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Raşbeıke 

YENi HADiSELER 
Falih Rıfkı ATAY 

1936 senesi barbsoması tarihinin 
en hadiseli yılı olarak geçiyor. Rıı-• nşçdann bütün gayretlerine rağ-
men, enternasyonal emniyetsizlik 
havasının gittikçe ağırlaşbğını ve bu
nun netic;esi olarak, her tarafta, si
lahlanma yarışmm emsalsiz bir hız 
almakta olduğunu görüyoruz. Fakat 
bütün bunlar harb tehlikesini menet
mek istiyenlerin azimlerini kırmak 
değil, bilakis onlan daha şuurlu, daha 
uyanık ve daha sıkı bir elbirliğile ça
Lştmnağa sebeb olmalıdır. Garb me
<leniyetinin ve milli hürriyetlerin ta
~ yirminci asrın bu çağında, belki 
biç bir zaman olmadığı kadar, sul
hun taliine bağlanmıştır. 

ispanya ihtilali, içerdeki faciası 
kadar, dışardaki vahimliğini muha
faza ediyor. Japonya ile Almanya a
rasında bir muahede imza edilmiş ol
masmm bu sıraya tesadüf etmesi, 
eTıdi~elerin ve bedbin tefsirlerin art
masına sebeb oluyor. 

Biliyoruz ki japonlar ve alman· 
lar, bu anlaşmanın, sadece üçüncü 
enlemasyonalin başka memleketler
deki tahrikleri aleyhine olduğunu, ü
çüncü bir devlete karşı hiç bir taar
ruz kasdına müstenid olmadığını ilan 
etmektedirler. Yakın dostumuz Sav
yetler vaziyeti böyle mütalaa etıni
yor ve ideolojik cephe birliği teşeb

büslerinin arkasmda doğrudan doğ
ruya kendi emniyeti ve umumiyetle 
A vnıpa ve dünya sulhu için bir teh
did görüyor. Yine dostumuz İngi
lizler ise, sarih olarak, böyle ideoloji 
esaslarına dayanan aynlıklardan 
memnun olmadıklannı söylemekte
dirler. 

Hadiseler bu yeni şekillerini al
madan çok evel Türkiyenin rejim 
ihtilaflarını nasıl telakki ehniş oldu
ğu herkesin bildiği bir şeydir. Her 
millet kendi idare tarzını iatediği gi
bi intihab eder; kendi hakimiyet ira
desini istediği gibi kullanır. Rejim
ler, ne bir memlekete karşı başkaları 
tarafından müdahale mevzuları, ne 
de, ihraç mallarıdır. Milletler kendi 
ülkelerinde rejimlerinin müdafaası 
tedbirlerini almakta da serbesttirler. 
:Yirminci asrın ekonomik, politik ve 
sosyal buhranları, milli bünyeler ü
zerinde derin ve biribirine benzer ve· 
ya benzemez tesirler yapmıştır. Her 
millet, kendisi için en iyi ve kendi 
zaruretlerine en uygun nizamı ara
mağa ve tecrübe etmeğe, zarar ve 
faydalan gene kendine aid olarak, 
serbestçe devam edebilir. Herhangi 
bir nizam tecrübesi esasen umumi
leştirilemez: çünkü bu tecrübeleri 
gerektiren ihtiyaçlar, coğrafi, sosyal 
ye ekonomik hususiyetler ayniyleş
tirilemez. 

Türkiye cumhuriyeti her mem
leket için tecrübesinde muvaffak ol
masından ve milletlerin, sulhun baş
hca garantilerinden biri olan, süki'ın 
ve istikrara kavuşmalarından gayri 
ne temenni besliyebilir. Şurası haki
kattir ki Türkiye sadece ve umumi 
sulha yardun edecek olan ve millet
lerin hürriyetlerini müdafaa eden ba
rışçılık cephesinden başka hiç bir 
cephede ne yer almıştır, ne de yer a
lacaktır. O, dostluklarına ve herkes 
için emniyet davasına sadık kalacak
tır. Bu dava için birleştirici bütün ha
reketlere iştirak etmek ve ayıncı bü
tün hareketlerden uzak kalmak: bi
zim olduğu kadar, hu prensip _ger
çekten sulh istiyen herkesce de be
nimsenmek en doğru yol ~değil mi
dir? 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR 
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Son haberleı·imiz 

üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Filomuz Yunan sularından 

bugün ayrılıyor 
HATAY HABERLERi 

Seçim akşamı ve ertesi · günü yapılan 

protesto nümayi~inde Antakya hallcm{lan 
ölenler ve yaralananlar oldu 

• 

Halka ateş açtıranlar kimlerdir? 
Antakyadan kaçıp Laz kiye'ye gelen bir şahidin 

anlattığı tüyleri ürperten tafsilat. 

lstanbul'daki arkadCl§ımız bi
ze dün akşam gelen §U haberleri 
verdi : 

Şam, 2 (Hususi) - Seçim günü ak. 
şamı Antakya'da halk protesto maka
mında miting tarzmda bir nümyiş yap-

mıştır. Nümayiş kafileleri, seçime iş

tirak ederek mebus seçilen Adalı Meb-

med ve Kuseyri Mustafa'nın evlerinin ö
nünden sükunetle geeçrken polisler ve 
bu aylelere mensub bazı kimseler tara. 

hudan ateşe tutulmuştur. Oç kişi yara
lanmıştır. 

Halep, 2 (Hususi) - Seçim gecesi 
Antakya'da yapılan nümayiş yüzünden 

hasıl olan heyecan ancak sabaha karşı 
biraz sükun bulmuştur. Fakat dün sabah 
saat yedide işlerine gitmek üzere yoldan 
geçen tük'lere gene Mustafa Kuseyri
nin evinden silfilıla hücum edilmiştir. ' 
Halk silahlı tecavüz üzerine Kuseyrinin 

( Sonıı 2. inci sayfada ) 

Faler limanında Yavuzun güvertesinde 

Kamutay yeni tuz kanunu 
başladı 

Atina, 2 (Hususi surette giden ar
kadaşımızdan telefonla) - 'General Me
taksas bugün türk gazetecilerini kabul 
etti. Başvekil gazetecilerimizle uzun 
müddet görüşmüştür. General beyana
tında deı,., iştir ki: 

''- Ben, 1915 denberi türk - yunan 
dostluğunun taraftarıyım. Fakat o za
man elimde bu fikrimi tatbik edecek 
bir kudret yoktu. 1931 de iktidar mev
kiinde bulunan hükümetin bu antantı 
tahakkuk ettirmek zaruretini anladığı . 
zaman çok sevinmiştim. İki millet dost· 
lu~a tariht ve coğrafi: bir lüzumla bağ- -
lıdırlar. Hissen de bağlıdırlar: çünkü 
biz asırlarca beraber yaşadık. Karşılıklı 
o1arak birbirimizi diğer milletlerin fev

kinde iyi tamdık. Hatta diyebilirim ki 
kanrmrzla ırklarımız birbirine karış

mıştır. Bizi kim ayırabilir? İstikbali
miz ve taliimiz birdir ve müsterektir , .,, 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 

dostluğa muvazi olarak kültürel bir ya
kınlığın bütün manasiyle teminine çok 
taraftar olduğunu söyliyen General bu
güne kadar yapılması lazım olan şeyle
rin hen:.iz tamamiyle yapılmadığına ka
ni olduğunu ve daha iyisinin yapılaca
ğını bildirerek: 

"- Şefinin yaptığı dahiyane in
kılablardan sonra iki dilin kar§l • 
lıklı olarak öğretilmesi daha ko· 
laylaşmrştır. İki dilden karşılrklr ola
rak iyi tercümeler yapılmah; iki dille 
çıkan ve iki memlekette okunabilmesi 
kolay gazeteler neşerdilmelidir. Kon
grelerin bu hususta oynadığı rol asi
kardır. Musiki üzerinde bu yolda çalış
malar yapılabilir. İki müzik arasında 

yakınlık vardır. Sefarette verilen ziya
fette gayet iyi müzik parçalarını dinle
dim. Halk miiziği de bizim müziğimize 
çok benziyordu.,, 

Gazeteciler başvekile muhtelif sual
ler sormuşlardır: "- Akdeniz sulhun un 
korunması için ne düsünüyorsunuz? 
Müşterek rolümüz ne olabilir?., 

" - Akdeniz o kadar da başkalarına 
·---~~ıote"~Q0$1'A 
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aiddir ki Akdenizde bizden bir kuvve
tin hasıl olması için birbirimize tam • • • •• •• 
ittifakla gayet sıkı bir surette bağlı ol
mak zaruretindeyiz. Akdeniz meselesi 
bir cihan meselesidir. Cihan politika

sıdır. Fakat Ege denizi ikimizin
dir. İki kıyının sahibleriyiz. Burada 
biz hakimiz.,, 

pro]esını goruşmeye 

Belediyeler de~ ruzun normalin üstünde ., 

General dünya sulhu hakkında da 
"bir savaş tehlikesinin mevcud olduğu· 
na kani değilim ve hükümetlerin ra:,ı

talan böyle bir tehlikeyi bertaraf ede-

f iatlarda satılmasiyle mücadele edecel~ler 

( Sonu 3. ıiııcü sayfada ) 

Kamutay dün Fikret Sı1ay (Kon

ya) nın reisliğinde toplanmıştır. Edir· 

nenin kurtuluş bayramında, bir kalb 

B. RUZVELT ŞEREFİNE VERİLEN ZİYAFETTE 

Eslci hul~ul~ prensiplerinin yeniden 
canlandırılması arzusu ızhar edildi 

B. Ruzvelt, Amerika'nın Milletler Cemiyetine 
girmiyeceğini, fakat bir Amerika devletleri birliği 

kurulmasına taraf tar olduğunu söyledi. 
Buenos-Aires, 2 (A.A.) - A;jan· 

tin cumhur reisi Justo, dün aıkşam A
merika Birleşik Devletleri reisi Ruz
velt şerefine verdiği bir ziyafette söy-

den canlandınnaktadır. Arjantin, Ame· 
rika tesanüdü eserine bütün varlığiyle 

1 
işbirliği etmeğe azmetmiştir. Ta ki, 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

sektesinden ölen İstanbul Mebusu 
Tümgeneral Şükrü Naili Gökberk'in 
ölümüne aid 'hükümet tezkeresi okun· 
muş ve merbwnun kıymetli hatırasına 
hürmet olarak bir dakika susulmuş

tur. 
Bundan sor.ra tuz kanunu layihası

nın görüşülmesine başlanmıştır. Meh
med Somer (Kütahya) kanunun husu
si ehemiyetine işaret ederek tuzun ve· 
resiye satışının hükümetle masrafı az 
olan tüccar arasında bir rekabet do
ğurması ihtİm<ili olduğunu, parası ve 
bankada teminatı olanların tuzu vere• 
siye alabileceklerini, asıl küçük esna
fın alamıyacaklarını söyledi ve birçok 
ihraç maddeleriınizle alakalı olan tuz 
için alınacak tedbirler üzerinde çok 
hassasiyet gösterilmesinin lüzumlu ol
duğunu izah etti. 

Mehmed Uğur (Sıvas) Tuzun mem

( Sonu S. inci sayfada ) 

t ISP ANY A ISY ANI 
Hül~ümetçilerle asiler 

~ zaferlerini 

B. Rqzvelt 

lediği nutukta ezcümle demiştir ki : 
· "- Amerika devletler arasında hu

kuk müsavatmın, hakem usulünün, mu
ahedelere riayetin, milletler arasındaki 
münasebetleri hüsnüniyetin ve her tür
lü fütuhat fikrinden feragatin birer ha
kikat olmasını görmek arzusundadır. 

Amerikanın arzusu, milletlerin bugün 
gittikçe daha ziyade ayrıldıkları eski 
beynelmilel hukuk prensiplerini yeni- Madridin bombardıman dan sonraki hali (Yazısı 6. ıncı sayfada) 



SAYFA 2 

iKi YILDöNijl\Jlü 
iki balkanlı dost memleket, Yu

goslavya ve Romanya, kendi birlik
leriııin 18 inci yıldönümiinü mÜs· 
tesna bir şevk ile kutlamr~lardrr. 
1914 birinci kanununun yedisinde 
parlamentoda Sırbistan hükümeti 
dünyaya hitab ederek: "- Zafer, 
yugo!'lavlan birleştirecektir ... diyor
du. Yabancı hakimiyetler altındaki 
yurdlarmdan cıkmağa mechur kala
rak ltalya ve Amerikada milli teşek
kiiller vücuda getiren Hırvatlar ve 
diğer islav unsurlar aynı iradenin yu
goslavlann hepsine şamil olduğunu 
ilan ettiler. 19 l 7 haziranında Sırbis
tan hükümeti ile Hırvat komitesi a
rasında yeni hir birliiTin esasları te<>hit 
edilmiş ve Korfo deklarasyonu ile 
cihana bildirilmiştir. 

1916 da harba giren Romanya, 
kendi birliğinin taliini zafere bağla
mı<:tı: iki sene sonra Kıral Karol. ta
rihi ruyamn tahakkuk ettiğine şahid 
olmak bahtiyarlığmda bulundu. 

Yugoslav unsurlarının parçalanı
şı, Ortaavrupanm çetin bir buhra
nı ve devamlı bir harb tehlikesi idi. 
1914 facinsı bu yüzden baş1amıstrr. 
18 senelik tecrübe göstermistir ki 
bu unsurların birliai, gerek Uzak 
Avrupa ve gerek Bnlkanlarda. bila
kis, nizam ve istikrar amlli olmuştur. 
Asırlarca süren bir ayrılıktan sonra, 
tam tecanüslti bir vahdl"t idaresi kur
mak şüphesiz kolay değildi. Fakat 
hakikat şu idi ki ayrılığı teşvik eden 
her şey suni, birleşmeği emreden 
her şey tabii idi. lslovenler, hrrvat
lar, bosnalılar ve karadağlılar, hepsi. 
hürriv<'t1erini ve kültürlerini ancak 
= 

Secim aliSamı ve 
..:» 

bu vahdet içinde K<>ruyabileceklerine 
iman etmişlerdi. Bu iman, asırlarca 
süren .. _ ;m facialar tarihinin eseri idi. 

A" ' tahminlerin ve tahriklerin 
hepsi ooşa çıkmıştır. Bir vakitler 
kıral Aleksandrla yugoslav vatanper
verlerini diktatorya kurmağa kadar
sevkeden iç buhran, bir dağılma de
ğil, bir intikal buhranı idi. Politika 
hürriyetlerini geri veren yeni idare, 
yugoslav ittihadının hergün daha 
fazla normalJiğe doğru inkişaf ettiği
ni ispat etti. Stoyadinoviç ve arka
drıslarınm dürüst ve basiretli idare
si, ~bu inkişafı hızlandırmıştır. 

Romanyalılann harbsonmsı dev
ri de içeride inşa • ve dışarıda sulh 
gayreti ile geçmiştir. Memleket, bal
kanlarda bir imar örneği haline gel
mi~:ıtir. 

~Romanyalı ve yugoslavlarm talii 
kadar, bu memleketlerin temasta ol
duğu bölgeler sulhunun talii icin de 
lazım olan, faydalı olan bu idi. Hu
dudlan drşmda hiç bir emeli kalma
yan, kudretlerini yalnız kendi mede
nivetinin insasma hasreden bu dev
let1e..r, sükun ve nizam cephesinin 
göniillü askerl,,ri oldular. Onlarla 
Tiirkiye arasmc!aki dostluğun ve ya· 
kmlığın sebebi de.budur: yalnızken
di menfaatlerimiz arasında değil, 
kendi menfoat1erimiz1e Avrupa sul
hunun menfaati arasında da aynılık 
vardır. Oostlamnızın her gün daha 
kuvvetli ve rahat olması, türklerin 
başlıca arzusudur. Onun icin ikisinin 
de sevincini ve şevkini kalbden be-
nimseriz. 

L .ı 
ertesi günü yapılan 

protesto nümayişinde Antak~ya ha 
ölenler ve yaralananlar 

undan 
oldu 

Halka ates actıra nlar kimlerdir ? ., .J> 

( Başı ı. inci sayfada ) 
evinin önünde toplanmıştır. Mesalihihas. 
sa zabiti, maiyetindeki kuvvetlerle gele
rek milis, jandarma ve piyadelere halka 
süngü ile hücum etmelerini emretmiştir. 
Silahsız ve müdafaasız halle bu baskına 
karşı nefsini müdafaa maksadiyle talla 
mukabelede bulunmuştur. 

Nihayet zırhlı otomobiller getirilmiş, 
halka karşı ateş açılmıştır. Halktan iki 
kişi ölmüştür, 16 yaralı vardır. Saat 11 

de Antakya'da inzibati tedbirler askere 
devredilmiştir. Hadisenin türkler aley
hine tahrik yapmak için mahsus tertib 
edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Çünkü Ku
seyri ve adamları evlerini daha önceden 
milislerin muhafazaları altına almışlar, 

ve otomatik tüfeklerin himayesine bırak
mı§ı.ırdır. Ayni zamanda ateş Kusey
ri Mustafa'mn evinden açılmıştr. 

Hama, 2 (Hususi) - Antakya'da türk 
halkına karşı açtlan ateşlerin Mendup, 
Kuseyri ve Adalr Mehmed tarafından 

mahsus surette hazırlandığı ve maksad
lannır. türkleri müşkül "aziyete sokmak 
olduğu her tarafta kuvvetli bir şayia ha
linde dolaşmartadır. 

Halep, 7. (Hususi) - Mer..dup'un ar
zusu hilafına mebusluğa namzetliğini ko
yarı Ahmed Naip, dayak atıldıktan son
ra Halep c sürgün edilmiştir. 

Halep, 2 (Hususi) - Sancakda me
lbu:; seçimi esnasında müntehibisanilerin 
köylerden kamyonlarla ve silahlı kuv
vetlerin nezareti altında celbi için nahi
ye müdürlerine emir veren Mendup'tur. 

Hama, 2 (Hususi) - Antakya kay

makamı Abdülkadir seçim es.nasında 
Antakya ve İskenderun türklerinin se
çime iştiraklerini zorla ve her ne baha-

sına olursa olsun temin etmek için her 
türlü tazyik tedbirlerini aldıracağını 
söylemiştir. 

İskenderun, 2 {Hususi) - Kırıkhan 
istihbar zabiti dün sabah halkı zorla po
lis .karakoluna sevkedip rey vermeğe ic
bar etmiştir. Karakoldaki icbara rağ
men reye iştirak etmiyenlere tazyik ya
prlmış ve türlü türlü bahanelerle der
hal tevkif olunmuşlardır. Bu meyanda 
kırıkhanh Receb namında bir türkün e-

1 

vine taşnaklar tarafından mahsus su
rette tabanca bırakılmış. sonra da ihbar 
edilerek kendisi hapacttirilmi§tir. 

Humus, 2 (Hususi) - Sancak mınta
kasında yapılan hileli seçim neticesin· 
de kanuni hiç bir sıfatları olmayan şu 
zatlar mebus diye ilan edilmişlerdir: 
Kırıkhandan Tasa Bey zade Mahmud, 

İskenderundan Şeyh Süleyman Sami, 
Antakyadan Kuseyri Mustafa ve Adalı 
Mehmed. . *. 

Lazikiye, 2 (Hususi) Sancakta 
büyük bir dehşetin hüküm sürdüğü An
takyadan kaçıp buraya gelen bazı san
caklıların ifa<lesinden anlaşılmaktadır. 

Bunların ifadelerine nazaran müntehi-

bisani seçiminde kanunen lazım olan rey 
temin edilmediği halde birçok hileli 
yollara sapmak ve tazyikler yaparak 
sahte rey pusulaları atılmak suretiyle 

dahi bazı mmtakalarda yüzde beş, bazı 
mıntakaJarda nihayet yiiz<le on derece
sinde bir rey ile bir takım adamlar 

müntehibi sani olarak seçilmişlerdir. 

Fakat bunlar da birer ikişı r istifa et
mek suretiyle bu gayri kanuni duruma 

karşı memnuniyetsizliklerini ifadeden 
geri durmamışlardır. Bu vaziyetten kuş
kulanan mandater ve mahalli memurlar 
30 teşrinisanide arzu ettikleri adamları 
mebus çıkarmak için intihaba iştirak 

eylememekte ısrar eden ve istifa eden 
müntehibi sanileri geceleri süngülerle 
ve tazyikle kamyonlara doldurarak in
tibah yerlerine sevketmişlerdir. Bunla-

rın zorla rey vermelerini istemişler fa· 
kat bu tazyiklere rağmen birçok ikinci 
müntehibler firarla rey vermekten ıçti
nab etmişlerdir. Kaçamıyanlarm yerle

rine mahalli memurlar rey pusulalarını 
doldurarak intihabı neticelendirmeğe 

çalışmışlardır. Neticede evelce mandacı· 
lar ve mahalli hükümetçe mebus çıkarıl
ması tekarrür eden sabık na;:ıırlardan A
dalı Mehmed ve lfilıik nazırlardan Ku-

seyri Mustafa, Şeyh Süleyman Sami ve 
Kınkhandan Mahmud mebus olarak se. 
çilmişler ve bunlardan bazılarına Sifır 

reyli mebusluk mazbatası vermi§lerdir. Bu 

vaziyet Sancak balla arasında derhal şu. l 
yO. bulınuı ve heyecana sebeb olmuştur. 
Antakya halkı, türkler, aleviler, çerkes. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI: 

Eminönünden 
Sarayburnnna kadar 

gezin ti yeri 
İstanbul, 2 - Prost, belediye reisinin 

Eminönünden Sarayburnuna kadar olan 
sahilde bir gezinti yeri yapılması hak
kındaki görüşünü tasvib etmiştir. Bu 
takdirde bu yol Eminönü meydanını 
bir taraftan Sarayburnuna diğer taraf
tan da Eyüp cadesine bağlayacak ve 
meydanda belki de bir heykel dikile
cektir. 

Sayfiyelerde apartıman 
yapılmıyacak 

İstanbul, 2 - Belediye Prostun tek
lifiyle sayfiye yerlerinde alçak dahi ol
sa apartman inşasını menetmiştir ve bu 
men kararını belediyelere tamim etmiş
tir. 

Bir günde iki mahkumiyet 
İstanbul, 2 - Bu gün bir cürmü 

meşhud mahkemesinde yankesicilikten 
dört aya mahkum olan Namık adında 
biri karar veren hakime hürmetsizlik 
ettiği için yarım saat sonra başka bir 
cürmü meşhud mahkemesinde aynca 
dört ay yirmi güne mahkum oldu. 

Prost geliyor 
İstanbul, 2 - Prost şehir planı hak

kında izahat vermek üzere ayın onun
da Ankaraya gelecektir. 

İrak anlaşmasının 

uzatılması 

Ankarada 5 haziran 1936 tarihinde 

imza edilen Irak muahedesinin meri
yet müddeti 16·6-1936 tarihinde bitmiş 

olan ikinci fasıl yerine kaim olacak 
mütemmim bir itilafnamenin akdine 
kadar bahse mevzu ikinci faslın meri
yet müddetinin şimdilik 13 üncü mad-

desinin tadili suretiyle uzatılması hu
susunda icab eden işin yapılması için 
Hariciye Vekaletine salibiyet verilme
si İcra Vekilleri Heyetince kabul olun
muştur. 

Kamutay Çağrıları 
Arzuhal Encümeni bugün sa

at 14 de toplanacaktır. 
Maliye Encümeni cuma günü 

saat.1 O ~a toplanacaktır. 

ler ve taşnak.lardan gayri ermeniler, or
todokslar hep beraber kendi arzuları hi
lafına yapılan bu intihabın gayri kanuni 

olduğunu ve Antakya ve İskenderun hal
kını katiyen temsil edemiyeceklerini ve 
esasen Suriye ile hiç bir alakaları olma

dığını hükÜILet nazarında protesto et -
mek ve sükunetle hükümet konağına git
mek üzere Kuseyri zade Mustafa ve A
dalı Mehmedin evleri önünden geçerken 
ani olarak bir pusuya düşürülmüşler ve 
birdenbire mitralyöz ve tüfek yaylım a

teşine tutulmuşlardır. Bu vaziyet kar
şısında heyecan fevkalade yükselmiş ve 
,halkın ileri gelenleri halkı bu feci man. 
zaradan kurtannak için çalışırken zabıta 
kuvvetleri yetişmiş ve onlar da masum 
halkın üzerine ateş açmak suretiyle esa

sen evciden Kuseyri ve Adalı Mehmedin 
evlerinde tertib edilmiş olduğu anlaşılan 

pusu tertibine i!tirak etmişlerdir. Silah
sız olan halk taıJa ve ellerine geçirebil

diği vasıtalarla nefsini müdafaa için mu
kabele zaruretinde kalmış ve neticede üç 
türk öldürülmüş ve şimdiye kadar teıs. 
bit edilebilen neticelere göre elli kadar 
da yaralı düşmüştür. Bu feci durum kar

i;sında halkın heyecanı fevkal.ide bir de
receye varmış ve bu vaziyeti gören man
dacılar ve mahalli hükümet otoriteleri 
hadisenin vasıta ve funilleri oldukları an
laşılan Kuseyri zade Mustafa ile Adalı 
Mehmedi zırhlı otomobillerle ve muha

faza altında Halebe kaçırmışlardır. Ay
nı zamanda halka nefes almaya imkan 
vermiyecek şekilde ağır ve zecri tedbir
ler almağa ba~amııJ.a.ı: ve her şeyden e-

' 

Askeri memurlar 
Hakkındaki kanuna 

eklenecek yeni hükün:ıler 
Askeri memurlar hakkında 1455 sa

yılı kanunun beşinci maddesiyle bu 
maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 
2016 sayılı kanunun 3 üncü maddesi 
hükmünün değiştirilmesi ve adı geçen 
1455 numaralı kanuna iki muvakkat 
madde eklenmesi hakkındaki kanun pro
jesini bükümet kamutaya vermiştir. 

Projeye göre: "Yüksek mektebler
den mezun olanların ilk intisab edecek
leri yedinci sınıftaki memuriyetlere ve 
yüksek tahsilli diğer devlet dairelerime •. 
murlarmdan askeri memurluğa geçmek 
istiyenlerin hizmet müddetleriyle yapı· 
lacak imtihanda gösterecekleri muvaffa. 
kiyete göre daha yüksek sınıflara alm
malan caizdir. 1455 sayılı kanunun neş
rinden itibaren yüksek tahsili olmıyan.. 
lar hakkında yapılmış olan sınıf yüksel. 
meelri geri almamıyacaktır.,. 

Polis memurlarının 
istirahatleri için alınan tedbirler 

Ankara Emniyet Müdürlüğü, mevsi
min tesirine karşı, polis memurlarının 

mukavemetini artırmak için alınacak 
tedbirleri tesbit etmiş ve bunları tatbi
ka ba§lamıştır. 

Yazı işlerinde çalışan polis memur
larının da gece nöbet beklemeleri sure-

tiyle hiç bir nokta mahalli lağvedil

meden geceleri polisin az bir müddet 
nöbet beklemesi ve bu müddet nöbetini 
bekliyen her polis memurunun sabilha 
kadar karakolda istirahatla ihtiyatta 
kalması temin edilmiştir. 

Dinlenmiş bir vücud ve fikir istiyen 
çalışmalarında kendilerine büyük bir 
yardımcı ve muvaffakiyet vasıtası olan 
bu tedbir polis memurlarımızı çok 
memnun etmiştir . 

Maraş'da bir hılkat 

cilvesi 
Maraş, 2 (A.A.) - Maraşm Akça.ko

yunlu mahalleli Darendeli oğlu dokuma

cı Memedin eşi bugün üç çocuk dün

yaya getirmiştir. Uçüde kızdır. Kızlar

dan ikisi karınlarından :birleşik ve di

ğer uzuvları serbesttir. Üçü de hayat

tadır. Gazetelerde görülen hılkat cilve

lerine Maraş bir örnek ilave etmiştir. 

Belediye fotograflarını aldırıyor. 

vel örfi idare ilan ederek mahalli asay~i 
askeri kuvvetere terketmişlerdir. 

Bir kanunuevel akşamına kadar An
takya'dan firar edenlerden alınan ha
berlere nazaran idarei örfiye dolayı· 

siyle mülkiye memurları vazifelerin
den uzaklaştırılmışlar ve hükümet ko
nağı milisler tarafından işgal edilmiş
tir. Sokaklarda akşam beşten sabah ye

diye kadar gezmek menedilmiştir. Ka
dınların bile üstbaşları birer behane 
ile aranmakta ve kendilerine tazyik ve 
tecavüzler yapılmaktadır. Köylülerin 
şehre girmeleri menedilmiştir. Şehrin 

etrafı ve sokaklar süngülü askerlerle 
çevrilmi~tir. Suriyeli zabitler id.uesin
de Suriyeden devşirilmiş bir takım 

insanlar asker kıyafetine sokularak 
mütemadiyen sancağa sevkolunmakta· 
dır. Antakya'da bu devşirme suriyeli 

askerlerin bin türlü behanelerle yağ· 

makerlige ve sarkıntılığa teşebbüs et
tikleri ve bu vaziyetin müthiş heyecan 

uyandırdığı anlaşılmaktadır. Bunların 

insanlığa yakışmaz tecavüzleri devam 
etmektedir. Bu çirkin durum karşısın

da mandacılar ve mahalli otorite seyir
ci kalmakta ve vaziyete hakim ol
mak için her türlü tazyik ve şiddete 

başvurmaktadırlar. Sokaklarda iki ki
şinin dahi beraber gezmesine ve ko
nuşmasına müsaade edilmemektedir. 
Daha feci haberler ve tafsilat gelece· 
ği tahmin o!unmaktadır. · 

(Bu · habeı;ler Suriyeniıı muhtelif 
kaynaklarından alınan haberleri tama
men teyid etmektedir.) 
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l(ömür yal~an 
vasıtalar sergisi 

26 marta bırakıldı 
On be~ gün sonra Ankarada, Sergi· 

evinde açılacak olan kömür yakan vası
talar ve teshin aletleri ve tesisatı bey .. 
nelmilel sergisi 26 mart 1937 tarihine 
bırakılmıştır. Çünkü, bazı büyük ecnebi 
firmalar :.ergiye geniş mikyasta ve fay· 
dalı bir şekilde iştirak edebilmek için 
zaman istemişlerdir. 

Sergi 26 marttan 26 nisana kadar de-o 

vam edecektir. 
Sergide yalnız teshin vasıtaları de "' 

ğil, kömür istihsali, nakli ve kullanıl • 
ması için mevcud en son vasıtalar bu• 
lunacak ve bunalr hakkında sergi müd• 
detince radyo ve diğer vasıtalarla neş .. 
riyat yapılacaktır. İstiyenlere teknik: 
malfunat ve fenni konferanslar verile· 
cektir. Birçok sesli, fenni filmler gös• 
terilecektir. 

Elişleri sergisine aid Sergievinde 
mevcud bütün eşya yerlerine gönderil• 
miş ve ev "kömür yakan vasıtalar bey
nelmilel sergisi" umumi katibliği em • 
rine verilmiştir. Sergi komitesi şimdi • 
den hazırlıklarına ve tertiblerine baş .. 
lamıştır. 

Şimdiye kadar 82 firma iştirak için 
müracat etmiştir. Bu müracaatların da
ha devam edeceği anla§Jlmaktadır. Ser· 
gievinin dahili tamamen verilmiştir. 

Firmalardan bazısı hariçte pavyonlar. 
yapacaklardır. Bir fransız firması pav• 
yon yapmak üzere 200 metre murabbaı 
yer almıştır. İngiliz firmaları vasi mik· 
yasta iştirak etmektedriler. 

Sergi umumi katibliği, istasyondan 
sergiye kadar olan caddede son sistem 
bir ziya tertibatı yaptıracaktır. Kömür 
yakmak suretiyle temin edilen bu ziya, 
diğer suretlerle temin edilenlerden da
ha iyi ve o nisbette daha çok ucuza mal 
olmaktadır. Aynı zamanda Türkiyede 
ilk defa tatı.>ik olunan bu tenvirat şek· 
linin bir fayd.ası da cadde imtidadın • 
ca müsavi kuvvette ziya vermesidir. Bu 
suretle her türlü nakil vasıtaları lrun,. 
balarını yakmaksıim cadde üzerinde 
emniyetle seyrüsefer edebileceklerdir. 

Sergide Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünün de bir köşesi bulunacak~ 
tır. Bu köşede en fenni ve modren va• 
sıtalarla mücehhez bir maden ocağının 
içi ve faaliyeti görülecektir. Bundan 
başka, Türkiyedeki kömür havzaları şe-o 
ma ve maketlerle canlandırılacaktır. 

Umum müfettişler 
toplantısı 

Mıntakalarına aid muhtelif işler et. 

rafında toplu bir halde görüşmek ve 

kararlar vermek üzere şehrimize davet 

olunan 1, 2, 3 ve 4 üncü umumi mü· 

fettişler cumartesi günü Dahiliye Ve• 
kUetinde ilk toplantılarını yapacak. 
lardır. 

DİL KÖŞESi: 

"Tramvayda en arka sıranın en ar • 
kasında ayakta duruyordum." 

"En arka sıra" olur ama ''en arka 
sıra'' nın "en arkası" olmaz. Ancak "ar• 
kası'' olur. 

• ılı. 

"Garpta Franko - So,-yetik paktın ... " 
Doğrusu bu cümleyi ilk okuyuşta 

General Franko ile Sovyetler arasrnda 
bir pakt mevzuu bıhs olduğunu san .. 
drm, 11Fransız - Sovyet paktı'' tabirinin 
bir türkçe metin arasrnda bu şekilde 

karşıma çıkacağını nasıl tahmin edebi· 
lirdim/ 

• • * 
"Cenazeye kolordu, kamutay, parti 

ve birçok diğer çelenkler daha gönde
rilmişti.." 

Kolordu, kamutay ve partinin dl: 
birer çelenk olduğunu bilmiyorduk. . . "' 
"Gençliğimizin en coşkun ve en kay• 

nak çağını beraber geçirdiğimiz .. " 
"Kaynak" isimdir ve burada sıfat O• 

/arak kullanılması hiç de yerinde ol "' 
mamrş. Çünkü muharririn bu srfattan 

hangi manayı kastettiği belli değil. 

uKaynayan" mı demek istemiş? ''Kay• 
na~' bu manayı vermiyor. 
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Filomt z Yunan sularından 
bugün ayrılıyor 

B. Metaksa~ tiirk !!azetecilerine mühim 
beyanatta bul1ındu 

(Başı 1. inci sayfada) 

ceğini zannediyorum. Bugünkü vaziyet 
oldukça karışıktır. F kat harb bütün 
milletler için öyle mühim bir felaket
tir ki bütün hükümetler bundan icti
nab için ellerinden geleni yapacaklarım 
ıanıyorum. Bir harbtan doğacak fena
lıklar harb ile tedavi edilebilecek fena
lıklardan daha dehşetlidir . ., demiştir. 

Ekselans tU.k donanması hakkında 
demiştir ki : 

"- Türk fil .')Sunun iizcrimde yaptı 
ğı ilk tesir büyük bir hryccan<lır . Ge
milerinizi gezdim. Gör ıiim. Denizcile
rinize çok iyi bakıldığım lıayı anlık la 
öğrendim. Subaylar ve erler son dere· 
ce iyi giyinmişlerdi. Meslckleriri ga· 
~et iyi biliyorlardı. Şahsen amiral Oka
nı ve erkanı harbiyesini tanımakla !:>ah
tiyar lodum ... General bu görüşmelerden 
sonra kendisine irad ediien mütead•lid 

sualler hakkında Bulgaristanla müna

sebetlerin gayet düriıst olduğunu, Ro

manya ve Yugoslavya ile müttefik bu

lunduklarını İtalya ile ele dost olduk

larını söylemiştir. Bir Türkiye seyaha

tinin yakında mümkün olup olmıyaca

ğı suvaline üzerinde bulunduğu acil 

işlerin vereceği ilk imkanlardan istifa

de edeceğini söylemiş ve bunu pek çok 

arzu eden General bundan çok evvel 

lstanbulu sisli bir sabah saat beşte va

purdan gördüğünü sahili kaplıyan sis

tabakasının üzerinde minarelerin ve 

kubbelerin gül ve menekşe renğinde 

akislerle parladığını hatırladığını, An

karanın inkişafına dair haberleri yüksek 
takdirle takibettiğini ve su bendinin 
yapılıp bitmesinin Ankara hayatında 

tıüyük inkişaflara müstenid olacağını 

söylemiştir. Yunan donanması kuman
danı Sakalleriu gazetecilerimizi kabul 
ederek bu yakın çalışmadan dolayı Tür-

kiye dostluğuna vedlen sc-n yüksek e
hemiyeti iki milletin dost olması neti
cesinde hasıl olan ilk eyilik kinin kalk
ması ve karşımızdaki milletin mezaya
sını anlamak olmuştur. Mukabil ziya· 
retlerin fazlalaşmasını temenni etmiş 
ve türk gazetecileri Avarofu gezmi~ler
dir. Atina matbuat cemiyeti gazeteciler 
şerefine bir ziyafet vermiş, samimi nu
tuklar teati edilmiştir. Donanmamız ya
rın sabah hareket ediyor. Türk gazete· 
cileri Atatürkün doğduğu evi ziyaret 
ettikten sonra İstanbula hareket ede
ceklerdir. 

Naşid ULUG 

Atina, 2 (A.A.) - Anadolu ajansının 
hususi surette gönderdiği muhabiri bil. 
diriyor: 

Amiral Şükrü Okan bu sabah Sala
misde bir gezinti yapmış ve sonra yunan 
amirali B. Sakallariu tarafından Averof 

zırhlısında verilen öğle yemeğinde 

türk iilosunun bir çok zabitleriyle bir
likte bulunmuştur. 

Saat 17 de şerefine Türkiye elçiliğin
de büyük bir kabul resmi tertib edilmiş 
ve akşam s.;ıat 21.30 da da Maksim'de 
Amiral Sakallariu tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. 

Türk filosu resmi zatlar arasında ol
duğu gibi halk arasnıda da kardeşçe bir 

samimiyet ve hararetli bir kabul gördü
dost ve müttefik memleket sularından 

yann ayrılacaktır. 

Atina, 2 (Hususi surette giden arka
daşımızdan) - Filomuz yarıu sabah sa
at 9 da yunan sularnıı terk edecek ve 
doğruca İzmire gidecektir. 

Gaı:etecilerimizden bir kısmı ile BB. 
Nuri Conker, Kılıç Ali, Salih Bozok, Na
şid Uluğ, Selaniğe gidecekler, Ulu Ön

der Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ede
cekler, oraddll trenle İstanbula dönecek. 
lerdir. 

AVAM KAMARASINDA SİYASİ MÜZAKERELER 

B. Edenden İngilter enin Fransa ve Bel
çikaya yapacağı yardı mlann şekli soruldu 

Londra, 2 (A.A.) - Liberal mebus
lardan Mander, taarruz halinde İngilte

renin Fransa ve Belçikaya yapacağı si
lahlı yardımın, bu taarruz Fransarun 
fransız - sovyet paktından ve yahud kü
çük anlaşma veya Lehistan ile mevcud 
muahedelerinden dolayı yapacağı her 
hangi bir hareketten tevellüt ettiği tak
dirde dahi İngiltereyi teahhüd altına a
lıb almayacağını avam kamarasnıda B. 
Edenden sormuştur. 

B. Eden şu cevabı vermiştir: 

Dünkü sayı· 

mızda bildirdi .. 
ğimiz Karabük 
demir ve çelik 
fabrikaları inşa 

mukavelesi e • 
velki gece imza• 
]andıktan sonra 
f otograf arka • 
da§ımız, Ekono
mi Bakanı B. 

Celil Bayar ile 
Brassert fabri" 
kalan direktora 
B. Makenzinia 
bu resmini <ıl 

ıvı§tır. Güzel bit 
batıra olarak bu 

aayrmıza koyu· 
yor uz. 

'' -lngilterenin Fransa ve Belçika
ya karşı Lokarno muahedesi mucibin-

ce olan teahhüdleri bu muahedede tasrih 
edilmiştir. Yeni bir muahede için müza. 
kereler cereyan ettiği şu sırada bu mu
ahedenin hükümleri hakkında münaka
şada bulunmağa imkan olmamakla bera
ber, ıwıu kaydedebilirim ki, hükümet 
lngilterenin yeni muahede mucibince te
ahhüdlerinin de Lokamo muahedesinde. 
ki teahhüdlere uygun olmasını temenni 
etmektedir.,, 

ULUS 

Milletler Cemiyeti 
toplantısının İtalya'da 

akisleri 

Sovyetlerin ana yasası 

Roma, 2 (A.A.) - Yarı resmi mah
filler, İspanyan·n Milletler Cemiyeti
ne şıkayette bulunmasının çok ciddi 
bir vaziyet doğurmuş olduğunu bildir· 
mektedir. 

Ana yasa projesini üç günde hazırlıyacak 
komisyonun başlwnlığına B. Stalin seçi]di 

Bu mahfiller, B. Musolininin lıabeş 
muharebesi esnasında vermiş olduğu 

vadini, yani ihtilafın Avrupaya siraye
tine mani olmak için elinden geleni yap
mak vadini tutacağını hatırlatmaktadır
lar. 

Aynı mat.filler, İtalyanın bugün çok 
mükemmel bir vaziyette lıu1unauğunu 
ve İspanya muharelıeı;inin neticelen, 
Avrupa için meşum olacak milletlerara
sı bir ihtilafa müncer olmaması için 
elinden geleni yapmakta olduğunu ilave 
etmektedirler . 

Moskova, ı (A.A.) - Sekizinci Sov
yetler fevkalade kongresi, altı gün ça
lışmadan sonra, Sovyetler Birliğı!l.in 

yeni ana yasası projesi hakkındaki 

Stalin'in raporu üzerine yapılan müza
kereleri bitin:ciştir. Bu bahis üzerinde 
elli yedi delege söz söylemiştir. 

Kongre, müzakereler neticesinde 
şunları kararlaştırmıştır: 

1 - Sovyetler Birliği merkezi icra 
komitesinin ana yasa komisyonu tara
fından hazırlanan ana yasel projesini 
tasvib etmek ve esas olarak almak, 

2 - Teklif edilen ilave ve tadille
ri tetkik eylemek ve ana yasa'nın ka-

İtalyan . Japon anlaşma ·ının 
tehir edildi 

• 
neşrı 

JAPON SİYASI PARTİLERi ANLASMANIN MAHİYETİNi MİLLET
LERARASI GALEYANI ARTIRACAK ŞEKiLDE GÖRÜYORLAR 

Alman)·a ile yapılan anlaşmalar hakkında B. Hirotanın sözleri 

Tokyo, 2 (A.A.) - Royterin huı.u
si muhabiri bildiriyor: 

İtalyan - japon anlaşması japon si
yasal mahfillerinde endişelere sebeb ol. 
muştur. Anlaşmanın neşri tehir edilmiş. 
tir. 

Minseito partisine mensub nüfuzlu 
bir şahsiyet bu anlaşmanın, ekonomik 
mahiyette olmakla beraber, siyasi bir 
anlaşmaya muadil olduğunu ve intişarı

nın Avrupa ve Amerikanın muhtelif 
memleketlerinde mühim endişeler tevlid 
ederek beynelmilel galeyanı artıracaı 

mütaleasında bulunmuştur. 

Meclisteki azanın adedi mühim olan 
Seyakuai partisi başkanı da, bu partinin 
Almanya ve İtalya ile olan anlaşmalan, 
faşist bir anlaşma mahiyetinde telakki 
ettikleri sabit olursa, reddedeceklerini 
bildirmiştir. 

SO N DAKiKA: 

B. Hirota 

Tokyo, 2 (A. 
A .) - Harbiye 
bakanının ver · 
diği izahlardan 
sonra, bir ru > 
bus, Almanya -
Japonya anlaş

j masının, istemi
yerek Japonya
ya faşist fiki::-· 
terin girmesini 
krılaylaştırmasz 

i!ıtimali olup .lı· 
madığını sor -
muştur. 

Bu mebusa cevab veren Başbakan 

Hirota, ne Almanya ile yapılan anlaş

manın, ne de İtalya ile anlaşmanın dev
letin dahili işleri üzerinde herhangi bir 
tesir yapması ihtimali olmadığını bil
Airmiştir. 

Kortezlerin toplantısında B. Kaballero'nun sözleri 

"Pek yakında cihanın başına hakiki 
bir felaket gelecektir 11 

Valenciya, 2 (A.A.) - Kortezler, 
dünkü içtimalannı belediye dairesinde 
yapmııtır Celse açıldığı zaman bir çok 
mebuslar, gazeteciler ve birçck davetli 
hazır bulunuyordu. 

Kulislerde hareket ve heyecan vardı. 
Mebuslarla davetliler, kucaklaşıyorlar, 
birbirleriyle havadis teati ediyorlardı. 
Celsenin devamı müddetince üç avcı tay
yaresi belediye dairesinin üzerinde uç. 
muşlardır. 

Sovyet işgüderi, diplomatlara mah

sus locada bulunuyordu. Sosyalist me

buslar, hükümet sıralarının arkasında, 

komünistler bunların gerisinde ve cumu

riyetçiler de sağ tarafda bulunuyorlardı. 

Saat 16.20 de reis B. Martinez Bar

rio, yerini işğal etnıiş ve onu müteakib 
bütün mebusların alkışları arasında hü
kümet erkaıu içeri girmiştir • 

B. Barrio, misafirperverliklerinden 
dolayı Valensiya hükümet makamlanna 
teşekkür etmiştir. 

Bundan sonra B. Kaballero, hükümet 
tarafından 11 haziran ile 30 teşrinisani 
arasnıda neşredilmiş olan bütün karama. 
meleri meriyet mevkiine koyan kanunu 
okumuştur. 

Kendisi bundan sonra nutkunu söy. 
!emiştir. Nutkun son cümleleri hararet
le alkışlanmıştır. 

1 

- B. Paskal Leone, cumuriyetçiler 
birliği namına Sovyet Rusya'ya telmih 
ederek demiştir ki : 
Sovyet Rusya bize yardı m ediyor, o-

nın müzahyetine layik olmayı arzu edi-
- , . ... ' .. 

yoruz. 

B. Kaballeronun söyledikleri 
Valansiya, 2 (A.A.) - Kortezlerde 

beyanatta bulunan B. Largo Kabellero, 
bilhassa demiştir ki : 

" -Buradan aşikar bir surette gö

rüyoruz ki pek yakında cihanın başına 
hakiki bir felaket gelecektir. Bu sebeb
ten dolayı, cihan sulhunu muhafaza et• 

mesi için bütün dünyaya bir ihtarda 
bulunmak üzere Cenevreye gideceğiz. 
Hiç bir memleket, Avrupa harbini ya
kından görmek hususunda bizden iyi 
bir mevkide değildir. Çünkü İspanya
daki harb, bir Avrupa harbidir.,, 

• 
FRANSA, lNGILTERE VE 

ÇEKOSLVAKYA 

Almanya'yı protesto 
ettiler 

Paris, 2 (A.A.) - Framz hüküme1i, 
Berlin'deki büyük elçisi B. Franaua Pon
se'yi, Almanya tarafından V ersay mua
hedesinin nehirler hakkındaki hükümle
rinin ihlalini protestoya memur edecektir. 

Ayni şekilde talimat alan İngiliz bü
yük elçisi Sir Fips de bir protesto nota

sı verecektir. 

Çekoslovakya hükümeti de Alman
yanın hareketini protesto etmiştir. 

ti metnini hazırlamak üzere 220 kişilik 
bir tahrir komisyonu aeçmek, 

3 - Bu komisyonu ana yasa proje· 
sinin bütün millet tarafından münaka
şa ve bizzat kongrede tetkiki esnasın· 
da varılan neticeleri nazarı itibare a
larak ana yasa'nın kati metnini hazır• 
lıyarak bunu üç gün zarfında kongre
nin tasvibine arz ile tavzif eylemek, 

Bütün kongrenin sürekli alkışları 

ve tezahürleri arasında, Stalin, bu tah
rir heyetinin başkanlığına seçilmiştir. 

Komisyonun diğer azalarını, Sov
yetler Birliği komünist partisi ve hü· 

kümeti zimamdarları, cümhuriyetçiler 

parti hükümet zimamdarları, en yük

sek ilim ve sanat adamları, endüstri 

müesseseleri ile Kolhoz'ların en iyı iş

çileri ve kızrl ordu ve donanma mü
messilleri teskil eylemektedir. 

----·----
YUN .. L\NiST ANDA 

Eski bir ~iyaset adamının garib 
"·e h•hlikeli bir tc~chhiisii 

Atina, 2 (A.A.) - Ati na ajansı bil
diriyor: Evelce mühim siyasi phsiyet
ler arasında bulunan eski bir siyaset a
damı bir müddettenberi kendi ifadesi
ne göre, hükümeti devirmeye matuf bir 
hareket ihdasına çalışmakta idi. 

Başbakan, birkaç zamandanberi, bu 
tahriklerden haberdar edilmiş ve fakat 
bu eski siyaset adamının söyledikleri· 
nin asla doğru olmadığını müşahede ve 
tesbit ettiği ve bu tahriklerin batıl ol
duğunun kendiliğinden sabit olacağın
dan emin bulunduğu için, yalnız takib 
ile iktifa ediyordu. Bununla beraber, a
hiren, bu eski siyaset adamı tarafından 
müracaat edilen ikinci bir siyaset ada· 
mı bütün hadiseyi hükümete haber ve· 
rerek kendisine bu harekete sükülen
mek için söylenen bütün sözleri, bütün 
tafsilatiyle bildirmiş ve bu eski siyaset 
adamının kendisiyle yaptığı uzun mü

lakatı esansında isimleri geçen şahsi
yetleri saymıştır. Aynı zamanda bu es
ki siyaset adamının temasta olduğunu 
iddia ettiği ve bugün vazife başında bu· 
lunan generaller ve yüksek rütbeli za
bitlerden başbakana müracaat ederek 
kendi isimleri etrafında yapılan bu ha
reketten dolayı nefert ve infiallerini 
bildirmi~er ve kendi askeri şeref ve 
haysiyetlerine yapılan bu iftiraya karşı 
icab eden tedbirlerin ittihazını ala.kadar 
makamdan rica etmişlerdir. 

Bu vakıalar üzerine, başbakan, işin 
ciddi olmamasına rağmen, yalnış bir in
tiba ve hayali şayialar hudusuna mahal 
kalmamak ilzere, müdahale ve alkah 
makamlara icab eden emirleri vermiştir. 

Gazeteler, bu eski siyaset adamı ta• 
rafından tasarlanan hareketin ciddiyet• 
sizliğini kaydederek diyorlar ki: 

"Bu hareketi düşünen adam teşeb
büsün vazife başında bulunan yüksel[ 
zabitlerin ve yüksek şahsiyetlerin mü

zaharetine mazhar olduğu şayiasını or· 
taya atmamış olsaydı, salahiyetli ma • 

kam bu komik işe nihayet verilmesi için 
bir müdahale yapmıyacaktı. Halbuki bu 

şayialar komik mahiyeti aşmıştır. Zira 
kırala ve milli hükümete sadık olan or· 
du bu suretle kendisine iftira edilmesi· 
ne müsamaha etmiyecektir. 

lTAYA'DA: 

Komada bir dolandırıcılık davası 
Roma, 2 (A.A.) - Romada, geniı 

bir nişanlar üzerine dolandırıcılık da. 
vası görillmiye başlanmıştır. Mahkeme 
huzuruna çıkacak olan 10 maznun ara
sında bir evek ve kibar sınıfına mensub 
bazı zevat bulunmaktadır. 

Bir t.avin . -
Roma, 2 (A.A.) - Kültür bakanı B. 

Bottai büyük faşist konseyi azalığına ta

yin edilmiştir. 
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Bibli,·oğrafya: Finans tayinleri 
• 

nesır 

- Dam1acrklar dola)'1aiyle - ( *) 

Osmanlı devri türkçesinde, ş<lh

ıeti bugünlere kadar gelmiş veya ta
rihe mal olmuş nesir üstadı tanımıyo
ruz dersek mübalağa etmiş olmayız. 

Sinan paşanın tazarrunamesinden ve 
Fuzulinin şikayetnamesinden başka es
ki devirlerden bize hangi edebi nesir 
nümunesi kaldı? 

ispanya etrafında muhtelif mütalealar 

Viranşehir mal.müdürlüğüne Ma .. 
liye Vekaleti Hesabat Müdür • 
lüğü memurlarından Muhlis, Salihli 
malmüdürlüğüne Torbalı malmüdürü 
Salih, Beyoğh. malmüdürlüğüne Beşikı 
taş malmüdürü Ahmed Ragıb, Naznni· 
ye malmüdürlüğüne Elbistan eski mal
müdürü Şevki, Torbalı malmüdürlüğü· 
ne Maliye Vekaleti teftiş heyeti mü· 
meyyizlerind~n Hamza, Mesudiye mal· 
müdürlüğüne Fırka muhasebeciliği ka· 
tiplerinden Necati, :N evşelıir malmü
dürlüğüne Akhisar malmüdürü Süru
ri, Çorum varidat müdürlüğüne Kasta
monu varidat müdürü Ahmed Feyzi, 
Kastamonu v~ridat müdürlüğüne Ço· 
rum varidat müdürü Şevki, Eskişehir 
kolordu muhasebeciliğine Edirne garb 
budud livası muhasebecisi Mehmed, 
Ağrıdaki kolordu muhasebeciliğine 

Bursa fırka mulıasebecisi Ahmed Ham· 
di, Bursa fırka muhasebeciliğine Niğ
de fırka muhasebecisi Remzi, Niğde 

fırka muhasebeciliğine Ağrı fırka mu• 
hasebecisi Şükrü, Ağrı fırka muhase
beciliğine Siirt fırka muhasebecisi A
gah, Siirt fırka muhascbeciliğine Bit
lis fırka muhasebecisi Hamdi, Garlı bu· 
dud livası muhasebeciliğine sıhi mü• 
esseseler muhasebeciliği katibi Necati, 
Bursa ka::anç tetkik itiraz komisyonu 
reisliğine eski mebuslardan Şaban Sır
rı, kazanç hesab mütehassıslığına a. 
çıktan Nail, Maliye muhasebesi mü
dür muavinliğine ayni müdürlük mü
meyyizlerinden Hüseyin Hüsnü, ayni 
müdürlük birinci mümeyyizliğine An
kara defterdarlığı tahsilat mümeyyizi 
Niyazi, memurluklarına namzedlerden 
Fahri ve Receb, muhasebat umum mü· 
dürlüğü üçüncü şube memurluğuna a

çıktan İlhan, Kastamonu muhasebe mü· 
dürlüğüne Yusuf Ziyaettin, Seyhan 
hazine avukatlığına mahalli avukatlar • 
dan Abdullah Hilmi, Maraş hazine avu• 
katlığma maham avukatlardan Zekeri
ya Zeki, Ankara tahsil kontrol memur· 
luğuna mülkiyeli İhsan, İstanbul ta • 
hakkuk kontrol memurluklarına mülki
yeli Zehra ve Ercümend, maliye veka
leti varidat umum müdürlüğü memur • 
luğuna Celal, aynı umum müdürlük 
mümeyyiz1ikforine mülkiyeli İdris ve 
Kembal nakil ve tayin olunmuşlardır. 

ispanya lı.arbının milletlerarası sahada meydan vermiş olduğu fikir düelloları bütün kuvveti
le devam ediyor. Burgos hükümetinin iki devlet tarafından tanınması meselesi, ispanya li
manlarının ablokası meselesi iki rakib gru P arasında miin.aka.,,~ mevzuları arasındadır: 

Tanzimatm ve edebiyatı cedidenin 
nesri ise birbirinden ağdalı, biribirin
den acayip şeylerdL O nesirleri hiç bir 
zaman şiirlerinin verdiği zevk ve lezzetle 
okumuş değiliz. 

"Cenab,, ın nasirliği bir nevi ku
yumculuktan başka bir şey değildi. 

Nesrimizin bu bahtsızlığı, bir te• 
sadiifün eseri değildir. Mantığa mu
gayir osmanh nahvi, nesrin kolay an
laşılır, ve ~evkle okunur olmasına ma
ni teşkil etmiştir. 

Konuşma dilinn yazı dilinden ayrı
lığını lügatler ve istilahlar değil; asıl 
bu nahiv beliyesi yapıyor. Sıla sigalan, 
bir sarık gibi cümlelerimizin boynuna 
dolanmış duruyor; 

Boyuna tcferrüatr sıralıyor, sıralı
yor ondan sonra asıl hadiseyi anlatan 
fiili veriyor. 

Nesrimiz, izafi zamirlerden mah
rum; (o adam ki gelmişti) dersek ter
cüme kokuyor diyorlar: 

Yeni nesir, konuşma sentaksrnı 

yazı diline sokmak üzeredir. Konuşma 
dili ile yazı dil arasındaki farkı kal
dırmak bakırr.mdan en faydalr, en lü
zumlu deği~ik:ik de zaten bu olacaktır. 
Yeni neslin usta yazıcılan, cüretli ve ma
haretli adrmlarla bu yolda yürümekte
dirler. 

Elimizde bir nesir kitabı var: duy • 
gulu bir kalemin olgun ve cazib intiba
larım ihtiva ediyor: "Damlacıklar". 

Üslfıb mükemmel. Sentaks, mümkün 
olduğu kadar konuşma diline uygun. 
Fikirler ve hisler, kalbi, kafası ve sinir
leriyle yirminci asırda, ve İnkılap Tür
kiyesinde yaşamasını bilen bir yazıcı
nı,1 fikirleri ve hisleri.. içinde tam du
yulmuş ve çok güzel duyurulan parça -
lar pek çok. Mesela "Kör" bunlardan 
biridir: 

" Avrupada okuma etiketi kendisi • 
ni bir hindi gibi lre\bartıyor. Etrafında
ki her bilgiye dudak büküyor. Onun 
için iman denilen şey, orta çağların 

bir bitlati. Din ululariyle alay ediyor. 
Dünya büyükleri onun için kudurmuş 
birer haris. E.vet, diyor ki, bir iman sahi. 
binin kazığa bağlanmış bir beygirden 
farkı yok ... 

Yarım saat sonra bu zaavllının me • 
rakla fincan falrna baktırdığını göriin
ce kulağına fısrldadrm: hepimiz bir 
çamurdanız!". 

Hayır! beş on satırda çok iyi çiz -
diği ve belirttiği bu nonkör tipin ça
muru bizim hamurumuzdan değildir. 
Onun çamurunda nur yoktur. Onun ha
yatı, a"falt ve kerpiç gibi sade madde
den yuğrulmııştur, 

İnamın, bilen v~ duyan bu adamm 
eserini sonuna kadar seve seev okuyo-
ruı. B. K. Ç. 

(*) Nesirler. Muharriri: Turgud 
A kka.'j. U lrıs Matbaasında basılmıştır. 
Fiatı l !ıra. 

Tefrika: No: 28 

JKfNCI 

I spanyol sularında deniz hakimiyeti. 

Londra'da çıkan Daily Telegraph yazıyor : 

General Frankonun Almany? ve İtalya tarafrndan tanıl • 
ması her ne kadar onun hükümetine resmi bir mahiyet veriyor, 
ve Barselona ablokasını tesis eden beyannamesine bir nevi ka
nuni salahiyet bahşediyor gibi görünüyorsa da, bir kuvvet 
darbesine benzeyen bu hareketi diğer devletlerin kabul edece· 
~i şüphelidir. 

Milletlerarası k~nun mucibince, mecburi olabilmek için bir 
ablokanın fili olması, yani düşmanın sahillere yanaşmasına 

tamamiyle mani olacak kafi mikdarda kuvvetler tarafından 

muhafaza edilmesi şarttır. 
General Franko'nun Barselona'yı veya her hangi başka bir 

ispanyol limanını abloka edecek derecede deniz kuvvetlerine 
sahih olmadığı muhakkaktır. Asilerin elinde bulunan donan
ma şu gemilerden mürekkebtir. 

Espana kruvazörü (12 pusluk 8 top) Canarias kruvazörü 
(8 pusluk 8 top) Alrnirante - Cervera, ve Republica hafif kru· 
vazörleri (6 pusluk toplar); Velaskotorpido muhribi, T. 19, 
torpidosu, Alcazar, Castillo ve Canalijas topçckerleri. 

Bütün bu gemiler iyi haldedirler fakat bunlardan bazıları 
ispanyanın şimalinde bulunmaktadır ve yalnız Republica, bir 
topçeker ve bir torpido Kadiks limanında; Canadias, Cervera 
kruvazörleriyle birkaç topçeker de Fas'ta Ceuta limanında bu
lunmaktadırlar. 

Kartaierı.'de toplanmış olan hükümet filosu ise şu parça • 
lardan mürekkebtir. 1 Jaime kruvazörü (Espana ile aynı tip· 

ten); Libertad, Cervantes ve Mendes. Nunes kruvazörleri, 
Churruca, Voldes, Bercaiztegui, Diez, Miranda, Antequera, 
Lepanto, Galiano ve Alsedo muhribleri. üç torpido ve iki. 
denizaltı. 

Görüldüğü gibi hükilinet filosu Frankonun elindeki deniz 
kuvvetlerinden çok daah kuvvetlidir. Bununla beraber, zabit· 
ten mahrumdur. Aksi takdirde bükümetin elindeki iki denizal-

tı gemisi ablokayı zorlamak için kifi gelirdi. 
Atlas okyanosundaki asi gemiler Akdenizdeki asi kuvvet

lere iltihak etmedikçe, Barselona'yı abloka etmek mümkün 
değildir. Bu ihtimalin önüne geçmek içinse beş hükümet de
nizaltı gemisi Malaga ile Cibraltar arasında dolaşmaktadırlar. 
Fakat bu gemiler zabitsizdirler ve müessir bir harekette bu -
lunmaya kadir görünmiyorlar. 

Sulh aleyhinde geniş bir püi.n. 

Barselona'da çıkan La Publicitat ~azetesinden: 

Madrid halkının muzafferane mukavemc!ti milletlerarası 

sahada akisler bırakmaktan geri kalmadı. Berlin ve Roma hü
kümetleri Burgos faşist hükümetini tanıdılar; bu kararlariyle 
Almanya ve İtalya, iddialan hilafına olarak, Frankonun aka • 
metini itiraf etmiş oldular. 

Şimdiye kadar, bu iki memleket, her nevi harb vasıtaları 

vermekle beraber bunu bir yandan da şiddetle reddederek asi 
Generala yardımda bulundular. imdi, Madride karşı girişilmiş 

olan cüretli teşebbüs Frankonun itibarını o derece kırmış ve 
hükümet merkezinin düşmesini artık bir emri -vaki diye ha.her 
verenlerin maneviyatını o kadar bozmuştur ki, Bunlar; tam 
ademi müdahale komitesinin ispanyol cephe ve limanlarına tah
kik heyetleri göndermek hususunda mutabık kaldığı bir sıra
da maskelerini indirmişlerdir. 

Bu tesadüf çok manalıdır. Almanya ve İtalya, asiler lehin· 
deki hareketlt:rinin akamete uğradığını görmektense boğayı 
boynuzlarından yakalamayı ve bu suretle çok vahim bir millet
lerarası vaziyet ihdas etmeyi tercih ettiler. 

lki faşist devletin vermi§ oldukları karar, dünyaca malum 

olan son derecede faal bir elbirliğini ancak teyid etmiş ola
caktır. Milletlerarası vaziyet de tabiidir ki bu yüzden çok 
ağırlaşacaktır. · 

Şunu da ilave edelim ki faşist hükümetin Almanya ve İtal
ya tarafrndan tanılması İtalyanın da iştirak edeceği sanılan 

Baghira, söylediklerine nadim olarak ce
vab verdi: 

CENGEL~ KiT ABI 
Ya .. M.,: Çevıren: 

- Bu, gecenin kokularından ileri geli
yor. Hava bana yüksek sesle haykırıyor. Fa
kat sen bunu, nasıl oluyor da, anlıyorsun? 

Gerçekten bir hind köyünün etrafı, her 
türlü kokularla doludur. Ve bütün düşünce
si ve hisleri burunlarından gelen hayvanalr 
üzerinde bu kokular, musikinin ve keyif ve
rici tozların insan üzerinde yaptığı tesiri 
yapar. 

Rudyarc Kıpling Nurettin ART AM 

- Öyleyse indir bakayım! 
İnsan dili ile söylenen bu sözler, Baghi

ra'yı susturdu; parsı yere, Movgli'nin hiza
sına indi. Şimdi Movgli, yaramaz çocuklara 
bakan bir adamın gözleriyle Baghira'nin 
kenarları kızarmış yeşil gözlerine bakıyor
du; gözlerdeki kızıllık, bunun üzerine, yir
mi mil uzakta yanarken sönen bir deniz fe
neri gibi kayboldu. Nihayet gözleri kapan -
dı; hayvan, gözlerini ve gözleriyle beraber 
başım eğdi. 

Movgli parsrn arkasını okşryarak dedi 
ki: 

- Kardeş, kardeş, kardeş! bu senin ha
tan değil, gecenin hatasıdrr. 

Movgli, bir iki dakika daha Baghira'yı 
okşamağa devam etti. Koca pars ateş önün
de yatan bir kedi gibi, pern~elerini göğsünün 
altına almış, gözleri yan kapalı oracığa 
uzanmıştı. 

Nihayet dedi ki: 
- Sen ister Cengel'den ol, ister olma; 

ben bir siyah parsım. Lakin seni severim kü
çük kardeş. 

Movgli, son cümleye aldmş etmiyerek 
dedi ki: 

- Heriflerin ağaç altı sÔhbetleri fazla 
uzadı. Her halde Buldeo bir çok masallar 
söylemiş olacak. Fakat nerede ise bunlar, er
kekle kadını tuzaklarından alıp kırmızı çiçe-

alınan - japon anlaşmasının yapıldığı tarihe tesadüf etmiştir. 
Franko'nun tanılması ve alman. japon anlaşması hadiselerinin 
Avrupa muvazene ve sulhuna karşı geniş bir planın tezahür
leri olduğunu ilaveye lüzum var mıdrr? İngiltere, japon - al • 
man anlaşmasını öğrenince şimdiden hoşnudsuzluğunu ifade 
etmiştir, gerek İngiltere ve gerek Fransanm, Burgos hüküme
tinin tanınması karşısında ne şekilde harekete geçeceklerini 
de yakında görceğiz. Her halde şurası muhakkaktır ki İtalya 
ve Almanyanrn bu iki siyas\ hareketi Avrupada faşist emper
yalizmin maksadlarını açığa vurmaktadır ki ilk hedefi Fran -
sayı dostlarından ayırmak ve Ingiltereyi Akdenizde kötürümleş.. 
tirmektir. 

Bütün bu faaliyet için gösterilen sebeb "komünizme karşı 
mücadele" dir; hakikatte ise, Almanya ve İtalya hakiki bir is· 
tila harbı hazırlamaktadırlar. Faşist kuvvetler, ınarksist teh
likeyi öne sürerek demokratik memleketleri tahrik etmekte ve 
bu suretle bütün Avrupa muhafazakar unsurlarrnın açık veya 

kapalı yardımına mazhar olacağını ummaktadırlar. Fakat bu 
kamuflaj'ın ardında bir şey var: emperyalist iştahlar, tahak
küm açlığı. 

Asi Franko, sivil harbı kaybettiği takdirde milletlerarası 
bir harbı tahrik edeceğini söylemiştir. Bu general kendi im
kanları hakkında pek mübalagalı bir fikre sahihtir. Onun 
mağlG.b olmasından belki bir Avrupa harbı çıkabilir; fakat bu 
harb, generalın arzusuna tabi olmak için değil, faşist devletler 
tarafından, asilerin kendilerine vermeyi vadettikleri starte -
iik noktaları ele geçirmek içi naçılmış olacaktır 

Fili bir vaziyetin tanılması. 

Deutsche Allgemeine Zeitung gazetesinden : 

Franko hükümetinin Almanya ve İtalya tarafından tanıl -
ması isoanyol vaziyetinin dahili inkişafmm tabii bir netıcesi
dir. Biı vakıa meslesi mevzuu bahistir. Uzun zamandanberi, 

eski Madrid hükümeti, bir hükümet için en lüzumlu şartı kay
betmişti: otnrite. Buna mukabil, General Frar.ko htiki.imeti, 
memleketin en büyük kısmında nizam ve manevi disiplini tP.
sis etmiştir. Şimdiden Madrid'e girmiştir, ve yakında İspan • 
va'vı. hastalık unsurlarından temizliyecektir. 

Franko karşılaşacağı güçlükleri bilmiyor değildir, fakat 
memleketine karşı üzerine almış olduğu vazifenin büyüklüğü
nü müdriktir, ve bilir ki Akdeniz sahillerinde hiç ·bir sovyet 
devleti mevcud olamaz ve olmamalıdır. 

Almanya şimdiden Franko hükümeti nezdine yeni mümes
silini göndermiştir. Çünkü bir tek İspanya vardu, milli ls • 
panya. Enternasyonalist bir Ispanya yoktur ve olamaz. 

Franko ile beraber. 

Roma'da çıkan Ciornale d'ltalia yauyor: 

Burgos mill ihükümetinin tanıtması Largo Kaballero hü -
kümetinin sebebiyet verdiği yeni bir unsur tarafından tacil 
edilmiştir. Bu yeni unsur, Kaballero hülriimetini.n 13 son teş. 
rinde bütün Ispanya limanlarının abloka altrna almdğırun bütün 
devletlere ilan edilmesiyle meydana çıkmıştır. 

Largo Kaballero tarafından bu kadar laübalice ortaya atıl
mrş olan bu deniz ablokası, yalnız tahkir edici değildir, aynı 
zamanda her türlü fili kıymetten de mahn.ımdur. İngiltere hü
kümetinin de söylediği gi..bi, bunu ilan eden kararını tatbik e .. 
decek vasıtalara malik olmadıkça abloka mevzuu bahs olama.ı. 

Halbuki Largo Kaballera hükümeti İspanva donnmasmm çok 
cüz1 bir kısmına sahihtir ve bu filo bir tek limanı bile ablolra 
etmeye muktedir değildir. 

Bu keyfiyet Burgos hükümetinin İtalya ve Almanya tara
fından tanılınasınm en mühim sebebi olmuştur. 

İtalya ve Almanya tarafından Avrupada ve Japonya tara • 
fından Asyada güdülmekte olan antikomünist müdafaa, yal -
nrz passif olmıyacak, Sovyetlede komitelerinin mütecaviz te
şebbiislerinin icab ettirdiği reaksiyonu da göstermesini bile
cektir. 

Konya'nın ölüm kaynağı 
Karasaz bataklıkları 

kurutuldu 
Konya, 2 (A.A.) - Sıtma mücadele· 

teşkilatınca kurutulmasına devam edil

mekte olan Karasaz bataklığını besleyen 

son membalar da bugün, ana ve yan ka

nal ile bağlanmış, yurttaşlara ölüm saçan 

bu geniş felaket kaynağı da ortadan 

kaldırılmı~trr. Havalar müsaid olmadı

ğı için yaprlacak tören ilk bahara bB·a· 

kılınıştır. Sihat Vekaleti başardığı bu 

çetin işile 8690 hektarlık bir toprağı da 

milli serv-etimize ilave etmiş bulunuyor. 

Vekalet gönderdiği iki tank trak~örii 

ile bu topraklan işletmekte ve işlenrmş 

bir halde de göçmenlere dağıtmakta· 

dır. Dünkü ölüm ve elem kaynağı olan 

bu "erler bugün cumhuriyetin yap:cı 

eliyle türk çocuklarına servet .ve sihat 
kaynağı haline gelmiştir. 

ğe götürmeğ"e gelecekler. Halbuki tuzağı bo
şalmış bulacaklar; ha ha hay .. 

Baghira dedi ki: 
- Hayır dinle; kannnın içinde dolaşan 

humma artık geçti. Beni orada bulsunlar f 
bir defa benim orada olduğumu görünce pek 
azı evlerinden çıkabilir. Ben ilk defa olarak 
kafese girmiyorum. Beni orada iplerle bağ
hyabilecoklerini de pek sanmıyorum. 

şünce var. İnsan sürüsü, benim bu işte ne 
dereceye kadar hissem olduğunu anlamama
lıdır. Sen kendi avın] tek başına yap. Onla~ 
n görmek istemiyorum ben. 

Şimdi, kulübeye doğru seğirten pars ka-
dar pervasız bir hal almış olan Movgli: 

- Öyleyse akıllı davran! dedi. 
Baghira homurdandı : 
- Burası fena halde adam kokuyor. Fa

kat burada Odeypor'daki kıral kafeslerin -
dekine benzer bir yatak var benim için. Şim· 
di ben uzanıyorum. 

Movgli, yatağın hayvanın ağır vüculu al· 
tında çatırdadığını söyledL 

Baghira, 
- Beni kurtarmış olan gilidin başına ye

min ederim, herifler büyük bir av yakala
dıklarını sanacaklar! küçük kardeş, sen de 
benim yamında bulun. Gel, onlara karşı gü
zel bir av yapalrm. 

- Hayır, benim kamrmda başka bir dü-

- Peki, öyle olsun, dedi Baghira, geli il 
yorlar galiba. 

Ağacın altındaki gürültü gittik~e daha 
ziyade artıyordu. Artrk nağralar, feryadlar 
yükselmeğe başlamıştı, sokaklarda kadın • 
lar erkekler ellerinde ba.mbo sırıkları ve hr· 
çaklarla yüriiyorlardı. Buldeo ile Brahmen 
kalabalığın başını çekiyorlardı. Halk bağırı
yordu: 

Cadı ile hortlak! bakalım kızgın demirle
ri vücudlanna vurunca nasıl itiraflarda bu
lunacaklar ! 

Kulübeyi yakalım, içinde kavrulsunlar.! 
onlara kurt - şeytanları saklamağr göstere • 
ceğiz ! hayır, hayır, önce güzel bir dayak 
atalım! meşale ! meşale ! daha fazla meşale 
getiriniz! Buldeo, silahını hazırla! 

Kapıyı açmak epiyce zor oldu; çünkü 
adamakıllı sürnıelenmişti. Fakat kalabahk 
omuz vererek kapıyı yıkarak içeriye girdi
ler. Odanın içerisini meşaleler avdmlatmış-
tı. (Sonu var) 
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Memleketimizin dış ticareti 
yekunu 131 milyon liradır 

Bu rakam geçen yılda.11 9 milyon lira fazla dır. 
Dış ticaret politikamızdaki "karşı

lıklı genişlik ve kolaylık" prensipi ne• 
ticesi olarak ticaretimiz gittikçe artan 
bir inkişaf göstermektedir. 

Gümrük istiklalimizin başlangıcı o

lan 929 yılında en yüksek haddine va
ran dış ticaret kıymeti bu yıldan son· 
ra dünya krizinin tesiriyle devamlı su
rette azalmağa başlamış ve nihayet 933 
de 9 ay itibariyle 110.6 milyon türk Ii
rasrna düşmüştür. Bu yıldan sonra dış 
ticaretinin seyri alınan tedbirlerin .neti
cesi olarak nisbi bir saJah göstermiş 

ve 933 ü takib eden yıllarda dış ticaret 
kıymeti muntazam surette bir yükselme 
ile 936 mn 9 ayında 130.8 milyon liraya 
varmıştrr. 

Şu rakamlar; 927 den bugüne kadar, 
her yılın 9 aylık zaman içinde dış ti
caret kıymetindeki dalgalanmaları gös
termektedir: 

927 de 268.4; 928 de 273.5; 929 da 
328.2; 930 da 205: 931 de 183.8; 932 de 
128.4; 933 de 110.6; 934 de .115.6; 935 de 
121.7; 936 da 130.8 milyon lira 

Genişliyen iş hacmi: 
Dış ticaret yekunundaki artış itha

lat ve ihracat kıymetlerinin her ikisinin 
yükselmesinden ileri gelmektedir. Bu
rada bilhassa kaydedilmesi Hizımgelen 
nokta, ihracat kıymetinin son dört se
nede yüzde kırk, elli düşmüş olmasına 
rağmen ihracattaki iş hacminin krizden 
evelki devreye nisbetle yüzde 20-30 art
mış olmasıdır. Bu da krize rağmen ih
racat maddelerimizin sürümünü kolay
laştırmağı ve dolayısiyle istihsalin art
masını istihdaf eden dış ticaret politi
kamızın müspet neticesidir. 

Bir kıyaslama: 
Dokuzar aylık devrelere aid ithalat 

ve ihracat kıymetlerinin biribirine gö
re olan farkları, ticaret muvazenesi ba
kımrndan, karşrlaştırılırsa şu neticeler 
elde edilmektedir. 

Seneler 
927 
928 
929 

930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 

Dokuz aylık 
İthalat İhracat 
159.1 109.3 
159.8 113.7 
225.5 105.5 
105.3 99.8 
101.2 82.6 
64.8 63.6 
54.0 56.6 
65.0 56.0 
67.9 53.8 
66.7 64.2 

Bu rakamlar; senelik neticelerle 
ltarşılaı;tırılrnca; dış ticaretteki salah 
hareketi daha kuvvetle gözükmektedir: 
Seneler İthalat İhracat Fark 
927 211.4 158.4 - 53.0 
928 223.5 173.5 - 5.0 
929 256.3 155.2 - 101.l 
930 147.6 151.5 + 3.9 
931 126.7 127.3 + 0.6 
932 86.0 101.3 + 15.2 
933 74.6 96.2 + 21.6 
934 86.8 92.1 + 5.3 
935 88.8 95.9 + 7.1 

Bu tablonun senelik rakamları, 1930 
yılmdanberi daima aktif bir sold gös
termektedir. 

Dokuz aylık vaziyete gelince 1933 

ün istisnasiyle bu devrelere aid ticari 

muvazene daimi surette pasif bir sold'• 

la kapanmıştır. Ancak 1936 senesinin 

dokuz ayında bu muvazene, 1932 nin 

istisnasiyle 2.5 milyon türk lirası gibi 

asgari bir hadde inmiş bulunmaktadır. 

Bundan dolayı sene sonundaki vaziyet 

hakkında şimdiden mütalea yürütmek 
kabildir. 

Aylık ihracat hareketlerinin tetki

kinden de anlaŞılacağı üzere önümüz· 

deki üç ayın ihracat mevsiminin en ha

raretli ayları olduğu da göz önünde 

bulundurulursa 936 sonunda ticaret mu

vazenemizin geçen yıllara kıyasla, da

ha mühim aktif ve sold'la neticelenece· 
ği söylenebilir. 

Bu suretle "ticaret muvazenemizde 

mutlak bir aktif sold elde etmek" pren

sipi, bu yıl, her yıldan daha kuvvetle 
gerçekleşmiş olacaktır. 

İş kanununun tatbik 
hazırlıkları 

İş dairesi iş kanununun tatbik şek· 
line aid nizamname ve talimatname 
projelerinin hazırlanmasına devam et
mektedir. 

İplik buhranı kalmadı 
I ktısad V ekiileti icab eden 

tedbirleri cılmıştır 
Bazı gazetelerde piyasada iplik buh· 

ranı olduğu hakkında yazrlar görill• 
mektedir. Bize verilen malfunata göre, 

iplik üzerinde, buhrandan bahsetmek, 
doğru ve yerinde değildir. Sanayide 
kullanılan her çeşid iplik, piyasada bol 
mikdarda mevcuddur. Mim fabrikala
rımız muhtelif numaralar üzerinde is
tihsallerine devam etmektedirler. Ve· 
kalette bazı çeşidlerin hariçten getirtil
mesini de temin etmi.;ıtir . 

Bilindiği üzere, gürr.rük tarifelerin
de iplik maddeleri m · .hteliftir. BazJla
rmın memlekete ithali serbesttir. Bazı
larının getirtilebilmesi için İktısad Ve
kaletinin hususi müsaadesini almak la
zımdır. İktısad Vekaleti, kendi müsaa
desiyle memlekete sokulacak olan ip
liklerin ithali vazifesini uyuşturucu 

maddeler inhisarı idaresine vermiştir. 
İnhisar idaresi de ihtiyaç nisbetinde it
h~lata ve satışa başlamıştır. Bu suretle 
iplik Hatlarının normal haddi muhafa
zası temin olunmm1tur. 

Bunun haricinde buhrandan bahse· 
denler, sipekülasyon yapmak istiyenler 
ve muhtekirlerdir. 

l 
ULUS 

Kızılcahamam ilçe 
kongresi 

Kazanuzda C. H. P. ilçe ltongresi 
28.11.9~6 da elliyi aşan delegenin, yüz
lerce dinleyicinin huzuriyle toplanmış. 
ur. 

İlk söz ve düşünce ve ilk konu Par• 
tiıni2in biricik kurucu ve yurdumuzun 
büyük kurtarıcısı Ulu Atamıza saygı, 
sevgi, minnet ve şükranlarımızın bildi
rilmesi isteği olmuştur. 

Sıra ile yurdda ve ilçede iki yıl i
çinde olup biten başarılar hakkındaki 
rapor okunmuş, eski kurulun büdce ve 
hesab işleri görüşülmüş. tam bir temiz· 
lik ve başarı içinde yapılan bu işler al· 
kış ve takdirlerle karşılanmıştır. 

Bundan sonra ilçeyi ilgilendiren di
lekler üzerinde görüşülmüş, iki buçuk 
saat süren bu müzakereler kırkbeş mad
dede tesbit edilmiştir. Dilekler, genel 
yaşayışın temeltaşı o]an ek~ıfOmi, kül
tür, ınhat, yol ve muhabere sahaları Ü· 

zerinde toplanmaktadır. 

Adapazarı ilçe kongresi toplanflı 
C.H.P. Adapazarı ilçe kongresi 29. 

11.936 günü, ilbay ve parti İlyönkurul 
Başkanı B Hamid Oskaym ba~anlığın
da toplanmış ve ilçenin iki yıllık ça
lışmasını inceliyerek, tasvib ve tasdik 
etmiştir. 

Kongrede, en mühim olarak dilekler 

arasında üzerinde konuşma yapılan 

mevzu, mekteb ve yol olmuştur. Bu 
mevzu üzerinde vali ve vilayet b9ym-

drrlık direktörü, izahat vermişler ve 
bunlara imkan nisbetinde alaka gösteri
leceğini vadetmişlerdir. 

Yeni ilçeöynkurula tekrar A. Abası· 

yanak, Cevad Adapazarlı, Lamia Gaf
far, M. Sipahi, Dr. Süleyman, Dr. Nu · 
ri Rona, Asım Arca seçilmişlerdir. 

T. H. K. reisinin Adana 
seyahati 

Adana, 2 (A.A) - Türk hava kuru

mu genel merkez başkanı Çoruh sayla
vı B. Fuat Bulca bugünkü ekspresle 

şehrimize gelerek hava kurumunu ziya

ret etmiş ve şubenin para ve çalışma 

vaziyeti hakkında aldığı izalılardan çok
memnun kalmıştır. B. Fuat Buka vWi
yeti ziyaret ettikten sonra Mersine ha· 
reket etmiştir. Konuşmalar esnasında 

türkkuşu teşkilatının daha kuvetli bir 
hale sokulması kararJaştırdmıştır. 

Sadakai Fitir 
Diyanet işleri reis

liğinden: 

Cinsi Kuruş P. 

Buğdaydan 6 20 

Undan 16 20 

Arpadan 10 00 

Siyah üzümden 40 00 

Çekirdeksiz üzümden 83 20 

SAYFA 5 

Kamutay yeni tuz kanıınu 
projesini görüşmeye başladı 

Belediyeler de, tuzun normalin üstiinde 
fiatlarda satımasiyle mücadele edecekler 

( Başı 1. inci sayfada ) 

lahalarla köylerdeki büyük fiat farkı· 
na işaret etti. 

Kamil Dursun (İzmir) Memleha ya
kınlarındaki köyleri ihtiyaçlarının göz 
önünde bulundurularak listelerin ona 
göre tertib edilmesinin muvafık olaca· 
ğıru söyledi. 

Büdce encümeni mazbata muharriri 
Sırrı Day (Trabzon) 3 kuruştan fazlaya 
satılan tuzlann Koçhisar ve Çamaltı 

mem1ihalannda olduğunu, çünkü bura
larda bir nakliye masrafı bulunduğunu 
ve bunun filen vaki masrafara hiç bir şey 
katmaksızın tesbit edildiğini söyledi. 

Gümrük ve inhisarlar ve.kili B. Ra
na Tarhan projenin ana hatlan ve ileri 
sürülen fikirler etrafında şu izahları ver
di: 

''- Türkiyede bulunan bütün tuzla
larda kanuni fiat olan üç kuruşla satıl
maktadır. Bu, tatbik edilmektedir. Yal
nız iki memleha vardır ki, biri Çamal tı, 
öbürü Koçhisar memlahasrdır. 

İstihsal edildiği yerle tuzun yığın 
yapıldığı ve satıldığa çıkarıldığı yer 
aynı değildir. Yığın yapıldığı yere ka
dar götürme masrafı tuz fiatına ilave O• 

lunur. Mesela Koçhisar memlehasında 

tuzun çıkarıldığı yerle yığın yapıldığı yer 
arac;ruda bir dekovil vardr. Oraya kadar 
olan masraf da hesab olunur. 3 kuruş 10 
paraya sattlrr. Çünkü tuzun istihsal o
lunduğu yer halkın gidebileceği bir yer 
değildir. Amele bile bu sene yağmurlar
dan gölde çizmelerle çalıştılar. Buraya 
insanın ve hayvanın gitmesine imkan 
yoktur. Yığın yerine kadar dekoville tuz 
götürülür ve halkla temas ancak orada 
mümkün olailmektedir. Keza Çamaltın
da da vaziyet buna mümasildir. Oranın 
da satış yeri asıl tuzun istihsal edildiği 
yerden u:taktır. Bu iki memlehadan baş
ka Türkiyede ne kadar memlaha varsa 
orada müşteri tuzun istihsal edildiği ye
re kadar gidebilir ve tuz buralarda üç 
kuruşa satılmaktadır. 

Sivas mebusu muhteremeninin sözle
rine cevab vereceğim.: Sivas ambarların
da tuz dört kuruşadır. Bu sene oralarda 
tuz çok az istihsal edildiği için başka 
memlehalardan oralara tuz göndermeğe 
mecbur kaldık. Çamaltıdan ve sair 
yerlerden buraya tuz gönderdik ve 
halkın tuz ihtiyacını temin etmek için 
yeniden anbarlar açtık. Orada da 4 ku
ruşadır. İnhisarlar idaresi tuzu kanum 
fiatma satmaktadır. Başkalarının ihti
karına mani olmak için satış yerlerinde 
anbarlar açmaktadır. Buna rağmen eğer 
bazı yerlerde mesela 10 kurup tuz sa
tılıyorsa bunlarla mücadele etmek la
zımdır ve ediyoruz. Halk tuzu kanu
ni fiattan üstün almasın diye müfettiş
lerimiz ve valilerimizle daima temas 
etmekteyiz. Valilerimize satış fiatını 

daima sormaktayız. Bir yerde satışı 

gayri tabii bulursak oranın valisile 
muhabere ediyoruz ve icabeden tedbir-

leri alması için kendilerini teşvik edi· 
yoruz. Bu Jayihaya ayrıca bir madde 
daha koyduk. Belediyeler de bu işle 
alakadar olacaklardır. Encümen bu 
maddeyi kabul etti. Heyeti umumiye 
de kabul ederse, belediyelerimiz de 
bununla alakadar olacaklar ve fazla fi. 
atla satış ya!>tlmaması için ayrıca ted. 
bir alacaklardır.'' 

Vekilin izahatından sonra projenin 
metddeleri göı üşülerek kabul edildi. 

Kamutay yarın saat on beşte topla· 
nacaktır. 

Bir tefsir 
Sıhiye vekfileti memurları için yaptı· 

nlmış apartimanlardan 1877 sayılı bina 
vergisi kanunu hükmüne göre isteni1en 
verginin tayinini hükiimet tefsir yolu ile 
kamutaydan istemiştir. 

Orta tedrisat 
Muallim ve memurlarının 

hastalık izinleri 
Orta tedrisat muallim ve memurla· 

rının hastalık izinleri hakkında 33 nu
maralı ve 7-10-936 tarihli inzıbat komis
yonu kararının ikinci maddesi; bazr 
mahallerden yapılan istizah üzerine 
Kültür Bakruılığı tarafından viJayetJere 
yapılan bir tamimle şöyle tavzih olun• 
maktadır. 

"Bir ders senesi için yalnız bir aya 
kadar sıhhi lüzum gösterilmiş olan ra • 
porlar valilik ve maarif müdürlüğü ta• 
rafından tetkik ve tasdik edildikten 
sonra, tecil edilmek üzere doğrudan 

doğruya Vekalet zat işleri müdürlüğü~ 
ne gönderilecektir. Mahallerinden bir 
defa mezuniyet verildikten sonra bila
hare aynı ders senesi içinde ahnacaIC 
diğer mezuniyetlere aid raporlar tasdik 
için Vekalete gönderilecek ve ilk defa 
alınan mezuniyet müddeti de bildirile
cektir. M uarnelenin ikmalinden sonra 
bu mezuniyetler Vekiiletçe tebliğ edi· 
lecektir." 

İstanbul Türkofis 
. müdürlüğü 

İstanbul '1 ürkofisi şubesi direktörw 
lüğüne tayia edilen Roma ticaret kon
seyyesi B. Suphi Ziya, Türkiye- İtalya 

arasında mü.:akere edilmekte olan ti
caret anlaşmasının neticesine kadar o
rada kalacakur. Bu müddet zarfında 

kendisine, yeni Roma ticaret konsey• 
yesi B. Halil Mitat Karagülle vekillik 
edecektir. 

Türkofiste iki tayin 
İktısat Vekaleti husus1 kalem mü· 

dürJüğüne vekillik eden B. Faiz ve B. 
Zeki ZeybekoğJu Türkofiste açık bu
lunan müşavirliklere tayin edilmiş
lerdir. 
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Yazan: Dr. ALEXlS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUHi BAYDAR 

Her ferd izini knedi muhitinde, evinde, aile
sinde, dostlarında bırakır; kendi benliğiyle iha
ta olunmuşçasına yaşar. Böylece yaratmış ol
dukları sayesindedir ki müstakbel nesilleri onun 
karakterlerine tevarüs ederler. Çocuk, uzun za
man ana babasına tabi kalır ve onların kendisi
ne nakil kabiliyetinde olduğu şeyleri almak için 
vakti vardır. Çocukta taklid vergisi bulundu • 
ğundan tıpkı onlara benzemeğe meyleder. On· 
ların sosyal hayatta taşımakta bulundukları 
maskeyi değil hakiki çehrelerini alır. Onlara 
karşı, umumi olarak, kayıdsızlık ve biraz da is
tihkar duyar. Fakat onların bilgisizliğini, bayağı
lığını, bencilliğini ve kahbeliğini oldukları gibi 
kabul eder. Bu böyle ise de bazı kimselerde ço· 
cuklarına zekalarını, iyiliklerini, estetik duygu 
larını, cesaretlerini miras olarak bırakırlar. Bu gi .. 
biler saant eserleriyle, fenni keşifleriyle, yarat -
mış oldukları ekonomik, politik ve sosyal ku • 
tumlarla ve yahud, sadece elleriyle inşa etmı§ 
oldukları çiftlikler veya bayındımu!l oldukları 

tarlalarla devam ve beka bulurlar. Medeniyeti • 
mizi bu çeşid adamlar kurmuşlardır. 

Ferdin istikbal Üzerindeki tesiri, demek ki, 
kendinin zaman içinde imtidadına muadil değil
dir. Bu tesir, doğrudan doğruya çocuklarına 
naklettiği uzvi kısımlar ve yahud mimari, fen
ni, felsefi, ilah .. yaratışları sayesinde cari olur. 
Bununla beraber denilebilir ki şahsiyetimiz fizi
yolojik devamın ötesine kadar hakikaten şamil
dir. Bazı ferdler zaman içinde seyahat kabiliye
tini haiz .görünürler. Ön görülüler yalnız uzak· 
larda vukua gelecek hadiseleri değil gelmiş ve 
geçmiş hadiseleri de sezmektedirler. Sanılır ki 
bunların şuuru, dal ve budaklarını, gerek zaman 
ve gerek mesafe içine aynı kolaylıkla salmakta
dır. Yahud fizik sahasından kaçarak mazi ve is
tikbli, bir tablonun sathında yürüyerek değil ol
dukça uzağından uçarak temaşa edecek olan 
bir sinek gibi temaşa etmektedir. istikbali haber 
verme hadiseleri bizleri meçhul bir alemin eşi
ğine kadar götürür. Bu hadiseler, denilebilir ki, 
bedenimiz sınırlarının dışında faaliyet ve hare • 
kette bulunmak kabiliyetini haiz bir psişik pren· 
sipin mevcudiyetine işarettirler. Spiritizm mü-
tehassısları bu hadiselerden bazılarını, ölümden 
sonra şuurun baki kaldığına burhan olarak gös
terirler. Medyom, vücudunda ölünün ruhunun 
sakin olduğunu zanneder. Tecrübeyi yapmakta 

olanlara, hazan, yalnız ölü süjenin malumu o
lan feriy'leri izah eder ve bunların doğruluğu da 
daha sonra tahkik olunur. Brvard'a göre bu ha
diseler, ölümden sonra ruhun bekasını delil su
retinde değil, fakat medyomun vücuduna mu • 
vakkaten aşılanan bir psişik unsur olarak tefsir 
etmek lazımdır. Bu psişik unsur, canlı bir mah
lukla birleşerek hem ölüye ve hem de medyoma 
aid bir nevi şuur meydana getirmek ve mevcu • 
diyetj gelip geçki olmak gerektir. 

Sonra, yavaş yavaş dağılacak ve nihayet ka
ti olarak ortadan kaybolacaktır. Spiritizm }a
panlann tecrübeleri neticelerinin büyük ehemi
yeti vardır. Fakat onların bunları tefsir şeklinin 
değeri biraz şüphelidir. Bir öngörülünün ruhu, 
biliriz ki, hem geçmi~i ve hem geleceği sezecek 
kabiliyettedir. Ona göre hiç bir sır yoktur. im· 
di, şimdiki halde, bir psişik esasın bekası ile bir 
medyonıun öngörüsü hadisesini ayırd etmek 
imkansız gibi görünmektedir. 

IX 
Ferd. 

Hulasa, ferdiyet yalnız uzviyetin bir gorü
nüşü değildir; aynı zamanda onun her bir un -
surunun başlıca karakterini de teşkil etmekte • 

dir. İlk önce, aşılanmış olan yumurtanın içinde 
kuvvede bulunan ferdiyet, yeni mahllık zaman 
içinde ilerledikçe mahiyetlerini ağır ağır izhar 
eder. 1rsi istidadlarmı zamanı hazıra göre mey
dana vunnağa zorlayan şey bu mahluk ile mu
hiti arasındaki geçimsizliktir. Bu istidadlar in • 
tibaki faaliyetlerimizi muayyen bir veçheye 
m~ylettirirler. Filvaki, dış muhiti kullanmamız 
tarzını istidadlarnnız, nesiclerimizdeki veladi 
hassalar tesbit ederler. Her birimiz bu muhite 
kendine göre mukabele eder; daha ziyade ferd· 
!eşmesine müsaid ne varsa oradna onu seçer; o, 
hususi faaliyetlerin bir kaynağıdır. Bu faaliyet
lerin biribirinden tefriki kabil ve inkısamı im • 
kansızdır. Ruh vücuddan, bünye fonksiyondan. 
höcre muhitinden, çokluk teklikten, sebeb mü4 

sebbepten ayrılmak kabil değildir. Vücud sathı
nın ferdin hakiki hududu olmadığını, bizimle 
drş muhit arasında tesirimizi icraya lüzumlu 
maktaını sadece tesbit ettiğini bir hakikat 

' olarak görmeye başlıyoruz. Bizler, kulesi birkaç 
beden drvarı ile takviye edilmiş orta çağ kalele
ri gibi inşa edilmişizdir. İç müdafaalarımız sa .. 
yısız ve biribirine, arab saçı gibi, bağlıdır. 

.(Sonu var)' 

• 
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iSPANYA iSYANI 

Hükümetçilerle asiler re mi tebliğlerle 
mf erlerini bildiriyorlar 

Madrid'e karşı yapılacak büyük • • taarruz ıçın 

cepheleri geni§letmeğe başladılar. 

Jladrld soka1clarında 6 iı lılcrn manaruı 

Madrid. 2 (AA.) - Dün akşam neı- etmektedirler, Şöyle lıciı ispanya harbı İll-
re~len reıımi bir tebliğe ıöre, merkez panyol topraklarında cereyan eden bey· 
cephesinde, cumhuriyetçiler, fapıtleri nelmilel bir aivil barbıdır.,. 
818ğlub etmitlerdir. B. Ceyım kahraman bir muharib te • 

Sabahtanberi, hükilmctçi topçu kuv· ıelrkillil olan beynelmı1el kolun son da.. 
vetleri, Alilerin mevzilerini bombardı· kida Madrid'i lrurtarmıt olduğunu ilive 
man etmiı ve dün hücuma kalkan düt- etmiıtir. 

- kuvvetlerini tam aurette hırpala
...,.m-. Cumhuriyetçiler Hueaka ve 
Posuelo mıntakaaında hücum et.mitler 
dü§IDinı mevzilernden çıkarmağa mu· 
vaffak olaıUflar ve Kua Kuemac:la ve __ .._..mm ~ .. ._.. 
Jardır. 

Büyük hücumu kolaylaftırmak 
için 

Madrid ön cepheai, 2 (A.A.) - Aıi
ler, dün Madride yapılacak büyük htl· 
cumu lrolaylaıtıracak ıenit bir çevirme 
hareketi yapmıtlardır. 

Siddetli harblar 
Talevera de la Reina. 2 (A.A.) -

Havaı ajansı muhabirinden: 
Aailerin kurmayı Macfiidin muhua

raımıdanberi htıldimet miliılerinio sa· 
ylab 20.000 ölil ve yaralıdan ibaret ol· 
dutunu tahmin etmektedir. 

DOn Poauelo mmtakumda yapılmıt 
olan muharebeler dahili barbm en tld· 
detti ve en aiyade telefata .ebebiyet 
vermit olan muharebeleri olmuttur. Bu 
muharebeler, biltiln gün faaılaaıs ola
rak devam etmittir. 

Şimdiye kadar harekat. Toledo-Mad Hülcürneıçilerln muMffoldyed 
ri1 ve Talnera-lladrid 701lan aımta- Madrld. 2 (A.A.) - Müdafaa kon· 
..._.. caeym etmekte htL Halbuki •fi mt 12 de 9u teblill nqretmlıtlr: 

eepM pne "" fimall pıbiey Son 24 saat zarfmda Madrld cephe 
doğru genişlemiıtir. Asiler, aol cenah· ıinde yapılan biltiln taarfUJ"lar netice• 
ta Ku del Kampo•ya çıkmlJlardır. Bu sis blmıfbr· Aıiler her •ar;aita aıır sa 
1at1cum. htlldimetçilerin Posuelo ve Hu· ylatla tardedilmitlerdir. Cumhuriyetçi 
meradaki mevzilerine dolna mılltnec- kıtalar Gnlvenite mahallni b81geıinde 
eih bulunmakta idi. mukabil htlcumda bulu"""'flar ft\ iler-

ı.,,.,._,.,,... tlıf lflsri balcanuun lemitlerdir. 

8. Rusfflıe bir telgrafı Mi.daim Jcondteainin yeni adı 
Valanaiya, 2 (A.A.) - Dıt itleri ba- Madrld, 2 (A.A.) - MOdafaa komi· 

bm, Amerika ittihadı konferanamm açıl- teal, kendiıinln muvakkaten Valmılya• 
muı mUnaseebtile B. Runelte tekrar a. da yerlepnif olan bOkilmetin •dece bir 
pıme.inden dola11 bir tehrit telpfı 4eVllDI oldupnu tasrih mabadiyle, 
&hdermittir. ilmini ")ladrid müdafaa deleıe komi· 

B. Del Vayo bu telpafta. ıtoetarika. teıl" ne deilftimlıtir. 

o.tanwıa, Hond.urM, ~Hkarapva " Adler BoGdUlo lcuobcuııu aldılar 
lalvador cumhun7etlerinln. Lep! htl· Londra. 2 (A.A.) - (T•lcvua. a .. 
kümet mevcud oldukça bir hilktlmet dar· vaa muhabirinden) _ Din geç valdt 
lleei neıiceeinde iktidar mevkiine ıeı. lailer, Madridin prbmda ve payitahta 
cek hiç bir hOkUmeti tan'llNINıtı teab- on kilometre meaafede ki.in Boadılla 
la6cl etmit olduldanm hatırlatmaktadır. lıcasabuım saptetmi91erdir. 
11 Amerilıca milletinin 1932 de neırettik· 
leri beyanname, lilihla kaaanılaa top
rakların tanınmamuını bildirmekte i
di. B. Delvayo, 1932 be11nnıuneainin 
buctln mert oldutunu ve Mlrimiyet p
rensipinin. Balear adalan yabancı kuv
'Yetlerin it1ali altında balundutu ıu 
uradaki ehemiyetini bilba11a kaydet· 

'tDelı:tedir. 
Keza bakan. 10-lo-933 muahedelini 

de hatırlatmakta Ye Lepl hüldlmede 
temail edilmekte olan iapanyol milleti· 
nin Panamerilıcan konferanaı mibakere
lerini büyilk bir alika ile takib ve mu
vaffakiyet temenni etmekte olduğunu 
bildirmektedir. 

ıpmayadan dönen i,..uü mebw
lan l•panya iç harbtnı naaal 

11U1/landınyoriar 1 
l.ondra. Z (AJ..) - Avam kamara

.anıda, lapuyayı ziyaret etmif olaa 6 
uyl .. dan biri olan B. Cep. demıftir 
.ad: 

.. _ Eler lapanyada hCf'baaıi bir mL 
dahalede bulur.oılmu1a bu memlekette 
cereyan eden muhaaama çok feci aıdbet
Jere münt'tt ol:ı ... drtır Çtinldl lapanyada 
prpıpn iki kuvvetten ber biri 6tekini 
mahvetmek umfndedir. Her iki taraf 
tok büviik ecnebi yardımlardan istifade 

'•pon.yol .,Janndald ingilk 
gemileri 

Londra. ı (A.A.) - Bahriy~ baka
m Slr Samuel Hor. Avam kamaraımda, 
lngilterenln lapanyol sularmdakl de
cb kuvvetlerini takviye edip etmlyece· 
fi meselesinin vasiyetin inkipfına bal· 
1ı bulunduğunu bildirmi,tir. 

General dö Lanonan proıaıoau 
Sevil, 2 (A.A.) - Kuypo de Lano, 

radyo ile neırettirmft oldup bir ~ 
liğde f8yle demektedir: 

"İngiltere parlamentosu encllmenln 
tarafprce bir takan haberler nqrede
rek bltiln dilnyayı kıtalanmıs aleyhine 
kıyam ettirmefe ~eblıilı etnxaini pd• 
detle proteıto ederiz .• 

6000 alman 
Londra. Z (A.A.) - SalAhiyetli bir 

kaynak. aon gilnlerde tıpanyada karaya 
çıkan almanlann mikdan 6000 oldutu
nu tasrih etmektedir. B•ınlar:n'. ne pbi 
alım " ,enit albnda araya çdanq 
olduktan maltm delflcllr. 

..41man a.brlerl .,. in6Uls 
psetelerl 

Londra. 2 (A.A.) - ispanya muba
relaeafai, kapalı bir sabada hakiki bir 
harb haline IOlanak tehl~aini arseder 

ULUS 

1 B. Ruzvelt şeref"ıne 
verilen ziyafette 

( Bqz ı. inci aylada ) 
barb yeni diihyadan ebediyen lıcallmut 
olaun.,, 

B. Rusvelt. cevabında, Arjantin'de 
Jrendi9ine kartı ıösteiilen iyi laıbuldea 
dolayı teıeklrilrlerini bildirmit ve Ar· 
jantin relaicumburwnu Amerika Birlo-
tik Devletlerine daYet eylemiıtir. 

B. Rıuveltin gıueıedlere 
.öyledJlderi 

Buen~Aires, 2 (A.A..) - Amerika 
Blrletik Devletleri reiai Ruzvelt, Ar
jantin ıuetecilerinin auallerine ceva· 
ben. Amerika Birlepk Devletlerinin 
.Milletler Cnniyetine yeniden girmeu 
ihtimali olmadığnu bildiniüt. fakat A· 
mrika devletlerinden mürekkeb bir bir· 
lilr vücude ıetirilmeai ihtimalinden 
mUabet bir ıurete bableylemiıtir. 

INCILTERE'DEı 

---- -
Finans bakanmm sözleri 

Londra, 2 (A.A.) - Pinana bakam B. 
NeVil Çemberlayn. dün avam kamarasm· 
da söylediği beyanatmda. Sitiniıı Japon
yaya bir iluuda bulunmak için müzake
reye ıirifmemit olduğunu söylemiftir. 

(.:alınan il~ veıukalar 
Lonura, 2 (A.A.J - Hava hakanbpna 

ve tir.ıatol'deki bir tayyare fabrikasına 

aid bulunan ıızli bir takım vesikalar, bu· 
rada huausi bir otomobilden çalmmııtır •• 
Tahariyat timdiye kadar, hiç bır netice 
vermemiıtir. 

İspanyaya silah naklini meneoen 
kanun kabul edildi 

Londra, 2 (A.A.) -Avam kamarası, 
ingiliz ıemileri ile İspanyaya aiWı ve 
mühimmat naklini meneden kanunun i· 
lriııd olrumnaaım müteakib 132 reye kar· 
p 239 reyle kabul etmiftir. 

FRANSA'DA: 

Elçimiz B. Delbosla görüttü 
Paris, 2 (A.A.) - lJ'f oakanı B. 

Delbo9, ·rürkiye büyük elç.iai B. Suad 
Davuı kabul etmiftir. 

Yeni bir barb gem.İ8i 
Sen ~a1er1 2 (A.A.J - Struburı 

Zırblllll iM& &JID 12 t;ndo ~ iDdiriJe.. 
cektir. 
~blmm hacmi Vqincton anl•l""R 

mucibinıeo 26.500 ton. buhar avveti 
125.000 be7pr, aiirati 29.5 mil, ailihlan 
8 tane 330 milimetrelik, 8 tane 130 mi
limetrelik topla altı torpil borusu, dört 
denis tayyarai ve aairedir. 

HOLLANDA'DA: 

Alman - Japon anlqmw karpsm· 
da Hollaada 

Amaterdam, 2 (A.A.) - Dıt ifleri ba
kanı B. de Gracff, Hollanda mebuauı 
mecliainde beJU&tta bulunarak Bollan· 
dan'm lronııRnizme 1ııarp vücdda ıetiriL 
mit Almanya • Japonya ınlapwna cir· 
aniyeceiioi bİldirmİf Ye bir inciJis CUC. 
teainin ba yeni anla ..... Hollanda Hin. 
&tanına aic1 ciz1i ku)'Ut bulwadup hak· 
Jandald haberinin yalan oldupnu aöyle
miftir. 

ROMANYA'DAı 

B. Antoneskonun Berlin seyahati 
yalanlanıyor. Romanya dq baka

m tubatta Aııkaraya gelecek. 
Bükrq, 2 (A.A.) - Büluet radyo. 

au, B. Antoneskonun Berlin seyahati 
baklandaki pyialarm uııuz oldueunu 
bildiriyor: 

B. Antoneüo, kanunuevvelde Parie 
ve Londraya ve fQbatta da Ankara ve 
Atinaya cidecektir • ---
POLONYA'DA c 

Kıral Karol V arşovaya gidecek 
VlrfOV&t 2 (A.A.) - itimada pyan 

bir kaynaktan 6Fenildiline ıare Ro. 
manya imalı KaroJ. lrlnunuaani batlan· 
pcmda Lehlatam siyaret edecek ve leh 
milletinin miaaftrl olacaktır • 

,eldlde alman kuvvetlerinin ispanyada 
karaya çıkanlmuı meselesinden bah
eeden ingilb pzetelerl. daha tesirli bir 
kontrol alıtemi lıcurubmaı 1Uaumunu ile· 
~ "1rmekte w IPnma ile lngilterenin 
bir mOdabalede bu111nmıtlın imklnmı 
derpif etmektedirler • 

3 ILKKANuN 1936 PERŞEMBE 

Sovyet f evkali de kongresinde 

B. Stalinin okuduğu rapor 
- EY.Iki gtJııH saynımdaıı -

" tldnd tenkit grupu, kanunu eaaal 
projelfnin baldkteıı mevcut oldufunu 
tanımakla beraber, &nun bir kanunu eaa
al projHi olmayıp buı manevralar se • 
virmek ve inunlan aldatmak malıcaadJ. 
nı takib eden bir kiirt parçau oldqu 
ve binaenaleyh hiç bir ehemiyeti olma
dılı kanaatindedir. Bu tenkitçiler. Sov· 
yeder Birlilinin bundan daha iyi bir 
projeyi eaaen yapamıyacatuu. çünldl 
biuat Sovyet Ruıyanm bir devlet ol • 
mıtyıp ancak cotraft bir telalıclıci oldufu· 
nu ve madam ki Sovyetler Birliği bir 
devlet delildir, kanunu eaaainin gerçek 
olamıyacafım söylemektedirler. Bu 
tenkitçiler ırupunun en tipik mlleuirl 
Deutscbe diplomatik politiscbe korre .. 
pandany'dir. Bu mecmua, Sovyet Jranu• 
nu esasisi projesinin bot bir vait oldu
funu kad oluak beyan etmektedir. Bu 
mecmua Sovyetler Birliğinin bir dev· 
let delil fabt bir kad tekilde ifade e· 
dilebilecek cofraft bir telakki oldufu• 
nu, Sovyet kanunu eaaiainin bundan 
dolayı halrikt bir kanunu e ... i olaralıc
tan telakki edilebilemiyecetlni tered • 
dildsilsce söylemektedir. Böyle bafırtı· 
lara ne denilebilir? Ve bu gibi tenkit. 
ler bağırtıdan bqka nedir? Bu milna. 
sebetle büyük ruı edibi Çedrin'in bir 
biklyesini hatırlamak gerektir. Hiki • 
ye kahramanı müstebit, zeklca mahdut 
ve cahil, fakat kendisinden çok emin 
ve itgüzar bir memur tipidir. Bu me • 
mur, binlerce insan öldürtilp bir çok 
tehirler yaianalıc ıuretiyle, "kendi aalA· 
biyeti" dabiJindeki mıntakada silkQnu 
teaiı ettikten 10nra. etrafına bakar ve 
ufukta Amerikayı göriir.Tanımadıfı ve 
halkı Pfl1'tan hürriyetlere aahib olan 
ve devletin bafka metodlar içinde idare 
ettili bu memleketi göriince memur 
endiıeye dilterek der ki, '"bu memleket 

Ademi Müdahale 
Komitesinin toplantısı 

Londra, 2 (A.A.) - Ademi müdaba
hale komiteainin bugllnlril toplantıam.· 
da, ineli.tere mGımelaili Lord Plymut'un 
yaptığı beyanata lngillz htlldimetinln 
bpanya hadUeleriııin almakta olduğu 
tekilden dolayı enditelerini bildirmit 
ve ademi müdahale paktmm kad oJarak 
tatbikini İltemİftk. 

Londra, 2 (A.A.) -Ademi miidaha· 
le komitesi, lord Peymouth'm riyaetin
de hariciye nenreti.nde bir toplantı yap
mıfbr. lncWs milmeMilleri. lapuyada
ki ecnebi ıönillllller meselesini ortaya 
abiqlardır. 

Londra, 2 (A.A.) -Ademi müdaha
le komitesinin içtimaı, aaat 10.30 dan 
11.45 e kadar devam etmittir· 

Komite. bpuya'ya plen yollann 
kontroJuna aid bir pllnm lngiltere hL 
k6metince ispanyadaki Ud tarafa tevdi 
edilmeaine karar nrilmİftir. 

İtalya ve Almanya murahhulan. bu 
lraran kabul etmitler iae de Portelds 
murahhaw rey yermekten iatinlr.lf etmit
tir. 

SOVYET RUSYA'DAı 

lialyan Umanlannda anlfhnlan 
80eyeı gemileri 

Moakova. z (A.A.) - Taı ajanu bil· 
diriyor: Gelen haberlere gtire, italyan 
mıtlıcamlan, italyan limanlarını ziyaret 
eden sovyet ıemilerinin bitkaçı ilserin 
de arqtırmalar yapmıtlar ve Sovyet 
gemicileri bAkkmda farklı bir rejim 
ihdu eylemi,terdir. 

Civitavecchia'dalri italyan polialerl 
"Nopn.. Sovyet gemiıinde atqtırmalar 
)'apllUflar. ayrıca bu geminin tayf alan· 
mn bir kımnmı da bu araıtırmalıra tlbi 
tutmutlardır. Genovadaki italyan polia
lerl de oradaki Sovyet ıemflerinin an· 
calıc kumanda heyetinin karaya çıkmau
na milaaade etmiıler ve bu heyet ulu· 
nı, gerek karaya çıkıflamıda ıerek ge
miye d8nfltlerlnde, huaual taharriyata 
tabi tutmUflardır. '"Debbriat,, vapuru 
mOrettebatnun bir b1m1 (berinde de a
rqtmnalar yapılmıtbr. 

Bu hakaret lmb hareketler, muhte
lli italyan Umanl•nnda ayıu amanda 
icra edilmlttir. 

ltalyadaki 109Jet bllyllk elıilill I· 
talyan mıtlramlan nezdhıde fiddetli pro
teıt.oda bulunmuıtur. 

de nedir? Nereden çıkar. Ve ı.ncı bak .. 
la yapr" Şimdi Amerikayı bir kaç uır
lık bir mul prllinden 18rmilf olan bu 
memur Amerikayı ortadan kaldırmak 
emrini vermiftl. 

Bana 6yle geliyor ki, Deut8che dip. 
lomatchen polltike korreapondan çecı.. 
rinin lrahramanmm tam bir bensericllr, 
Sovyetler 19 eenelik bayab ile bu efen
dilerin g6zlerinl rahatns etmektedir. 
BOtiln dUnya itçi llDlfmm kurtuluta. 
mefkelrai halinde bir mqale pbi yü. 
Rlen Sovyetler Birlifi bu umf dllt • 
manlarmın hiddetini uyandmnaktadır. 
Ve timdi bu Sovyetler Birlill yalıus 
yqamalr, bllyflmek. refaha ermekle llııo 
tifa etmeyip, flldrlerl cotturan ve tas
yik altındaki ımıflarda yeni Omitler 
uyandıran bir kanunu eaıl buırlamat
tadır. Bu hal karfıamda }'ati relllll al .. 
man guete-1ni çıkaran efendilerin hid· 
detlenmeleri pek tabit değil midir? Ve 
onlar "bu memlekette nedir. her hake 
la yapyabilir ve onu 1917 aenelf ilk tet
rinde buldularaa. arbk ilminin bile ip. 
tilmemeai için onu ebediyen ortaclaa 
kaldırmak miimJdln değil midir?" di,. 
haykırmaktadırlar. 

Bunu bağırdıktan aonra bu efendi• 
ter Sovyetler Birliginin bir devlet oı.. 
madığını ve sadeci'! bir cofraf& ülke ol
duğunu katiyetle beyan eylemi9lerdir 

Fakat, Ameriktyı ortadan kaldır

maya karar verdik ;en sonra ~C'drinin 

memuru, hakikatr kavrata!>iJeuir un • 
surları kendinde bularak, bunu yap • 
manın elinde olmadığuu anlamıfb. v .. 
rı reamt alman organını çılraruı efen• 
diler. ıu veya bu devleti kliıd (berine 
de yok etmenin lrabll "lduğunu, fakat 
it ciddiyete binince böyle bir teY yap
manın ellerinde olmadığını idrak ede
cek bir aekida mıdırlar? 

(Sona var) 

Futbolda İngiltere 
Macaristan'ı yendi 

Higburg, 2 (A.A.) - Futbol maçında 
tnıiltere ~tanı 6 - 2 yenmittir. 
İlk haf tayunda netice lncilterenin le
hine Ölarak 3 - 1 idi. 

ALMANYA'DA: 

Alman ekonom.İ8ine zarar veren• 
ler ölüm ceu,ma çarpbnlacak 

Berlin, 2 (A.A.) - HWdimet biltiln 
alman gençlifini ''Hitlerd ıeaçlilr,, bir
liiine idbal eden bir kanun neıretmittir• 

"Ekonomik sabotaj., baldandaki eli· 
ter bir kanunda, alman ekonomisine sa. 
rar vermek mabadiyle maDanm kaçak 
olarak baflra memlekete 16tilren ve)'& 
baiJra memlekette para biriktiren her aı. 
man tebaası 81ihn veya ma1lannm milaa
dereal cesıunı çarpılacaktır. 

1Mıblne mecu.inin kararlan 
Bertin. 2 (A.A.) - DUn B. Bitlerin 

mpanlılmdan toplanan kabine medüıl. 
döviz kaçakçılığım daha fiddetle ceza
landıran kanun ile. dört aeneWı: plinm 
tatbUdna memur B. Garinı tarafmclaa 
ekonomik llJ>otaja lrarp tedbirleri muhı
tevi oluak telldif edilen kanunu kabul 
etmiıtir. 

Berlin -Aıina lıam •/erleri 
Berlin, 2 (A.A.) - Lufthanza bava 

firketiı dünden itibaren Bertin • ViJ'a· 
na • Budapeıte • Belgrad • Sofya • Se
linilıc • Atina hava seferlerine tekrar bas

lamıttır 

B. Bitler .. B. Çankofu kabul etti 
Bedin, 2 (A.A.) - B. Bitler buglla 

bir tetkik seyahati dolayıaiyle halen Ber• 
linde bulunmakta olaa eski bulıar bat
balranı Profea6r Çankofu kabul etmiftir. 

HABEŞISTAN'DA: 

Yeni Japon ba§konaoloıla 
Roma, 2 (A.A.) - BucGn nqredilea 

bir reaml teblile ıare, Japonya. Adisa· 
baba elçililini .,.. taımoıo.ıuıa tahvil 
etmiftir. Kont C\UİOt . japon bllylk eı.. 

çiline japon h~ bu kaarnndan 
dolayı memnuniyetini bildirmit ve Ha .. 
befiatandald italyan mabm1armın japo8 
menafiine huaual bir aJllra ile Dearet e
deceklerini ilbe eylemlftir. 
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, Maliye Müfettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye Teftiş Heyetinden : 
35 lira maaşl! M~liye Müfettiş Muavinliği için 14/ikinci

kfınun/1937 tarihinde imtihan yap:lacaktı~. 
Aranılan şartlar şunlardır: A) Memurın kanun~nun 4 ün.

cü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 .. • k.anunusanı 
937 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Mulkıye mekte
binden (sıyasal bilgiler okulu), hukuk fakültesin~en, Yüksek 
Ticaret ve İktısat mektebinden veya bunlara muadıl derec~de
ki ecnebi mekteplerden mezun.L lmak, D) yapılacak tahkıkat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikinci~anun - .1937. t~~~hine ka
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftış Heyetı Reıslıgıne arzu
halla müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazım· 
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) kendi el y~zılariyle ter
cümeihal hul5.sası (memuriyette bulı.ınanlar mu.ddet ve sure
ti hizmetlerine dair resmi vesika raptedeceklerdır.) C) Asker
liğini yaptığına dair resmi vesika (asker.likl~ .alakası kesilme
miş olanlar tecil edilmişlerse imtihana gıerbılırle~ .. Kazandık
ları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabılırler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdi~n~e~.i E) sağlam ve yolcu-
luğa mütehammil olduklarına daır hukumet doktorunun ra-
poru. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tu
tulacaklardır. Tahriri imtihan Anka=ada ve İstanbulda ve mu
vaffak olanların şiafhi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

lmtihan programı: 
1 -: Maliye A) Bütçe (ihzari, tatbiki, tasdik -:e kont~olu), 

muhasebei umumiye kanunu hükümleri •. B) ver~~ ~.azarıy.ele- m 
ri, ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergıler (sedullu verg~ler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alınan vergıler, • 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiycdeki vasıta~ız ve vası
talı vergiler, C) Maliye Vekaletinin merkez .ve vılayetl~r t.eş· 
kilatı, D) istikraz nazariyeleri, tahvil, amortısman, Turkıye 
düyunu umumiyesi, . . . . 

2 -: İktısat: A) (istihsal, tedavül, nakit ve ıtıbar, ınkısam 
ve istihlak bahisleri), 

3 -: Mali ve ticnri hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto, 
faizli hesabı cariler, 

4 -: Hendese: (satıh ve hacim mı:sahaları) 
5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik maltımat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza 

muhakemeleri usulü kanununun tatbitat usullerine müteallik 
hükümler, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, k~nu- . 
nu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının malıye-
yi aHikadar eden hükümleri. . . 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadi cegrafyası ve tarıhı hak-
kında malUmat. • • . . 

8 -: Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya ıngılızceden 

biri). tar ·· 
İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınan uç 

sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında m~vaffak ol~rl~r~a 
Maliye Müfettişliğine tayin edilecekler V!! bır sene sta1 ıçın 
Avrupaya gönderileceklerdir. (1436) 2-5065 
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Diyarıhelci.r Nafia 
l\iüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Diyarbekir - İstasyon yolu parke inşaatıdır. Bu inşaatın keşif 

becleli ?3360 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Hususi şartname 
E - Fenni şartname 
F - Keşif 
G - Keşif hulasası. 
H - Projeler. . • . • 
İstekliler bu evrakı 4 lira bedel mukabılınde Dıyarbekır Nafıa 

Müdürlüğünden alabilirler. 
İstanbul ve Ankara Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan 

nüshalardan okuyabilirler. 
3 - Bu iş 30-11-936 tarihine müsadif cuma gününden itibaren 

bir ay müddetle eksiltmeye konulmu§tur. 
4 - Eksiltme 30.12.936 çarşamba günü ssat 10 da Nafta Müdür

lüğünde teşekkül edecek komisyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - Arttırma ve eksiltme kanununun 17 inci maddesine uygun 

olarak 5502 liralık muvakkat teminat vermesi. 
B - Ticaret odasında kayıtlı bulunup buna aid vesikasını gös-

termesi, _ 
C - Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatname

ye tevfikan Nafıa Vekaletinden alın.'11ış müteahhitlik ehliyet vesi
kasını haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı sadtten 
bir saat evveline kadar Diyarbekir Nafıa Müdürlüğündeki munaka
sa Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poit"! ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı .. a~tten 
bir saat evveline kadar münaaksa komisyon reisliğine gelmiş olması 
ve dış zarfı nmühür mumu ile iyice kapatılması lazımdır. Posta ile 
olan gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Proje, keşif, hususi, fenni ve eksiltme şartnamesini görmek 
iizere Ankara Nafıa Müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

(1941) 2-5760 

İstanbul Jandarma Satınalma 
l(omisyonundan: 

Mikdan Cinsi 
metre 

70,000 çamaşırlık bez 
Muvakkat teminat 

Lira 
1260 

Beher metresi 
Kuruş 

24 

Tahmini bedeli 
Lira 

16800 

1 - Yukarda cins ve miktarı ve tahmin bt?deli ile muvakkat tc -
minat mikdarı yazılı yetmiş bin metre çamaşırlık bez kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbul Gedikpaşada Jandarma Dikim evi bina
sındaki Jandarma Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 -Şrtname ve evsaf puslası her gün satınalma komisyonundan 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbu:r:lariyle kanunen 
icab eden vesikaları havi mühürlü zarflarını eksiltme zamanından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (2920) 2-5595 

1 ANKARA LEVAZIM AMlRLtG! 
SATIN ALMA KOM!SYONU İLANLARI 

lLA N 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarfla 

münakasada bulunan 161 ton una teklif edilen fiat gali görüldüğün
den pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18998 lira muvakkat teminatı 1424 lira 
85 kuruştur. 

3 - İhalesi 8-12-936 salı günü saat 14 dedir. 
4 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında kayıtlı ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ile birlikte ihale gün ve saatinde müstah-
kem mevki satın alma komisyc.nuna müracaatları. (1975) 2-5833 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 

yüz on ton piHivlık pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.936 pazar
tesi günü saat 15.30 da İstanbulda Tophanede satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 25.850 liradır. İlk teminatı 1938 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi 130 kuruşa komisyondan alınır. Nu
munesi her gün görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle bera
ber teklif mektt·.plarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (1801) ~-5567 

t LAN 
l - Eksiltmeye konan iş : Vizenin 80000 kilo sığır eti. 
2 - İhalesi kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 21600 liradır. 
4 - İlk teminatı 1620 lir<dır. 
5 - İhalesi 15 I. kanun 1936 salı günü saat 15 de Vizede yapı· 

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

yonunda gösterilir. (1919) 2-5734 

İLAN 
1 - Ankara harp okulu ihtiyacı için 44000 kilo Bursa pirincinin 

10.12.936 perşembe günü saat on beşte levazım amirliği satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 13200 lira olup muvakkat teminatı 99C lira • 
dır Şartname her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
temin:ıt makbuzlarını havi azrflarmı belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. (1882) 2-5683 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseseler için 

otuz beş bin kilo zeytin yağının 7 12.936 pazartesi günü saat 15 de 
İstanbulda Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.300 liradır. İlk teminatı 152?. 
lira 50 kuruştur, Şartnamesi komisyonda görülebilir İsteklilerın 
kanuni vesikaları ile beraber teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evvel komisyona vermeleri. (1811) 2-5575 

MlLLl MÜDAFAA VEKALETİ 
:ATIN ALMA KOMISYONU 1LANLARJ 

İLAN 
1 - Şartnamesinde cins ve miktarı yazılı elektrik ölçme alet

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

187 lira 50 kuruştur. 

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

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

(1972) ?,-5824 

BİLlT 
1 - Hava. ihtiyacı için 50 abanalı otomatik santral tesisatı açık 

eksiltmeye komnujtur. 
2- Tahmin edilen bedeli 5000 lira olup ilk teminat parası 375 li-

radır. • 
J - ihalesi 11-12 936 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gi:eceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad

delerinde istenilen bilgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
Veka.Jeti satınalma komisyonuna gelmeleri. (1810) 2-SS74 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 435 lira olan 220 tane seyyar hastane 

sıhhiye bölüğü sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 5 - ilk kanun - 1936 cumartesi günü saat 10 da M. 
M. V. Satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname ve örneği her gün Ko. da görülebilir • 
4 - Eksiltmeye girecekler 32 lira 6.2 kuruş.Iuk ilk teminatlariy

le birlikte pazarlık gün ve ~atinde M.M.V. ıoatınalma Ko. da bu-
lunmaları. (1798) 2-5563 

B1LİT 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 27bin 

654 lira 54 kuruş olan 14 bin 557 kilo 650 gram yün çorap ipliği 
açık eks~ltme ile satın nltnacaktır. 

2 - İhalesi 21 Birinci kanun 1936 pazartesi günli saat ıs dedir. 
3 - İlk teminat 2074 lira 47 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Ekı1iltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

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

(1961) 2-5820 

Anl{ara Belediye eisliğinden 
Ankara Su İşleri İşletme talimatnamesine göre su saatlerinde 

soğuktan husule gelecek zararların aboneler tarafından tazmini 
icab ettiği için bu husustaki tedbirlerin alınması zamanı geldiği 
kendilerine hatırlatılır. 

Saat sandıklarını saman, ot gibi şeylerle doldurmak ve geceleri 
suy~ sa.ı:tten ev-.-el kesmek alına~~. ted?i;lerin en kolylarıdır. Bu 
tedbırlen alırken su saatlerinin muhurlennın bozulmamasına bilhassa 
dikkat edilmesi lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 2-5764 

Ankara Defterdarlığından: 
Askeri ve mülki tekaüt ve yetim ve dulların kanun evvel 936 

şubat 937 üç aylık maaşlarına ait muamele ve tediye günleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

1 - Maaşlarını bankaclıtn alan askeri ve mülki mütekait ve 
dul ve yetimlerin muameleleri: 

2. 12. 1936 çarşanba günü yapılacaktır. 
2 - Maaylarını vezneden alanlara tahsis edilen tediye günleri~ 
A - Asken mütekait ve yetimlere, dullara: 

,, 
" .. 
" 

3. 12. 1936 perşenbe 1 numaradan 500 numaraya kadar 
4. 12. 1936 cuma 500 ,, 1000 
5. 12. 1936 cumartesi 1000 ,, 1500 
7. 12. 1936 pazartesi 1500 ,, 2000 
8. 12. 1936 salı 2000 ,. 2500 
B - Mülki mütekait ve yetim ve dullara 

,,, 
" 
" ., 

SAYFA 7 

Türk l\f ühendisleıi Birliği 
Um mi Merl~ezinden: 

Birliğimizin 11 inci senelik kongresi 6 - -birinci kanun - 936 pa. 
zar günü saat 10 da Ankarada Birlik biansm'da mutlak surette topla
nacaktır. 

Mühendis arkadaşlarımızın aynı gün ve saatte konı,-ede bulun-
malarını dileriz. (1974) 2-5832 

l 

P. T. T. Levazım L 

1\lüdürliİoOiinden: 
1) - İdare ihtiyacı için satın alınacak 175,000) yetmiş beş bin 

tane (2) numaralı demirsiz porsölen fincaq kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. , , 

~) - Muhammen bedel (6750) ve muva~kat teminat da (507)' 
liradır. 

3) - Eksiltme 16.12.936 tarihinde saat (15) de Ankarada P.T.T
4 

Umum Müdürlüğü komisyonunda yapılacııktır. 
4) - Talipler teminatlarını idaremiz veınesine teslim edecekler 

ve alacaklan makbuz veya kanunen muteoer teminat mektuplarını 
şartnamede yazılı belgelerle teklif mektı.ıöuou ihtiva edecek oJan 
kapalı ve mühilrlü zarfla;-ı mezkur tarihı/ müsadif çarşamba günll 
saat on dörde kadar sözü geçen komisyona eslim edeceklerdir. 

5) - Talipler resmi gazetenin 7.5.936 rih ve 3297 sayılı nü&
hasrnda çıkan talimatnameye göre müteahijitlik ehliyeti vesikasını 
haiz olacaklardır. • • 

6) - Şartnameler Ankarada Levazım Müdüriyetinden, İstanbuJ. 
da Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

(1563) 2-5224 

Kars . V liliğ·~· d a <!lll eıı: 

1 - Kars İsmet Paşa ilk mektebinin tamiratı ve ilave edilecel2 
kısmm inşaatı ''18819.35" lira bedeli keşifle 16.11.1936 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş .. 
tur. 

2 -:. İ~ale 16.12.1,_936 tarihine müsadif ~rşamba günü saat 15 de 
Kars hukumet konagında toplanan daimi encümence yapılacaktır 

3 - Muvakkat teminat ''1411.45" liradır. • 
. 4 - Münakasa şartnamesi hususi ve fenni şartname p15n ve kc• 

şıf evrakı Kars Nafıa müdürlüğünden verilecektir. 
5 - İsteklilerin 249_0 sayılı kanuna uygun olarak teklif mektup• 

larmı ':e Nafıa vekalctınce musaddak yapı işlerine aid ehliyet vesi
k.~ları ~le ı.6.1A2.9~6 ~:~şamba günü saat l~ _çe kadar Kars vilayeti en
~um~?ı daımı r~ı~l~gıne makbuz mukabılınde vermeleri veya posta 
ıle gondermelerı ılan olunur. (3317) 2-5834 

Birinci ın a m 
I\:adas ro l\ üd ·· ·lüğünden: 
Yenişehir semtinde, Kanlı göl mevkünde.ki gayn menkul

Ierd.e~ bazılarının hudutları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının 
te~~e başla~mıştır. Tetkikat 24. 12. 1936 cuma günü bitecektir. 
~ımlenn gayrı menkulleri tetkik edileceği belediyede yapılan 
ılan tahtasında yazılıdır. Mülk sahiblernin ve alakası olanların 
komisyonumuza müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1962) 2-5821 

Merl{ez Laboratuvar lan 
Direktörlüğünden: 

Müessese hayvanatı için açık eksiltm~ ile alınacak 40000 kilo 
a~panm eksil~e mü~~et: 10 gün uzatılmıştır. Şartnamesi müdii
rıyetten bedelsız verıtır. flı,alesi 14. 12. 1936 pazartesi günü saat 
onbeşdedir. Muvakkat teminatı 120 lira olup banka mektubu ve• 
ya vezne makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalarla beraber 
muayyen gün ve saatte Ziraat Vekaleti Muhasebe Direktörlil· 
ğünde toplanan komisyona müracaatları. 

(1967) 2-5823 

M. J\'.I. V elialeti 
Deniz Merkez Satın alna Komisyonundan: 

6-11-936 glinü kapalı zarfla yapılan müııakasasında talibi çıkmı
yan 300 ton dizel mayi mahruku, bu defa pazarlıkla satm alınacağın· 
dan isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
girmek üzere l(}..12-936 perşembe günü saat 14 de (1575) liralık te • 
minatları ile M. M. Vekfileti binasında, komisyonumuza müracaat-
ları. (1836) 2-5634 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLARI UMUM 
MODURLOCO S. A. KOMlSYONU iLANLARI: 

tLAN 
r 

Muhammen bedeli 898li,20 lira olan müfredatı aşağıda yazılı olan 
yatak eşyası 18. 12. 1936 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usu
liyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 673 lira 97 ku.ruşluk muvakkat te
minat ile 1-.."ilnunun tayin ettiği vesikaları, rcı;mi gazetenin 7. 5. 936 
gün 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname da· 
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ay~ gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da maüeme dairesinden, Hay-
darpa~da tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Pnmuk şilte adet 
Seyyar karyola şiltesi " 
Yatak ve yorgan çarşafı ,, 
Küçük yastık yüzü ,, 
Büyük ., " .. 
Küçük yastık , 
Büyük yastık ~ "' 
Cibinlik .. 
Büyük yastık ,, 

(1953) 
İLAN 

242 
30 

1772 
325 

1000 
83 

300 
200 
300 

2-5782 

9. 12. 1936 çarşanba 1 ,. 500 
" 10. 12. 1936 perşenbe 500 ,. 1000 
" 11. 12. 1936 salı: 1000 .. 1600 
" (1963) 2-5822 

" .. .. 

Haydarpaşada dalga kıranın takviyesi }çin lüzumu olan ve Dil 
iskelesi civarında 54+600 kilometrede ~u··unan taşların ocağından 
lağımla çıkarılarak lcaldırmak suretiyle M 1 8500 blok ve blokların 
ihzarı esnasında hasrl olacak taşlardan M 1 4000 balastın ihzar ve hat 
kenarında idarece ıtösterilecek vere nakli ve vagonlara kolaylıkla 
tahmil edilebilecek tarzda ve ölçülmesi kabil hendesi şekiHerde ida
re memurunun verece~i talimat dairesinde kordon halinde depo edil
mesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 22335 lira tahmin bedeli üzerin
den 14-12-936 pazartesi ~ünü saat 15 de Haydf!rpaşada srar binası da
hilindeki I. inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. Bu işe ~irmck istiyenlerin 1675 1/2 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca eh
liyet vesikalarını muhtevi teklif mektuplarmLeksiltme günü saat 14 

l 
de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve g-enel şartname ile mukavele projesi Hay• 
darpaşada idare vezne5inden 56 kuruş bedel mukabilinde verilmek· 
tedir. (1877) 2-5690 



S.AVr.~ ~ ULUS 3 ILKKANUN 1936 PERŞEMBE 

p ıLCO radyolarını lllzdea 
Elektrik münakasa ilanı 

~rklareli Belediye Reisliğinden : 
1 - Kırklar eli •ehriııin Nafia vekiletinden musaddak elektrik 

projeai mucibince mevcut elektrik santralına iliYeten yapılacak 
teai•t 7·11-936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf u
ıuliyle münaka11ya k01Julmuştur. 

2 -Münakua 21-12-936 perşembe günü saat 15 de Kırklareli 
belediye dairesinde enciimen huzurunda yapılacaktır. 

3 - llilbayaa edilec•k motör 200 efektif beygir takatı buhar ma· 
Jdnesi kazanı ile birlikte yarım sabit lokomobil tipinde iki silindirli 
(kompon tandan) olup .-elanjh kondanaörle çalııacak, adedi. de~ri 
takriben 300 ve o/olO futa bumulede 11bit kalacaktır. Bu makıne ıle 
birlikte makinenin taketı ile mütenasip kayıtla müteharrik bir alt· 
anntör maiku din•..,.... ve kayq verılecektir. Adedi devri 750/ 
1-000 dir. mevcut tevzi, tablosuna bu altarnatöre lizım olacak nevi 
ye mikdarlan fenni ..-.nesinde yazılı elektrik mesaha aletleri 
wrilecektir. 
4- Bedeli keıfl 23- lira olup o/07,5 teminat akçesi 1786 liradır. 
5 -Münakasaya 1'111Nk edeceklerin bu teminatla ve teklif mek

tablarlyle münakasa -tinden 1 saat evvel belediye riyuetine mü• 
ncaat etmit bulunmal• cereklidir. 

6 - Münakasa 249' •yılı kanuna göre yapılaca~ından teliple
rin bu kanunun 3 Unct a.ddesinde gösterilen vesaikten mada bu 
&ibi itleri taahhüde aalıtbiyettar olduklarını gösteren nafıa vekile
tinin ruhsatnamesini ibaa mecburdutlar. 

7 - Bu ite ait fenni prtname, ketifnameaiyle münakasa prtna• 
meaini görmek istiyenler Kırklareli, lıtanbul ve Ankara belediye
lerine bqvurabillrler. 

8 - ihale ve montaj fenni ve münakasa şartnameleri dahilinde 
,..pılır. (17~) 2-5555 

iktisat Vekaletinden: 
ı - Vekiletimiz kaloıdferleri için alınacak olan 240 ton SiSmlkok 

·(Türk Antrasit) kömüıl trapalı zarf uıuliyle ekıiltmeye konulmut· 
tur. 

2 - Muhmnmen beWI (7200) liradır. 
1 - latekliler bu l• alt prtıwneyl Vetdlet levazım mildürlll· 

ltln4en alabilirler. 
4 - Eksiltme 8-1~ tarihine raıtlryan alı gilnU saat (10) da 

Anlrarada lktıaad Veklled binaamda toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat temiDt bedeli (540) liradır. 
ı - Eblltme 2490 _.rah kaiımıa tevfikan yapılacaktır. 
7 - latek111er teklif mektuplarım ihale gllnil saat ona kadar mak

buz mukabilinde komiBYOa reislijUne vereceklerdir. Posta ile gön· 
derilecek teklif mektuplannın iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu 
aaate kadar komisyona ıelmit bulunması lbımdır. ihale saati olan 
bu saatten sonra ıelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği gibi pos
tada vaki olacak gec;ikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu it hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekilet leva· 
stın müdürlüi;ilne müracaat etmelert (1832) 2-5611 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

Kırıkkalede Yapılacak İllf&Al : 
Keşif bedeli (132089) lira (36) kuruş olan yukarda ~ılı inşaat 

4tbri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma ı,co~ısyonu!lca 
18-12·936 tarihinde cu .. -pnü saat 15 de kapah zarf ile ihale edile. 
cektir. Şa.-tname (Altı). füa (61) kurut mukabilln~e komiıyondan 
wrillr. Taliplerin muvakkat teaü•t olan (7854) lıra (50) ~uruıu 
ban teklif mtktuplarım ıaezkGr günde saat 14 e kadar komısyona 
nrmelerl ve kendilerinin. de 2490 numaralı kanunu.n 2 ve 3 ~adde • 
leıinde yazılı vesaikle ıouayyen gün ve saatte komııyona müracaat-
ları. (1903) 2-5770 

2 adet aleminyumdan yapılmıı 
mükeuef bamızı azot deposu: 

Tahmin edilen bedeli (2650) Ura olan yukarıda miktarı ve cin· 
ai yazılı malzeme Aslred Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alına Komisyonunda 11 ı. 1937 tarihinde pazartesi günü saat 14 
c1i ~ eksiltme ile ihale edilecektir. Şartııame paruıs olarak 
kômiayondan verilir. Talihlerin muvakkat temil\U olan (198) 

Hra (75) kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
Yelaikle mezld~r gtın ve saatte komisyona müracaatları. 

(1952) 2-5781 

Yevmiye 15 • 25 kilo sığır eti 
Tahmin edilen bedeli (1006) lira (25) kurut olan yukarıda mik

latı n cinai yuıb eda ukeri fabrikalar umum müdürlüğü ıatm 
alma komiıyonunca 21. 1%. 1936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
puarWı: ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
ftl'ilir. Talihlerin murukat teıninat olan (75) lira (47) kurut ve 
1490 numaralı kanunaa 2 ve 3 ıuddelerindeki vesaikle mezkOr 
cUn ve saatte komis10na müracaatları. (1951) 2-5780 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI b...ANLARJ 
iLAN 

1 
Temizlik itleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla &lına

t:ağmdan prtnamesini görmek isteyenlerin her gün yazı itleri ka
lemine ve isteklilerin 4 ktnun evvel 1936 cuma günü aaat on bu· 
!ukta Belediye Encümenine müracaatları. (1912) 2-5723 

ANKARA PALAS 

C1ımartesi SBirinci Kanun 1936 
PAVİYONDA 

BVYVK GALA DtNESl 
YENJ VE llAlllKULADE DANSÖZLER 

"' OÖRT ZAN OFSKh.ER 

" 
Lilyan Guy 

tik geceleri 

Yemek Fiatı 2 Lira Yerlerinizi Tutımuz ..• 

Saç lan 
dökülenler 

-
KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlarm dökillmHine •e ke· 

peklenmesine mini olur. Konıo
ten taçlarm köklerini kuvvetlen
dirir ve beıler. Komojen saç~a
nn gıdasıdır. Tabii renklerıni 
bozmu Hafif bir rayihası vardıı 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda buiunur. 

LtNIMANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

ANKAR 5. inci iCRA ME
MURLUOUNDAN: 

Dairemizin 931 5408 No. lu 
dosyasında Ankarada Medihaya 
4714 l~ra itasına borçlu eski Ur· 
fa saylavı ölü Dr. Rafetin bor· 
cundan ötürü Cumhuriyet mer
kez bankaı-;ııdaki 937 -940 No. lu 
dört adet hisse senetlerinin ha
vası mezkOr borca n-ıahsuben sa. 
tılmasıncı karar verilmiş olduğun
dan satı,tan aonra ve senetlerin 
alınması icin muktezi masraflar 
alıcıya aid olmak Uzere tarihi i
lindan on oes gün içinde taliple
rin memuriyetimize müracaatla· 
n ilin olunur. 2-5818 

Kiralık Ev 
Yeni§ehirde Mimar Kemal 

Mektebi karıı11nda Bahçeli ve 
garcıjh her türlü konforü haiz 
müstakil yedi odalı ev kiralık· 
trr. Ziraat Bankası idare me• 
muru B. Cemile müracaat edil
melidir. Mal&nat almak için 
3872 telefona 2-5786 

Kiralık Ev 
Çankayada Asfalt üzerinde 

Mısır Elçiliii karşısında sekiz 
odalı paniorlu köek mobilyalı 
veya mobiJyuıs olarak kiraya 
veriJecektlr. 

İstiyenlerfn 1115 numaraya 
teldoa etmeleri. 2-5805 

Kiralık daire 
Havuzbaşında Kizım

paşa caddesinin methalin -
deki Mükerrem apartıma -
nında beş büyük oda ve bir 
salonu havi daire kiralıktır. 
Kalörifcr, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Kiralık Oda 
Bir Bayan için bil civarında 

elektrik dahil (12) lira. İlin me
murluğun~ müracaat. 2-5797 

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alikası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(3000) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoruz. 

Orman çiftliği mildürivctine 
milracaat. 2-!>604 

Kiralık Apartnnan 
Demir tepede Yeni gUn so

kağında 7 odalı, bütün konforu 
havi bir daire lüb mefruptiyle 
veya mef nıptaıs olarak kiraya 
verilecektir. 

Görmek için apartmana ve 
malQmat için 2581 No. ya te-
lefon edilmesL 2-5778 

lmtiyu ablbl " Bqmu· 
barriri Fatih Rıfkı ATAY 

Umumi Nqriyab İdare 
eden Y uı itleri Mlldiiril 
Nuubi BAYDAR . 

Çaahn cadtl•al clnrıad• 
Ulu Basımniad• &&sılllJlftıt. 

ara11a HALİL NACI Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

Ankara V afiliğinden: 
Mahalle sokafı Cinsi Milıtemilitı Kapu Tahrir Metr\lke Aylık Depozit 

veya veya No. No. No. lcan Miktarı 
Mevkii Caddesi Lira Kr. L . K. 
Vattarin Foçin ot Ev ( 4 oda 1 heli 6 245 128 50 00 45 00 

( 1 mutbah, 1 odunluk 
( 1 kömürlük 

Boyacı Ali, 
( 2 oda 1 .Ofa 

Boyacı Ali Ev ( 1 mutbah, 1 heli 15 39 247 10 00 9 00 

lçhisar 
( 2 oda, 1 mutbah 

Alaettin mektep Ev ( 1 beli, 1 sofa 22 33 311 20 00 18 00 

lçkale Katedibi genç Ev ( 1 oda, 1 beli 3 '55 365 2 50 2 25 
lra·r 

lstaavon Depolar Karfir maiaza 8/1 299 49 16 67 ıs 00 
mevkiinde 

lstaayon Arka Kirgir maiaza 20 440 40 20 00 18 00 
sokafında 

lataayon Arka Kir gir mafaza 22 441 41 20 00 18 00 
solrafmda 

MEVKlt Senellk icarı Depozito milD 
dan 

lira Kr. Lira. Kr, 

Kalaba köyüniln Yanıklar mevkii!ıde Ali Toygar zadeler Halim ve 
Hark ile rıahdut 62052,75 metre murabbaından ibaret Kiyork Pavlı. 
ve hemşirelerinden metr\lk tarlanın senelik icarı_ 40 00 3 O 

Yukarda mahalle sokak lrapu ve metrOke No . .lariyle müttemilitr ve aylık bedeli icarı malwn
ınenleri vazıh gayri menkuller 3/mayı/937 sine kadar ican açık arttırma suretiyle 4 • 12 - 936 cuma 
Rilnü saat 14 de Defterdarlık satıt komisyonunda ibaleai yapılacai;mdan isteklilerin ıeraiti ötren
ınek ve pey ıünnek üzere sözü geçen gUn ve aaatta hizalarında 1töaterilen depozito makbuzlarivle 
Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1784) 2-5553 

Malive Vekiletinden: 
• 

C 1NS1 

Yazıldıktan sonra ıiyah olan 
mürekkep 

olmak ilzere 
Dolma kalem milrekkebi 

Miktan 

10,000 Kilosu bir 
litrelik 

2,500 Kilosu varım 
litrelik 

750 Kilosu çeyrek 
litrelik 

"13,250'' Kilo 
3,000 Siee 

10,000 " 

) 

) 

) 

Istampa mürekkebi 35 gramlık 
Kola 10,000 Kutusu 150 gramlık ) 

6,000 Kutusu 75 gramlık ) 
olmak üzere "16,000" Kutu 

Istampa 12,000 Adet 2 No. ) 
3,000 .. 3 No. ) 

olmak üzere "15,000'' adet 

Tahmin .:>tunan 
bedel 

Lira Ku. 
S600 00 

360 
700 

4500 

2190 

00 
00 
00 

00 

Muvakkat te
minat 

Lira Ku. 
420 00 

28 
52 

337 

164 

00 
so 
50 

25 

A2aç vazı takımı 500 Adet 1300 00 97 50 
., tampon 1,500 .. 225 00 16 88 
1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtaaiye levazımı kapalı zarf uauliyle ebiltmiye konuJ.. 

mu§tur. Bunlara ait şartnameler A.nkarada,. Kırtasiye Müdürlüğünden. lstanbuld~ Dolmabahçe Kır• 
tasiye deposundan alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 - 12 - 1936 tarihine müsadif cuma giinil saat 14 de Ankarada Yenitehir Lozan 
meydanında Kırtaı;iye müdürlüli;unde müteeskkil komisyonaa v11..,.lacaktır. 

3 - Eksiltmiye ayrı, ayr, veya lıepsine birden iş tirak edecek isteklilerin hizalarında göıterileıı 
kıymette temiaat mektuplan ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

4 - Teklif mektuplarının yukarda 2 inci maddede vaz:ılı saatten bir saat evveline kada. Kırta•iye 
Müdürlü2üne 11;etirilc<.tk, eksiltme komisyonu reialii;ine makbuz mukabilinde verilecektir. P:>sta ne 
~önderilecek mektupların nihavc:t2 inci maddede yazılı saate kadar gelmis olması ve dıt zarfın muhiir 
mumu ile iyice kapatılmı, olmaar lizımdır. Postada olacak 2cc:kmeler kabul edilmu. 

Uygun fiatla 

Arsa-Ev 
Apartıman 

Almak, satmak, kiralamak ve 
idaresini devretmek istiyenlerin 
Hacıbayramda icra dairesi kartı· 
smda 'GENEL tş BUROSU'na 
müracaatları. Tel: 1475 mal sa • 
biplerine istedikleri •ekilde te-
minat verilir. 2-5828 

Lisan hocası 
arayanlara 

Almanca ve fransızca lisanla· 
rını kısa bir zamanda öğrenmek 
istiyenlere eyi bir metodla husu
si ders verilir ve aynı lisanlar ü
zerinden de ticari muhabere usul
leri öğretilir. Görüşmek istiyen
ler aşağıdaki adrese ak'81D 19 
dan sonra müracaat edebilirler. 

Adres: 
Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Aydın apartmanı No. 9 

2-5829 

Muhasip istiyonun 
Tamamiyle yeni. 5 oda Banyo 

Kalorifer. Çok müsait tartlar. 
Yenişehir'de Adakale ıokağında 
No. 2 ye müracaat. Tel. : 2649 

2-5836 

(17H) 

Kiralık daire 
Ferah dört oda, bir hol, bir 

hizmetçi odası. Ayrıca servis ka· 
pııı ve mutbakda, banyoda ha· 
vagazı. Alaturka ve b.ılnyoda ala· 
franga iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel. Önden ve arkadan 
zarif ve genit iki balkon. Taksi· 
mat asri ihtiyaca göre kullanı,Iı, 
önü parke kaldırım. Asfalt cad· 
desinin ve bakanlıkların yanı ba
p: Demirtepe, Akbay sokağı. Ki.. 
ra ucuz. Sokaktaki kasaba ve ma· 
lOmat için içindeki bekçiye mü-
racaat. 2-5819 

iLAN 
Akdağ madeni J ;B ;K; yüzbatı 

Ziya nezdinde bulunan hemtiresi 
Hava tarafından lıtanbulda Be
şikta§ta Abbaaafa mahallesinde 
Mısırlı bahçe 112 numarada mu· 
kim Azmi oğlu bahçıvan Şevki 
aleyhine Akdağ madeni Asliye 
hukuk mahkemesinde açılan terk 
sebebiyle boşanma davasına aid 
istida örneği mahalline berayi 
tebliği gönderilmit ise de tebliğ 
ilmühaberinin zahrındaki meıru· 
hata göre mezkOr adreste Şevki 
namında kimse mevcud olmadığı 
anlaşıldığı ,erhile bili tebliğ ia
de edilmiş olduğundan bu dava
ya müddei aleyh bir itirazı var· 
sa ilanın tarihinden itibaren 10 
&ün içinde mahkememize tahri· 
ren cevab vermesi lüzumu ilan 
olnnur. 2-5830 

2-55.51 

YENIŞEHIRDE 

Satılık Evler 
Yenitehir lamet Pap cad· 

desinde be,er oda ve maa teıi· 
sat çift evler s.>n fiat on altı bin 
liraya satılıktır. 

Emlak Bankasına olan altı 
bin lira borcu isteyen ~erine 
albilir. Tel : 2640 

2-5827 

Kiralık 

Apartımpnlar 

!tıklar caddeıinde aile ya
nında bir bayan veya karıkoca 
için mobilyalı Telefon: 1420 

2-5831 

Kiralık Oda 
Usul defteri ~erine deva?Qlr 

çahşabileceklerin Bankalar cad
desinde No. 25 e bat vurmaları. 

2-5826 

ZAYi 
Ankara Belediyesinden aldı

ğım 2089 kamyon numarasnu 
keybettim yenisini alacafımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

2089 No. kamyon sahibi 
2-5825 Ali 

Yeni SiNEMALAR Halk 
BUGON BU GECE 

VIY ANA SENi SEViYORUM 
RICHARD TAUBER 

Güzel bir mevzu •• Nefiı bir müzik.. 
pbane bir w. 

BUGON BU GECE 
ÇAPKIN MOLAZIM 

Guatav Fröblicb - Lida Barrova 
Georse Alexendre 

ilave: 2.45, 6.45, 9 da KAMU
TAY'ın açılma töreni ve ULU 
ÖNDERiMiZiN mühim nutku 

2.46 de Geçid Reamine aid intibalar 

Hiıli özlü ıüzel bir komedi 
llaveten : Fox Jurnal 

Halk Matinesinde 
iNSAN KAÇAKÇILARI 


