
Akdenizdeki gerginliğin zevali gibi bir 
netice verecek olursa. Fakat Avrupa mu
vazenesi, bilhassa Almanya için, yalnız 
ekonomik bir işbirliğine dayanamaz. Bu 
işbirliğinin ekonomik yardımın yalnız 

teslihatı müstefid etmemesi lazım gele
ceğini söyliyen B. Eden'in serdetmiı ol
duğu şeraite bağlı olması lazımdır. 

laviçre de italyan imparatorluğu· 
nu t.anıyacak 

Bern, 23 (A.A.) - Nasyonal Say
tung gazetesi, İsviçre hükümetinin de i
talyan imparatorluğunu tanıyacağını ya
zarak eliyor ki: 

"Bu tanınma keyfiyeti zımnen ola
caktır. İsviçre Habeşistandaki tebaası
nın himayesini !talyaya tevdi edecek
tir. Bu babtaki projenin İsviçre dış ba· 
kanlığından bugün federal meclise tev• 
di edilmesi muhtemeldir.,, 

lıalya Franaa ile de anlaşacak mı? 
Paris, 23 (A.A.) - Madam Tabuis, 

Övr gazetesinde ingiUz • İtalyan muvak
kat anlaşmasına benzer bir fransız • i
talyan muvakkat anlaşması akdi için 
konuşmalara başlanılmış olduğunu yaz
maktadır. Bu konuşmalara şimdiden 

başlanılması milletler cemiyetinin 23 

sonkanundaki toplantısıncta bunların 

kafi derecede ilerlemiş olmalarını te
min maksadından ileri gelmektedir. 

Belçika başkonsolsluk ihdası 
kararım bildirdi . 

ICubillyı •nmai için dan Hallcevinde toplananlar ve bu müna sebetle lconuıan gençler 

Roma, 23 (A.A.) - Resmen bilrHril
diğine göde Belçika işgüderi bu akşam 
dış işleri bakanlığına giderek Belçika 
hükümetinin Adisababadaki elçiliğini 

başkonsolosluğa tahvil eylemek kara
rında bulunduğundan haberdar etmiş ve 
Kont Ciano, Belçika bükümetinin bu 

INGILTERE.DE 

Kıra.l ailesi 
Yortuları geçirmek 
• • 
ıçın Sandringhama 

• • g 1 t tı 

Tatili Sandringhamda geçirmeğe gidef 

Kıra/ Altıncı Jorj, Kıra/içe ve 
küçük Veliaht 

Londra, 25 (A.A.) - Kırat ve kıra

Jiçe, Prenses Margaret • Rose ve Pren

ses Elisabeth, noel yortusunu geçir. 

mek için Sandringham'a gitmek üzere 

Londradan hareket etmişlerdir. 

Sıhati fevkalade yerinde olan ve 

tutulmut olduğu enflüenzodan kurtuL 

mllf bulunan kıraliçe, gülüyor ve Kin

gkross istasyonunda birikmif olan hal

kı selimlıyordu. Kıral, kıraliçe ve kü

çük prenseslere valide kıraliçe de re. 

fakat ediyordu. Halk, valide kıraliçe_ 

yi şiddetle alkışlamış ve geçirmiş ol

duğu mihnetlerin, kendisinin halk a

rasındaki şöhretini ve mergubiyetini 

arttırmış olduğunu göstermiştir. 

Kıral hanedanının beraberinde se

kiz asilzade ile damdönörler bulunu

yordu. Bunl.mn arkasından küçük 

prenslerin noel bediyeleimi taşıyan 

iki hademe geliyordu. Kırahn treni be· 

şinci Corcun vefatındanberi ilk defa 

olarak istasyonu terkediyordu, Çünkü 

sekizinci Edvard ya tayyare ile veya a

lelade bir vagona binerek seyahat edi

yordu. 

Kıral batıt:danı, Londraya ihtimal 

aonkinun..ia döneceklerdir. 

kararından dolayı memnuniyetini izhar 
eylemiştir. 

B. Muıolini Akdenizde 
ıulh uıiyona. •• 

Londra, 23 (A.A.) - Bugünkü bq 

makale&inde Deyli Herald ezcümle di· 

yor ki: 

"B. Muaolini Akdenizde ıulhun ku· 

rulmasını gerçekten istiyor mu? Eğer 

böyle bir arzusu varsa İspanyada kati 

bir tesir icra etmekten vaz geçmelidir." 

İsviçre Habeşistanm ilhakını 
tanıyor 

Beme, 23 (A.A.) - lsviçrenin Ro

ma leçisi, İtalyan hükümetine İsviçre 

federal konseyinin Habeşistan üzerin

deki İtalyan hakimiyetini tanımak hu· 

susundaki kararını bildirmeye memur e. 

dilmiştir. 

BUGÜN 

tnkılall dersi 
8. HiKMET BA YUR 

tarafından 

Halkevinde saat 1 '/ .30 da 



~AYFA 4 ULUS 

Türkiye bize ispat ediyorl{İ •• 

Gabriel Boissy, 15 ikinci teşrin 1936 

tarihli "Comoedia'' gazetesinin "A U 

VENT DES JOURS" sütununda "Des 

librairies française s. v. p.'' adlı bir ya

zısile evvela fransız hükümetinin, tiyatro 

ve musiki gibi entellekti~eı ve artistik 

faaliyetlere kıymet vermeye başladığı

nı görmekle sevindiğini, entellektüel 

faaliyetlerin ifadesi olması itibariyle 

bunların en başında gelen fransız kita

bı üzerine di!ima layık olduğu ehemiye· 

ti işaret etmekten kendisinin asla usan

mıyacağmı kaydettikten, hatta fransız 

kitabının ehemiyetinin, bugün, her za· 

mankinden fazla ağır basması icabetti

ğini tebarüz ettirdikten sonra - zira. h~r 
seyahat eden franc;ızm müşahedelerının 
de gösterdiği veçhile her tar:ıfta fran
sız edebiyatının henüz büyük olan 
prestijine rağmen bu edebiyatın nüfu
zunun gittikçe azalmakta, gerilemekte 
olduğunu muhakkak addederek bu ge· 
rilemeye bizzat kendisinin de Roma'da, 
Floransa'da. Viyana'da, Bükreş'te, Ati
na'da, Coimbra'da, Lisbonne'da, İs
kenderiye'de ve Kahire'de şahit olduğu· 
nu esefle ka} dettilcten sonra hatta mu
tavassıt seviyede deni;ebilecek her in· 
sanın fransızca bildiği memleketlerde 
bile bu gerilemenin hem mevcut hem de 
belli bulunduğunu tesbitle muharrir, 
buna mukabil, lngiltereden maada bil· 
tün büyük devlet'erin, kendi kültürleri 
için şiddetli ve azimkar bir kampayn 
(campagne) yürütmekte olup bu mem-

leketlerin bazılarının, kendi dil, edebi· 
yat ve ilim yayımlarını hummalı bir fa
aliyetle temine çalıştık'arını. hatta da· 
ha başkalarının da, ta Paris'in göbeğin· 
de yılnız muatzam turizm ajanslan de
ğil aynı zamanda belli başlı kütüphane
ler vücude getirmiş ve mesela Alman
ya, Yunanistan'da mahirane bir nüfuz 
yolu bulmuşken Fransa'nın gösteıdiği 
tedbirsizlik ve beceriksizliğe teessüf 
ettikten ve bu beceriksizliğin arkasın • 
daki daha derin sebeblerin, asıl gümrük 
farkları, direktif yoksulluğu ve propa· 
ganda teşkilatının aksaklığı gibi şeyler
den ileri geldiğirl serdettikten sonra 
Türkiye'yi ele al:ırak şu mütalaada bu· 
lunuyor : 

" Türkiye bize ispat ediyor ki.. ..• 

(Şayet yukardakı bu fikirlnime 

karşılık olarak .... ) hele bu felaketin bu 

kadar elim olmadığı, bütün bunların 

ehemiyetinin, ikinci derecede olduğu 
kabilinden sözlerle bizi avutmaya kalkı· 
şırsa, beyhude uğraşmış olur. Zira bütün 
memleketlerin bu sahalardaki faaliyet • 
leri, bu çeşit sözleri kolayca tekzib et· 
mektedir. Mesela Almanya, İtalya, A -
vusturya, Portekiz ilh .... gibi memleket
lerin 1evk ve maharetle yapılan bir 
propaganda sayesinde neler elde ettik· 
terini bilmeyen 'calmadı. Hatta vaktiyle 
şeniyet ve hakik<tten uzak yaşayan 

Türkiyenin bile, şu yakın zamanlarda 
muharrirlerini yardıma çağırmak sure· 
tiyle vardığı tekamülü ve "garplı" (1) 
bir faaliyet göstermek yolundaki azim 
ve iradesini ispat ettiiii görülmüştür. 

İşte şimdi elimde Türkiyenin neşr • 
etmiş olduğu iki eser var. Bunlardan bi
ri, daha teknik olup gayesi, elde edil • 

(1) Aslında tırnak içerisindedir. 

«COMOEDi A » 

1 
miş olan pratik neticeleri teşrih ve tes

bit; diğeri ise, tamamen edebi ve belki 

de bundan böyle daha büyük bir ehemi-

yeti haizdir. Zira bizim zamanımızın 

hatası, mahiyeti itibariyle birinci ge • 

len zihin ve ruhtan fazla tekniklere i

nanmakhğrmızdır. Bu edebi eserin adı, 

"Anthologie des Ecrivains Turcs d'Au

jourd'hui" dır. Çok iyi düşünülmüş bir 

"presentation" ve nefis bir fransızca 

tercüme ve ifade ile (acaba dilimizi bu 

derece iyi bilen Türk kimdir?) bu eser, 

'türk muharrilerinin yazılarının hem en 

güzel hem de yeni Ti.irkiyenin gerek en

tellektüel istikametlerini gerkese de 

duyuş ve hassasiyetini en iyi temsil e

den parçaları" nı bir araya toplamıştır. 

Yine mukaddimenin dediği veçhile 

"şimdiki muharrirler, türk tefekkürü • 

nün, Şark ananelerinden kopması J<ey • 

fiyetini adamakıllr tahakkuk ettirmiş • 

!erdir. Hatta onların hassasiyetinin ken

disi bile eşyaya karşı baştan başa garp
lı olan bir alıcılık hassasından doğmak
tadır-.'' 

Şimdi bu sözlerin ne kadar doğru ol

duğunu burada uzun uzadıya teyid ve 

izah edemiyeceğim için sadece bir Ah

met Haşim, bir Yahya Kemal, bir Ya -

kup Kadri, bir Reşat Nuri ve hele Fa. 

lih Rıfkı ayarında ince ve müstehzi bir 

"essayiste'' ile bizim şairlerimiz arasında

ki derin ve manalı ahenkleri işaretle 

iktifa edeceğim. Türkler, "essai,. yi ya-

ni garba bas olan bu tahlili ve dislcürsif 
edebi şekli ne kadar kendisinden emin 
bir sanatla kullanıyorlar 1 

İşte tam ve mükemmel bir istihale

ye bundan daha manidar bir alamet ola· 
mıyacağı gibi her hangi bir teyidde bu
lunmak için de bundan daha kıymetli 
bir şehadet olamaz.'' 

Gabriel BOlSSY 

Ankara Radyosu 
ôGLE SEŞRlYATI 

SAAT 

12.30-12.50 Plak: Halk şarkıları 

12.50-13.00 Dahili ve harici haberler 

13.00--13.30 Plak: Hafif musiki 

17 .30 İnkılab dersleri (Halke
vir:den naklen) 

AKŞAM NEŞRlYATI 

19.00--19.30 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Makbule ve arka
daşları) 

19.30-20.00 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Servet ve arkada~ 
da~ları) 

20.00-20.20 Konferans: Terbiye (Ha· 
1i1 Fikret) 

20.20-20.40 Plak: Dans musikisi 

20.40-21.00 Ajans haberleri 

21.00-22.00 Stüdyo salon orkestrası 

22.00 Y:ırınki program ve istik
lal marşı 

SANCA.K MESELESi 
Fransız muharrirlerinden Jean-Pierre Gerard'ın La Tribune des Nations gazetesinde San

ca~ meselesi hakkında yazdığı bir yazıyı geçenlerde sütunlarımızda tercüme etmi§tik. Bu yazı
sında tezimizi, kayıdsız ve şartsız, doğru ve haklı bulan, muharrir, bıı defa La Republique 
gazetes.inde aynı meseleye dair ikinci bir yazısında, fransız gazetelerinin umumi tempo
suna uyarak Fransız tezinin hukuk bakımından sağlamlığı gibi ük yazısına aykırı bir fikir 
ileri sürmesine rağmen, sancak türklerinin, Suriye muahedesinin ihdas ettiği yeni vaziyette 
emniyet altında olmadıklarını itiraf etmek dürüstlüğünü de göster.miftir. 

Aşağıya aynen aldığımız bu yazının, türk • lransız dostluğunun mutlaka korunması lazım 
geldiği hakkındaki mütealasına aramızdan i§tirak etmiyecek kimse bulunmıyacağı tabii
dir. Ancak bu dostluğa en iyi hizmeti, karıılıklı anlayışın göreceğini söylemek de yerinde 
bir müşahede olur. 

La Republique gazetesınin dış politika muharriri ]ean • 
Pierre Gerard 14. 12. 936 tarihli gazetesinde yazıyor : 

Milletler Cemiyetı konseyi, Paris hükümeiyle Ankara hü
kümetinin enternasyonal hukuka saygının güzel ve çok nadir 
bir misalini vererek Milletler Cemiyetine havale etmek husu
sunda mutabık kalmış oldukları Sancak meselesini tetkik için 
bugün Cenevrede topianmaktadır. 

Geçen giın B. Pierre Vienot'nun çok doğru söylediği gibi 
mevzuu bahsolan Türkiye ile Fransa arasında bir ihtilaf değil
dir, çünkü bütün Suriye işlerinde, Fransa ancak Milletler Ce
miyetinin mandateri sıfatiyle hareket etmektedir. Bu itibarla 
hadiseden fransız - türk dostluğunun müteessir olmıyacağını 
umm.ık istıyoruz. Birçok sebebler yüzünden bu dostluğa husu· 
siyle bağlı kalmamız lazımdır; Çünkü, evvela bu dostluk, İs -
viçreninkiyle beraber fransız dostluklarının en eskisidir ve 
1525 den 1914 e kadar fasılasız devam etmiştir. Ve çünkü son
ra, tün' milletı iyi kalbli olduğu k::ıdar mreddir, ve Kemal Ata· 
türk'ün cumuriyeti, Yakın Şark'ta, en sıhatli ve en kuvvetli 
devlettir. 

Hukuki bakımdan vaziyetımiz çok sağlamdır. Mandarnızı 
milletler Cemiyetinden ::ıldık ve bunun, inkiyad etmek mecbu
riyetinde olduğumuz prensir.Jerini ve şartlarını 1922 tarihli 
bır vesika ile tesbit etmiş olan da odur. Bundan başka, Frank
lin - Buyyon muahedesi denilen 1921 fransız - türk muahedesi, 
ve onu tasdik eden Lozan muahedesi, Suriye hududlarını tah
did ediyor ve Sancağı buna ithal ediyorlardı. Hatta türk hü· 
kümeti, İskenderun için bir mahalli hükümet ve türk delegele
rinin tayini hususunda bizimle mutabık bile kalmıştL 

Buna mukabil, frdnsız - Suriye muahedesinin akdi çok va
him bir meseleyi ortaya çıkarmış olduğunu kendimizden sak
lamak da beyhude olur: Yeni Suriye devleti içinde kalan az
lıklar meselesi. Müstakil bir Suriye devletini kendi inkişafına 
bırakacağız. Şimdiye kadar bizim himayemizden faydalanmış 

olan hıristiyan, dürzi ve türk azlıklarmı ona terkediyoruz. Ger
çi Şam hükümetine bu azlıkların hukukuna riayet hususunda 
hükümler empoze ediyoruz. Fakat bütün bunlar imzalar, hu· 
kuk ve kağıddan ibarettir. Fransız askerleri, fransız memurla.. 
rı gittikten sonra, oradaki insanlar kendilerini bekleyen akıbe
tin ne olduğunu pek iyi bilirler. Şarkı, şark adetlerini, usulle
rini, hükümet otoritesi hakkındaki despotik telakkisini bilir· 
ler Maruniler, dürziler ve türkler suriyeli dedikleri insanlar. 
dan çekinirler. Asırlardan beri onlarla temas halindedirler. Da .. 
ima mücadele halinde olmuşlardır. Bütün bu ayrı soydan in· 
sanlar biribirlerine karşı nefret ve kin hisleri beslerler. Yarın, 
müstakil Şam hükümetinin kendisine verilecek iktıdarı suiis
timal etmesinden endişe etmektedirler. Endişelerin doğru çık· 
mamasını isterim, fakat bunun mevcu:l olduğunu görüyorum. 

İşte cumhuriyet türklcrinin Sancaktaki vatandaşları için o
lan aksiyonlarını izah eden budur. Felaket şuradadir ki bir 
türk irredentisme'i doğmuştur ve İskenderun türk kilikyanm 
tabii limanı olduğu için bu irredentisme vahimleşmektedir. 
Türkler inadcıdırlar. İskenderun'dan ve Sancak'tan kolayca 
vaz "'eçecekler midir? Milletler Cemiyeti onları haksız çıka· 
rırsa - ki bu çok muhtmeldir - General Seligorski'nin Vilno 
üzerine hareketine benzer bir darbeden korkan insanlar ta
nıyorum. • 

Şark hHiselerini itina ile takib edenlerin hepsinin dikkati· 
ne çarpan bir vakıa vardır: bu Suriye milletleri, iki bin sene
den beri asla müstakil olmamışlardır. Halbuki istiklal ve hür • 
riyet güçlükle yetişen nazik nebatlardır. Bundan başka, din ve 
milliyet mozaıki olan bu kompleks memleketin daimi kavga • 
tarını hal için hakim bir hakeme ihtiyacı yok mudur? 

Osmanlı imparatorluğunun sukutundan sonra, bu büyük 
rolü Fransa görmüştür. Fransa bundan vazgeçerse kimin mü
dahale ettiği görülecektir: Kemal türklerinin mi, Musolini 
italyanlannm mı, Hitler almanlarmm mi yok~ lbnisauud 
arablarının mı? 

AVRUPANIN BATI DOSTLARI VE JAPONYA 
Prager Prese'nin PaıU muhabiri yazdığı bir mektubta eliyor 

ki: 
25 son teşrinde Berlinde imzalanmış olan alman • japon and

laşması, gerek Pariste gerekse Londrada çok fena bir intiba 
bıraktı. Batının her iki büyük demokrasisi, kendilerini hiç bir 
suretle ideolojik bir politikaya kaptırmak istemediklerini, hükü
met şekilleri nasıl olursa olsun, bütün devletlerle, sulh içinde 
yaşamağa azmetmiş olduklarını, ve nihayet, Avrupanın tehlike 
doğurmaktan başka bir işe yaramayacak olan biribirinin aley· 
hine dikilmiş iki ideoloji bloka aynlmasma katlanamayacakları
nı durmadan ilan etmiştir. 

Halbuki, alman - japon andlaşmasının yapılması, alman hü
kümetinin, bu düşünceye tamamiyle aykırı olan bir politika 
güdmekte olduğunu, görünüşte komünizme karşı, fakat haki
katte mevcud vaziyeti değiştirmek ve bunun yerine yepyeni bir 
vaziyet ihdas etmek gayesiyle bir blok teşkili peşinde koştt.ğu. 
nu isbat etmektedir. 

Çünkü, bugün komünizme karşı açılmış olan mücadelenin, 
hiç kimsenin aldanmadığı bir paravanadan başka bir şey olmadı· 
ğı hususunda bütün politikacılar müttefi~rler. A 

Fransa ile büyük Britanya, demokratık, parlamenter devlet 
şekli, bususi mülkiyet ve halk hürriyeti prensipine sadık kal
maktadırlar. Fakat gene her iki millet, b~şka türlü bir otoriter 
devlet şeklini kati surette reddetmektedırler. 

Almanyada, daima ucuz bir parola olarak, komünizm kabusıı 
dıvarlara resmediliyor. Eğer bolşevizmle mücadele etmek iste· 
niyorsa, bu iş için devletin polisi t~mamiyle kafi gelmektedir. 
Hususiyle Almanva ile Japonyadaki polis, bugüne kadar azami 
bir muvaffakiyetle işlerini başardı. Bu itibarla, komünist tehli
kesi, Avrupada Fransa ve İngiltere aleyhinde, uzak şarkta ise, 
Fransa büyük Britanya, Birleşik Amerika hükümetleri ve Hol
landa aleyhine çevrilmiş siyasi ve askeri bir ittifakı örtmek için 
ucuz bir perdeden başka bir şey değildir. 

Bu husus o kadar sarihtir ki , komünistlere karşı sempati 
beslediği iddia edilemiyecek olan sağ cenah mebuslarından dö 
Kerillis bile bunu parlamentonun dış işler komisyonunda dikka
te değer bir surette tebarüz ettirmiştir. 

İstediği kadar paradoks telakki edilsin, bu andlaşma, aovyet 
Rusyadan ziyade, demokrasiyle idare edilen devletlerin ve husu-

siyle büyük Britanya, birleşik Amerika hükümetleri ve Fransa· 
nın aleyhine tevcih edilmiştir 

Gerek Paris gerekse Londra, bu andlaşmanın, yalnız uzak 
şarktaki nüfuz mmtakalarıru tahdid eden gizli maddeleri değil, 
ayni zamanda askeri hükümleri de ihtiva etmekte olduğu kana
atindedir. 

Sovyet Rusya yülnız ordulariyle değil, coğrafi vaziyeti ile de 
mahfuz bir durumdadır. Siberyada yapılacak olan bir barb 
stratejik bir çıJğınlıktır. Çünkü binlerce kilometrelik mesafele
re karşı harb edi!emez. Buna mukabil, Felemenk Hindistanı. Fi. 
lipinler, Singapur, Avusturalya, hem daha cazibeli, hem de va
rılması daha kolay olan yerlerdir. Bundan başka, Fransanın, 
Hindistan okyanusunda Hindi Çini ile Madagaskarı da vardır. 

Bu andlaşman;n, vaziyetin gerginliğini hafifletmeye faydası 
dokunmıyan ciddi bir vakıa olduğuna şüphe yoktur. Fakat, va
ziyeti dramatik bir şekle sokmağa da lüzum yoktur. 

Büyük Britanya bugüne bugün dünyanın en kuvvetli deniz· 
ci devletidi<; bundan başka en büyük para vasıtalarını elinde 
bulunduran bir devlt>ttir; Singapur ise dünyanın en kuvvetli do
nanma üssüdür. Fransız donanması, dünyanın en mükemmel 
donanmalarından biridir. Ve nihayet, birleşik Amerika hükümet• 
leri, kendisine mey<ian okuyanı cezasız bırakmıyac.ak kudrette 
olan bir devlettir. 

İhtimal ki, bazı devletler, uzak şarkta toprak değişikliği ya
pılması için tahriklerde bulunmak tasavvurundadırlar. Fakat 
vaziyet sükünetle mütalea edilince, bu tertib ve tarzdaki ta.sav• 
vurların gerçekleşemiyeceği kolayca kendini gösterir. 

Alınan ve japon kuvvetleri pek mükemmel bir surette talim 
ve terbiye görm~ olabilirler; ordu ve donanmalarının cesurlu
ğuna da bir diyecek yoktur. Ancak, diğer devletler de onlardan 
daha az cesur, ve daha fena organize edilmiş değildirler. Bundan 
başka, bu devletlerin, gerek rnateriel, gerek finansal ve gerekse 
askeri bakımdan o kadar üstün bir durumları vardır ki, her 
hangi bir kanlı işe yeltenmenin neticesi baklanda hiç kimse u. 
fak bir tereddüdde bile bulunamaz. 

Ve bahusus Berlin, kudret zaafıru, otoriter devlet şekli 
ile tevzin edeceğini saruyo~ çok büyük bir hata işlemiş ola· 
caktır. Parlamento ve demokrasi ile idare edilen devletlerin ma
kineleri, kararların bir tek kişi tarafından verildiği devletlerin 
makinelerinden daha yavaş işlemetkedir. 
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iKiNCi 

CENGEL Kil ABI 
Yazan: çe.,ıren: 

Rudyard Kiplıng Nurettin ARTAM 

Çakal bir irkildi. Her ne kadar kendisi, 
ancak üç mevsim yaşında idi ama, siz, bir 
yarda uzunluğunda gagası olan ve icabında 
hızla fırlatılmış bir mızrak gibi suya dalan 
bir şahıstan gelen bir tahkire pek öyle kolay 
kolay karşılık veremezsiniz. Balıkçıl aslın
da korkaktır, ama, Çakal ondan daha beter 
korkaktır. 

Mugger dedi ki: 
- Öğrenmeden evvel çok yaşamak la-

7.tm. Söylenecek söz şudur: küçük çakallar 
her yerde bulunur çocuğun:ı, fakat benim gi
bi bir Mugger her yerde bulunamaz. Bunun
la beraber, öğünmek kötü bir şey olduğu için 
ben örri:nnıivnnım. Fakat dikkat et; bu tali-

dir ve talie karşı ne yüzenlerden, ne uçan
lardan, ne koşanlardan kimse ağzını açıp bir 
şey söyleyemez Ben kendı taliimden mem
nunum. İyi bir tali, keskin bir görüş, sonra 
bir koyda, yahud kara suyunda yaslanacak 
bir yer bulunup bulunmadığını önceden kes
tiriş ile her şey yoluna girer. 

Çakal sinsi sinsi dedi ki: 
- Ben, bir defa yoksullar koruyucusunun 

da bir hata işlemiş olduğunu duydum. 
- Doğru; fakat orada taliim bana yar

dım etti. O zaman ben daha tam yetişmiş de
ğildim. Son kıtlıktan önceydi. O zaman hem 
gençtim, hem düşüncem kıttı. Sel bastığı za
man benden daha fazla kim sevine bilirdi? O 
zamanlar, ufacık bir şey beni bahtiyar etme
ğe kafi gelirdi. Bütün köyü su basmıştı; ben 
de yüzerek ta ileride çamurlar içine gömül
müş olan pirinç tarlalarına kadar gittim. O 
akşam bir çift cam bilezik buldum ki bunlar 
bana az sıl.tı olmadı. Evet, bir cam bilezik 
ve hatıram beni yanıltmıyorsa bir de ayak
kabı. Bu ayak kabdan silkip atacaktım; fa
kat karnını fena halde açtı. Sonralan bilgim 
daha ziyade arttı. Evet, karnımı doyurdum 

ve dinlendim. Fakat ben, tam nehre dönece
ğim zaman sular alçalmıştı ve ben ana cad
denin çamurları arasında yürümeğe mecbur 
oldum. Benden başka kim yapardı bunu? 
Bütün halk, papas, kadınlar, çocuklar çıktı -
lar ve bana merhametle baktılar. Çomur, sa
vaşmak için iyi bir yer değildir. Bir kayıkçı: 

- Baltalan alın da şunu öldürelim! diye 
bağırdı Çünkü bu ırmaktaki Muggerdır. 

- Yok öyle değil, dedi Brahmen, bakı
nız o seli önünde sürüklüyor. O, köyün kü
çüle tanrısıdır. 

Bunun üzerine köylüler üzerime çiçek 
attılar, ve iyi düşüncelerle adamın biri, yo
lun ortasına bir keçiyi sürdü. 

Çakal : 
- Ne ala, ne ala dedi. keçi çok iyi bir 

şeydir. 
- Çok kıllı, çok kıllı idi; suyun içine gi

rince büsbütün biçimi bozuluyordu. Fakat 
ben, bu keçiyi büyük bir şeref olarak kabul 
ettim ve Got' a doğru indim. Daha sonra ta
li im üzerime bir kayıkçı gönderdi ki bu, be
nim kuyruğumu elindeki balta ile kesmeğe 
kalkıştı. Onun kayığı büyüle bir kumsalda 

baştankara etmişti. Siz orayı hatırlamazsı· 
ruz. 

Balıkçıl : 
- Biz, burada hepimiz çakal değiliz, de

di, büyüle bir tufan sırasında taş yüklü kayık
ların battığı ve biribiri ardınca üç sele mu ... 
kavemet göstermiş olan kumsal değil mi bu?, 

Mugger: 
- Orada iki tane kumsal vardı, dedi, bi .. 

risi aşağıda, birisi yukarıda. 
Hafızası ile öğünen Balıkçıl: 
- Az kalsın, unutuyordum, dedi, doğru, 

ikisinin arasını bir kanal bölerdi; sonradan 
kurudu. 

- Aşağıdaki kumsalda benim için iyi di
lekler besliyen bu adamın kayığı duruyordu. 
Adam. kayığın burnunda uyuyordu; yahud 
yan uykuda, yan uyanıktı. Birden beline ka
dar, yahud dizlerine kadar ayağa fırladı. Boş 
kayığı yürüdü ve ikinci durak yerinde tekrar 
durdu. O zaman, malumya, orada nehir akı
yordu. Ben de arkasından nittim. Çünkü bi
liyordum ki kayığı karaya çekebilmek için 
adamlar dışarıya çıkacaktı. 

(Sonu var) 
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Sağlık bilgileri: 

Arterio - Skleroza karsı 
Prenses Juliananın 

Evlenme programı tesbit 
olundu 

C. H. P. Vilayet 
kongrelerinde Arterio-Skleroz, artiritizm ve daimi 

tansiyon yüksekliğine karşı yapılacak 
tedbirler birçok cihetlerde müşterek ve 

umumidir. 
Herkes için bilinmesi, yapılması 

faydalı olan. uzum ömür iksiri gibi te
sir yapan, ihtiyarlamayı durduran bu 
tedbirlere böbrek, k?.raciğer, kalb ve 
diğer uzuvlardan bir hastalık karıştığı 
zamanlarda, hekimin hususi tavsiyeleri 
hakim olsa bile, gene bu umumi bilgi
lerin gösterdiği ışıklr yollardan dışarı 

çıkılamaz. 
Bünyeyi koruyan baknn usulleri 

hastalık vaktinde hekimin işini ko
laylaştrran kurtarıcı ça1:'elerdir. Uzvi
yet ancak hekim ve hastamn bu müştere'.K 
çalışması ile hastalığı atabilir. 

Arterio-Skleroz başta olmak üzere 
artiritizm ve daimi yüksek tansiyon Ü· 

zerine sağlık bilgileri yazarken bunla
rın esaslarınT evvel~ ayrı ayrı gözden 
geçirmeğe mecburuz. Yapılacak te-ibir
lerin hayati kıymeti bilinmedikçe, ina
narak tatbiki müşkül olacağından, oku
yucularımın beni bu şekilde yazı yaz
dığım için ~zur görmelerini dilerim. 

BEDENlN ZEHiRLENMESi 

Arterio-Sklerozun husulüne müte
madi zehirlenmenin sebeb olduğunu, 

buna harici zehirlerin de yardım etti
ğini biliyoruz. 

İç uzuvlarımız zehirleri yakarlar, 
zararsız bir hale getirdikten sonra vü
cudumuzdan dışarı atmaya çalışırlar. 

Bu işte ne bir dakika durmaları, ne de 
yavaş çalışmaları caiz değildir, uzviye
tin zararınadır .. 

Karaciğer, gırtlağın önünde gizle
nen tiroid, dereki ~udde (1) zehirleri 
bozmak, onlara karşı panzehirler yap
mak, büyük sempati sinir tertibatını 
tenbih etmek için (2) hormon denilen 
müessir maddeleri yaratırlarr içimize. 
kanımıza verirler. 

Akciğerlerin deverana hava çekerek 
kandaki enkazı yakması, kandan aldığı 
hamızı karbonu havaya boşaltması, böb
reklerin kanı süzerek zehirleri idrarla 
defetmesi, cilddeki ter guddelerinin 
birçok kirlikleri ter halinde harice ver
meleri lazımdır. Vücudün yapdmış ol
duğu muhtelif uzuvlar böylece birlikte 
çalışarak -Sıhat- adını verdiğimiz, ses
siz işleme ile beşer makinesini yaşatır 
ve yürütürler. Maliimumuz olan daha 
birçok iç uztıvlanmızın vazifelerini ile
ri bahislere bırakarak şuracıkta yeni 
sağlık öğüdlerinin mühim esaslarından 
biri olan iç guddelerinin esrarını ve ar
terio-skleroza, daimi yüksek tansiyon 
ve artiritizme olan münasebetlerini tes
bit edelim. 

GUDDELERIN HAl'ATl 
KIYMETLERi 

Tükrük guddeleri, karaciğer, pan
kreas, böbrek gibi iç uzuvlarından bir 
kısmı ifraz yapan ve mahsullerini hu
susi yollarla bedenin boşluklarına dö
ken büyük guddelerdir. Bunlarm ne iş 
gördükleri asırlardanberi malfundur. 

Ağız içine tükriik, bağırsaklara saf
ra ve pankreas usaresinin dökülmesi gi
bi. Bir kısım kapalı (mecrasız) guddeler 
daha vardır ki yirmi otuz sene evetine 
gelinceye kadar neye yaradıkları bilin
mezdi ve işe yaramıyan lüzumsuz şey

ler zannolunurlardı. 

Tefrika: No: 111 
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Bu guddelerin bugün yaşamamıza 

hakim oldukları, kudretle çalışmak, yo
rulmak, ihtiyarlamak gibi biribirine u
laşan hayat hadiselerine alaka ve bağlı
lıkları kati surette anlaşılmıştır. 

Kapalı guddeler birçok hayat unsur
larının fabrikalarıdır. Yediğimiz gıda

ları yakarak bedene hareket ve hararet 
yapan, zehirleri ıslah eden, sinirleri ça
lıştıran, mikropları öldüren, toksinlere 
(mikro? zehirlerine) karşı panzehirler 
yapan bu kapalı guddelerin ifrazlarıdır. 

Muhtelif mizaçlar, uzuvların hayatı 
ve teşekkülü, gelişmeleri, ihtiyarhğın 

ağır aksak temposu bu guddelerin ira
de ve hükmü altında icrayı ahenk eder
ler. Her gudde kendine mahsus ve ayrı 
tesirler yapan hormonlar, hayat cevher
leri yapar; bunların muhtelif cinsleri 
kanın içinde, vücudun her tarafına, la· 
Zlm olduğu yerlere sevkolunarak son 
derece minik, cüzi mikdarlarla uzviye· 
tin umumi faaliyetini temin ederler. 

Hareketimizi süratlendiren, canlan· 
drran, yavaşlattrran onlar olduğu gibi 
bütün uzvi çalışmalayı karıştırarak mi· 
zacımıza inhiraf, sıhatimize halel ve
renler gene onlardır. Her ifraz guddesi 
bir enerji santralı, bir Bengisu 
çeşmesidir. Bu çeşmelerden doya doya 
enerji içmesini ogrenmeye çalışmak 

modem sağlık bilgisinin baş öğütlerini 
teşkil etmelidir. 

Dr. Şükrü ŞENOZAN 

Yurdda 
dünli.Ü hava durumu 

Meteoroloji enstitüsünden verilen 
malUınata göre dün İstanbul çevresi ve 
Çanakkale ile Karadeniz kıyılarının şark 
kısmı yağışlı, Eme mıntakası ve cenub A
natlolusuncla hava açık diğer yerlerde u
mumiyetle bulutlu geçmiştir. Hava ev
velki güne göre dün hemen bütün yurd
da biraz soğumuştur. Evvelki gün Trak
ya ve Ege mıntakasmda suhunet sıfırın 
üstünd~ kalmışken dün bu mmtakalarda 
İstanbul ve İzmir müstesna olmak üzere 
sıfırın altına düşmüştür. Dün §arki A
nadoluda hava soğukluğu evvelki gün

den fazladır. En düşük suhunet srfırm 
altında Akhisarda 3, Bursa ve Manisada 
4, Bolu ve Sivasta 9, Erzurumda 11, 
Karsta 17 derecedir. Evvelki gece Anka
rada sıfmn altında iki dereceye kadar 
düşen suhunet evvelki günden iki derece 
daha yüksek olmak üzere sıfırın üstünde 
dün beş dereceye kadar çıkmıştır. 

Halli.evinde 
Halk dershane ve lisan 

kursları 

Ankara Halkevi Başkanlığından 

Evimizde halk dershaneleri ve li
san kursları komitesi tarafından veril
mekte olan Fransızca, Almanca ve İn
gilizce li;an kurslarına 4-1-1937 tarihi
ne tesadüf eden pazartesi günü başla
nacaktır. 

Kurslara devam etmek istiyen talih
lerin, her gün akşamları evimiz skere
terliğine müracaatla isimlerini yazdır
maları rica olunur. 

Lahey, 23 (A.A.) - Yakında evlene
cek olan Prenses J uliana ile Prens Ber
nard'a Holanda namına verilecek hedi
yeleri seçmek üzere teşkil edilmiş olan 
komite hediyeleri tespit etmiştir. Bu
na göre, eyni evlilere bir motörlü yat 

Holanda Prensesi Juliana 

hediye edilecek, ve ikamet edecekleri 
Soestdijk sarayının bir dairesi yeniden 
tamir olunacak ve döşenecektir. 

Bundan başka Prens Bernhard Ho

landa ordusuna kabul edilerek deniz 

teğmeni ve kara yüzbaşısı tayin edil

miştir. 

-7 ikincikanun 1937 de yapılacak olan 

evlenme töreni, kısa dalgalı iki radyo 

istasyonu ve Phi ve Pcj, 16.88 ve 19.71 

metrelik uzun dalgalı istasyonlar tara

fından grinviç saatiyle 9.40 da neşredi

lecektir. 

Bu tören şimal ve cenup Amerikala

rı ile garbi Hindistana mahsus olmak 

üzere de 25.57 ve 31.28 metrelik dalga· 

larla bildirilecektir. 

Ne~üs gümüş 
talomlarını sattı 
Lcndra, 23 (A.A.) - Negüsün gü

müş sofra ve saire takımlarının satışı 

2500 ingiliz lirası getirmiştir. 

Alakalı mahfillerden öğrenildiğine 

göre, imparatorun bütün ihtiyatları ar

tık tükenmiştir. Kendisinin yalnız 150 

ila 200 bin liralık Cibu ti - Adisababa 

demiryolu hisse senedi kalmıştır. Bu

nunla beraber italyanlar, bu hisse se

netlerinin satılmasxnı protesto etmiş

lerdir. İtalyanların fikrince, bu hisse 

senetleri Haile Selasiyeye değil, fakat 

Habeşistan imparatorluğuna aid bulun

maktadır. İtalyanlar, bu sebeıbten dola

yı, hisse senetlerinin iadesini istemek
tedirler. Öğrenildiğine gör~ fran
sızlar bu hisse senetleri ile alaka
dar olmuşlarsa da italyanların bu gö
rüşünü öğrenmeleri üzerine birdenbire 
bu senetleri satın almaktan vazgeçmiş
lerdir. 

Noel dolayısiyle N egüs' e 
çekilen bir telgraf 

Londra. 23 (A.A.) - Habeş dost-

I swnbu(da: 
İstanbul, 23 (Telefonla) -

Parti vilayet kongresinin bugüukü 
toplantısında geçen içtimaa aid zabıt 

kabul edildikten sonra dilek encümeni
nin teshit ettiği 1Da2bata <>kundu ve ka
bul edildi. Mazbatada Akay idaresinin 
Adaların im.arma yardım etmesi, tari
fenin ucuzlatılması, Fatih - Ha:ı:ıbiye 

tramvaylarında ikinci mevki arabaların 
çoğaltılması, Beşiktaş - Taksim otobüs
lerinin tarifelerinin indirilmesi, şehrin 
otobüs işinin kati neticelendirilmesi,. 
Yenib<.hçe stadyomunun bitirilmesi, 
Pendik ve Yakacık civarının elektrik
le tenviri, şehrin su işinin düzeltilmesi 
ve bitirilmesi, ilk mekteblere yeniden 
ilaveler yapılması, yeni orta mektebler 
açılması, tramvay şirketine bütün mek
teblere şamil paso mecburiyetinin ka
bul edilmesi, halkevi bulurunıyan kaza
larda halkevi açılması, şehrin ana yol
lariyle büyük muvasala yollarının ge
çilebilecek bir lı ... ıe getirilmesi, dispan
ser olmıyan yerlerde dispanser ve ço
cuk bahçelerinin açılması ilh .. .ilh .•. 

Şehrin umumi işlerine aid bir çok 
temenniler vardır. Ayrıca mazbatada par
ti azalarının davetlere icabetlerinin ve 
partiye mensub zatlara gerek hükümet 
dairelerinde, gerek miiesseselerde ter
cihan iş verilmesinin temini, günlük 
kongrelere gelmiyenlerin partiden çı

karılmaları hakkında kayıdlar vardır. 

Mazbatanın okunmasından sonra aza
dan bazıları mıntakalarınm ihtiyaçları
na göre İstanbul deniz nakliyat fiatları

nı ucuzlatmak için nakliye şirketleri
nin idare ve vazifrlerinin tesbitiyle 
masraflarının azaltılması, hallrevlerin
de taşralı talebeler için pansiyonlar ya
pılınasr, İstanbula seyyah getirilme işinin 
kolaylaşması için İzmirde olduğu gibi 
panayır yapılması, terkos suyunun içi
lebilir bir hale getirilmesi, lstanbulda 

anormal çocuklar için bir müessese açıl
ması ilh .•.. ilh •.• Şifahi temennilerde bu
lunulmuş ve umumi heyet bu temenni
lerin dikkate alınmasına karar vermiş-
riL , 

Bundan sonra idare heyeti intihabı
na geçilmiş azalıklara BB. Necib Ser
dengeçti, Ahmed Kara, Refi Bayar, 
Faruk Dereli, Hakkiye Emin, Fa.ide E-

lan cemiyeti, Haile Selasiyeye Noel \ 

dolayısiyle bir telgraf çekmiştir. Bu tel

graf binlerce kişi tarafından imza edil

miş olup ''Menfi bulunan Milletler ce• 

miyeti azasından bir devletin taarruzu

na kurban ve ebediyen imha edilmiş is

tiklalinden mahrum bırakılmış bulunan 

imparator hanedanı hakkındaki sempa

ti., ifade edilmektedir. 

Ras Kassanın iki oğlu 
kurşuna dizildi 

Roma, 23 (A.A.) - Ras Kassa'nın 

Overra ve Vossen ismindeki iki oğlu da 

kurşuna dizilmiştir. Bu suretle son mu

kavemet imkanları da ortadan kalkmış 

bulunuyor. 

sendağ, Hüsnü ve Nureddin Ali, yedelC 
olarak da Midhat Nemli, Fuat Fazlı, Me
liha Avni, Subhi Erden, Sami, Murad 
Furtm, Reşad Yılmaz, Hasan Koper se• 
çilmişlerdir. 

Ankarada toplanacak parti kurulta

yına asli olarak Muhiddin Üstündağ, 

Faruk Dereli, Refi Bayar, Sırrı En

ver, Faide Esendağ, yedek olarak Ha

lil Hilmi, Refik Ahmed, Fuat, Ahmed 

Kara, Necib Serdengeçti, Seçilmiş büd
ce kabul edilmiştir, 

Yozgatta: 
Yozgat, 23 (A.A.) - Parti vilayet 

kongresi bugün sona erdi. Vilayetin e
konomik ve kültürel inkişafı yolunda bir 
çok kararlar verilmiş_ dileklerde bulunul

muştur 

Çankırıda: 

Çankm, 23 (A.A.) - Bugün il parti 
kongresi sona ermiştir. Memlekete çok 
faydalı işler hakkında kararlar verilmiş
tir. Kongrenin sona ermesi dolayrsiyle 
delegeler şerefine muallimler birliği ta
rafından halkevinde danslı bir çay veril
miştir. 

lzmitte: 
İzmit, 23 (A.A.) - C. H. Partisi vi· 

layet kongresi dün toplanmıştır. Kong• 
rede Balkesir saylavı Vasıf Somyürek 
de görmen olarak bulunmuştur. Kongre 
vali ve! parti başkanı Ha.mit Oskay'ın vi
layetimizin iki yıllık siyasal. kültürel ve 
ekonomik inkişafını anlatan bir nutku i.. 

le açıldı. tık iş olarak kongrenin Ulu 
Şefimiz Atatürk'e ve onun iş arkadaşları 

olan büyüklerimize tazim ve sevgiyi he
yecanla ve alkı~larla tekrar okunarak tel
graflar yaztldı. Kongre iki gün sürdü. 
Hesablar, büdceler ve dilekler birer bi· 

rer gözden geiçirilerek müzakere edildi. 
Seçimden önce geçenlerde vefat eden vi

layetmizin kıymetli saylavı Dr. Ziya Nu· 
rinin hatırasına hürmeten bir dakika sü
kut edildi. Kongreyi daire müdürleri, 
belediye meclisi ve daimi encümen azfil~ 
rr seçimi takib etti. Yapılan seçimde ye
ni vilayet heyetine Bn. Saadet, B. Meh
med, Ali Kağıdçı, Dr. Ali Rıza. Zi.. 
ya Saim, Şerif Ulusoy, Asını ve Zihni 
Kaman seçilmişlerdir. 

İngilterenin yeni Kahire 
elçisi 

Sir Lampsun 

Londra, 23 (A. 
.A.) - Son ingi
liz • Mısır muahe· 
desinin bir netice
si olarak İngilte-

renin Mısır ve Sü
dan fevkalade ko
miseri Lampson 
Kahire büyü~ el
çiliğine tayin edil
miştir. 

Troçki Meksika ya gi ttl 
Oslo, 23 (A.A.) - B. Troçkinin ha

lihazrrda Meksikaya doğru yola çıkmış 
olduğu resmen teyid edilmektedir. 

BiUNMiYEN iNSı\N 

bilmek iyin ,tıbbi araştrnnalarm başlıca sebeble
rinden biri olarak işaret ettiğimiz mefhumlar 
karışıklığından kendilerini korumalıdırlar. En 
yüksek ilim olan psikoloji, fziyolojinin, anato
minin, mekaniğin, şiminin, fizik şiminin, fiziğin 
ve riyaziyenin, yani bilgilerimiz kademelerinde 
kendiliğinden daha aşağı bir derecesi olan bütün 
ilimlerin usullerine ve mefhumlarına ihtiyacı 
vardır. Biliriz ki daha yüksek dereceden bir ıt
min mefhumları daha az yüksek bir ilmin mef
humlarına irca olunamaz, makroskopik hadise
ler mikroskopik hadiselerden daha az esaslı de
ğildir, psikolojik hadiseler fiziko - şimik hadise
ler kadar hakikidir. Bununla beraber biyolojici
ler ,elverişli olan on dokuzuncu asır mekanistik 
telakkilerine dönmek hevesine sık sık kapılmak
tadırlar. Bu suretle de cidden güç mevzulara ya
naşmak.tan kendimizi korumaktayız. Cansız mad
de ilimleri canlı uzviyetin tetkıki için, tarihçi 
için okuma yazma bilmek ne kadar elzem ise fi
zyiolojiciye o derece elzemdir. Fakat insana tat
bik edilebilir olan bu ilimlerın mefhumları değil 
teknikleridir. Biyolojicilerin maksadları mo2 rn 
veya suni surette tecrid olunmuş cümleler de· 
ğil, canlı uzviyettir. Umumi fiziyoloji, Bayless'-

sın anladığı gibi, fiziyolojinin küçük bir kısmı
dır. Uzvi ve zihni hadiseler ihmal olunamazlar. 

Biliriz ki beşeri hadiselerin halli yavaştır, bir 
çok alim nesillerinin hayatı uzunluğunca devam 
etmek gerektir. Ve. medeniyetimizin istikbali
nin tabi bulunduğu araştırmaları inkıtasız suret
te sevk ve idare kabiliyetini haiz bir müesseseye 
ihtiyaç vardır. Demek ki insanlığa, cehidlerini 
teksif edecek ve serseri gidişine bir gaye göste
recek bir nevi ruh, ölmez bir dimağ vermek ça
resini aramalıyız. Böyle bir müessesenin kurul
ması sosyal, büyük ehemiyeti haiz bir hadise o
labilirdi. Bu fikir ocağı, Amerika Birleşik dev
letlerinin yüksek divanı gibi, az sayıda kimse
lerden teşekkül edebilirdi. Bu teşekkül, kendi 
kendini nihayete kadar idame eder. Ve düşün
celeri daima zinde kalabilirdi. Demokrat şeflerle 
diktatörler, hakikaten insani bir medeniyet mey
dana getirmek için muhtaç oldukları malumatı 
bu ilmi hakikat kaynağından alabilirlerdi. 

psikolojik, fiziyolojik ve patolojik hadiseleri te
maşa ile iktifa edebilirlerdi. Hmin gidişini ve 
onun tatbiklerinin yaşayı~ tarzımız üzerinde te· 
sirlerini dikkatle takib edebilirlerdi. Modern me
deniyeti insana - onun esaslı hassalarını tadil 
etmeksizin - nasıl tatbik edeceklerini keşfe te
şebbüs edebilirlerdi. Onların sessiz tefekkürleri, 
yeni Beldenin sakinlerini, nesiçleri ve ruhları 
için tehlikeli olan mekanik icadlara karşı, gıda
larda olduğu gibi fikirlerdeki tağşişlere karşı. 
terbiye. tagdiye, ahlak. sosyoloji mütehassıs4 
lannm fantezilerine karşı, halkın ihtiyacı tara
fından değil mucidlerinin şahsi menfaatleri ve
ya hulyalan tarafından ilham olunan terakkile
re karşı muhafaza edebilirlerdi. Milletin uzvi ve 
dimaği taglitinin önüne geçebilirlerdi. Bu alim .. 
!ere, ali mahkeme azasmmki derecesinde yük .. 
sek, politika ve matbuat entrikalarından o dere
ce azade bir vaziyet vermek gerekirdi. Hakikat
te, bunların ehemiyeti anayasayı koruma vazife
siyle mükellef olan adliyecilerinkinden daha bü .. 
yük olurdu. Zira bunlar, büyük bir ırkın mad· 
denin kör ilimlerine karşı yaptığı feci mücadele
de bedenini ve ruhunu korumak va7='e~ini üzer• 

Yazan: Dr. AL'l!:XIS CARREL 
Türkçeye çevıren: NASUH! BAYDAR 

Sim on Flexner tarafından Rockef eller ens
titüsünün idaresinde takib olunan usul, yarının 
biyoloji ve tıb enstitülerine faydalı bir surette 

· teşmil olunabilir. Rockefeller enstitüsünde can
lı madde, moleküllerinin bünyesinden insan vü
cudununkine kadar pek anlayışlı bir şekilde tet
kik olunmaktadır. Bununla beraber, Flexner, 
geniş araştırmalarını teşkilatlandrrmakta, ensti
tüsünün azalarına hiç bir programı zorla kabul 
ettirmiş değildir. Sadece, bu çeşidli mıntakaları 
araştırmakta hususi zevkleri olan alimleri seç
mekle iktifa etmiştir. insanın bütün psikolojik ve 
sosyal faaliyetlerinin olduğu gibı şimik ve uzvi 
fonksiyonlarının da tetkikine tahsis edilmiş la
boratuvarları, buna benzer bir usul ile, teşkil 
ptJYtf'I;: kabildir. 

ı: ., biyoloji müesseseleri, verimli ola-

Bu yüksek meclisin azalan her türlü araştır
malarda ve her türlü tedriste serbest olabilirler
di. Nutuk söylemeyebilirlerdi. Kitab neşretmıye
bilirlerdi. Medeni milletlerin ve bunları teşkil e
den ferdlerin izhar ettikleri ekonomik. sosyal. lerine almış bulunurlardı. (Sonu var) 



SAYFA 6 ULUS 

Paristeki görüşmeler neticesiz kaldı 

Sancak meselesine dair türk · fransız göriiş· 
olduğu gibi kalarali leri arasındaki ihtilaf 

heyetler biribirinden ayrılmışlardır 
(Ba.şı 1. inci sayfada) 

raıında türk delegeleri lskenclerun 
aancağının Suriyeden ayrılmaıı 
hasumndaki görüşlerini muhafaza 
etmişler ve içinde şancağın tıpkı 
Sariye ve Lübnan gibi bir memle
ket olacağı bir konfederasyon ku
rulmasını telkin etmişlerdir. Bu 
6Uretle Fransanın Suriye ile isken. 
derun arasında idamesini arzu et
tiği bağ da muhaf az.a edilmiş ola
caktır. Fakat Fransız delegeleri bu 
teklifi kabul etmemişler, bunun Su
riyenin parçalanmasına engel ol
madığını, Şam ve Berut ile Fran
sanın imzalamış olduğa andlaşma
ları ihliil edeceğini söylemişler
dir. Fransızlar İskenderun ve An
takyadaki türk ekalliyetlerine aid 
garantileri 1921 andlaşması fikri 
içinde kuvvetlendirebilecek her 
türlü tesviyelere hazır olduklarını 
beyan eylemişlerdir. 

Rüştü Aras Ankaradan yeni 
talimat alarak konuşmalara teke· 
sasın lskenderun sancağının Su
riyeden ayrılması olduğu görüşü
nü muhafaza etmesi üzerine her 
iki taraf Rüştü Arasm I ürkiyeye 
dönü~ünden sonra konuşmaların 
ilerde tekrar ele alınmasının mü
reccah olduğu fikrinde bulunmuş
lar ve fakat lskenderun anlaşmaz
llğtnın Fransız - türk dostluğuna 
cula zarar getirmiyeceği hususun
da önce yapmış oldukları beyana
tı tekide lüzum görmüşlerdir. 

Fransa hariciye 
nezaretinin tebliği 

Faris, 23 (A.A.) - Fransa hariciye 

nezareti tarafından matbuata verilen teb

Son toplantısında fransız ve türk he
yetlerinin İskenderun hakkındaki izaha
tını dinleyen milletler cemiyeti konseyi, 
meselenin esasının müzakeresini son
kanun mutad toplantı devresine talik et
meye karar vermiş ve bu ara esnasrnda 
İsveç dış işleri bakanı raportör B. Sand
ler ile temas suretiyle müzakerelere de
vam edilmesini alakadar iki tarafa tav
siye etmişti. 

Bu karar mucibince ve fransız hükü
meti tarafından yapılan davete icabet e
derek, Türkiye dı şişleri bakanı Rüştü 
Aras, beraberinde dış işleri bakanlığı ge
nel sekreteri Numan Menemencioğ'u ve 
cumhur başkanlığı genel sekreteri Ha
san Rıza Soyak olduğu halde Parise va
sıl olmuştur. 

Türk delegasyonu azaları, dış is leri 

bakam M. Delbos ve bu bakanlr~ müs

teşarı M. Vienot ve arkadaşları ile mü

teaddid müzakeerlerde bulunmuşJardır. 

İsveçin Berne büyük elçisi ve Milletler 

cemiyeti konseyi raportörü B. West

man da bu müzakerelerde hazır bulun· 

muştur. 

Yapılan noktai nazar teatileri hiç bir 

neticeye varamadığından, her iki taraf, 

müzakerelere Milletler cemiyetinin ge

lecek devresinden evel ve diplomatik 

bir yolla ve raportörle temasta buluna· 

rak devam etmeyi derpiş etmişlerdir. 

Drş Bakanımızın bugün 

harekti muhtemeldir 
Paris, 23 (A.A.) - Türkiye Büyük 

Elçisi B. Suad Davaz, bugün Dr. Tev

fik Rüştü Aras ve türk heyeti azası şe

refine bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Dr. Aras bugün saat sekizde B. Da

ladier ile görüşecektir. 

Türkiye Hariciye Vekilinin Ankara-

ya dönmek üzere yarın akşam Parisi 
terketmesi muhtemeldir. 

Paris lwnuşmuları hakkında 
frarısız gazetelerinin jikirleri 

Parisı 23 ( A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi. muhabiri bildiri
yor : 

Övr gazetesi konuşmaların 
güçlü:..lerini ve anlaşmanın şüp
heli oldıfğ•.ınu ka3ıdettikten sonra, 
Sur;)ıe ve Lübnanla konfedere 
cü.mhızriyet §efi!inde sancağın ıs
tihlal;nd e israrımızı yazarak di
yor ki : 

'Fransanın ltalya ile anla§ma
ya karar vererek Adi.sababa elçi
liğini kldırdığı gün türk - fransız 
konuşmalanmn başlaması taliin bir 
istihzasıdır.,, 

Lö Jurnal'de Sen Bris, sözde 
sancak meselesini bahane ettiği
mizi ve hakikatta asıl şikayetimi
zin karşılıklı yardım paktının ge
çikmesi olduğu hakkındaki fanta
zilerin çiirühlüğünü zikrederek, 
sancağa aid fateklerimizin ciddiye
tini teyid ile diyor ki : 

"Anlaşmazlığın Türkiye ile Ce
nevre arasında olduğunu söyliyen 
Fransa, Milletler Cemiyetini türk
lerle başbaşa bırakması mantık i
cabı ikn bunu yapmıyor. Çünkü 
yakın şarkta menlaatları var. Hal
buki işin içinden kendimizi çek
miye çalışmalıydık. Halloluna· 
cak dava, Suriyeyi darıltmadan 
tiirkleri tatmin etmektir.,, 

Pöti Parizyen, ''Temasların ga
yes: Cenevrenin alacağı kararı ko
layltı§lırmak ve bunun neticesi de, 
umarız ki, Fransız - türk anlaşmaz
lığını dağıtmak olacaktır.,, de

liğ bervec:hi atitlir: 
~==~~===========================~========================== 

mektedirler. 

Bibliyografya 

Sağhk ağız,]an başlar 

Değerli diş hekimlerimizden Bay 
Malhas Düz'ün vücude getirdiği ve 
Fransa cerrahi akademisi azasından 

Profesör Operatör Cemil Topuzlu'nun 
bir ön sozüyle başlayan bu eser herke· 
sin anlıyacağı bir dille ağız ve dişlerin 
ijiyeninden bahsetmektedir. Kuşe ka
ğıd üzerine bol resimlerle canlı ve te
miz bir şekilde basılmış olan bu eserde 

dişlere ve ağız ijiyenine dair halkın 

bilmesinde fayda görülebilecek bütün 
bahisler sade bir dille anlatılmıştır. 

Eserin en ehemiyelii lıahislerinin başlık

larını sıralamak bile kitabın halk sağlı· 
ğı bakımından ehemiyeti hakkında bir 
fikir verebilir: diş ne demektir? Çürük 
diş ne demektir? Dış nasıl s;ürür? lbmaI 
pahalıya mal olur. Temiz ağız ve bakım
lı dişler sağlığa alamettir. İyi dişlere 

nasıl sahih olabiliriz. Şeker dişleri çü· 
rütür mü? kadınların dişleri neden çok 
c:ürür? Dişleri nasıl temizlemeli? Ağız 
sağlığı ic:in bir plan. Örnek bir çocuk 
hayatı. 'Gebe annelere birkaç öğüd. 

Dişlerine ve umumiyetle sıhatine i
tina etmesini seven bütün okurlanmıza 
bu eseri tavsiye ederiz. Fiatı bir lira • 
dır, 

Tarihteki garip vakalar 

''Değirmen" den sonra bize bu sene 
"Kağnı" sı ile kendi tarzındaki oriji -
nal memleket hiykaelerinden mürekkeb 
kıymetli bir eser vermiş olan Sabahad· 
din Ali şimdi de bir mütercim olarak 
karşımıza çıkıyor. Fakat kuvv~tli hika
yecinin çok iyi bildiği almancadan di
limize çevirdiği bu ilk eser ne bir hi
kaye kitabı, ne de bir romandır. 

''Tarihteki Garib Yakalar" ın müel
lifi Max Kemmerich, şöhreti memleke· 
tinin dışında pek de yaygın olmıyan 

büyük harbtan önce ölmüş bir alınan 

tarihçisidir. Ömril tarihler ve vakanü· 
vislerin eserleriyle dolu kütüohaneler-

de geçen bir tarihçinin bu sararmış ve 
tozlu sayıfalar arasında ne kadar ga • 
rib ve inanrlmıyacak tarihi vakalara 
şahid olduğunu kolayca tasavvur ede -
bilirsiniz. Max Kemmerich bir yandan 
büyük ölçüdeki muhtelif tarihi eserle· 
rini yazarken harikulade bir buluşla 
tesadüf ettiği bu garib tarihi va kaları 

kısaca bir deftere not etmek usulünü 
tutmuş. İşte Sabahattin Ali ilk cildini 
dilimize çevirmiş olduğu eser bir göl 
gibi böyle damla damla teşekkül etmiş
tir . . 

"Tarihteki garib vakalar" yalnız te
cessüsle hitab ederek merakı tatmin 
eden bir eser midir? Hayır. Bazı veciz 

bir şekilde kaydettiği bu tarihi vakala
rın peşinden bütün alaka ve merakımı 
zr tahrik ederek sürüklemesine rağmen, 

Max Kemmerich daha büyük bir iş gör
müş, bize çok kıymetli bir ders vermiş 

oluyor. Hakikaten bütün kusur ve ga
rabetlerine rağmen bugünkü medeniyet 

seviyesine erişinceye kadar, insanlığın 
tarih boyunca geçirmiş olduğu mace -
raların dikkatimiz kadar merhametimi-

zi de celbedecek mahiyette olduğunu 

hiç bir eser bize bu kitab kadar kuvvet
le hissettiremez. "Tarihteki Garib Ya

kalar" l okurken biz adeta, insanlığın 
tekamül ve medenileşme safhalarını 

adım adun takib ediyor gibiyiz. 

Bugün pek tabii ve normal telakki 

ettiğimiz ve başka türlü olmasını ta

sarlıyarnadığımız birçc k hak ve haki -

katlerin daha dün diyebileceğimiz ka • 

dar yakın bir mazide ne kadar bilinme

miş, ne kadar yadırganmamış ve ne ka· 

dar yanlış telakki ed!lmiş olduğunu gö

rerek hayret ediyoruz. Kim bilir, belki 

yarınki nesil bugünün hadiselerini aynı 

derecede garibseyerek okuyacaktır. 

Sabahaddin Alinin tercümede kul· 

!andığı dil çok temiz ve selis bir türk· 

çedir; kitabın okunmasına bu nokta da 

ayn bir zevk vermektedir. 

Niyuz Kronikl gazetesine göre 

Almanyanın ekonomik 
güçlükleri artıyor 

Londra, 23 (A.A.) - Niyuz Kronikl 
gazetesinin diplomasi muharriri, Alman
yanın ekonomik güçlüklerinin boyuna 
artmakta olduğunu yazmaktadır. AL 
manyamn, siyasetinde cezri bir değişik
lik olmaması takdirinde, bir sergüzeşte 

atılmasr mümkündür. 

Bu gazete, alman subayları ile ispan· 

yol asileri arasında mevcud olan gergin

likten bahsetmekte, Almanya ile İtalya

nın ise Akdeniz hakkında uyuşmuş bu· 

lunduklarını yazmaktadır. Ayni gazete, 

B. Hitler'in İspanya işlerine karışması
nın heyecanlı ve tehlikeli bir surette ge
nişlemiş olması veya bahalıya mal olan 
sergüzeştin akamete uğradığını kabul ile 
buna bir nihayet vermesi ihtimallerinden 
bahseylemektedir. 

Yabancı mahfillerde heyecan 
uyandıran bir karar 

Berlin, 23 (A.A.) - Askeri mükel

lefiyetlere tabi almanların pasaportları
nın bundan böyle bir askeri makam ta
rafından kontrol edilmesine dair olan ye_ 
ni nizamname, bilhassa yabancı mahfil
lerde heyecan uyandırmıştır. Bu mahfil
lerde bu kararla memleketin sivil kuv· 
vetlerinin seferber edilmesi ve Alman
yanın bazı noktalarındaki garnizonların 
takviye olunması hakkındaki tedbirler 

arasında bir alaka görülmektedir. 

Alrnanyanın sömürge davası 

Londra, 23 (A.A.) - Lord David 
Sesil Taymis gazetesine yazdığı bir mek
tubta Almanyanm istediği sömürge me
selesinin halline tarafdar olduğunu bil· 
dirmiştir. Lord Sesil, bu mevzu üzerin
deki ilk mektubunun neşrinden sonra 
çoğu tasvibkar olan mektublar almış ol
duğunu da söylemektedir. 

24 ILKKANUN 1936 PERŞEMBE 

İSPANYADAKİ ISY AN 

Cephelerde şiddetli harbler ve Madridde 
hsva bomhardımanlan oluyor 

Karısmazlı.k komitesi bir _, 

tebliğ neşretti 
Madrid, 23 (A.A.) - Havas ajansı 

mu.ıaoırınden. 

Puzueıo etrafındaki muharebe, dün 
akşam da devam ediyordu. Fakat henüz 
sdrJı malumat elde edilmesine imkan 
yoktur. Yalıuz bu muharebenin bir kaç 
gündcnberi kah bir tarafın kah öteki ta· 

rafın lehine olarak devam etmekte oldu

gu bilinmektedir. Muhakkak olan bir şey 
varsa c cia bu muharebenin başlangrç. 

tanbcrı Madridin etrafında yapılmış o
lan muharebelerin en mühimi olduğudur. 

Asilerin bataryaları, dün saat 16 ya 
doğru büyük telefon binasını bombardı
man etmiştir. Üç obüs, binanın gazete
cilerin gündelik haberleri yazmakta ol
ciukları cephesine isabet etmiştir. İlk o
hüs altıncı katın bir penceresinin üstü
ne düşmüş, büyük bir delik as;mrş, öte
kiler de on birinci ve on ikinci katlara 
düşmüştür. 

İçerde bulunanlardan hiç biri mühim 
bir yara almamıştır. 

Hilkümetçiler Boadillayı geri aldı
lar, Madrid cephesinde mukabil 

taarruzlar başladı 

Madrid, 23 (A.A.) - Cumhuriyetçi
ıer, Boadilla del Monte'yi geri almışlar
dır. 

Asilerin beş gündenberi devam eden 
şiddetli taarruzlarına karşı tesirli bir 
mukavemet gösterdikten sonra cu..'llhuri.. 
yetçi kuvvetler, Madrid cephesinin muh
telif noktalarında ve hükümet merkezi
nin şimali garbi bölgesinde 24 saattan
beri mukabil taarruzlara geçmişlerdir. 

Bu kuvvetler~ her tarafta tam bir mu
vaffakiyet elde etmişlerdir. 

Cum.hurnyets;i kuvvetler, asiler tara
fnıdan işgal edilmiş olan Madridin Use
ra varoşundaki son evleri işgal etmişler 
ve falanjistlerin Karabançel'deki bir çok 
müfrezelerini püskürtmüşlerdir. 

Humera-Pozuelo bölgesinde cumhu
riyetçi kuvvetler, Boadilla'yı istirdad et
mişler ve asilerin taarruzlarrndan önce 
işgal etmekte bulundukları hatların da
ha ilerisine varmışlardır. 

Hava bombardımanından 
kaçanlar 

Perpinyan, 23 (A.A.) - Bir çok ka
dınlar ve çocuklar, hava bombardıman

ları korkusiyle İspanyanın Akdeniz kı
yılarından ayrılarak Fransaya gitmek
tedirler. 

Asi tayyareler Madrid - Alikante 
demiryolunu bombardıman 

ettiler 

Madrid, 23 (A.A.) - Asi tayyareler 
Madrid - Alikante demiryolunu kesmek 
için bombardıman yapmışlarsa da cum
huriyetçilerin avcı tayyareleri bunları 
kaçırmışlar ve bir tanesini dü~ürmüş· 
lerdir. 

Asilerin bir tebliği 

Sevil, 23 (A.A.) - Radyo ile neşro
lunan bir tebliğde şöyle denilmektedir: 

"Endülüste kıtalarımız, El Korpio, 
Pedro Abad ve Villafranca de Kordo
ba mevsilerini zaptetmişlerdir. Bu son 
mevki Kordoba Alence yolu üzerinde
dir. 

Bu hareket, büyük bir mukavemetle 

karşılaşmamıştır, fakat düşmanı gerek: 
insanca ve gerek Miihimmatça mühim 
zayiata uğratmıştır. 

Öteki bütün bölgelerde hiçbir deği· 
şiklik yoktur. 

Boadilla del Montenin geri alınma
sı sırasında kıtalarımız, düşmanın üç 
bayrağını ele geçirmiştir. Bunlardan bi
risi anarşist kurumlarına, biri iş konfe
derasyonuna ve üçüncüsü de enternasyo
nal müfrezeye aiddi. Boadillada ölen 
düşman mikdarı, tam 126 dır. Bunlar• 
dan yalnrz bir tanesi İspanyoldur. 

Asi seirlerin üzerinde alman 
markları 

Madrid, 23 (A.A.) - Ce.rhede sükun 
hüküm sürmektedir. Usera bölgesinde 
milis kıtalan, düşman mevzilerini işgal 
etmişler ve bir çok faslıyı esir eylemiş
lerdir. Bu faslxlarm üzerinde kendilerine 
aylık olarak verilmiş bulunan eski alman 
markları bulunmuştur. 

Kanşmazlık komitesinde 
Londr~ 23 (A.A.) - Karışmazlık 

komitesinin neşrettiği tebliğde ezciim· 
le deniliyor ki : 

Komitede bulunan delegeler, bir mU 
rakabe projesinin mümkün olduğu kadcu 
çabuk ve tesirli bir surette icra mevkii
ne konulması hususunda uyuşmuşlar vQ 

bu hedefe varmak için kendiledne lazmı 
gelen salahiyetin verilmesi zımnında 1lÜ4 

kümetlerine müracaatta bulunmayı va
deylemişlerdir. 

Portekiz delegesi, hUkümetinin bu 
proje hakkındaki görüşünün değişmedi
ğini bildirmiştir. 

Sovyet delegesi, General Frankonun 
cevabını şiddetli surette tenkid eylemiş~ 
tir. 

İtalyan delegesi, yalnız Salamank 
hükümetinin cevabının gelmiş olduğunu 

ve Valansiya hükümetinin cevaıbı hak
kında ise yalnız gazete haberleri mev
cud olup asıl cevabın gelmemiş bulun
duğunu ileri sürmüştür. 

Reis, İtalyan delegesine cevab vere· 
rek, Valensiya hükümetinin cevabı gel
memiş ise de elde bulunan metnin Mad

rid gazeteleri tarafından gönderilen ce

vaıb metni olarak neşredilmiş bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Komitede temsil edilmekte olan hü
kümetlerin nihai karar hakları mahfuz 
kalınak şartiyle, komite, kendi reisine 
1 sonkanunda İspanyada anlaşmazlık 

halinde bulunan iki tarafa bir kontrol 

projesi metnini bildirmek salahiyetini 
vermiştir. Bununla beraber o zamana 

kadar komitede temsil edilmekte olan 
hükümetlerden biri, meselenin yeniden 

tetkiki arzusunu ileri sürer ise, bu key
fiyet geri btrakılacaktır. 

Komitedeki delegeler, hükümetlerino 
den, komite önün.de ileri sürülmüş olan 
nisbetler içinde karadan ve denizden 
kontrol projesinin tatbiki masraflarına 
iştirake hazır olup olmadıklarını sora

caklardır. 

Komite, İspanyaya tayyare idhali i· 

le anlaşma taahhüdlerinin aynı tarzda 

tefsiri meseleleri hakkında tali komite
nin dün karar altına aldığ; tavsiyeleri 

teyid eylemi~tir. 

Muğla Vilayetinden : 
ı - 8-12-936 günü pazarlıkla ihale edilmek üzere ~lan _edilen 

13348 lira 33 kuruş keşif bedelli Ula yatılı ilk okuluna ısteklı çık -
madrı~ından tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat on beşte daimi encü • 

m en de kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri gene~ r;:':':r~t~a

melerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla nafıa müdurlugun-
den görebilirler. A • -

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin Nafıa Vekaletınden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeleıi ve ticaret odasına kayıtlı bulunmalarr 
lazımdır. . .--. - -

6 - Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun tarıfatı daıresınd.e 
hazırlanarak yukarda yazılı ihaleden bir saat önce makbuz mukabı
linde Muğla İlbaylığına vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet. üçüncü madded~ ya· 
zılı saate kadar gelmiş olması, dış zarfın mühür mumu ile ıvıce 
kapatılması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (363 5) 2-6086 
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Büyük ikramiyesi 

500,000 liradır 
Ayrıca: 200,000, 150.000, 100.000, 70.000, 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 liralık 
ikrami}·elerle ( 4 00.000 ve 100.000) liralık 

iki adet mükafat vardır. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler: (2,5) (5) ve {10) liradır .. 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

KUrU.f 

Jandarma Genel l{omutanlığı 
An .kara Sabnalma 

Komisvonundan: 
.1 

----------
-
-
--
---

Bir tanesine sekiz yüz yirmi beş kuruş fiyat biçilen dokuz yüz
den bin altım~ altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kanun 937 pazar
tesi günü saat 10 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruttuk ilk 
temincıt makbuz veya Banka mektubu ile kanun ve ş&rtnamede 
yazılı vesikalar içinde bulundurulacak teklif mektuplarını belli 
vaktından bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (2075) 2-6030 

İLAN 

1- 6 adet elektrik Motoru ile 1 adet Redresör açık eksiltme 
ile münakasaya konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 600 lira olup ilk teminat para'fl.1 45 
liradır. 

3- İhalesi 25/1 ' 937 pazart~si günü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3. üncü m:ıd

delerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatında M. M. Veka-
leti satın alma komisyonun:ı gelmeleri. (2029) 2-5913 

..•...•.••.• BİLİT ...••....... 

Dikra yağı: 4032 kilo dikra yağı açık ekııiltme ile satın alınacak
tır. Hepsinin tutarı (2499) lira 84 kuruştur. Evsaf ve şartnamesj 
komisyonumu-ı;dan verilecektir. İhalesi: 2f - xu - 936 cumartesi gü
nü saat on birde!dir. İlk teminatı: 187 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
dleerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelsinler. (2028) 2-5923 

BİLİT 

Yapı: Sıhhiye Depolarında bir depo yapılması pazarlığa kon • 
muştur. Keşif tutarı 2688 lıra 54 kuruştur. Keş.i.f, proje ve şart· 
namesi parasına kan;:ılık olarak inşaat şubesinden alınacaktır. İha
lesi: 25 - xn - 936 r,uma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 201 lira 
64 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar ·2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazar -
Jık gün ..,e vaktinde M. M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. 

(2041) 2-5930 

İLAN 

ı - 2200 adet palaska kayışı ile 109 adet Süngülük açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. 

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

3 - İhalesi 30-12-936 çarşamba günü saat l 1 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

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

(2079) 2-6009 

BİLİT 

1 - 1200 metre Gedikli Erbaşlar için kışlık elbiselik kumaşa ta
lip çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 585 
liradu. 

3 - İhalesi 2 - ikinci kanun - 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde· 

terinde istenilen belgeleriyle birlikte iha~e günü ve saatinde M. M. 
Vekaleti satm alına komisyonuna gelmeleri. (2168) 2-6115 

BİLİT 

1 - Şartnamesinde cins ve mikdarları yazı!ı elektrik ölçme alet
lerine talip çıkmadığından yeniden pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2500 lira olup ilk teminat parası 187 
liradır. 

3 - İhalesi 2 - ikinci kanun • 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 üncü mad • 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale günii ve saatında M.M. 
Vekaleti satın alma komisyonuna gelmeleri. (2167) 2-6114 

BİLİT 

1 - Her bir kilosuna biçilen ederi 130 kurus olan 16.500 kilo pa
muk çorap ipliği kapalr zarfta alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 107 kuruşa almak ve örneğini görmek istiyen-
lerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 1608 lira 75 kuru,tur. 
4 - İhalesi 11-1-937 pazartesi ı;ünü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kan unun 2 ve 3 üncü 

1 1 
maddelerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek-

PEK YAKINDA tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al, Ko, 
STENKA RAZİN na vermeleri. (2166)_ 2-6113 

--------~---••-- 1 ANKARA LEVAZIM Afv11RL1Gt 1 
İzmir Belediyesinden: SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
İzmir Belediyesi tarafından İzmir'de yaptırılacak hal santral 

binasının projesi müsabakaya konulmuştur. Tetkik neticesinde 
beğenilenlerden birinciye bin lira ikinciye beşyüz lira verilecektir. 
MaH'lmat almak üzere Belediye başmühendisliğine müracaat edilir. 
Projelerin nihayet 15 mart 1937 tarihine kadar Belediye Reisliğine 
teslim edilmesi lazımdır. 

Anlcara Mektebler Sabnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takunlarının 
yıkanma, ütülenme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
7. ı. 937 perşenbe günü saat 14 de Ankara Mektebler Muhasebe
ciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 307 lira 50 kuruştur. Şutnamesi parasız olarak 
her gün mektebde görülür. Mayıs gay~sine kadar yıkatılacak ça
maşır ve yatak takımlarının miktarı ve fiat tahminleri aşağıda 
yazılmsştır. 

Parça başına tahmin 
Nevi Mikdarı edilen fiat --

Büyük parça 40000 
(Yatak ve battaniye çarşafı, fa-
nila, don, pijama ve emsali) 

Orta parça 
(Yatak yüzü, havlu ve emsali) 

Küçük parça 
(Mendil, çorap ve emsali 

(2097) 

15000 

15000 

8 kuruş 

4 .. 
2 ,, 

2-6031 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara SabnalmaKomisyonundan: 

Bir tanesine yüz yirmi beş kun.&ş baha biçilen on bir bin matra 
teahhüdünü yapamıyan müteahhid hesabına 30 - B. Ka. - 936 çar
şamba ~nü saat onda pazarlıkla satınahnacaktır. 

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

İLAN 
Hastaııeleı için iki bin adet çe!ik somyalı demir karyola 31. 12. 

936 perşembe günü saat 15.30 da İstanbul'da Tophanede Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 48.000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. Nümun~si ko • 
misyonda görülebilir. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş mukabilinde 
komisyondan alınır. İsteklilerin kanuni vetikalariyle teklif mektup
larını ihale saatinden bir Sdat evvel komisyona vermeleri. (2085) 

2-6017 

İLAN 

1 - Çanakkale müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf
la 98500 kilo sığır eti satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosuna 25 kuruştan 24625 lira biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 11. ı. 937 pazartesi ~nü saaat 11 de Çanakkale müs
tahkem mveki alım satım komısyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1847 
lirayı ve ihale kanununun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir 
saat evvel komisyona müracaat etmeleri. (2173) 2-6119 

t LAN 

Hastaneler için 31. 12. 936 tarihinde kapalı zarfla alınacağı ilan 
edilen iki bin karyolanın münakasası yıl bas.ı tatiline tesadüf etti -
ğinden kapalı zarfla eksiltmesi 4 ikinci kanun 937 pazartesi günü 
saat 15,30 da lstanbulda Tophanede satın alma komisyonunda ya-
pılacağı. (2175) 2-6121 

İLAN 

Harbiye okulunun açık bulunan 60 lira maaşlı fenni vesait makinist· 
liğine aşağıdaki şartları taşıyanlardan miis :ıbaka ile bir kişi alı· 

nacaktır. İsteklilerin 1. 1. 1937 gününe kadar Ankara Harbiye O
kulu Komutanlığına müracatla:ı. 

1 - Askerliğini yapmış olacak 
2 - Orta mekteb mezunu olacak, 
3 - Makinist ehliyetnamesi bulunacak 
4 - Otomobil, motosiklet, bisiklet tamiratını yapD'lağa muk-

tedir olacak. (2174) 2-6120 

İLAN 

Kırklareli tüın komutanlığı birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf. 
la 2317000 kilo odun satın alınacaktır. Muhammen fiyat:z 75 santim 
olub tutan 17377 lira SO kuruştur. İlk teminatı 1303 lira 31 kuruş.. 
tur. Şartnamesi Kırklarelinde tüm. satı::ı alma komisyonunda her 
gün görülebilir. İhalesi 15. 1. 1937 cuma günü saat 15 dedir. İstek
lilerin kanunun 2 ve 3üncü madelerindcki vesaik ve teminat mak
buzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Tüm. Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (2176) 2-6122 

An ar ~ · luıg1nden: 
Keşif bedeli 27150 lira tutan Çubuk baraj yolunun mebdeinden 

6 ıncı kilometreye kadar kısım banketlerinin parke taşlariyle kaplan
ması işi 4-1-937 pa:lartesi günü saat 15 de Ankara nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 

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

kuruş mukabilinde verilecektir. 
İsteklilerin teklif mektubları ve ticaret odası vesika.ar ve muvak.. 

kat teminatları ve nafıa vekaletinden alınmıı müteahhidlik vesika.sile 
birlikte 4-1-937 pazartesi günü saat 14 de kadar eksilt.ne komisyonu 
reisliğine müracaatları lizımdır. (2055) 2-5989 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel 1396 lira 50 kuruş Harta Genel Direktör

lüğü matbaası için aşağıda yazılı (5) kalem malzeme açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameyi görmek için her gün ve eksiltmeye gİ• 
receklerin de 104 lira 74 kuruş teminatı muvakkate makbuzlariyle 
6-1-937 çarşamba günü saat (10) da Ce~cide Harta Genel Direktör• 
lüğü satm alma komisyonuna gelmeleri. (2121) 

Su fanilası (kadife) 30 metre ı 
Porselen bilya 10000 adet 
Alamir.yom map 230 ,, 

Ofset çinko levha 100 ,, 
Adhesif kağıdı 2000 tabaak 

2-6057 

Ma1ive Velcaletinden: 
1 - 2020/1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli o~ 

beş bin yüz seksen lira 'll.ın (253) adet saç dosya dolabı pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4 - 1 - 937 pazartesi günü saat on beşte Vekalet le
vazım müdürlüğünde toplanan eksi1tme ~omisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve 1stanbulda Dolma .. 
bahçede Maliye Evrakı matbua ambarı memurluğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı ka~unun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve 2277 liralık kati teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektuplariyle birlikte ve şartnamede tesbit edilmiş olduğu veçhile 
Vekalette mühürlü nümuneye ve şartname~ine merbut krokiy uygun 
bir nümune ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2047) 2-5966 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
1 - 21.12.1936 da pazarlıkla ihalesi mukarrer olan S,000 adet puJ.. 

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

A - (S,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 

Ank~ara 
1 - Emniyet abidesi parkı için cins ve sayıları bu işe ait şart • 

nameye bağlı listede gösterildiği veçhile fidan açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

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

Müdürlüklerinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin % 7,S nisbetindeki hususi muhasebe veznesine 

yatırılmış teminat akçesi makbuz veya banka mektuplariyle brilik
te eksiltm'! günü olan 4-1-937 tarihinde saat 15 de Villiyet daimi en-
cümeninde hazır bulunmaları. (2115) 2-6052 

Ani{ ara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruttan ibaret bulunan Stadyum hafif 

atletizm antrenman sahası içindeki uzun atlama mahallerinin hari· 
ce çıkarılması ve antrenman sahasının da aynı zamanda futbol saha
sı olarak kullanılması işleri 11-1-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15 de vilayet encümenin de ihalesi yapılmak üzere açık ek· 
&iltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 117 lira 85 kuruştur. İsteklilerin teminat meli· 
tubu ve ticaret odası ve fcnniehliyet vesikalariyle birlikte aynı gün
de daimi encümene gelmeleri. 

İstiyenler şartname ve evrakı ke,fiyeyi her gün villyet nafıa 
müdürlü~ündc görebilirler. (2156) 2-6111 

Anl{ara Valiliğinden: 
l - Keşif bedeli 11715 liradan ibaret buhınan Ankara StadyW!l 

ve lpodrom su tesisatının tevsii kapalı • zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11.1.937 pazartesi günü saat 15 de Ankara Vilayet 
binaı;ında daimi encümende yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını ve 878 lira 62 kuruşluk te • 
minatı muvakkate makbuziyle ticaret odası ve fenni ehliyet vesika
larını aynı günde saat 14 de kadar daimi encümen reisliğine ver• 
mel eri. 

4 - lstiyenler şartname ve evrakı keşfiyeyi her gün vilayet n.a-
f ıa müdürlüğünde görebilirler. (2157) 

1 
' 2-6112 

''akıflar Umum l\lüdürlüğüııden! 
Ankarclda Çıkırıkçılar yokuşunda çıkırıkçılar vakfından arsa· 

nın teslim gününden 31. 5. 1937 gününe kadar icraı on gün müd. 
detle açık artırmaya konulmuştur ihale 2. 1. 1937 cumartesi saat 
12 de vakıflar varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak iste.. 
yenlerin bu müdürlüğe müracaatları. (2170) 2-6118 

ANKARA BİRİNCİ 3ULH HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 
Edirne Sanatlar Mektebi Müdürü mütekait binbaşı Hakkı: 
Milli Müdafaa vekili Avukat Recai tarafından aleyhinize ikame e

dilen 40 lira 50 kuruş alacak davasının duru~masındaı müddeialey• 
hin ikametgahının meçhul bulu:tması sebebiyle 21. 12. 1936 ta:i.. 
hinde mahkemeye gelmesi için 30. 11. 1936 tarihinde ve 20 gun 
müddetle H. U. M. Kanunun 141 inci maddesi mucibince ilanen 
tebliğat ypaılmış ve tayin edilen günde mahkemeye gelmemiş 
olduğundan mezkur kanunun 141 inci maddesine tevfikan 20 gül:1 
müddetle tekrar gazete ile ilanına ve kendisine gıyap kar~r~ teblı· 
ğine mahk emece karaı verilmi~ ve duruşma 25. l. 1~37 tarılııne. bı
rakılmış olmakla mezklır günde bizzat bulunmadıgınız tal dırde 
ğıyabınızda mahkemeye bakılacağı ilan olunur. 2-6116 

-
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Elektrik tesisatı eksiltmesi. 

l(arahallu Beledi vesinden: .. 
1 - Urayımızın 1283S lira keşif bedelli elektrik tesisatı Nafıa 

Vekaletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konmuştur. • 

2 - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Karahallı Urayı 
Dairedndekı daimi encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakk;ıt teminat 962 lira 85 kuruştur. 
4 - İstekliler münakasa evrakını beş lira mukabilinde Galatada 

Selanik bcınkası üzerinde elektrik mühendisi Hasan Haletten alabi-
lir ve urayımızda görebilirler. 

5 - Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale günü tam saat 
14 de kadar adı ge~en encümen reisliğine makbuz mukabilinde ver-
mis olmalıdır. (2177) 2-6123 

PALAS 
Hazırlanınız. 

1 D. U. Yolları Y c Limanları umum müdürliiğii S. ı 
A. Komisyonu İianları: 

t LAN 
Muhammen bedeli (1400) lira olan (100) ton sönmemiş kireç 

(31.1 2.1936 perşembe) günü saat (10) da açık eksiltme ile Ankara~a 
2. ci işletme binasında satın "lınacaktır. Bu i§e girmek istiyen1erın 
(105) lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
verecekleri kireç nümunelerini hamilen mezkur saatte hazır bulun
maları lazımdır. Şartnameler komisyonumuzda isteklilere parasız 
olarak gösterilmektedir. (2088) 2-6000 

İLAN 
Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre mikabı 

çam tomruk ve azman 6-1-937 çar~amba günü saat 15,30 ua kapalı 
zarf U"Ulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istirenlerin 1249,56 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiğ i vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 G. ve 3297 
No. lu nüsh~•mıda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve • rini a} nı ~n saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne verme mdır. 

Şartnam~ .... r parasız olarak AnkaraJa Malzeme dairesinden, 
Haydarpaş .. da tesellüm ve sevk şefliğinden Eskişehir ve İzmirde 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (2132) 2-6076 

iLAN 

Kiralık Daire 
Havuzbaşmda Kazmıpaşa 

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

Telefon: 1350. kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Iilialık Daire 
Geniş 4 oda hamam, mutbak, 

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

l{iralık: Daire 
Maltepe (Bomonti bahçesi 

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

l(iRALIK 
Havuzbaşmda, Karanfil soka

ğında, 3, 4, S odalı daireler kira-
lıktır. Tel. 3079 2-6107 

ZAYİ 
İstanbul Kılıç Ali Paşa Nü

fus dairesinden aldığım nüfus 
kağıdımr kayıp ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. (2169) 

Ahmet kızı 1336 doğumlu 
Fatma Güzün 2-6117 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankrrı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

D. D. YolJarı ,.e Jjmanlan Um mum lHüdiirlüğü Satınalma Kom İsyonundan: 
1 insi işletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde aşağıda mevkii, miktarı muhammen 

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

Eksiltme 28-12-1936 pazartesi günü saat 15 te Hay darpaşa'da gar binası dahilindeki 1 inci işletme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

lsteklilrein 2490 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet 
ve diğer vesaikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki teslim şekline gö
X'e fiat t eklifini havi zarfların üzerine hangi mahaldeki balast için olduğu ynzılmak: suretiyle eksiltme 
saatinden bir saat evel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine venni~ olmaları ve teklif 

'3.hiblerinin de eksiltme günü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de Haydar
paş.ada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

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

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

teslim teslim teslim · bedeli Mik. teminat 
Vezirhan 211+000 138 Kr. 134 Kr. 6 ay 5520 4000 414 
Bozöyük 258 + 000 147 .. 143 .. 9 .. 22050 15000 1654 
Polatlı 479 + 000 138 ,, 134 .. 6 

" 6900 5000 517,5 
2-5922 

rayı HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

En hoş meyva tuı:uauı. lnki
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka
raciğerden mütevellit rahatsız· 

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

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 

Daima sabit 
Daima tabii 

,,_, 
İngiliz kanzuk eczanesi l!bo

ratuvarlarında hazırlanan Juvan
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze.. 
rinde tertib edilmiştir. 

Kavaklıdere Şarapları 
ucuzladı! 

Dört senelik olgun banderollu 

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

Tokay ) 85 
Tatlı sert 

KURUŞ 

Etil~etli 70 Stl. llOŞ şişemizi 
getirene 

Sabş Mağazalarımızda 

10 kuruş ödenir 

Acık Şarap Litresj_ 40 
35 

Kuruş 

25 ·litreden aşağı olmamak üzere 

' ' 
,, 

CenapAnd 
Kaval<lıdere Şarap Fahrili.ası 

Ankara 
Ankara Palas Salonlarında 

YILBASI GECESİ 
' 

Büyük Gala Dinesi 
KOTIYON 

!
ARTiSTiK NUMARALAR 

Liste MellU 
Mütenevvi Çerez Hors d'Oeuvre Riches 

. Delices de Bar au Chambcrtin 
Şaraplı_ Sal~ Levrek Filetosu Filet de Boeuf a la Broche 

Sıgır Filetosu Rosto N ı Au Petits Pois d' Ada-
T "lı 1 B 1 ouve ereyag ç eze ye na au Beurre de la F erme 

Paris usulünde Soğuk Piliç 
Japon Salatası 

Dondurma Uludağ 
Bisküvit 
Meyva 

Yemek adam başına 

5. - Lira 

Chaud - F roid de Volaille ci 
l' Ancienne Salade Japonaise 

Rochers de Glace Uludağ 
Friandises 

Corheılies de F ruits 
Yerlerin 30-12-936 akşamı· 
na kadar makbuz mukabili 

Reception' dan kiralanması 
rica olun .ır. 

Ank.ara Valiliğinden: 
Mahallesi Sokağı veya Cinsi Miktarı 

mevkii 
No. Ada Parsel Hudud 

Erzurum Nişan taşı Arsa 413 M' 18, 18/l 436 23 Planına göre 
Muhammen bedeli Depozit miktarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
826 00 61 95 

Maha11eai Sokağı Cinsi Miktarı No. Ada Parsel Hududu 
Misakı Milli Tahrirciler Arsa 82 M 1 1/ 220 167 1 Plamna göre 

Muhammen bedeli Depozit miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. 

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

Yenişehir Dikmen Halt arsa 69/56 Planına göre bedeli Miktarr 
':adde si. Lira Kr. Lira Kr. 

40 00 3 00 
Miktarr 

İrtifak hakkı imara ait olmak Uzere 8954 M 2 dan bilfarz 8 M8 

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

öl{sürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
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Y"eııi .SİNEMALAR Halk 
BU GECE 

YEŞiL DOMiNO 
Danielle Darrieux 

Seyircilerini büyük bir merak ve 
alaka ile sürükliyen 36-37 sezonu

nun en muvallak eseri 
BUGÜN GÜNDÜZ 

ERKEK HALA 
Programa ilaveten : 
EN YENİ DÜNYA HABERLERi 

BUGÜN BU GECE 
Sabırsızlıkla beklenen büyük film 

AMERiKA lHTlLALI 
Oynıyanlar: 

James Cagney - Margarete Linsey 
Lili Damita 

A§k ve ihtiras, ihtilal isyan ve ölüm 
mücadeleleri bu eserde tamamiyle 

Canlal(mt§tır. 

ilave olarak: 2 kısımlık renl:U. r ·ü 


