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Son haberlerimiz 

üçüncü sayfadadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

iKİ DOST MEMI~EKET SULARINDA YAPTIGI ZiYARETLERDE COK -
DERİN BiR DOSTLUK. SAMiMiYET VE HÜRMET GÖREN 

DONANMAMIZ ANAV ATANA DöNlJYOR 

Denizcilerimiz Cümhuriyet Türkiyesini, Atatürkün çocukları 
olduklarını her an minnet ve şükranla ve gururla kalblerinde 

taşıyarak en yüksek bir mertebede temsil etmişlerdir 
- t 

B~betke 

DEMİR 

Falih Rıfkı ATAY 

Karabük demir ve çelik fabrikala
rının inıası idn ingiliz Brassert şir
keti mümessilleri ile cereyan eden 
müzakereler nihayet bulmu~tur: Mu
kavele çarşamba gecesi Ekonomi 
Bakanımız Celal Bayar'la şirketin 
umum müdürü Mösyö Makenzi ara
sında imza edi1mi~tir. lngiliz tekniği
nin mükemmel bir eseri olaca~ma 
fÜphe olmryan fabrikalar, yılda 180 
ile 200 bin ton arasında demir ve çe
lik istihsal ve memleketin başlıca ih
tiyaçlarından mühim bir kıstnmı te
ınin edeceklerdir. 
· 1934 de ilan ettiğimiz endüstri 
Programının en mühim kısmı, bu idi. 
İsmet İnönü hükümeti muvaffakrye
tinden ne kadar memnun olsa ve biz 
BaşbakanımJZla bu it için çalışan ar
kadaamı ne kadar tebrik etsek yeri 
vanbr. 

Türk eli demire. en eski ~anlar
danberi ahı1ktır. On dokuzuncu &Sır
da memleketi makirıalaşmaktan me
neden sebebler, iç ve dış sebebler, 
ona bu abşıklığm hasretini çektirmiş
tir. Kabiliyetlerini yarattığı medeni
yetlerle i.sbat eden bu millet, her tür
lü kabiliyetleri olan topraklan üs
tünde bütün on dokuzuncu asırla 
yirminci asrın cümhuriyete kadar sü
ren devrini harac!?iizarlar safında ge
çirdi. Cihana en büyük saadet rüya
larından birini veren makina, onu 
sadece sömürdü. Tezgahlan durdu; 
yalnız gündelik siyini değil, uzun 
bir mazide biriken bütün kazancım, 
ekonomi istiklali olmıyan bir ziraat 
ınemleketinin iş kıymeti ile müstakil 
ınakina memleketlerinin iş kıymeti 
arasındaki farla ödemeğe hasretti. 

• Bu devir, ebedi olarak nihayet bul
DıUfhır. Endüstri plinlanmız batbca 
yoğaltım ibtiyaçlarmuzı temin eder 
ve iatihsaf maddelerimizi değerlend'ı
rirken, hiç şüphesiz, ilci eksiğimizi 
derinden hissediyorduk: makinalaş
ma ve elektrikleşme ! Bunlar endüs
tri asnnda yaşryan bir memleketin 
başlıca alametleridir. Makinalaşma 
tabiri ise, şüphesiz, en başta demir 
ve çeliği hatıra getirir. 

Brusert şirketi umum müdürü 
Mösyö Makenzi, bu mukavelenin, 
İngilterenin Türkiyeye açllll! olduğu 
ilk kredinin eseri olduğunu bir daha 
tekrar etmiş, cümhuriyet hükümeti
rıin City' de kazanmış olduğu iti
bann derecesine delalet eden bu an
laşmanın neticeleri büyük olacağını 
aöylemiştir. Türkiye cümhuriyeti, 
ounanb imparatorluğunun uyandır
Wğı itibanızhğı Te itimadsızlığı yen
mek için senelerdenberi sabırla ve 
fiille çalışıyor. Bu topraklarda Ata
türk devletinin istikrar bulmuş ol
nıumdan artık şüphe eden kalma
nııştır: türk sözü, enternasyonal mü
nasebetlerde, tekrar bir emniyet pa
rolası haline gelmiştir. Bize inanan
lar, aldanmıt olmazlar: tereddüdleri
ni muhafaza edenlerin çekecekleri 
hayal sukutu acısmm da mesulü bu 
tteğiliz. 

Yavuz, 2 ( A .A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri
yor : 

Donanmamız bu sabah dokuz
da Faler'den hareket etmİ§ ve 
dost yunan donanması tarafından. 
parlak bir surette selamlanmıştır. 
Erkin gemisi ve denizaltı filomuz 
daha evvelden hareket etmişti. 
Sekiz buçııkta Atina elçimizin a
miralımız Şükrü Okan'ı ziyaret;ni 
müteakib Yavuz ve Filotilla demir 

almışlar ve Yavuz başta, filotilla 
dümen suyunda, prova hattında 
Averof, sancakta dört yunan muh
ribi olduğu halde limandan çık
mı§lardır. Her iki donanmanın kü
yqtelerinde asker ve müzika mev
ki almıştı. Sahilden beş mil mesa
fede Averof 17 topla donanma
mızı uğurlarken yunan torpidola
rı da aksi istikamette gemileri
mizin pek yukını.ıJ .... n g eçerek se
lamlıyorlardı. Yavuz da 17 top-

p . .... 

la veda eylemiştir Donanmamız 
karşılıklı çalınan istiklal ve yunan 
martları ve askerlerin hurra ses
leri arcuında dost ve müttefik 

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

H~t\TAY 
HABERLERİ 

lngiliz s1:1ray1 
hakkında 

Mebus yapılan Adalı Meh
med Halebe kaçtı - Köy
ler basılıyor ve halkın 

evlerinde, anbarların "'a
ki günlük yiyecekleri 

bile gasbediliyor. bazı gazete haberleri (Yazısı 2. inci sayfada 

Deyli Telgraf Gazetesi yazıyor : 
Memleketimizde son senelerde mü

him bir anayasa buhranı zuhur etmiş
tir. Bu buhranın şidde~ini hafifçe gös
termiye ugıa§makla hiç bir şey kaza
nılmaz. Bu buhran, kıral ile nazırlar a
rasında anayasanın en hassas noktala
rından biri üzerindeki münasebetlere 
müteallik bulunmaktadır. 

Buhrana sebcb olan meseleler çok 
naziktir. Ve hükümdarın evlenmesi 
projelerine aiddir. Bunun iç.in bir 
hal sureti bulmak icab edyor. Böyle 
bir zaman:ia kıralın taç ve tahtından 
feragati, hükümdarın milyonlarca sa
dık ve ihlaskar tebaasını derin keder
lere garkedec<. ktir. 

Şu ciheti hatırlatmak muvafık olur 
ki son günl: rde kırat Edvard'ın ameri

( Sonu 6. rncı sayfada ) 

---=ıoSUFsı:~ 

Bugün 
İç sayfalarımızda: 

iKiNCi SAYFADA: 
İç haberler, Düşünüşler: Çelikle
şen endüstrimiz, Dil köşesi, 

OÇUNCU SA YF A'DA: 
Dış haberler, Son dakika, Politika 
bahisleri: Koruyucu tedbirler. 

DORDONCO SAYFADA: 

DEVLET TİYATROSU YOLUNDA 

Opera ve temsil akademisi 

Bir avdanheri bir talim heyeti güzide 
tedrisata devam 

.. 
tarafından olunuyor 

Değerli mütehassıs Ka.rl Ebert, 
şehrimizde ve bir buçuk ay burada ka

lıp verdiği raporunun tatbikin.e 
nezaret edece ·tir 

Medeni ihtiyaç- 1 

l larımıza uysun bir 
tiyatro vücu:ia ge
tirmek, sanat ha
yatımızın bu cep-

Yabancı gazetelerde okuduklarımız, 
Yol kazalarını önlemek için, Cen
gel Kitabı. 

heden de gelişme
sini temin etmek 

seneJrdenberi ü

zerinde konuşulan 
bir mevzudur. Bu 
mevzuu ele alarak 
incelemiş o 1 a n 

Kültür Bakanımı
zın nihayet sağ

lam bir esas üze
rinde işe giriştiği
ni müjdeliyebili- • 

riz: 

BEŞiNCi SAYFADA: 
Her şeyden biraz - Bilinrniyen 
İnsan - İki kıymetli misafirimiz. 

Yarınki Devlet 

Kültür Bakanımız B. Saffet Arıkan 
( Sonu 5. inci sayfada ), 

Bir Kayı 

Bugün ölümünü haber vermekle muz
tarib olduğumuz, gazetemizin uzun ~ 
neler, ba~ muharrirliğinde bulunmuş 

olan Siird Hebusu merhum 
Mahmud Saydam 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Siird me
busu B. Mahmud Soydam., bir kaç gün

( Sonu 2. inci sayfada ) 

Fıkra: 

TANIS _, 
Bizimle demir işini bitiren ingiliz 

iş adamı: 

- Artık City sizi tanıyor, demİJ. 
Yalnız 500 milyonluk lngiliz lmpa

ratorluğunun değil, hemen bütün cihan 
i~ aleminin nabzı City'de atmakta ol
duğunu bilmiyenlerimiz vardır. 

Mütareke senelerinde Roma'da bir 
otelin küçük salonunda yanımdaki ile 
türkçe IronUJUyordum. Bir İngiliz pa• 
pazı turistliğe has sokulganlrlcla yanı
ma geldi: 

- Hangi dilde lıon~duğunuzu an
layabilirmiyim? 

- Türkçe! 
- Nasıl diye hayret etti ve pantalo-

nırnu göstererek: 
- Fakat ben türlrleri bunun krımaşı 

kadar siyah zannederdim. 
Papas esvabı şayaklarrnın siyahlı • 

ğınr lütfen hatırlayınız. 
Halbuki biz garb medeniyetine doğ

ru yollanma teşebbüc;ünde japonlardan 
eskiyiz. Ancak garb §lemi ile bir türlü 
tanrşmağa muvaffak olamadık. Buna 
Avrupa mekteblerinin tarih dersleri ve 
bütün edebiyatı mukavemet etti. 

Dahası vaı: osmanlı imparatorluğu 
garb emp<'ryalizminin sömürgeler lrad· 
tosu içinde idi. Kumral ve beyaz esir 
etmeği belki ayıp bulduk/an icin bizi 
zenci siyahlrğmda göstermek hariciye 
edf"biyatlarrnrn da işine geliyordu. Hi· 
Hyeyi bilm('m bilirmisiniz : yavrusunu 
yemek isteyen kedi, onu, evvela fareye 
benzetirmiş! 

Fakat bütün bu çesid tertibler, haki• 
katin galebe etmesine ancak bir müddet 
engel olabilir: 14 senelik cumuriyet 
devri, yüzümüzü bütün cihanda ağart• 
tı. Her ~eyi evvela kendi kendimize iti• 
mad etmek, sonra herkesi kendimize 
itimad ettirmekle kazandık. - Fatay. 



SAYFA 2 

H.ATAY HABERLER.! 
Mebus yapılan Adalr Mehmed Sancakta duramadr. , 

Halebe kaçtı Köv~ er basılıyor ve halkın 
evlerinde, anb2 rlarrnda günlük 
yiyecekleri bil e gasbediliyor. 

Lazkiye, 3 (Hususi) - Sancaktan l 
kaçıp buraya gelenlerin mikdarı art- . 
maktada. Sancakta tazyik azalmamış 

arttırılmıştır. 

Halep, 3 (Hususi) - Sancak'm ye· 
ni mebusu Adalı Mehmed Halep'e ka -
çarken oğlu Nafii tie beraber götürmüş
tür. Baba oğul şimdi burada bir otelde 
a<ıklanmrşlardır. Fcılkın kininden ve 
takibinden gizlenmek ihtiyacını duy
muşlardır. 

Halep, 3 (Hususi:) - Sancak nahi

yelerinden bazılarında dolaşmış olan 

bir zat Ordu nahiyesinin Bayırbucağr 

mıntakasmda gördüğü manzarayı şöyle 

anlatmrştır. "Evler kısmen harab bir 
hale girmiştir. Bu 1-ıarap evlerder. biri
nin tahtaboşunda ekmek pişiren bir ka
dından şoförüm ekmek istedi. Kadın 

önündeki ekmeği verdi. Parasını kabul 
etmedi. Şoför katık olacak bir şey de 
istedi. Kadın yok dedi. Şoför çökelek 

de yok mu diye sorunca kadın ağlıya
rak cevap verdi: - İşte elimizdeki şu 
arpa ekmeğinden başka bir şey yok. 
Dün meb:ıs seçimi için köyü bastılar, 
evlerde, ambtırlarda ne varsa hepsini 
alıp götürdiiler. 

Hakikaten köyde soyguna uğramış 

bir hal vardı. Esasen 16 senedir bu mm
taka aşar ve vregi yilzUnden k~fi dere· 
cede harap bir hale konmuştur. Son 
soygun halkın elinde, avucunda kalan 
son eşyanın da kaybo1masma sebeb ol
muştur. 

Hama, 3 (Hususi) - Sancak köylü
leri hararetli bir surette şapka tedarik 
etmektedirler. Köylerde ve şehirlerde· 
ki münevverler fakirlere kendi arala
rında para tophya!<ik binlerce şapka he
diye etmişlerdir. Köylüler arasında en 
makbul hediye şapkadr. Orta Kuseyir 
nahiyesi ahalisi kamilen şapka giymiş
lerdir. Bunlara civar olan Arap kôyleri 
de şapka giymiye başlamışlardır. 

Fransa ve Lübnan muahedesi yüzünden 

Lühnaııda müsliiına nlarla hıristiyaıılar 
hirhirleı·ine girdiler . Yetmi~ yaralı var 

Beruttan yazılıyor: Müslümanlar
la hiristiyanlar arasındaki gerginlik 
Fransa - Lübnan muahedesinin imzası 
yüzünden artmıştır. 

Lübnan cumhur reisi Edde müteas
sıp bir hiristiyandır. Son defaki seçim
de ancak müslümanlarm yardımı ile 
mevkiini muhafaza edebilmıştır. 

Halbuki, yeni cumhur reisi Llibna
nın bir hiristiyan dostu olduğunu bu
radan memnun olmıyanların Sutiyeye 
yahud diğer memleketlerden oırine git
mekte serbest olduğunu söylemek su
retiyle müslümanlara karşı sarih bir 
cephe almıştır. 

Lübnan - Fransa muahedesinin im
zası günü Berut müslümanları bir nü-

Büyük Bir Kayıp 
( Başı 1. inci sayfada ) 

denberi hasta olarak yatmakta bulundu
ğu fransız hastanesinde bugün kalb sek
tesinden ölmüştür. Cenazesi cumartesi 
günü kaldmlarak şehidliğe gömülecek
tir. 

Haber, burada büyük bir teessür u
yandırdı. 

• * * 
Mahmud bütün Milli Mücadele za -

manında Atatürk'ün refakat zabiti idi. 
İkinci Millet Meclisine Mebus olduk • 
tan sonra, o zaman ismi Hakimiyeti 
Milliye olan gazetemize başyazılar yaz-

mağa başladı, bilahare uzun seneler 
baş muharrirlik etti. İş Bankası ilk te· 
şc.kkü. ettiği zaman İdare Meclisi Reis-

liği ile Bankanın tees;,iıs ve inkişafrn3 
çalıştı. Bu reislik hastaiığrna kadar de~ 
vam e_tti. Türk inkılabr u~rundaki c;:oı!ı'.}· 
malarma, !stanbulda Milliyet gazetesi
ni de neşrederek devam etti. Senelerce 
evvel hastalandı: herkesi derhal istira
hate mahkfım edecek bir vehamette o
lan bu hastalığa rağmen, işlerinde elin· 
den geldiği kadar faaliyette bulunmak
tan geri kalmadı. 

Mahmud Atatürk'ün ve inkılabın 
en eski ve en samimi hizmet adamla • 
rmdandır. Ahlak ve tanıdık tanımadık , 
bütün alakalı olduğu insanlarla dürüst, 
samimi münasebeti on un ö~timünden bir 
çok kimseleri muztarib edecektir. Ga -
zetemizin teessürü ise bilhassa derin -
dir: çünkü senelerce gazetemizin idare 
ve tahrir işlerinin başında bütün fazi • 
!etlerini takdir etmemiz fırsatım bui~ 
muşuzdur. 

Mahmud iyi kalbli idi: hiç kir.ıs~ 
ondan küçük bir fenalık görmemi~tır. 
Mahmud hayırkar::lı: hiç kimseye karşı 
elinden gelen iyiliği yapmaktan çekin
memiştir. 

Mabmudun ailesine ve bütün arka • 
daşlanna en samimi taziyetlerimizi be
yan ederiz. 

1 

mayiş yapmak istemişlerse de Lübnan 
hükümeti müsaade etmemiştir. Buna 
mukabil hiristiyanlar pazar günü mua
hedenin lehincle tezahürler yapmak is
temişler kendilerine derhal müsaade 
verilmiştir. 

Bu nümayiş günü beyaz gömlekli
ler ve silahlı insanlar tarafından cum. 
hur reisi selamlanmıştır. Bundan son
ra hiristiyanlar otomobillere binerek 
müslüman mahallesine gitmişler müs· 
lümanlara hakaret etmişlerdir. Buna 
mukabil teravi nemazmdan çıkan müs
lüman halk da namazdan sonra Lüb
nan - Fransa muahedesinin imzası mü
nasebetiyle etrafa asılmış olan Lübnan 
bayraklarını yırtmışlardır. 

Müslüman halk Cumur reisinin bu
lunduğu küçük saraya doğru ilerleme
ğe başlayınca polis hemen halk üzerine 
ateş açmıştır. Müsademede bir kişi !il • 
müş yetmiş kişi kadar yaralı düşmüş • 
tür. 

Bu hadiseler cereyan ederken şeb· 
rin kiliseleri imdat ve tehlike çanları 
çalmağa başlamış şehrin içindeki erme
niler bu harekete iştirak etmemis olan 
hıristiyanları faaliyete sevketmiş~ir. Bu 
suretle kütle halinde müslümanlarla 
hıristtyanların karşı karşıya gelmeleri 
emri vaki halini almtştır. 

Müsademelere pek güç bir şekilde 
mani olunabilmiştir. Maamafih hıristi
yanlar tarafından bazı müslüman evle· 
ri ve dükkanları yağma edilmiştir. Hı-

ristiyanlarla müslümımlar arasındaki 

gerginlik pazardan çarşamba günün'! 
kadar sürmüştür. Bu hadise civar şe • 
birlerde de infial uyandırmıştır. 

Sayda ve Şam Trablusu müslüman
ları Berut muslümanlarrna yardım için 
haıekete geçmek istemişlerse de müs • 

lümanların şehirlerinden drşarı çıkma-
1arma müsaade edilmemiştir. 

Bu hadiseler esnasındaki zarar ve 
ziyan 50.000 Suriye lirasıdır. 

Çağrılar 
Parti Grupu Mahalli idareler Ko

misyona bugün Umumi Heyet i~tima.
ından sonra taplanacaktır. 

* * * Kamutay Milll Müdafaa Encümeni 
bugün saat l4 de toplanacaktır. 

* * * Maliye Encümeni 4-12-1936 cuma 
saat 10 da toplanacaktlr. 

HUKUKi BROŞVR.LER 
Hukuk llmini Yayma Kurumu

nun konferansları broşürler halinde 
basılmıştır. On beşer kuruşa Akha'
da satılmaktadır, 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI : 

Elektrik sirketinin 
' İade edeceği para 

İstanbul, 3 - Birkaç aydanberi elek
trik Şirketinde tetkikler yapan heyet 
raporunu bugün Vekalete gönderdi. 
Heyet akşamki trenle Ankaraya hare
ket etti. Tahkika neticesinde şirketin 
iki milyon lira kadar bir parayı hükü • 
mete iade etmek mecburiyetinde oldu
~u söyleniyor. 

Kazım Dirik geliyor 
İstanbul, 3 - Tralrya Umum Müfet• 

ti'ji Kazım Dirik bu sabah geldi ve ak
şam treniyıe Ankara'ya hareket etti, 

Bir pul sahtekarlığı 
İstanbul, 3 - İstanbulda bazı tebliğ 

ilmühaberlerinin arkasına henüz teda· 
vüle çıkarılrr.amr? pullar yapt'jtırılmrş 
tır. Müddei umumilik sahtekarlık hak
kında takibat yapıyor. 

İmrahor ve Çağlayan 
kasır lan 

İstanbul, 3 - Bel'!diye İmrahor ve 
Çağlayan kasırlarınr, bugünkü şekille
ri bozulmamak şartiyle tamir ettire • 
cektir. 

Mekteblerde trahomla 
mücadele 

İstanbul, 3 - Sıhat Vekaletinin 
mekteblerde trahom hastalığiyle mü -
cadele emri alakalılara tebliğ edildi. 
Mücadele hafta içinde başlıyor. · 

Bir mürabahacının 
muhakemesi 

İstanbul, 3 - Üçüncü cezada Cebe· 
ciyan adında bir tefecinin muhakemesi
ne bakılmaktadır. Aleyhindeki ş~ha • 
detlere göre Cebeciyanın aldığı faiz 
yüzde 60 dır. 

İstanbul telef onuna aid 
izahname 

İstanbul telefon müdürlüğünün a
bonelerle olan muameleleri, abone kay
dı ve borcunu ödemiyen abonelerin te
lefonlarının kapatılması şart ve usulle
rine dair Nafta Vekaleti tarafında~ ha
zırlanan izahname Vekiller Heyetince 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

Neşri tarihinden muteber olacak i
zahname, ~irket zamanından kalma bir 
çok vaziyetleri halk lehine değiştir

mekte ve birçok kolaylıklar koymak
tadır. 

«Kızılay», Kızrlhaç 

birliği icra karni tesi 

azalığına seçildi 
İkinci teşrinin 25 - 2" gün.erinde Pa. 

ris'te toplanan kızı1haç birliği müdürler 
meclisi içtimamda Türkiye Kızılay ce
miyeti birliğin icra komitesi azalığına 

intibah edilmiş ve intibah Kızılay cemi. 
yetine tebliğ olunmuştur. 

DİL KÖŞESi : 

''Evli değilim, tabii çocuğum da yok. 
Fakat olanlurda gönlüm: minimini bi
raz sızlanınca ağzına bir lastik meme 
dayayorlar, o da hedefini dudaklarına 
sıkıştırılan hayaliyle avunup gidiyor." 

"Hedefim hayaliyle avunup gidi
yor • .'' diye okuyunca cümlenin nasıl ra
bıtası bozuk olduğu derhal göze çarpı
yor. Sonra çocuğun ağzına verilen las. 
tik emzik bir hayalden ibaret olmasa 
ıerek. 

Bunlar dı'I hataları. Bir de usluba 
aid olanı var: şu lastik emzik imajını 
öne sürmek içı'n muharririn evli olma
dığz, çocuğu bulımmadığı gibi husus! 
bayatma aid ı§leri sayıp dökmesine ne 
lüzum var? Manasız teferrüatm ascl 
gi:Jzetilen maksadı gözden kaçırdığı ha
tırdan çıkaulmamak gerektir. 

•** 
"Eğer alman amiralının bukadar bU-

yük bir işi kimse ile anlaşmadan yapa• 
bileceğine imkan varsa ... " 

·~Yapabileceğine" değil "yapabilme
sine'•, 

MİLLETLER CEMİYETi 

KONSEYİNDE : 

B. Necmeddin Sadık 
bulunacak 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüş
tü Aras'ın Milletler Cemiyeti konseyi
nin 10 illr kinunıla toplanacak olan içti
rnamda hazır bulunamıyacağı ve Tür • 
kiyenin daimi murahhası B. Necmedıiin 
Sadık ta<afından temsil edileceği ha -
ber alınmıştır. 

BUGÜN 
Mülkiye Mektebinin 

60 ıncı yrldönümüdür 
Bugün Mülkiye mektebinin altmışın

cı yıldönümüdür. Bu münasebetle mek. 
tebte saat on beş buçukta büyük bir a
çılı§ töreni yapılacaktır. Ayni zamanda 
akşam saat 19 da Ankara Palasta her 
sene olduğu gibi mülkiyeliler bir akşam 
ziyafeti verecekler ve mekteb talebesi de 
saat on sekiz buçukta Ankaradaki yük. 
sek tahsil gençleri mümessillerine halke
vinde bir çay ziyafeti vereceklerdir. Ge
rek mektebteki ve gerek Ankara Palas
taki toplantıya bütün mülkiyeliler da
vetlidirler. 

Artırma ve yerli mallar 
haftasına hazırlık 

Bu münasebetle Ankara Pala~ ve 
Halkevinde toplantılar- olacaktIT. 

Arttırma ve yerli malı haftasında 

mektebıııer arasında geçen yıl olduğu 

gıbı, ısratıa mucaaeie mc:vzuu etrafında 
yuı müsabakaları yapdacak ve bu müs-
bakalara ılk mekteblerın 2, 3, 4 ve be§in· 
ci sınıflarıyle orta mektebler talebeleri 
iştirak edeceklerdir. 

Yazx müsabakasında birinci ve ikinci 
olan her mekteb talebesine milli e
konomi ve arttırma kurumu tarafından 
nıün~ib hediyeler verilecektir. 

Her mekteb, iyi yazı yazan talebele
rinin yazılarını ilkkanun 21 inci günü. 
ne kadar Ankara maarif müdfulüğüne 

vereceklerdir 
Maarif müdürlüğünde, gönderilen bu 

yazılar birinci orta mekteb müdürü B. 
Feridun, ilk tedrisat müfettişi B .. Ali 

Doğan ve 1nkilab mektebi muallimler.in. 
den Fahriden mürek.keb bir B-lmisyon 
tarafından tetkik edilecektir. 

Birinci ve ikinci olan çcıcuk:lara da 
ayrıca hediyeler verilecektir. 

Düşünüşler : 
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Bakanlar kurulu 
toplanbsı 

Bakanlar kurulu dün Başvekil ls• 
met lnönü'nün reisliği altında toplana
rak muhtelif işler üzerinde görüşmeler. 
de bulunmuş ve bu i~lere aid karar laJJ 
vermiştir. 

Balıkç1Lk kongresi 
çalış -naları 

Balıkçılık kongr~sinin tetkik ve teş
kilat encümenleri d:~n öğleden evvel 
çalrşmalarını bitirmişler ve öğleden 

sonra. muhtelit encümen halinde top
lanmışlardır. Vekaletin teknik bürosu 
tarafından hazırlanan su miı.hsulleri ka
nun projesi ve diğer teklifler üzerinde 
müzakere ve münakaşalarda bulunan 
muhtelit encümenin de mesaisi sonuna 
ermiştir. 

Vekaletin teklif ettiği proje üzerin 
de esaslı değişiklikler olmamıştır. 

Encüme~ raportörleri bugün, rapor
larını yaza~aklar ve muhtelit encümen 
saat 16 da toplanarak bunlar üzerinde 
görüşecektir. Çalışmaların kongrenin 
cümartesi celsesine kadar bitirileceği 

umulmaktadtr. 

Hastaneler talinla tna
mesinde değişiklikler 
Hastaneler talimatnamesine göre, 

devlet hastanelerinde parasıyle yatanlar· 

dan tedavi ücretleri on günde bir alın

makta ve bu müddetten evvel çıkanlara 

artan paraları geri verilmemektedir. Yalı 

ruz ölenlerin vereseleri, kıstelyevm hesa.. 

biyle, tedavi ücretinin bakiyesini alıyor
lardı. 

Sıhat ve içtimai mavenet vekilinin 
tel lifi üzerine, ·ıekiler heyeti talimatna

menin 23 üncü maddesine şu fıkranın i· 
lavesini kabul etmiş.tir: 

. Memurin kanununun (84) üncü ..nad
desinin (D) fıkrası mücibince tedavi 

masrafları merbut oldukları vekfilet ve 
dairelerce tesviye edilen devlet memur. 
larırun ve resmi ve milli ban· 
kalar ve cemiyet ve şirketler, 

ve amele birlikleri gibi müessese ve 
teşekküllerin tesviye edilen memur ve 
müstahdem ve işçilerin tedavi ücretleri 
her ayın sonunda veya bu hastaların te .. 
davilerinin hitamında hastane idarele· 
rince tahakkuk ettirilerek aid o!duklan 
daire ve müesseselerden ususlü veçhile 
alınır. 

ÇEI.iiKLEŞEN ENDtJSTRiMiZ 
İngiliz Brassert şir .. 

keti ile Karabük demir 
ve çelik fabrikamızın ku
ruluşuna aid mukavele
nin imzalanmasiyle he· 
niiz daha üçüncü yılım 
doldurmamıs olan ilk 
beş yıllık endüstri pro
gramrmızın en mühim 
şubelerinden biri daha 
tahakkuk sahasına gir
mi!'l bulunuyor. 
. Demir ve çelik endüs

trisinin bir memlekette 
smat strüktür'ün bel ke
miği vazifesini gördüğü 
keyfiyeti göz önünde tu
tulunca, türk endüstri• 
leşme davasmm bu yeni 
başarı ile ne kadar ehe
miyetli bir hamle yapmış 
olduğu kolayca anlaşıla
bilir. 

Kömür havzasının sa· 
tın alınmasından sonra 
kömürle en yakından a
lakalr bir büyük iş saha
sının daha devletin kuru
cu ve yapıcı eline geç 
miş olması, Türkiyenin 
en kxsa zamanda inşasx 
gibi büyük bir vazife 
deruhte etmiş olan ~ejim 
hesabına büyük bir mu
vaffakıyet addedilmek 
lazımdır. 

Kömür tesisatı gibi, 
yeni demir ve celik fa}). 
rikamzz da dövizlerle 
değil terk ihracat mad-

deleriyle ve taksitle ö
denecektir. HükUmeti
mizin, büyük mali: yük· 
ter veya agrr şartlr is
tikrazlar altına girme
den, memlekete kazan
dırdığı büyük eserler 
mukabilindt!, türk mah
sullerine temin ettiği 
munzam ihraç imkanları, 
ayrıca memleket hesabr
na kaydedilecek ikinci 
bir kazanç sayılmalrdır . 

Bu şekilde mübadele 
esasına dayanan endüs
triyel kuruluşların sayı
sı memlekette çoğaldık
ça iç pazarla birlikte dış 
ticaretin de seri bir in
kişaf sevri takib edeceği 
muhakkaktır. 

Türk müstahsili için 
artık "fazla istihsal" de
nilen iktısadt felaket 
tehlikesi tamamiyle or
tadan kalkmı~ bulunu
yor. Bütün endişemiz 
"noksan istihsal" dendir. 
Bu itibarladır kl, türk 
müstahsilleri ne düşen 
vazife, kendi menfaatle
ri kadar, memleketin de 
ihtiyaçlarım göz önün
de tutarak, istihsallerini 
yeni iktısadi inkişaf sey
rimizin icab ettirdiği se
viyeye eriştirmek için 
bugünkü gayr<''lerini 
her gün biraz daha rtır
maktır. 

Brassert şirketi müdü· 
ril B. Machenzi'nin yeni 
mukavelenin imzası do
layısiyle gazetemize &öy• 
lediği sözler dikkatle o- · 
kunmalıdır: 

''Aylardanberi Türkl· 
ye maliyesi ve iktısadi
yatr üzerinde yaptrğm11z 
tetkikler neticesi göster• 
miştir ki, Türkiyetde 
herhangi bfr yabancının 
herhangi bir teahhiidü 
deruhte etmesi için şüp# 
he ve tereddüde mahal 
verebilecek en küçük 
bir sebeb yoktur. Tiir
kiye muhakkaktcr ki bu• 
gün en müstesna iş şart
ları ve imkanları göste
riyor.'' 
Sağlam işe girişmetC 

milii ananal eri arasında 
olan bir ingiliz iş ada. 
mmın bu sözleri iktısa
di bünyemizin sağlamlı• 
ğı hakkında kuvvetli bir 
delil teşkil eder. 

Milli birliğinin ve mil· 
1i kalkınmasının sıhatli 
ve gürbüz havası içinde 
bulunan Türkiye kadar 
müsaid iş şartlan arze
debilmek, hakikaten bu
gün bir memleket için 
en ö~ünülecek bir hal o
lurdu. 
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Politika balıi~leri: 

Koruyıı.cu 
Bundan üç yıl önceki halin aksine 

olarak, bugün her devlet, milli müdafaa 
hazırlıklarını tamamlamak ve silahlan
makla meşguldür. Bir bu ve bir de gerek 
Avrupa'da gerek dünyanrn diğer kısım
larında büyük ihtil§f mevzularınrn ek
sik olmaması ve şiddetli rejim ayrılık
larını hatrrlatan nutukların biribirini 
kovalaması. ortalrğı endişeye sevk et
mekten hali kalmamaktadır. 

Şimdiye kadar, bu tehlikeli gidiş her 
silahlr karşılamaya yol açtıkça (Man
çuko, Etyopya istilaları, lspanyadaki 
kardeş harbı) dünyanın korkusu bir kat 
daha artmıştır. Ve bu gibi silahlı kar -
şılaşmalarda, tehlikenin Jokalize edile
bilmesi, herkese derin bir nefes aldır
mıştır. Gerçi, tehlikenin lokalize edil -
mesi, hep ya barış'ın, ya barışı temsil 
eden müesseselerin (muahedeler ve 
Milletler Cemiyeti) ve yabud hatta ba
rışçı mmeleketlerin fedakarlıklar yap
maları sayesinde mümkün olmuştur. 

Mesela bu hususta, Versailles barış mu
ahedesi adeta baştan aaşğı hükümden 
düşmüş, Milletler Cemiyeti'nin presti
ji üzerine tenkid ve tahkirin kılıçları 
üşürülmüş. ve· lngiltere gibi bir büyük 
devlet sözünü geçirememiştir. 

Böyle olmakla beraber, bütün bu fe
dakarlıkların ya rıılması, harb tehlikesi 
loka1ize edilebildı ve barış bir müddr.t 
için daha kurtarıldı diye, yapanlarca 
da, seyreden/erce de alkışlanmıştır. 

Harba karşı bulunan ''koruyucu ted· 
birler" den bir tanesi, bu, yani, bu şe -
kilde hareket etmek tar7.Idır. 

Bunu tenkid edenler, diyorlar ki: 
"Bartşı böyle fedakarlıklar pahasrna 
korumak istemek yerine, barışı, bir ba
rış sistemi ile metanetle ve icabında 

şiddetle müdafaa etmek daha doğrıı -
dur. Çünkü, şimdiye kadarki hareket 
tarzı, menfi olan bir tarzdır. Barışı, an
cak harbı ve tehlikeyi lokalize etmek -
le müdafaa edebilmiştir. Fakat diğer 
taraftan !ait accompli'leri teşvik ec -
miş ve ihtirasları, kısacak yerde atttU• 
mıştır.'' 

Bu tenkidde hakir bir taraf olduğu 
inkflr edilemez. O da, lokalize edilmek
le hiç bir tehiikenin ortadan kalkmıya
cağıdır. Etyopya i~i bir "nevraljik 
nokta,. idi. Bu iş bitince, herkes derin 
bir nefes aldı. Fakat arkasından bir yeni 
''nevraljik nokta'' zuhur etti: ispanya. 
Şimdi herkes bu noktanın da sükôn ve 
sükunete kavuşmasrnı bekliyor. Bu da 
olacaktır. Arkasından bir diğer nevral
jik noktanın baş göstereceğinden hiç 
şüphe etmeğe gelmez. Çünkü bu nokta· 
!ar, Avrupada ve Avrupa dışında az de
ğildir. Ve, iyi diplomatlar, iyi maden 
mühendislerinin henüz "gayri mekşuf,, 
fakat yerleri çoktan tayin edilmiş ma
denleri tanıması gibi, bu yeni nevraljik 
noktaların yerlerini çoktan tesbit et • 
rnişlerdir. 

Eğer barışı müdafaa işinde tutula • 
cak yegane usul ve yol, her yeni nev · 
raljik noktanın ortadan kalkmasını ve 
bu uğurda hatta fedakarlıklar yapılma-

tedbirler 
sını beklemekten ibaret kalırsa, bu gibi 
noktaların hatt§ çifter çifter ihdas edi
leceklerinden emin olmak lazımdır. 

Şimdiye kadar barış sisteminin mü
eyyideleri olarak, muahedeler, Mmetler 
Cemiyeti ve ''Kellog paktı" yahud 
"agressöriin tarifi" yahud "kollektif 
güven" gibi müesseseler ve formüller 
mevcııd idi. Bugün bunların her biri 
ayrı ayrı balta yemiş ve sarsılmıştır. 

Neden? ve neden nevraljik noktalar 
mazide, halde ve itikbalde bu kadar 
çok ve mebzuldür? 

Bu noktalar ayıklanrp önceden te • 
mizlenmedikçe, her hangi bir "barışı 

müdafaa sistemi" ne kadar mükemmel 
olsa gene bu az önce saydıklarımız gibi 
tesirsiz kalacak yahud tesirsiz bırakı
lacaktır. Mühim olan, tehlikeyi lokali
ze etmek değil, tehlikeye karşı mükem
mel, kuvvetli ve şiddetli bir cephe de 
yapmak değil, mühim olan, tehlikenin 
sebeblerini ortadan kaldırmaktır. Bu 
yapılmadığı içindir ki bir nevraljik 
nokta sükllnete kavu~madan bir yenisi 
baş göstermektedir. 

Bugünkü politik durum çok karışık 
görünmekle beraber, devletlerin bir 
çoğunun dikkati davanın bu ince tarafı 
üstünde olsa gerektir ki, şahid olduğu -
muz manzara, herkesin biribiriyle dost 
geçindiği ve paradoksal gözükse dahi 
(ltalya - Almanya yahud Yugoslavya • 
Macaristan yahud Almanya - Japonya) 
olmıyacak taraflarla anlaşma münase • 
betleri aradığı merkezindedir. 

işte, şiddetli sil§hlanmalara rağ -

men, tehlikenin ve tehlikelerin şimdi

ye kadar hep lokalize edilebilmesini 

temin etmiş olan sebebler, bunlardır. 

Yani, bir takım ' 'koruyucu tedbirler'' 

ki, hemen hepsi ''preventir' mahiyette 

şeylerdir fakat ne kadar olsa hiç yok

tan iyidir. Bu günlük, hakim kanaat, ı 
budur. BURHAN BELGE 

YUGSOSLA VY A'DA: 

Yugoslavyanın Almanyaya 
teessüfü 

Belgrad, 3 (A.A.) - Resmen bildi

rildiğine göre, başbakan ve dış bakanı 
B. Stoyadinoviç, alman orta elçisi fon 
Heren'i kabul ederek nehirler hakkın. 
daki Versay hükümlerinin Almanya ta
rafından bozulması dolayısiyle Yuğos

lavya hükümetinin teessür ve teessüfle
rini bildirmiştir. 

MACARIST AN'DA: 

Parlamento partilerinin fev
kalade konferansı 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Seçim huku-· 

kunun tetkikyle meşgul olacak olan 
parlamento partileri fevkalade konfe
ransı B. Daranyi, B. Kozma, B. Lazar 

ve alakadar müsteşarların huzuru ile 
dün toplannı-ştır. 

ULUS 

FRANSA'DA: 

Fransız Meclisinde yeni 
matbuat kanununun 

görüşülmesine başlandı 

Faris, 3 (A.A.) - Mecliı-in matbuat 
islahı projesinin mfü:akeresine tahsis e
dilen bu sabahla celsesinde bazı hadise
ler olmuştur. Sağ cenahtan Hanriyo ile 
komünist Vayyan. Kutürie şiddetli mü. 
nakaşada bulunmuşlar ve mebus Barbo, 

Doriof ve Pier Bloh birbirine küfretmiş. 

lerdir. Bunlan kavga edecekleri sırada 
muhafızlar ayırmışlardır. 

· Müzakere yarın ve sonra da salı günü 
devam edecektir. 

Bahriye nazırının meclisteki 
sözleri. 

Faris, 3 (A.A.) - Bahriye bakanı, 

mebusan meclisinin bahriye encümeni 

huzurunda yaptığı beyanatta, yeni bah

riye programı mucibince, Fransanrn 

1943 senesinde yeni olarak 35 bin t.Jni · 

latoluk 5 saffıharp gemisi ve 10 bin to

nilatoluk 10 kruvazörü mevcud buluna -

caktrr. 

Komiinist hiirosunun kararları 

Faris, 3 (A.A.) - Komünist parti!,i

nin meclis bürosu, B . Torez tarafmdan 

Sentetyende söylenen nutku ittifakla 

tasvib ve hükümet siyasasının halk cep

hesi programına uygun olmadığını kay

detmiştir. 

Büro, cuma günkü müzakerede, İs· 

panya cumuriyet hükümetine gönderi • 

lecek silahlar üzerine konulmuş olan 

ambargonun kaldırılmasını 

karar vermiştir. 

istemeye 

B. Juho'nnn bir nutku 

Tur, 3 (A.A.) - Umumi iş konfede

rasyonu umumi sekreteri B. Juho, mec

buri hakem kanunu hakkında bir nutuk 

söyliyerek bu kanunun muhalefet yeri

ne münakaşa ve müzakerenin ikamesi 

neticesini istihsal etmiş olan amele ale

mi isteklerinin bir neticesi olduğunu 

beyan" etmiştir. 

Hatib, şöyle demiştir: "Bu kanun, 

bizi teşrii sahaya ithal etmektedir. Bu 

sahada içtimai münasebetlerin inkişafı 

noktasından hasıl olacak netice pek 

mühim olabilir. 

Dış sıyasadan bahseden B. Juho, şöy
le demiştir: 

- Her gün biraz daha vuzuh ile teres. 

sürn etmekte olan tehlikeler, bizi bir in· 

tizar sıyasası değil bir icraat sıyasası 

takibine mecbur etmektedir. 

Evvelki günkii sayımızda inşa mukavelesinin imza merasimim· tafsilatiyle yazdığımız Karabük Demir ve Çelik fabri
koılarınrn inşadan sonra alacağı vaziyet. 

INGlLTERE'DE: 

Dünya et konferansı 
Londra, 3 (A.A.) - Avam kamarasın

da beyanatta buJunan ziraat bakanı B. 
Morrison, ingiliz hükümetinin bir dün
ya et konferansı toplamak niyetinde ol
duğunu bildrimiştir. Bu suretle et is
istihsal eden bütün memJcketJer, dünya 
vaziyetini birukte tetkik edebilecekler· 
dir. 

UZAK ŞARK'T A: 

Alman elçisi Çin dış bakanına 
cevabı verdi 

Nankin, 3 (A.A.) -Almanya büyük 
elçisi bugün dış bakanına Japonya • Al
manya anlaşması hakkında Çin hüküme
ti tarafından sorulan suallere Almanya
nın cevabını bildirmiştir: 

Büyük elçi, anlaşmanın hiç bir suret

le Çinin menfaatlerine dokunmadığııu 

ve Almanyamn iki memleket arasında 

mevcud samimi münasebetlere devam et
mek istediğini söylemiştir. 

JAPONY A'DA: 

Alman)·a ile anlaşma hakkında 
dı~ hakanuım izahları 

Tokyo, 3 (A.A.) - Dış bak:ım, Al
manya - Japonya anlaşmasımn şu husus
ları ihtiva ettiğini bildirmiştir: 

1. - Komünizm aleyhinde Japonya'

da ve Almanya'da esasen mevcud olan 

tedbirlerin kuvvetlendirilmesi, 

2. - Sadece komintern'in usulleri hak -

kında, bu usullere Japonya ve Alman'

ya'da daha iyi karşı koyabilmek için, bü

tün dünyadaki japon ve alman diplo

matları arasında maliımat teatisi. 

ALMANY A'DA: 

Bir İngiliz gazetecisi Almanya
dan çıkarılıyoı·. 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman makamla

rı, Morning Post muhabiri Ronson'a 

Almanyayı terk için üç gün rr.ühlet ver

miştir. 

Bu karann sebebi, muhabirin Mor

ning Post'da neşredilen ve Almanya dış 

işleri bakanlığının moskovada tevkif e

dilen Stikling'in masumiyetine inanma• 

makta olduğuna dair Bertin diplomatik 

mahfillerindeki şayiaları bildiren mek

tubudur. 

Robson, nasyonal sosyalizm rejimi. 

nin kuruluşundanberi Almanyadan çıka

rılan on altıncı gazetecidir. 

Siyasi kamplara gönderilenlerin 
sayısı artıyor 

Bertin, 3 (A.A.) - Havas ajansı, 

haklarında hüküm verilmeden temerküz 
kamplarında hapsedilenlerin adedinin 
arttığını ve evvelce kapanan kampların 
tekrar açıldığını öğrendiğini bildirmek. 
tedir. 

SON DAKiK.4: 

SAYF/ 

BELÇfKADA: 

A.sl;eri hizmet miiddeti hakkında 
başbakanın beyanatı 

Brüksel, 3 (A. 
A.) - B. Van 
Zeeland, askeri 
hizmet müddeti
nin arttırılması 

münasebe• 
t i y 1 e mebuslar 
meclisinde 
bir nutulr söyli- B. Van Zeeland 
yt:rek demiştir ki 

"- Böyle bir tedbir, Avrupada ha· 
Hbazırda mevcud olan vaziyetin 1914 
senesinde olduğu kadar nazik olınası 

dolayısiyle Bel~ika için bir zarurettir, 
Belçika, yeni bir garl>i Avrupa mi

sakı akdi için müzakerelerde bulunma• 
ğa hazırdır. Fakat siyasi istiklalini ih
lal edebilecek hiç bir itilafa da razı de
ğildir. 

AVUSTURYA'DA: 

İşsiz kalan miinevver1er 
Viyana, 3 (A.A.) - Federal mecliste 

1937 büdçesi görüşülürken üniversite 
profesörlerinden Dr. Arzt söz alarak ü
niversite gençliğini tehdid eden işsiz -
lik tehlikesi üzerine alakalı hükümet 
makamlarının dikkatini celbetmiştir. 

Her sene tahsilini bitiren 3000 üni -
versiteliden ancak 2000 kadan her han
gi bir iş bulabilmektedir. Bu suretle e
hemiyetli bir tehlike teşkil eden bir en
telektüel proletarya vücud bulmakta r 

dır. 

AMERlKADA: 

Romaclaki Sili c].-isinin itimat-
~ 

name~i bir rne ele oldu. 
Vaşington, 3 (A.A.) - Şilinin Ro

madaki yeni elçisi tarafından takdim edi

len itimadnamenin yazılısı, diplomasi 
mahfillerin dikkatini çekme1•ter1ir. Birle· 
şik Amerika sefiri, Şili sefiri ile görüş
tükten sonra hariciye nezaretine bir tel
graf çekmiştir. 

Şili sefiri, itimadnamesinde kullarul
mı~ olan tabirlerin İtalyanın Habeşistan 
fütuhatini tanımak manasını tazammün 
etmemekte olduğunu söylemiştir • 

İşsiz kadınlar bir belediye dai
resini işgal ettiler. 

Nevyork, 3 (A.A.) - Jersey eyale
tinin sarkmda kain Bloneuv vilayetin • 
den bildirildiğine göre, pazartesi gü • 
nündenberi belediyeden aldıkları işsiz

lik maaşları kesilmiş bulunan 77 kadın 

dan mürekkeb bir grup, belediye daire

sini işgal etmiştir. Belediye reisi ve be· 

lediye meclisi azalan binadan kaçmak 

mecburiyetinde kalmışlardır. Kadınlar, 
belediye kendilerine bir iş buluncrya 
kadar daireden çıkmıyacaklarını bildir
mişlerdir. Aileleri bu kadınlara yiye -

cek ve yatak getirmektedir. Belediye 
reisi ve belediye meclisi azaları, halen, 
belediye binasını bu kadınların elinden 
kurtarmak çarelerini aramakla meşgul· 
dürler. 

İspanya' daki ingil iz tahkik heyeti 

\ vanı l{amarasına ve general 
Fran koya ınüracaat etti 

Madrid, 3 (A.A.) - İspanyadaki in
giliz parlamento tahkik heyeti, avam ka. 
marasma aşağıdaki telgrafı göndermi~
tir: 

Madrid'in gaz maskelerine acil ihti
yacı vardır. Bunların gönderilmesi için 
ne lazımsa yapınız. ''Mers" 

General Franko'ya da şu telgraf çe
kilmiştir: 

İngiliz parlamentosu azasından olan 

bizler, bu sabahki hava bombardımanının 

Madriddeki kadın ve çocuklara ne ka-

dar iztirab çektirmiş, ne gibi sefaletlere 

bais olmuş olduğunu gördük. Münhası

ran sivil ahalinin yaşamakta olduğu 

mıntakalann bombardıman edilmesini pro 

testo ederiz.,, 

B. Ruzvelt cenubi A merikadan dönüvor 
Montevideo, 3 (A.A.) - Cumhur 

başkanı Ruzvelt bu sabah· gelmiş ve 

Uruguay cumhur başkanı tarafından 

karşılanmıştır. Şehir parlak surette do
natılmıştır. 

Montevideo, 3 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

Amerikaya dönmek üzere İndianapolis 
Kruvazörü ile hareket etmiştir. 

Buenoas Aires, 3 (A.A.) - İnsiya· 
tivler komisyonu, B. Saavedra Laması 
ittifakla Amerika ittihadı kongresinin 

başkanlığına seçmiştir. 
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Yol kazalarını önlemek için 
Dahiliye Vekfileti valilere eheıniyetli 

direktifler verdi 
Alman -Japon anlaşması hakkıdarnütalealar Yol liazalarının son günlerde ço

galması münasebetiyle Dahiliye Veka
leti vilayetlere bir taınlııi yapmış ve 
başlıca kaza sebeblerini bilairerek bun
latuıı önlenmesi için alınması lUzumlu 
başlıca tedbirleri bildirmiştir. 

Tamimde deniliyor ki : 

a - Seyrü sefer kazalarının aon za
rnanlarda fazlalaştıgı ve bu yüzden bir 
çok vatandaşların :Ceci surette ölümüne 
sebebiyet verdiği görülmektedir. Seyrü
sefere ait tanzim kılınan ehemiyetli 
l>ir nizamnamenin son tetkikleri yapıl
nıaktadır. Bunun neşrine kadar önemli 
tedbirler alınarak kazaların önüne ge
çilmesini bilhn sa rica ederim. 

Vukuntın ç<>ğalmn~nn amil olan baş

lıca sebebler : 

1 - Makinelerin bozukluğu. 

2 - Şoförlerin ehliyetsizlikleri, is
tenilen evsafı haiz olmamaları, BilhaS• 
sa içlerinde alkol ve diğer uyu~turucu 
maddeler istimaline düşkün olanların 

bulunmaııı, 

3 - !stinap haddinden fazla yolcu itl 

mal arı, 

4 - iyi ve daimi kontrol edilmeme· 

leri. 

5 - Gidiş ve gelişlerin muntazam 
bir seyrU sefere tabi bulunmaması 

birbirlerinden evvel maksut mahallere u. 
laşarak daha evvel muşteri almak için 
azami surette git neleri gibi §eylcrdir. 

Selıir dı§ında yolcu alacak 
otobiisler 

Şehirler arasında işlemekte olan barı 
otöbüs ve otomobillerin hareketlerinde 
istiap hadlerine göre yolcu ve eşya al· 
dıkları halde evvelce pazarlık yaptrk
ları bu hadden fazla yolcuları ve eşya
ları şehir sınırı dışında beklettirmek 
suretiyle aldıkları anlaşılmıştır. 

Bu itibarla otobüs ve otomobillerin 
haddi istiabileri belediyece tesbit edil· 
meli ve kaç kişi binebileceği bir levha 
üzerine yazdırılarak her yokunun gö-

rebileceği bir yere astınlmalr, bu had
den fazla y.>lcu ve eşya almamaları, yal
nız şehir içlerinde değil kasabalar ara

sında ve bilhassa şehir ve kasabalardan 
epice uzak yerlerde tetkik ettirilme· 

lidir. 

Elıliyetsi:; re alkol lmUunan 
§o/örler 

Ehliyetsız olanlar ile alkol kulla· 
nan fOförl'!rin faaliyetlerine katiyen 

meydan verılmemelidir. Makineler her 

ay sıkı bir mı.;aycneye tabi tutulmalı, 
'oförler sık sık ııhi muayene edilmeli 
ve en küçük suçları büyük bir hassasi
yetle takib edilerek cezaya çarptırıl· 

malıdır. 

Büyük ichirler arası işliyen otobüs
lerin bir k.smı şehirdeki fenni müra
kabeden kaçmak için civarda veya gü
zergahta uğradıkları kasabaların bele
diyelerine kaydedilmekte ve oniarın 

plakasını tasımaktadırlar. PlUka ve sa-
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ire bedelini o kasabaya verecekleri için 
bu belediyelerce de kayıtlarının icra e
dHdiği görülmektedir. Büyük ,ehir be
lediyelerinin bu gibi müvazaalara ka
tiyen müsamaha etmemeleri ve kendi 
,eh,irlcrini tranııit suretiyle de alaka
dar ttse, seyrüsefere müsait olmıyan 

nakil vasıtalarının işlemelerine mani 
olmaları lazımdır. 

lUenwrlarm da cezfllcmdırılması 
Birçok facialara sebeb olan otobüs 

ve otomobil kazaları zikrolunan bu gi
bi vazifelerın görülmemesinden müte
vellit olursa bunlara sebeb olan me
murların da azami mesuliyetleri cihe· 
tine gidilmesinin esas ittihazını ve sey
rüsefer işleriyle bizzat meşgul olun
masını eherniytele rica ederim." 

Belediyeler imar heyeti 
Dahıhye Vckıii ve .Parti Gene! Sek

reteri B. ~ukru Kaya'nm reıslıgı al
tında muıeacldıd topıanular yapı.u~ O• 

lan belediyel.!ı imar heyeti su ışıcri 

programı etrafındaki muzakere!erıni 

bitırmiştır. Heyet 2763 numaralı ka

nunla nufusu on binden yukarı olan 
şehirlerin su ışled i~in bir program 
hazırlamıştır. _ ......... __ _ 

Halk Konseri VIII. 
Musiki Muallim Mektebinde yarın 

saat 15.30 da verilecek filarmonik kon
ser programıdır: 

Şef: Ernst Praetorius 

1 - Max Trapp (1877). 

Dördüncü senfoni, si bemol minör. 
a) Allegro animato. 
b) Largo. 

c) Allegrette. 
ç) Allegro. 

10 dakika dinlenme 

2 - Edvard Grieg (1843 - 1907). 

Birinci Peer Gayt Suiti, 

a) Sabah . 
b) Ase'nin ölümü. 
c) Anitra"nın dansı. 
ç) Dağ kıralının Hall'inde. 

3 - A. Borodine (1833 - 1887). 

Prens İger operasından uvertür, 
Dans ve marş. 

~1!0Jıi1l0ı0fısJ"lıııJltJ'J:ltY ... 

Nöhetci eczaneler 
.> 

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

eczaneler gece nöbet cetveli 
1 - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara Eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 

4 - Çarşamba Halk ve Sakarya 
eczaneleri 

5 - Perşembe Ege Eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 

7 - Cumartesi lstanbul Eczanesi 

Günün miihim meselelerinden birisi de Japonya ile Almanya arasında komünizme karşı koy .. 
mak maksadiyle bir anlaşma imzalanmasıdır. 
Sovyet Rusya ile komşu olan bu iki devle tin imiala'clıkları bu anlaşma, her t.araft.a bir takım 
tefsirlere uğramaktadır. Bazıları bunun yanında bir de gizli askeri ittifak bulunduğunu söyle
mekte; bazıları ise anla§maya bağlı proto kolun böyle gizli bir ittifaka liizum bıraknuıdığını 

yıızmakwdrrlar. 
, ittifakın alman Juıriciye nazırı tarafından değil de Londra bii.yük elçisi Fon Ribbentrop tara
fından imzalanması da ayrıca miitalealar yiiriitiilnıesine sebeb ofouıktadır. 
Biz, bıı0iin bu mesele lwkkındcı bir ingiliz, bir lsviçre gazetesinin yazd.riiı iki malwleyi tercüme 
ediyoruz. lngiliz gazetesi, alllaşmanm psikolojik bir pakt ve bir blof §flheseri olduğunu yaz
mahtaclır: 

Mançcstcr G;ırdiyen gazetesinden: 
Alman • japon muahedesinin bir~ok defalar tekzib edilmiş 

olan metni nihayet Berlin'de neşredildi. Şeklen bu muahede 
komünizm aleyhinde müşterek hareket kararını ihtiva eden 
iki madde ile bir protokoldan ibarettir. 

Bu itiHifı imzalamak üzere de Berlin'de hiç bir vazifesi ol
mıyan Alınanyanın Londra sefiri Fon Ribbentrop seçilmiştir. 

İmzalanan itilafın bundan ibaret olduğu ve hiç bir gizli as
keri maddeleri bulunmadığı kabul de edilse gene protokolun 
ikinci maddesi, en ciddi ve en ehemiyetli bir kısmını teşkil 
etmektedir. Bunda deniliyor ki: 

"Her iki tarafın da salahiyet sahibi makamları memleket 
içinde ve drşarda komünist enternasyonalinin hi~metine .çalı
şan ve onun emirlerini doğrudan doğruya ve.ya bılvas~ta ınf~z 
ve icraya çalrşanlara kendi kanunlarrnrn tayın edeceğı en agzr 

~· hh""d d 1 " cezaları vermegı tea u e er er. . 
Buradaki "dışarda" kelimesi Almanya ile Japonyanın gayri 

memleketleri kastettiği cihetle anlaşmanın "tedafüi" mahi
yette olduğu iddiaları çürümektedir. Üçüncü enternasyonalin 
hizmetlerini bilvasıta görenlere karşı ağır tedbirler almak 
tabiri de İspanyaya müdahaleden tutunuz da Çekoslovakyaya 
ve yahut şimali Çine açık bir hücuma kadar gidebilir. Bu pro
tokolun dördün.:ü maddesini okuyan bir kimse orada "zaruri 
müdafaa tedbirlerini" takdir etmek üzere daimi bir komisyon 
kurulacağı kaydını görünce artık bu varken ayrıca bir de giz· 
1i askeri maddeler bulunmasını lüzumsuz sayabilir. 

En enteresan olan taraf, ikinci maddedir ki diğer hükü
metleri de bu anlaşmaya iştirake davet etmektedir. 

Ne Japonya, ne de All!'anya böyle bir davete büyük Bıt· 
tanyanın yanaşacağtnr Umıd etmemekle beraber, zannımızca, 
bu davet. İtalya ile siyaset aleminde ''evet efendimci" vazi;:~
tinde bulunan bir takım küçük devletleri istihdaf etmektedır. 

Anlaşmanın bütün bu kelime ve prensipleri arkasm~a _da
ha derin manaları olması lazımdır. Umumi surette komunızm 
aleyhinde bir anlaşma kılığına bürünen japon - alman anlaş
ması hakikatte komünist Rusya aleyhinde bir ittifaktır. 

Dünyada hiç bir devlet, kendi hududları dahilinde ko.nü
nizm ile mücadele edebilmek için Japonya ile Almanya kadar 
techiz edilmiş değildir. Bu iki devlet, her ne kadar mcmle· 
kederinde bir komünizm hareketi olmasından korktuklarım 
söyliyorlarsa da böyle bir tehlike yoktur. Dışardaki komılnizm 
ayrı meseledir; fakat bu Japonya ile Almanyayı alaka<lar et
mez. En kurnaz bir propagandacı bile Almanyanın gayri kcı
nuni bir saldırganlık etmeksizin ne İspanyayı, ne de Çck:>s• 
lovakya'yı komünizme kar~ı müdafaa edebileceğine bir kimse· 
yi ikna edemez. Fakat Rusya, faşist hükümranlığı davaı..na 
karsı büyük bir tehdiddir. Japonya da, Almanya da Rusya:faıı 
korktuklarını iddia ediyorlar. Tabii her ikisi de Rusyayı kıs· 
kanmakta ve ondan nefret etmektedirler. Her ne kadar Zdrnan 
zaman darbeler indirmeleri imkan dahilindt> ise de hiç birisi 
tek ba~ına Rusyayı ortadan kaldırmayı ümid edemezler. Fa
kat ikisi birleşince iki hududda harb etmek zorunda kalacak 
olan Rusyaya karşı büyük bir tehdid ve tehlike teşkil edebi
lirler. Almanya bir barba gi'.iştiğ~. takdirde Japonyanın d:ı 
Rusya ile barba girişip girişmıyecegı pek kat.i olarak bilinmiyor. 

Herhalde Japonya böyle ~ir fırsattan istifade ederek Çine 
yeniden saldırmak istiyecektır. Fakat herhangi bir blofta sa
rahat olması ı,art değildir ve bu anlaşmanın da en mühim ta
rafı bir elbirliği tehdidi savurmağa yaramı~ olmasıdır. .ı3u,n
dan böyle Almanya Avrupada, yahut Japonya Uzak Şark ta 
çılgınca bir maceraya giri~ecek ol:ırsa tehlike, Sovycl Rusya
nın arkasını çevirecektir. Bu tehhke, anlasmanın imzalanma· 
sından evel de meveud bulunuyordu. Fakat şimdi bu anlaşma 
ile daha tehdid edici bir mahiyet almıştır. 

İki devletin her türlü hareket ve her türlü prnndan biribi· 
rini haberdar edeceğini öğrenmek oldukça insanın rahatını 
kaçırır. 

Umumiyet itibariyle bu anlaşmanın insan üzeriode bıraktı
ğı intiba psikolojik bir pakt olduğudur. 

Fakat en aşağı bir tahmin ile bu anlaşma bir blof şaheseri-

dir. Son yıllarda. zaten, blof Avrupanın en müthiş kuvveti 
haline gelmiştir. 

Alman - Japon Anlaşması 
Noye Zürher Saytung'un Berlin muhabiri gazetesine bildi-

riyor: . .. b • 1 
Alman - japon anlaşmasının ımzalan~ası _munase etıy e 

yabancı diplomasi mahfillerinde en çok ~ıkkatı celbe~en hu• 
suslarmdan biri de, bu anlaşmayı yalnız Rıbbentrop'un unzala-
mış olması keyfiyetidir. • 

Bu itibarla, ne HitJer, ne dış bakanı Noyrat ve ne de kabı
ne azasından herhangi bir şahsiyetin imza~ı b.ulunma~ası, 
andlas.manm kuvvetli olmadığı tarzında tefsır edılmektedır. 

Ya;ılan pakta bir ittifak değil de, ideolojik bir ~ahiJ:7et 
verilmesine uğraşılıyor. Önümüzdeki günlerde bu esas uzerın• 
de biltün alman .:razetelerinin sütunlarını dolduracak olan 
izahlarda, herhald: Almanya ile Japonyanın Sovyetler Birl~ği
ne karşı tecavüzkarane bir gaye taşımadıkları, andlaşmayı ım
zalamış olan her iki devletin sırf üçüncü enternasyonale karşı 
kendilerini müdafaa etmek maksadiyle hareket etmekte olduk
ları kaydedilecektir. 

Ancak, Almanyada üç yıl müddetle, Sovyetler Birliği ile 
üçüncü enternasyonal arasında hiç bir fark olmadığı iddia 
edildikten so11ra, şimdi, bu ikisini tevil yoliyle biribirinden 
ayırmak bir parça zor olacaktır. 

Bu işte Ribbentrop'un ileri sürülmilı? olması, meseleyi da· 
ha iyi aydınlatmış oluyor ki, o da, büyük ~çinin Berlin'deki 
bürosu, hala ikbal mevkiini muhafaza etmekte ve Hitlerin dı' 
politika müşavirinin Londra'ya nakledilmiş bulunması, hiç bir 
suretle rütbesinin tenzilini ifade etmediği meselesidir. 

Alman dış bakanlığı ile ordu mahfillerinin, Almanya ilo 
Rusya arasındaki aykırılıkların daha ziyade büyümesi husu-
sunda gösterdikleri ihtiyat, profesiyonel diplomasiye bu işe 
el sürdürülmemesi gayesiyle hareket edilmiş olması şeklinde 
izah edilebilir. 

Paktın imza merasiminde, dış bakanlığına mensub bir teJC 
kimse bulunmamıştır. Yalnız Ribbentrop'un yanına sonradan 
verilmiş olan elçi fon Erdsmansdorf. dış bakanlığının bir mü
messili olarak bu merasimde hazır bulunmuştur. 

İmza merasimi dolayısiyle rollerin tevzi ediliş şekli. bu 
pakta İtalyanın açıktan açığa katrlmadığı ve istikbalde buna 
"karşı muayyen bir mesafede kalacağı intibaunı hasıl etmek
tedir. 

Akdenizcleki gerginlik henüz ön planda bulunuyor. Bu iti· 
barla İtalyanın bu pakta iştiraki, ln~ilterede, Britanya impa
ratorluğu aleyhinde bir blok teşkil edilmekte olduğu tarzında 
bir telakki uyandırabilir. 

Alman - japon paktında ehemiyetli bir nokta olan, üçüncü 
bir devletin iştirakiyle, e\.rvela Lehistan, Romanya, Bulgaris
tan ve Yunanistan ve belki de Yugoslavya kastedilmekte olsa 
gerek. Herhalde doğu ve cenub doğusu Avrupasında bu pakt 
etrafında büyük bir faaliyete geçilecektir. 

Paktın imzalandığı akşam, doktor Göbels, Manhaym radyo
sunda, imza keyfiyetini "fürer ve alman hükümeti namına" 
izah etti. Kendisinin ''Avrupa, mukaddesatını koru!" ifade 
tarzında vaktiyle ikinci Vilhelm'in, sarı tehlikeye karşı 

müdafaaya geçilmesini taleb eden bir eda vardı. 
Doktor Göbels'e göre, Almanya ile Japonyanın gütmekte 

oldukları gaye, sadece kızıl tehlikeye karşı koymaktır. Bunun 
için de, iki büyük devlet bir araya gelerek, kızıl anarşiyi kati 
surette durduracaklardır. Yapılan andlaşma sırf Moskova en
ternasyonaline karşıdır; yoksa başka hiç kimsenin aleyhine 
tevcih edilmiş değildir. Bolşevizm, bütün dünya milletlerini 
Almanya aleyhinde ayaklandırmak için var kuvvetiyle çalışı
yormuş. Doktor 'Göbels bu izahında diyor ki: "Fakat, bütün 
bu çevirme hareketi tekmil cephede muvaffakıyetsizliğe mah
kum olmuştur. Şimdi kuvvetli bir ordu Almanyanın hududla· 
rmı korumaktadır." 

!2Y 

vetiyle bir nağra attı. bir kükreyiş kükredi 
ki bu ses, kaçan köylüleri büsbütün telaşla 
kendi kulübelerine tıktı. 

bıçağiyle işe girişerek yiyip içerek karnım 
doyuruncaya ve sonra çenesi ellerinde ona 
dönünceye kadar merak ve tecessüsle baktı. 

ormanda her şey yolunda gitmektedir. Doğ
ru değil mi? Bundan böyle insan sürüsünü 
unutalrm. 

Baghira: 

CENGEL KiTABI 
- Şimdi onlar, gün doğuncaya kadar, 

yerlerinden kımıldamıyacaklar? Şimdi ne 
yapacağız? Dedi Baghira, bütün köyü bir 

- Kadınla erkek kıllarına hata gelmek
sizin Kanhivar'a kadar gittiler, dedi, indeki 
atan atmaca Çil ile geriye haber gönderdi. 
Gece yansından evel bir at bulup rahat ve 
çabuk yollarına devam etmişler. İyi değil mi? 

- Onlar çok geçmeden unutulacaklar
dır. Bu gece Hati nerede karnını doyuru .. 
yor? 

Yazan: 
~udyard Kipling 

Çeviren: 
Nurettin ARTAM 

Od~nm içerisindeki yatakta bir mezar ka
dar siyeıh ve bir şeytan kadar korkunç Bag
hira ~anmıştı. Bu manzara karşısında ya
rını saniye kadar şaşkınca bir sükut oldu ve 
bundan ödü pathyanlardan bir çoğu, kendi
lerinin kulübenin eşiğinden dışarı attılar. 
Bunun üzerine Baghira, kendisine eşit olan
l~n tah~ir etmek istediği zaman yaptığ·ı s.e
kılde enıne boyuna bir esneyiş esnedi. Du
daklarını geri çekti ve kaldırdı. Kızıl dili 
kıvrıldı; alt çenesini açtı; ta ktzgm gırtlağı
nın yarısı görününceye kadar. Köpüklenen 
ağzının içinde altlı üstlü köpek dişleri mey
dana çıktı. 

Bir saniye sonra sokak bomboştu. Bu· 
nun üzerine Baghira, pencereden atlıyarak 
Movgli'nin yanına geldi. Oradan bütün kuv-

öğle sonrası uykusu kaplamış gibi idi. Fakat 
iyi kulak verilirse büyük zahire sandıkları
nın kulübelerin döşemeleri üzerinde sürük· 
lendiği ve kapıların arkasına dayandığı du
yulabiliyordu. 

Baghira, tamamiyle haklı idi. Köylüler, 
gün doğuncaya kadar yerlerinden kıpırda
mayacaklardı. Movgli. oturmuş, düşünüyor, 
ve yüzü gitikçe daha fazla kararıyordu. 

Nihayet Baghira, kaşlarım çatarak yanı
na geldi ve sordu: 

- Ne yaptım? 
- İyilikten başka bir şey yapmadın. Şim-

di onları, gündüz oluncıya kadar bekle. Ben 
uyuyacağım. 

Movgli, Cenkelin içine daldr. O gece, ve 
ertesi gün ölmüş bir adam gibi uyudu. U
yandığı zaman, Baghira, yanı başında idi ve 
ayaklarının altında yeni öldürülmüş bir ka
raca duruyordu. Baghira, Movgli deri yüzen 

- Pek iyi, dedi Movgli. 
- Ve senin köydeki insan sürüsü, sabah-

leyin güneş ipice yükselinceye kadar yerle
rinden kıpırdamadılar. Sonra çarçabuk ye
meklerini yeyip gene evlerine girdiler. 

- Şöyle bir tesadüfle seni gördüler mi 
acaba? 

- Olabilir. Daha şafak sökmeden, kapı
nın önündeki tozların içinde yuvarlanıyor
dum. Bir defa da kendi kendime şöyle bir 
hava mırıldandım. Şimdi, küçük kardeş, ar
tık yapılacak bir iş kalmadı. Benimle ve Ba
lu ile beraber, avlanmağa gel. Onun sana 
gösterecek yeni bal kovanları var; biz de 
hepimiz, seni eskisi gibi, aramızda görmek 
istiyoruz. 

Beni bile korkutan bu bakışı bırak artık. 
Erkekle kadın kırmızı çiçeğe atılmıyacaklar; 

- Cam nerede isterse. Sesi çıkmıyana 
kim cevab verebilir? Fakat niçin? Bizim ya
pamadığnnız hangi iş vardır ki Hati yapa· 
bilsin? 

- Söyle de ona, üç oğlu ile beraber ba• 
na gelsin. 

- Doğru ama, küçük kardeş, Hati'ye 
gidip de "gel", "git'' gibi sözler söylemek 
yakışık almaz. Hatırla ki o, cengelin sahibi
dir ve insan sürüsü sana karşı bakışlarım 
değiştirmeden o, sana üstadca kelimeleri 
öğretmişti. 

- Hepsi bir. Şimdi ben ona üstadca bir 
kelime öğreteceğim. Ona söyle, kurbanı 
Movgli'ye gelsin. Eğer duymamazlığa gelir
se Burtpor tarlalarının çantası için beni gör
meğe gelmesini söylersin. 

Baghira, iyice belliye bilmek için Butpor 
tarlalarının çantası kelimesini üç dört defa 
tekrarladıktan sonra: 

(Sonu var) 
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Kısa ve uzun kuyruklu atlar: 

Noı~ııdiya kırları an:rrndan geçen bir yo1rın kenarrnda bulunan blr 
otlağıa b}MSJnda §ôyle biT ilan vardır: "'atlarrnrzı burada otlatınız. Bir 
günlük otlama ücreti olarak !lzun kuyruklu atlardan 20, kısa kuyruklu atlar
da 10 santim alu1acaktrr." 

. Bu ilanı gören .töylülezden birisi merak ede:rek kısa ve uzun kuyruklu 
atlardan aJınaıı ücretin neden far.tiz olduğunu sormuş. Kendisine verilen 
eevab ~udur : 

" - Kısa kuyıuklu olan at. ufak sinttklerd~n fulasiyle rahatsız olur. 
Bunları kovabilmek i)İll dev:kmlı surett~ başınz sallat ve bu esnooa otlaya
nıaz. Uzun kuyruklu at ise sinekleri kuyı-uğiyle .kf>vabildiği için bqını ça
yırdan kaldrrmağa lüzum görmez ve habfre: otlar. Bu sebeble Norıııandiya 
balkından kısa k.uyıııklu atlar için uzun kuyruklular derecesinde para iste
mek muvafık gôrulmemiştir!' 

Eğer İstanbul gazeteleiinia uzun boylu neşriyatı doğru ise, Mecidiye 
köyünde otlayacak .kısa kuyıu.klu bir attan hiç para almallUlk l~ım gelecek 
demektir. 

Emrullah ef endiJ e dair bir kıta ve bir hikaye. 

Fazıl Ahmet Aykaç üstadımız. son yazılarından birisinde, Emrullah 
Elendi için vaktiyle y«zmrş olduğu birkaç mısraı tekrarlıyor : 
Öyl~ sermestim ki idrak etmezem dünya nedir 
Ben kimim, nazır olan kimdir, dönen kavga nedir 
Her kaza vasıl olur insana emrullab ile 
Ben sukut endişesinden anlamam mana nedir. 
Bu kıtayı okuyunca, lstanbuldaki arkadaşların Saray havraları nevin

den olmasın ama, biz de Emrullah Efendinin dalgınlığı hakkında pek du
yulmamış bir lıtkayeyi hatırladık: 

Bir gfın nazırlığı sırasında !!lendi, saraya, bayramlaşmağa gidiyormuş. 
Arabadan inince bakmış ki bir ayağında lastlk yok. Arabaya dönüp aramak 
imkanı da elde degil. Sarayın basamaklarını çıkarken öteki lfıstiğl de aya
ğından fırlatıp atmış. 

Salona ~irmiş; bayramlaşmış - Eğer bunun en ince tafsilatını öğre&

melt istiyorsamr Jstanbııldalri saray tefrikttlarına b~ Yurunuz - ~ıkarken 

hır de ne baksın? Te..t ayaiırııth t~k bir lastik durmuyor mul. 

Bir hırsızın adı. 

lstanburda Ortaköyünde bir evin balkonuni!an 200 lira a~ıran lursızı 
yakalamışlar. Adı neymiş, biliyor musunuz: 

Patır Kütür Sttlih ! 
HtJrifin katmerli müna~betsizliğini farlrettinh: mn Ya hrrsızlrktaıı vaz

Et!f~li, yahud da böyle herA:t!si uykudan uyandıracak gürültülü bir isim 
takmamalı değil miydi? 

TAKl'iM ....... 
f 4 İLK.KANUN 1936 CUMA 

21 Sonteşrin 1352 

ıs Remazan 1355 - Yalova nahiyesi kaza oldu 929 

Kasım 27 - Dış işleri bakam B. Tevfik Rüştü Aras'm Sof· 

Güneşin doğması 7.08 
yayı ziyareti 930 

Güneşin batması 16.41 
- Bulgar başbakanının Ankarayı ziyareti 931 

~~ ............................ .-..-. ................... ... .... ...... ...... ... .. .. ....... ... .. .. . 

Profesör Nıinbus'un maceraları; Profesör ikrarru sever. 

ULUS 

Umumi mağazalar 
kurulması için 

1935 se.n«in~ toplanan ticaret vo 
sanayi odaları kongre~ ticaret kanunu.. 
ır..ı.uun ba§h ba§.ına. bir faslnu tefkil 
eden umumi mağazaların tesisi temenni
sinde bulunmu§tu. 

Yapılan teklifler arasında, odalar 
büdcesinden bir banka tepili için kesil

mekte olan % l O ihtiyat akçasının bu i

şe karşılık olarak gösterilmesi de vardı. 

İktisad vekileti odanın diğer karar

ları ve temennileri arasında bu mevzuu 

da tetkik ve % 10 ihtiyat akçasruın u-

mu.ml mağzalar karşılığı olarak tevkifi 

için odalar nizamnamesinin buna aid 

maddesinin değiştirilmesine te~ebbüs et· 
m~tir. 

Telef on santralı için 
krz memurlar 

alınacak 
Posta ve telgraf umum müdürlü

ğünce, Ankara telefon santrralı hizmet· 
lerinde kullanılmak üzere orta mekteb 
mezunu on kızın kadroya alınmasına 

karar vcrilidiği haber alının.ıştır. 

Bayanlar, Baylar : 

Unutmayın ki, kış lakir, 
öksüz: ve kimsesiz çocukların 
iztirap mevsimidir. Çocukla
rınızın eskiyen veya kııllaml
mıyan ayakkabı, şapka ve el
biselerini Çocuk Esitgeme Ku
rumuna gönderiniz. Böylece 
bir kaç fakir yavruyu yağmur, 
kar ve soğuğun amansız pen
çesinde titreyip don.maktan 
kartaTrmŞ ve kurumumuza ba 
hayırh ifte büyük bir yanlı.m
Ja bulunmuf olursunuz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Telefon: 1320 -1465 

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 

·neyli MeyJ'den) 

-

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

SAYFA 5 

lki kıymetli misafirimiz 
Profesör Cenni son ve Stampar 

şehrimizde 

Türkiye H1hrs~1hha Mektebi ve 

Enstitüsünü görmek ve tetklk etmek 

üzere, Milletler Cenılyeti Sıhat şubesi

nin daimi azb.ları Londra•da Tropikal 

medisln mektebi dlrektörü Proleslfr 

Cermison ile Yugoslavya Sıhat ldare

leri sabık direktörü Profesör Stampar 

dün şehrimize gelmişler ve saat on bir
de Sılıat ve içtimai Muavenet Vekili
miz Doktor Refik. Saydam'ı ziyaret et-
mişlerdir. Vekilimiz; saat 14,5 da p.ro~ 

fes~rlerin ziyaretim iade etmiştı"r. 
Proies0rler ~hrıinizde üç giJn k~ 

lacttk ve muhtelif sıJU müesseseleri ge
zeceklerdir. Dün sa.at JS,5 da Hıfaıssıb.
ba mektebinde tetkiklttr yapnuşlardır. 

Dün akşam Doitor Saydam, misaf irlu 
şer~/ ine Anadolu kulübünde bir ziyafet 
vermişlerdir. 

R.smimiz,· profesörlerin Sıbat Ve
kfJJeti Müsteşarı B. Hüsameddin Kurol~ 
la birlikte Hıfz;~hba Enstitüsünü gez.. 
meleri sıra.nnda almnırştır. 

=====-====: :==============================~============ 

DEVLET TİYATROSU YOLUNDA 

Opera ve temsil akademisi 
Bir aydanberi güz ide bir talim heyeti 
tarafından tedrisata devam olunuyoı· 

(Başı 1. inci sayfada) 

tiyatromuzun temeli olmak üzere 
açılmış olan tiyatro ve temsil a
kademisi bir aydanberi Cebecideki Mu
siki Muallim mektebinde tedrisata baş
lamış bulunuyor. 

Kültür Bakanlığı, temaşa işinin sağ
lam ve modern bir esasa bağlanabilme
si için meşhur alınan rejisörü Karl Er .. 
bert'e müracaat ederek bir rapor iste
miş, bu mütehassıs da bundan altı ay 
kadar evvel İstanbulda ErtuğTUl Muh. 
sin, Reşad Nuri gibi temaşacdarmm:la 
buluşarak memleket tiyatrosunun du
rumu hakkmda bir fikir edinmiş ve 
bundan sonra bir rapor hazrrhyarak Ba
kanlığa vermiştir. 

Mütehassıs Kar! Ebert birkaç giln
denberi Ankarada bulunmaktadır. Ken
disi, yalnız Almanyada değil, İtalya. 
Viyana ve Amerika tiyatrosunda da ta
nınmış piyesleri monte etmek sana
tında adet:ı tnekteb sahibi denilecek 
kadar orijinahte sahibi olan bir adam~ 
dır. Kendisi, her sene İtalyadaki me~
bur Skala tiyatrosuna bir iki piyes çı· 
kamuya çağmhr. Mütehassıs, bir bu
çuk ay Ankarada kalarak raporun tat
hikine nezaret edecek, işleri yoluna 
.koyduktan sonra memleketine döne
cek; kış sonunda bir buçuk ay daha kal
mak üzere gelip işlerin yürüyiişünü 1 
kontrol edecektir. 

Bir aydanberi Musiki Muallim 

mektebinde tEdrisata başlamış bulunan 
akademide on beşi temsil, onu opera 
.kısmında olmak üzere kız ve erkek yir• 
n:ıi beş talebe vardır. Bundan başka, 

ders yılının ilerlemesi nazarı itibara a .. 
lınmıyarak, 20 talebe daha alınacaktır, 

Akademiye girebilmek için, çocuk .. 
larm, en aşağL orta mektebi tamamla
n:ırş, vücud ve sıhatça düzgün olmaları 
zeki ve sanata meraklı bulunmaları 

şarttır. 

~kademideki talebe üç sene çalış
tıktan ve tahmıne göre, bir sene de si
taj la vakit ""eçirdikten sonra, o zamana 
kadar kurulm.-sı tamamlanacak alan 
Devlet tiyatıasuna ve kuvvetlendiril
mesi karar ııltına alınan başka tiyatro 
QIÜesseselcrine dağıtılacaklar ve Dev
let baremine muayyen ve müreffeh hu
kuk ile gir:ceklerdir. 

Akademide okutulan başlıca dersler 
arasında şunlaı vardır: "Temaşa tek
niği", "Temaşa tarihi", "Türk edebi
yatı", "Ecnebi dili". "Fonetik", "Mi· 
mik'', "Sanat tarihi", Bedii danslar" 
"Eskrim" ve saire 

Akademinirı muallimleri arasında 
Ertuğrul Muhsin, Ercümend Ekrem. 
Ankara fakültesi doçentlerinden Bed
reddin, Cevad Memduh ve bazı ecnebi 
muallimler bui.unmaktadrr. 

Son günlerde muallimlerin ve kül

tür umumi müfettişlerinden Reşad Nu-

- Sayfayı 'ieviriniz -

Tefrika: No; TOZ 

BiLiNMiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çevıren: NASUH1 BAYDAR 

Cildin sathr, mikroskopik düşmanlarımızın 
aşmamaları iktiza eden hududu teşkil eder. Bu
nunla beraber bizler ondan öteye de ittisa ederiz: 
2:anıanm ve mesafenin ötesine kadar... Ferdin 
trıerkezini bilirsek de dış hududlannın nerelerde 
bulunduğunu bilmeyiz. Belki de bu hududlar 
trıevcud değildir. Her insan kendinden önce gcl
trıiş olanlarla kendini takib edecek olanlara hağ
Ldrr ve adeta onlarla bir halita halinde birleş
trıektedir. Beşeriyet. bir gazın molekülleri gibi
biribirinden ayrı unsurlardan mü:rekkeb değildir. 
O, zaman içinde uzayıp genişleyen ve mi.iteakib 
fe?Qier silsilelerini bir teshihin taneleri gibi üze~ 
tinde taşıyan elyaf şebekesine benzer. Şüphesiz 
ki şahsiyetimiz hakikidir; fakat sandığımızdan 
~ muayyendir. Diğer ferdlerden ve kozmik a
oeınden istikl.alimiz bir hulyadır. 

mürekkebtir. Bu unsurlar nesic, iç mayi ve uzuv 
olarak muvakkat binalar halinde teşkilatlanır ve 
bütün hayat müddetince yıkılıp yeniden kuru· 
lurlar; ölümümüzden sonra da cansız maddeler 
alemine avdet ederler. Bazı şimık maddeler bi
zim ırki ve ferdi karakterlerimizi alırlar; bizzat 
kendimiz haline gelirler. Diğer bazı maddeler 
ise sadece vücudumuzdan gelip geçerler ve türlü 
heykeller yapılmakta kullanıldığı zaman şimik 
vasrllarmı değiştirmediği gibi, bunlar da, knrak
terlerimizden hiç birine malik olmadıkları halde 
her birimizin mevcudiyetine iştirak ederler. 
Bunlar bizden, höcrelerin gelişmelerine ve ener
ji harcamalanna lüzumlu maddeleri aldıkları bü
yük bir nehir halinde geçerler. Mistiklere göre 
bizler dış muhitten bir takmı manevi unsur1ar 
da almaktayız. AUahm keremi ruhumuza, ha
vadaki oksijenin veya yiyeceklerdeki azotun 
nesiclere girdiği gibi girmektedir. 

dan nasıl hiç bir değişikliğe maruz bırakılmıyo.r
larsa onlar da içine gatsedilmiş bulundukları 
maddelerin cereyanı tarafından hiç bir tahavvü
le uğratılmazlar. Bununla beraber ferdiyet, mu
hitin şartlarına göre ya tebarüz eder veya zafa 
uğrar. Bu şartlar bilhassa müsaadesiz iseler fer
diyet sanki eriyip yok olur. Zihni şahsiyet uzvi 
şahsiyetten daha az mütebarizclir. Modern İn· 
sanlarda hunun henüz mevcud olduğundan hak
lı olarak şüphelenmek gerektir. Bazı müşahid-

yahut bu iki hadisenin birden bir ifadesidir. 
Bu inhitatın menşei bir dereceye kadar irsi

dir. Tabii ıstıfamn ortadan kaldırılmış olması 
nesicleri ve şuuru kötü cinsten olan mahlukla. 
rm hayatta kalmalanna imkan venniştir. Irk, hu 
gibi damızlıkların muhafaza edilmesi dolayı
siyle z5.fa uğramıştır. Bu tereddi sebebinin nis· 
bi ehemiyeti henüz bilinmemektedir. Daha önce 
işaret ebniş olduğumuz gihi irsiyetin tesirini mu· 
hitin tesirinden ayırdetmek güçtür. Ahmaklıkla 
deliliğin muhakkak ki cedlere kadar çıkan bir 
menşei vardır. Mek.teblerde. ve üniversitelerde 
ve nlelumum halkta müşahede edilen dimağ 
ziıfına gelince: bu da irsi noksanlardan değil, 

jnkişaftaki karışıklıklardan gelmektedir. Bu gev• 

şek, zayıf akıllı ve ahlaktan nasibsiz insanların 
muhiti birdenbire değiştirilip daha iptidai hayat 
şartlan içine konulunca bunların erkekliklerine 
tekrar kavuştukları vakidir. Demek ki medeni
yetimiz mahsullerinin uyuşuk mahiyetleri şifa 
bulmaz değildir ve bu hal. daima nki bir tered
dinin ifadesi olmaktan uzaktır. Vücudumuz, ona girip ferdiyetine nisbetle 

blhavvül eden dış muhite aid şimik unsurlardan 

Nesiclerle iç mayiler durmaksızın değiştik
leri halde ferfoyetin hususiliği hayatın bütün de
vamınca kalu. Uzuvlarla iç muhit gayriintikali 
oluşların veznine uyanık kati tahavvüllere ve 
ölüme doğru hareket ederler. Fakat ezeli vasıf .. 
larııu daima muhafaza ederler. Fakat, dağlarda
ki çamlar Üzerlerinden geçen bulutlar tarafın-

ler bu fikirdedirler. Theodore Dreiser bunu bir 
efsane saymaktadır. Muhakkak ki yeni Belde-
nin sakinleri, ahlaki ve zihni zaflan bakımın
dan hüyük bir yeknasaklık arzetmektedirler. 
Orada ferdlerin çoğu aynı tipte yetiştirilmekte
dir. Bu tip bir sinirlilik ve gevşeklik, bencillik 
ve kendine inanmazlık, adale kuvveti ve yor
gunluğa dayanmazlık halitasıdır; hem önüne ge

çilmez ve hem de az şiddetli ve bazen de homo
seksüel tenasül temayüllerinden mürekkehtir. 
Bu hal, ferdiyetin teşekkülünde ciddi bozukluk
lardan doğmaktadır. Ve, sadece ruhi bir vazi
yet, değişmesi kolay bir moda değildir; ya ırki 
tereddinin, yahut ferdlerin hatalı inkişafının ve ,(Sonu var)" 
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FiLOMUZ ANAV ATANA DONUYOR 

, •• ı. '-' -.fa4a) 
,.._ .,.,.,.,,,,,., ıitillıenun.ı Wr 
intiba '-'--' ................ 
,,.., 6ir inlilM ile ...,.,,,.., oe 
ht tlenia ıanar..iıt4• rnirM
w 6ir ltaoa lilom t""""'4an tla 
m1ı1.,,, lıatltır ,,,,,. • ........,,.,. 
Hw ilıi tlo.ı memlehl mlanıwla 
~ ai7"Nllw ..,.,,..,.,/a pi 
tl..U. 6ir tl.ılıılı, wnimiyd oe 
laiirmet •ören clonanmamız ,anlı 
6ayrafunua ıerJle IGfll'llf oe tle
nisı:ilerinm Camlmriyet Türkiye
.un, Atatürlı'iin sacalılan oltlulı
ltırım laer an minnet oe tülıranla 
oe ,_.,rla lıalblerinde tapycualı 
en 71ik-lı 6ir merteWe ı....a 
..... lerdir. DenixilerimU 6af/o
nıwla Gmir.Ueri Şürii Olum olcfu. 
fa laalde İfle höyl .. alvi duyfu ue 
böyle bir iltiharla anavatClllG tlön
ınekW"uler. 

r .... •• .ı.nm ı...w.,.. 
hn amiralimüıle nncın amirali 
cuımntla gayet .amimi tel.,alltır 
teati olunmU§tur. 

Türk ~tecilerine Faler ·de 
verilen zi)'llfet 

Atina, 3 (A.A.) - Atina ajanaı bil· 
diriyor: 

Y wıaniatan ıuetecileri birliii eald 
J'aler bannda turk ıiletedleri peline 
4IOa biiyük bır oıle zıyafeti vermil ve bu 
slyafet çok denn bir gmjmiyet banaı i• 
çinde cereyan etmittir• 

Birlik reiai B. Zarifis, ziyafet sonları. 
aa dolru söyledili nutukta ezcümle d• 
mittir ld: 

.. _ Bb, alzlerle ancak dün tanl!tık. 
Palrat bu daldkada aizlerlanld Hileler• 
c1eaberi tanımakta imitiz gıöi bir his ta. 

llJOl'UZ. Kalblerimizi birbirlerimize as
mak için bir kaç dalda kifayet etmif ve 
lralblerimis lisanlanmudan daha kolay 
olarak, birbirleriyle an1ıfDUf1anbr. BU, 
tizleri doat ve karde, tellkki ediyoruz. 
Ve, emlnls ld .Ulerin de bize karp kaJb. 
lerinizde taııdıimız hialer, bbim hi1-
Jerimiıin aynıdır. Ellerimbde bunu ia
bat eder deliJler de .udır. Milletleıi· 
mizin biribirlerine karp olan tesaııil.ı 
,,. mütekabil eempati bialerini müph• 
ele fırutıDl elde ettiiinizden de eminim, 
Bu biSler, itlen milletini memleketini· 
se, blyilk tcfinize ve Elen gazeteleri· 
Din yazılan ile gereli ci6i bilinen Jrillti· 
rünUse kar11 c.uyduiu hayranlık lıial~n. 

ri Gilntekin ın ittirakiyle yapılan bir 
toplantıda program ve tedris edilecek 
mif redat ilı:erinde müzakereler yapıl• 
111Jf ve kararlar verilmiftir. 

Tilrkiyed~ bir DeYlet tiyatrosu kur· 
ımk ifinuı önemi Nıkbtı'lla uzun unn 
yazı yumü lıi&umunu hilaetmiyor.az. 
Bir aydanberı Ankaracl-. tedrisata baf
lamıt olaa opera ve temsil akademili. 
ibu.ua kıymet vere~ bu yolda atıl• 
IDlf mU.bet vt •ilam bir adım olarak 
ltut1ammya depr bir harekettir. 

Deriet tiyatrosunu karmadan evvel 
onun için !wsaml• o~ Jradroyu ıJml 
w ciddi tedbirlerle ıimcliden buırla
IDIJa pifme' muvaf"1uyetin ne b
du cerçeldetdiini ıa.teriyor. 

B..thnhlm bu ~ bqaımak 
icin hiç bir tedalrlrlıktan kaçmmıya
cal..-ı da öirenmelde aynca mea:nu• 
aiyet duyuronu. 

Büyük inderiiı ı&ul AD&tlar u
-.ındaki 4iıektlfleridl tatbik ._k 
70kaiıdakf ça.llfmA ve JraVlarmdmı cto-
1-a delesli ICWtir Büei=•n Saffet 
Anbıı'ı tebrik nmqi '1r naife ... 
yum. 

nl d• Ulvı edebUlralnls. Şimdiye kadar 
vuku bula .._Jarm pek ,aluDda iki 
memleket paetecllerl aramda ulu bir 
itbirllliai ptirecetinden " BeJcra• 
ve Bökrct medekdAflanm:zla birlikte 

Tirk ve Elen matbuatuım balkan an
tantı ideaUerir.ln taaıall-ukunu pte
ceiinden emin olarak, kadehimi yeni 

Tirldyenin yaratıcJU büyük tcfüıb 

Kemal Atatirk'Un ıibatine, gibel mem· 

leketinizin refahına ve doatlufumuzun 

,erefine kaldırır ve Türk matbuatının 
ve mealek tqekkülerinin terakkisine 
içerim. 

BiWıare mebus B. Uluğ söz alark 
filoeunun doıt ve müttefik Elen sulan 
nı ziyaret edeceğini duyan Türk mille· 
tinin biasettiği sevinci bilhaua tebarüz 
ettirmiıtir. 

Açık sözden B. Nizamettin Nazif 
de söz alarak iki memleket zimamdar
lannm bu kadar iyi olarak batladıklan· 
nı iki memleket matbuatmm ikmal et· 
mesi 11mn celecefini bildirmiftir. 

Tanınnuı pir İzmirli Mitel Orgiro
puloı ise buı pirler okumuf ve bu ti· 

irler hemen orada Tirkçeye çıvrilmlt
tir. 

Ni.bayet, ·Faler•e toplaam&t bulunan 
Elen ve Tiirk pzetecileıiPin Elenler 
kıralı Majeste ikinci George ile reimcu
mur Kemal Atatirk'e tazimlerini ve bq
bakan lnönU ile .,.,..kan MetakMM de
rin hirmederinl bildiren telpaflarm çe
kilmeain.e karar vel'IDİftir. 

IJafbalcan sayım,lanmuı H 

gaeıecilerimüıi kabul etti 
Atina, 3 (A.A.) - Atina aıanaı bil· 

diriyor: 
Bafbakan B. Metak1as, halen Ati

nada bulunmakta olan büyük millet 
meclili reis vekili B. Nuri Conker ile di· 
fer üç Türk mebusunu kabul etmiıtir . 
Nuri Conker ve diğer mebuslar elen 
beıbakanına Türkiye elçili Ruten Et
ref Unaydm ta.rafından takdim edilmig 
ve hasbihal çok ...Uml bir surette ce· 
reyan eylemttir • 

Bafbakan biWıare tirk gazetecile
rini de kabul eylemiıtir. Türk pzete
cileri, aynca filo kumandanı amiral 
Sakalariyu tarafından da kabul edil· 
mittir. 

ISP ANY A ISY ANI 
Hükümet kuvvetleri taarruza geçtiler. 

Şiddetli çarpı tmalar oluyor 
lladrid, 3 (A.A.) - Hava Ajanu 

muhabirinden: Aailer, diln Pozueto 
mmtakuında lnrnetll bir tazyik icra 
etmitlerdir. llabadlarmın Koruna yo
luna kadar kendilerine bir geçid ~ 
olduiu tahmin edilmektedir. 

Bu teıebbüılerinin akamete utra • 
ma11 tlzerine hilerin kumandanı, cu -
muriyetçilerin mllnakalltmı durdur • 
malı: mak11diyle Elkurial yakınıııda 
Bant OrDaten dalma dotru teveccilh et 
melerlnl emretmipir. Fakat millilerin 
tiddetle mukavemet etmeleri dolayıaiy
le bu tqebbllaleri ıuya dtlflnilftir. 

Bunun tberlne laller yeniden Pozu· 
elo üzerine yOr&ntlflerdir. Aliler, bu 
defa bu kaaabum bqbca caddealni ~ 
p1 etmiıler ise de cumuriyetçiler mu-

kabil taarruza geçerek Pozuelo mezar • 
bimdıld ilk mevzllerini iltirdad et • 
mitlerdir. Bunun tlzerine fiddetll bir 
muharebe ba,1amıttır. Bu muharebenin 
ne ıuretle neticelenmit olduğlı henib 
malQm delildir. 

Di1n Mad&"id cephesinin muhtelif kı· 
ıımlarmda ehemlyetl u buı çarpıpna· 
lar olmuttur. 

Dere göre vaziyet 
SaJ•nyınlra, 3 (A.A.) - Umumi ka • 

rarclh taraf mdan dün nepedilen bir 
teblifde ezcGmJe den.ildiline g6re, Ter
ruel mmtakaamda lladridcilerin hOcu· 
mu mumfaklyetle pri pUüflrttllmOt
tir. 

'Madridciler, Santander cephetlnde 
de geri pilkilrtilmiitlerdir. Madrld ~ 
nllndeki cephenin inci fırka mmta • 
tıa.mclan bildirilcliiiııe ıare bu fırka, 
mnsllerlnl tahkim etmif n dOl""'nm 
bir~ h6cumanu pOlkUrtmilıttıi'. 

Asturiu cephesinde, Pranlro kuY • 
wrtlerl, dO..-nm bir Jaicumuna muka
bil htlcumla ~ve ~ 
ldyet b,_n"""fhırdır • 

Ceau'- cepbnhicte. Kadib dftrmda 
lltcld4r.eu.n ald Ud '8yyare. dan loko 
motif ft Wr ..,. treni tMrlb e4liJmif • 
tir. 

lla4ftd ..... d~ meftUerl 18 
bomtmcı- tanu..t wafmda.,.... 

bardıman edllmiı ve aynca bir kaç dtlf
man tayyareei de dOfilrlllmtlftür • 

Asiler Cebelüttank bojuou 
taruMld ediyorlar 

Cebelittank, 3 ( A.A.) - Asilerin & 
ıillhlı kiçWıı: gemili boluı devamlı 
surette tanuud etmekte ve Alceziru'· 
da bulunan diler iki küçük gemi de l• 
panyol amabalmencli gemidnl bekle • 
mektedir. Valenıiya'ya cltmekte iken 
puar ıono CebelOttanka ildca eclen bu 
ıaıide 5 milyon peuta .ardır. 

A.uerin damplllfl•klan 
banknotlar 

Valenai,._ 3 (A.A.) - Hilktlmet. 
bir kararname nqrederek biler tarafın. 
dan dampıanmıı olllD ispanya banka • 
u bymelerinin tdaviUUntl menetmlf 
tir. 

İspanya münevver ve ilimleri 
hükümetle beraber harb 

ediyorlar. 
Madrid, 3 (A.A.) - Havaı ajansı 

muhabirifıden: Miinenerlerin ve artist
lerin ekteriyeti, isyanın bqlanpcın • 
danberi cumuriyetçilerin yanı batlllda 
mevki almqlardır. Bununla beraber B. 
Kaballero, gilzide milaevverlerin ha • 
yatını korumak lbım oldufunu ıa. 8 • 
nünde tutar.ak bir çok llimleri " artlat 
lerl, malzeme?eri ve lriltiphaneleri ile 
Valendya'ya g6ndenniftlr. 

Mamafih, birçok münevverler, mi· 
llı kıtaıanna g6ıaWlU Jraydedllmitler • 
dir. llaell lladrid tınivenited febe • 
fe profee8ril B • y oae GacMl, elinde ıiWa 
payitahtın mGdafauma ittlrak etımekte
cllr. 

Aailer Yetil ha~ pmm mı 
kaDanıyorlarf 

lfadrid. 3 (A.A.) - Eaterna.,ona1 

fırkanın~=~= 
n pn~ pba p.ı.nA te.M-
Nklmıcla yeni tahdit vermitdr : 

rY..ıdaım çehreli ,.,pıilllll .bü renk 
almaktadlr. Kad olarak ~1~ 
beraber, lnrnet1e Amıedi)'WUS ki b1Ja. 
mlan palar "7flfi1 1-s" cleailen IDllfa a
Wdir.,. 

İngiliz sarayı hakkında bazı 
gazete haberleri 

(Bap t. inci aylada' 
kalı Mdam Emelt Simlon ile evlene
cetine dair ıararla bir takım pylalar 
deveran etmektedir. 

Deyll Telgraf, böyle bir mevzu tel· 
mih edilmit olmasına son derece ten
ıüf etmekte ve fakat bu bepta ıiilriUıu 
muhafaza etmenin mümkün olmadıiını 
illve eyl~lrtedir. 

Bu gazete. bilhaaa diyor ld: 
Kıral, lntibabnu iyi yaptDllıdsr,. bls 

lNndan fÜpbe ediyoruz. .. lyi intibab 
·etmek'- demekıe bldettifimis fUdur: 
ba intibah, kendisinin pul vakar n 
.,ııaiy~. mUtubid kırallılm n do
~oırlamı ,erefine, •laınet " refa
hına UYIWl olmalıdır. Kıra1. yapac:ap 
fıltihabı lngiltere kırallıfı ve BUyOk 
Britanya lmparatorluiu namma yapa
caktır. 

Taymia pzeteai diyor ld: 
Son on bet gün zarfında kıratın. 

laltanat tahtının ,erefi ile telif kabul 
etmiyen bir bclivmç yapacatı hakkın
da kehanetlerde bulunmak derecesinde 
ileri gidilmit Ye mide kıraliçe Mui
nin bu bdnca muvafakat etmf olduiu 
haber verilmiıtir. Bu haberler, lngilte• 
re kırallığı tebauının çofunu derin 
bir teeuilre garkedecek mahiyettedir. 
Fakat bu haberler gerek Amerikada ve 
gerek Dominyonlarda çok muzur tesir· 
ler ve neticeler doğurabilir. 

Gazetelerin bugün bu mesele ile 
metgul olmaarmm sebebi, aaWıiyetll 
bir membaın ıbütün bu pyialara kati IU• 

rette nihayet verecek sarih beyanatta 
bulunmaamı arzu etmekte olmalarıdır. 
Halihuırda bu kabil beyanata tiddetle 
ihtiyaç vardır. 

Bu ıebebJen dolayı, millete hitabet
miye 1Ü%um gördük. Majeate'nin elin· 
deki mukaddes vedia, onun phal malı 
delildir. Bu vedia. neıilden neaile in
tilral etmiıtir. Bugiin bu vedianın ebe
miyeti, tarihin herhangi anından ziya
de bugiin çok biyiktir. Çilnki Do
minyonlar, bugiin nazarlarını ana va· 
tanla rabıtalarmm timaali olan ulta· 
nat tahtına çevirmit bulunuyorlar. 

*** Loadn, 3 ( A.A.) - Royter ajana 
Wldiri)oar: 

1..Ptere laalla bea ..._ apadıiı •· 

- Witia pzete '-t:rudarmm ibtima-

- •• 7Ul'T aönlüler: 
"Mihim Wr au :rua bahruu., 
Guetıeler, dinldi lrabiae toplaatınuu 

laraJm hehıJvi~ ol.a minwılMtle
ıini " llillausa laralm huuıi hayabna 
mite.ilik meıeleleria mıiiab .. edilme
m. dair oldajaaa ~. Guete.. 
.......... hikimet ....... .........-~ 
IDacilt Wr teldJcle ~ takd"r 

... tok mihim - - ,... ........_ 

.... olac:aiı bneetjntledir. 

*** 
Loııdra, J (A.A.) - B Atlee Avam 

bımruıada. ana yasaya tulltu: ••• 
mahiyette mllfldller tabaddas edip etme

d/liai ve bqba.baıa fimcli bu lıuıu.sta 
hyanatta bulunup baluamıyacalım aor
maaı Qs•riae. B. Baldvin buglln biç bir 
hyamtta bullumıyacalım slSylemlı ve 

balen ancı yasaya taalluk eder mahiyette 
ms bir mQfkjl mevcut olmamakla hra
hr. vaziyetin kendisine bu hususta bu 
r:alrihda sual aomuya mQuid olmadıtı· 
m /lfve ey/emiftir. 

B. Viaston Çörçil. mubalilleria alkıı
lan aruıada yapuğı beyamtta, B. Bald· 
viadea, parlfmeatoda resmi ve kati bir 
beyanat yapılmadan evvel döalJlmlyecek 
mahiyette biç bir tedbir ittibas edilml· 
cefi bakhnda -temimt istemif ve B. Bald 
~i• verdili cnabda: 

-- Şimdi yaptığım beyanaf9 11'
~• edecelı biç bir diyecelim y,oktur. f/m 
dl ortaya koaulaa mesel•yi tedldk ede
celim ... 8mlftir. 

*** 
~ 3 (A.A..) - Hava ı)aiuiı 

bildiriJOf: Siya8ıi1 mabfiller, lmalm iatL 
fa etmek Yeyahacl pındiJri projelerinden 
.uıeçmet pldanndua birini terdJI ... 
ayetinde olduiU kaSJUti*dlrler. 

KpitlıLft bu ~ '1çendWne Jl'ort • 

~ mtııa1d olan bulnedan" hu
... eekreteri ~ı halefi meee-. 
lelıine llid ~ türlrl iibal 18ıit
tlltl hühMa bit ta~ cl6nm6tttır. Bn• 

1 
nunla bereber, ~Qnhkta, heıdls bir 
hal tanı buhmac:alz anedilmektedlr. 
Kınlm, nfUmenn lel'beatse intlhM ede-

bileceii. fakat bu izdiftctan dolacak 
çocukların tahta tevariil eden.ıyeceği 

teldiııde bit bal tarzı, saWıiyetli bir çok 
ldmaeler tarafmdan mimkün göriinmek· 
tedir. 

Her halde, imal pek yakında bir ka
rar verecek ve ana yasaya teall6k edea 
buhran bir kaç CÜll zarfmc:la balledile-
c:ekt:ir. 

*** 
Londra, 3 (A.A.) - Kınım Kanada-

daki çiftliği lnaraf amerilralı LinkolA 
Bllavout'e utmak fçJn miü:&kerecle oı.. 
duiu Bukhincbam waJmda-nimen bil. 
dirilmektedir • 

••• Loadra. 3 (A.A.) - Pord·Balveder 
charmdakf sivil polilin mubafıs t.... 
YetJeri arttırıbnIJtu. 

Ban meraklılar gurup halin&, tıop. 
!anarak bidiaeler "alrkmda tefairler de 
bulunuyorlar. 

Gazete aatıc:ılan clilkkh1anna ba 
akpm, bulırqı bildiren ve pto içinde 
olup bitenler hakkında tahminlerde bu
lunan yazılar yapııtmyorlar. 

Söylendiğine göre, kırat, Ford-Bel~ 
derde bulunduğu uman mutat olarak 
yaptıiı gezintiyi yapmmııı ft biltibı 

giin dairesinden çıJnnamııtır. 

*** Lonclra, 3 (A.A.J - IKi" azadua 
albay Vedpvd, a .. m kamuumcla bir 
takrir vererek, uiyı, taç si,_ merui. 
mine aid biç bir fqİD imal sekizinci 
Edvarclm aadakat y..,inini .biikümıü 

ba"akamayacajuıı ........ batb inp. 
liz lmalmm yerine biç Wr kimaeyi ... 
çirlmek niyeti me•aad ol.mdıtmı beJa
aa davet elımİftir. 

AU.y, lııu takriri ..-irlreıa, Janl Ed
nrd'm iatifumm ı... .halele ÖDÜM ... 
çiJmek lizım odaia .......... tiyle ..... 
ket ettiiini, aira lanlm .halk tanıfmdm 
çok aevilcliiiai. her .baasi Wr cleiitildi
iiıa mmııleketi ikiye ~. bir ... 
süne ariiracaat ..... ..,...ia kahir Wr 
ekaeriyetle Janl lehinde top1e_...p. 
...,.. etmektedir. 

*** 
Loııdn. 1 ( A.A.) - Bir amel'llaıa-

aja1JS1aıa Loadradald biiroauaa verllea 
malfimata göre, Jladam Slmpsoa bir 
hç ay içia yabaacı memleketlere 6it• 
meye karar vermiıtir. Ve batt~ bu aka 
pm Loadradaa ayrı/mai niyetindedir. 

*** 
Londra, 3 (A.A.) - Kıra! akpm tı-

zeri Loııdraya dönmif ve uat 20 buçu· 
ta doiru halka ıörilnmeden Buldngbam 
aarayma citmiftir. 

Kıral, kendilinden on dakika ene1 
saraya ıelmit olaa York dukuı ile yir
mi dakika kadar görilpıOftir. 

Dük, bu ıörifmeden tonra saraydan 
aynlnqtır. 

*** Londra. 3 (A.A.) - DilD sabah ı.. 
koçyadan diSnen York Dulruı. Valde 
Kıraliçeyi ziyaret etmiıtir 

*** 
Londra, 3 (A.A.> - Muhalif liberal 

lideri B. Senkler bu sabah B. Baldvin-
le görilpniiıtir • 

*** 
Londra, 3 (A.A.) - Royter Ajan• 

ıınm aldılı malQmata ıöre, anayua 
meselesinin halli bir kaç ctınden evvel 
mimkün olmıyıc:aktır. Zira mesele do
minyonlan dotrudan doiru,. ıJAJcıdar 
etmektedir. 

*** Londra, 3 (A.A.) - B. lblclYia 
Buldnbam aaraymda lmalla 50 dakika 
törilfdlkten 80Dra AT Kamarama 
dönmiftir. 

saat 21.15 de Bu 
mit n derhal 
diJmittlr. 
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Ziraat Vekaleti Satın Alma 
Komisvonundan: 

el 

1 - Kayseri yonca denen1e ve yonca tohumu temizleme istasyo
nu için kapalı zarf usulü ile bir adet yonca tohumu temizleme ma-
kinesi satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 6000 lira; teminat 4SO liradır. 
3 - Eksiltme 14. 12. 936 pazartesi günü ıs de Vekalet binasında 

Yapılacaktır. -
4 - Şartnameler Ziraat Vekaleti satın alma komisyonundan Is

tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
S - İsteklilerin teklif mektuplarını teminatlariyle birlikte mu -

ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde zik
redilen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar komis-
Yona vermeleri lazımdır. (1936) 2-S774 

Elektrik Sirketi Abonele--
rinin Nazarı Dikkatine: 

10 Ağustos. 1933 tarih ve 14R26 sayılı ölçüler nizamnamesinin 
25 inci maddesi hükümlerine göre müşterilerimiz_ nezdinde mevcut 
elektrik saatlerinden ayar müddeti gelmiş olanların muayeneye tabi 
tutulması icab eylediğinden şirketimiz bu gibi saatleri müşterilerinden 
bedelsiz olarak değiştirmek mecburiyeti kanuni yesin dedir· Bu iş için 
nıüracaat edecek vesikayı haiz şirket montörlerine kolaylık gösteril-
mesini sayın müşterilerimizden rica ederiz. 2-5816 

Ank~ara Okullar Sayışmanlığı Sa
bnalma Komisyonu Başlmnlığın· 
dan: 

1 - Gazi Eğitim Enstitüsü için 150 - 250 adet karyola pikesi açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiat (900) lira muvakkat teminat (68) liradır. 
3 - Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat et

ınelidir. 

4 - Eksiltme 10-12-936 perşembe günü saat 15 de Ankara Okul
lar Sağışmanlığında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı perşembe günü saat 14 de kadar mekteb-
ler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. (1840) 

2--5647 ; 

Ankara inhisarlar Baş 
l\lüdürlüğünden: 

. 1 - Çankırı tuzlasında süvari kovuşunun tamir ve tadiline 
aıd keşfi evveli 2562 lira 64 kuruş olan işin yapılması 21. 11. 1936 
tarihinden iitbaren keşif, proje ve şartnameleri veçhile Çankırı'da 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 10. 12. 1936 tarihinde saat on beşte Çankırı'da İnhisarlar 
'ruzJa Müdürlüğünde toplanacak münakasa komisyonunda ihalesi 
Y~pılacağmdan münakasaya iştirak edeceklerin o gün ve saatinde 
Yüzde yedi buçuk hesabiyle 192 lira 20 kuruş teminatı muvakkate 
akçalariyle birlikte Çankırı Tuzla Müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (1889) 2-5695 

Anlt.:ara Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli 6191 lira 58 kuruş olan hususi idareye ait Kül

tür Bakanlık antresindeki tadilat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-12-936 perşembe günü saat ıs de vilayet binasın
da daimi encümence yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları, ticaret odası vesikası ve 344 
lira 37 kuruşluk muvakkat teminatları ve Nafıa Müdürlüğünden ala· 
c~kları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte aym gün ve saat 14 de 
Yılayet encümeni riyasetine vermeleri. 

4 -1stiyenler keşif evrakını ve şartnameleri Ankara Vilayeti 
Nafıa Müdürlüğünde gözden geçirebilirler. (1815) 2-5592 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

NAFiA VEl(ALETi 
Van Su İşleri Etüt Heyeti Şefliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Van şehri civarını sulayacak 

Şaınram sulama kanalının hafriyatı ve imalatı sınaiye inşaatıdır. 
Bu işin keşif bedeli 35505 lira 74 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projeti 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Keşif cedveli ve projeler 
E - Fenni şarthame 
F - Kum taş grafiği 
İsteyenler bu şartname ve evrakı Van da Nafia su işleri etüt 

hey'eti şefliğinden görebilirler. 
3 - EksiJtme 27. 11. 1936 dan 11. 12. 1936 tarihine müsadif 

cuma günü saat 15 de Van'da su işleri etüt hey'eti şefliği daire
sinde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2662 lira 93 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olub getirmesi lazımdır. 

A - Nafia Vekfiletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
B - Bu gibi inşaatı veya benzerini yaptığına dair ehliyet ve· 

si kası 
C - 936 yılma aid ticaret odası vesikası 
S - TekJif mektııbları yuk~rıda üçüncü maddede yazılı saat

~en bir saat evveline kadar Van'da su işleri etüt hey'eti binası 
ıçindeki artırma ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz muka
~ilinde verilecektir. Posta ile gönderil~cek mektubların nihayet 
uçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
rtıühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (1920) 2-5735 

ANl(ARA Birinci M ıntalia 
Kadastro l\lüdürl~Oünden: 
Yenişehir semtinde, Kanlı göl mevkiindeki gayrı menkul

lerden bazılannm hudutları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının 
tetkikine başlanmıştır. Tetkikat 24. 12. 1936 cuma günü bitecektir. 
kimlerin gayri menkulleri tetkik edileceği belediyede yapılan 
ilan tahtasında yazılıdır. Mülk sahiblernin ve alakası olanların 
komisyonumuza milracaat etmeleri ilan olunur. 

(1962) 2-5821 

ULUS SAYFA 7 

MlLLI MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARJ 

BİL!T 
ıı Türk Mühendisleri B\rliği 

Umu mi l\ferl{ezinden: 

-

1 - Yerli fabrikalar mamulatı olan 105.000 çift kunduranın her 
bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 21.558 liradır. 
4 - İhalesi 12-12-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksilmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vremeleri. (1849) a2-5650 

BİL!T 
1 - Herbirine bi~ilen ederi 850 kuruş olan 1000 : 1200 tane harb 

okulu talebesi için kaput kapalı zarfla diktirilecektir. 
2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyenlerin 

hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 765 liradır. 
4 - İhalesi S-12.936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlari ile birlikte teklif mek
tublarmı ihale saatmdan en az bir saat evvel M. M. V. SA. AL. KO. 
na vermeleri. (1824) 2-5599 

1 LAN 
1 - Biçilen ede'ri 1978 lira olan iki tane elektro gardiyograf a

çık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Eksiltme 7 ikinci kanun 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 148 lira 35 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün M. M. V. SA. AL. KO. dan alınır 
S -Eksiltmeye gireceklerin kanuni ilk teminat ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vazıh belgelerle M M. V. satın 
alrr.a ko. da ihale gün ve saatinde bulunmaları (1809) 2-S573 

İLAN 
1 - 1200 metre Gedikli Erbaşlar için Kışlık elbiselik kumaş ka

palı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 -- Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk teminat parası 585 

liradır. 

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

delerindeki istenilen belgeleriyle birlikte ihale günü ve saatmdan 
en geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını M. M. 
V. Satm alma kor.ıisyonuna vermeleri. (1925) 2-5746 

lLAN 
Müteahhidin nam ve hesabına 6 kalem baytar! malzeme satın ah· 

nacaktır. Tahmin bedeli (600) liradır. İlk teminatı (45) liradır. İha
lesi 19-12-936 cumartesi günü saat 10 dadır. İstekliler evsaf ve şart
namesini görmek üzere bedelsiz olarak M. M. V. Satın alma komis
yonuna müracaat ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatmda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. (1935) 2-5749 

BİLİT 
1 - 24. 11. 1936 tarhinde ihale edileceği ilan edilen ve 25.500 

lira fiat biçilen 30 bin metre tayyare kanat bezi ile 65 bin 600 metre 
tayyare kanat şeritlerine yapılan teklifler kabul edilmediğinden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 ilk kanun 1936 salı günü saat 15 dedir. 
3 - Şartnamesi 128 kuruşa M. M. V. Satın Alma Ko. dan alınır. 
4 - İlk teminat 1912 lira 50 kuruştur. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelrinde yazılı belgelerle birJikte teklif 
mektublermı ihale saatmdan bir saat evvel M. M. V. Satın Alma 
Ko. na vermeleri. (1924) 2-5779 

Ankara O ullar Sayışmanhğı Sa
bnalma Komisyonu Başl~a~D-ın
dan: 

Gazi Terbiye Enstitüsü Erkek talebesi için açık eksiltme ile 
170 • 200 adet iskarpin satın alınacaktır. Muhaınmen bedeli (980) li
ra muvakkat teminatı 74 liradır. Eksiltme 10-12-936 perşembe günü 
saat 16 da Ankara okullar ~yışmanlığında yapılacaktır. Nümune ve 
şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat etmelidir. Muvakkat 
teminat ihale günü 14 e kadar mektepler muhasebeciliği veznesine 
yatırılmış bulunması lazımdır. (1847) 2-5648 

1 O. O. YOLI...ARJ VE UMANLARJ UMUM 
MOOORLOCO S. A. KOMiSYONU ll..ANLARI: 

İLAN 

1 
Muhammen bedeli 2~7016.- lira olan lokomotif bakır ocakları 

ve sair hakır aksam 18/111937 Pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı acaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin lS .. 630 lira 64 kuruşluk muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesı.kaları, resmi gazetenin 7 /5/ 936 
g.3297 No. 1ı nüshasında intişar etmış olan talimatname dairesinde 
abnmı§ vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hiıımdır. 

Şartnameler ( 1485) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (1885) 2-5791 

Nafia BakanlıITTndan: 
Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi 

başında vesikaları usulen yenisiyle değiştiriltnek üzere vesika alın
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini veya te
ahhüdüııü ifada devam ettiğini iş sahibinin adresi de zikredilmek 
şartiyle 1 tcşrinisaniden itibaren bir istida ile Vekillet makamına 
müracaatları. (1932) 2-S772 

Nafia Velialetinden: 
14 Birincikanun 1936 pazartesi günü saat 10.30 da Ankarada Ve

kalet binasında malzeme eksiltme komisyonunda 15105 lira 68 kuruş 
muhammen bedelli 41 parça demir dosya dolabının kapalı zarf usu
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Ankarada Ve· 
kiilet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1132 lira 93 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarının Nafıa vekaletinden alınmış mü

teahhitlik vesikası ile birlikte 14 Birinsikanun 936 pazartesi günü 
saat 9,~0 a kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi et• 
meleri lazımdır. (1864) 2-5687 . -~~~~~~ 

Dokunıa. Trikotaj ve Çorap 
imalathaneleri Sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya İstan. 
bul'da 4 üncü Vakıf hanındaki Uyuşturı.icu Maddeler inhisarına 
müracaat cderel!ı dileklerini kaydettirrrtelri lüzuma illin olunur~ 

3371) 2-5846 

1 

Birliğimizin 11 inci senelik kongresi 6 - birinci kanun - 936 pa • 
zar günü saat 1 O da Ankarada Birlik biansmda mutlak surette topla
nacaktır. 

Mühendis arka· ,Jarımızrn aynı ~n ve saatte kongrede bulun-
malarını dileriz. (1974) 2-5832 

Ani< ara 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 bankadan alan askeri ve mülki mütekait ve 
dul ve yetimlerin muameleleri: 

2. 12. 1936 çarşanba günü yapılacaktır. 
2 - Maaşlarını vezneden alanlara tahsis edilen tediye günleri: 
A ·Askeri mütekait ve yetimlere, dullara: 
3. 12. 1936 perşenbe 1 nuınaradan.500 numaraya kadar 
4. 12. 1936 cuma 500 ,, ot 1()00 ,, ., 
5. 12. 1936 cumartesi 1000 ,, 1500 ,, ,, 
7. 12. 1936 pazartesi 1500 ,, 4K>OO ,, ,, 
8. i2. 1936 sah 2000 ., ~12500 ,, ,, 
B - Mülki mütekait ve yetim ve dullara : 
9. 12. 1936 ç"arşanba 1 ,, .~ l SOO .. " 10. 12. 1936 perşenbe 500 ,, '\ '1000 

11. 12. 1936 salı 1000 ,. ' 11600 " " 
" 

,, 
(1963) 2-5822 i 

Adliye Vekaletinde»: 
Temyiz mahkemesi azafarile içtima odalarında bulunan 100-200 

ebadında 51 yazihane ile 120 - 220 ebadında on masa ki ceman 61 ma
sa ve yazıhane Üzerlerine 8 milimetre kalınlığında takriben 128 met
re murabbamda hakiki kristal cam açık eksiltme usuliy1e alınacak· 
tır. 1stekli1crin muhammen bedeli olan 2688 liranın yüzde 7 buçuğu 
olan 201 lira 60 kuruş teminatı muvakkatesinin 2490 sayılı kanunun 
17 inci maddesi mucibince eksiltmenin yapılacağı 7.12.936 pazartesi 
günü saat 15 de temyiz mahkemesi binasında adliye vekfileti leva· 
zım müdür1üğü odasında toplanacak komisyona makbuzlarını ıbraz 
etmeleri ve şartnamesini istiyen isteklilerin .her gün levazım mü-
dürlüğüne baş vurmaları ilan olunur. (1826) 2-5600 

Ankara Okullar Sayışın.anlığı Sa
tınalma l{omisyonu Başkanlığın
dan: 

Gazi Terbiye Enstitüsü Kimya Laboratuvarı ıçın (lSOO) lira 
muhammen bedelli alat ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 112,5 liradır. 
Şartnameyi ı::-örmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
Eksiltme 10-12-1936 perşembe günü ı;aat 15,30 da Ankara okullar 

sağışmanlığında yapılaı.:aktır. 

İsteklilerin teminııtlarını ihale günü saat 14,30 a kadar mekteb-
ler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. (1839) 2-5646 

Anliara Valiliğiııd eµ; 
1 -Onuncu yıl, Etimesut ve Kızılcahamrun yatı okulu talebele

ri için aşağıda cinsi miktarı fiyatı yazılı on. bir kalem eşya alına
caktır. 

2 - Bu eşyanın muhammen bedeli 814 liı:~ 60 kuruş olduğu için 
açık eksiltme suretiyle mübayaa edilecektir. 

3 - Eksiltme işi 10 - 12 - 936 perşembe ,günü saat on beşte vila
yet binasındaki Encümeni Daimi salonunda yııpılacak ve şartname
de yazılı muhammen bedelin %7.5 nisbetindeki para, tahvilat ve ban
ka mektubunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu hu
sus hakkında daha etraflı ma!Umat almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin Ankara kültür direktörlüğüne müracaatları. (1927) 

Cinsi Miktarı Beherinin fiatı Genel tutan 
K. L. K. 

Bere ve kep 
Yüz havlusu 
Kısa çorap 
Uzun çorap 
Bel kayışı 
Mendil 
Fotin bağı ( grose) 

F o tin boyası 
Fotin cilası 
Diş macunu 
Diş fırçası 

190 
100 
460 
460 

85 
920 
ıs 

llS 
105 

1150 
23 

50 95 
43 43 
20 92 
40. 184 
50 42 
12 110 

4 3 
15 17 

20 21 
17,5 
20 

201 
4 

50 
40 
60 
2S 

25 
60 

2-5741 814 60 

l 

Türk Hava Kurumu .. 
Büyüt{ Piyangosu 

• 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin ' etmiştir. 2. ci 

keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Bi=yük ikramiye 

40. 000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet ınllkafat vardır ... 

DİKKAT: 
\TL 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

r:txixITfi • .. 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SAT IN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılaca~ cc:_p~~ne

liklerin kapalı zarfla ihalesi 12 - ı. kanun - 1936 cumartesı ~nu sa
at 11 de !zmirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

2 - Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat teminatı 
)309 lira 29 kuruştur. 

3 - Şartname, plan ve keşifnamesi satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesikasını ve şartnamesinde yazılı 
.vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. . 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerınde 
yazılı vesikaları teminat mektup veya makbuzlarını havi teklif 

mektuplarını ihale gün ve saatinden en az bir saat evel komisyona 
vermiş bulunmaları. (1895) 2-5699 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için 25000 
kilo kırmızı mercimeğin 12 birinci kanun 1936 cumartesi günü saat 
on birde levazım amirliği satın alma komisyonunda açık eksiltme -
si yapılacaktır. 

2 - Mercimeğin tutarı 3750 lira olup muvakkat teminatı 281 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi her komisyonda parasız görülür. 

3 - Isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde vesika ve te
minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1884) 2-5692 

İLAN 

1 - Dört yüz elli bin kilo ekmeklik un pazarlıkla satın alına • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - İlk teminat 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10.12.936 günü saat 11 de Erzincan'da as

ker! satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İstekliler ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtlı bu

lunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihalesinde tekarrür edecek bedelin üçte biri nis • 

betinde ve teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart 
konulmuştur. 

7 - Şartnamesini a1mak istiyenler bir adedini 338 kuruş muka-
bilinde komisyonumuzdan alabilirler. (1896) 2-5700 

İLAN 
1 - 350000 kilo fabrika unu kapalı zarfla münakasaya konmuş-

tur. 
2 - Tahmin bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 75 kuruştur. 
3 - İhalesi 10.12.1936 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Erzurumda askeri satın al

ma komisyonuna her gün müracaatları. Münakasaya iştirak edecek
lerin ihale saatinden bir saat evvel kapalı zarflarını komisyona ver-
ıın.iş bulunmaları. (1845) 2-5637 

İLAN 

1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı 
açık eksiltme ile 10. I. kanun 1936 perşembe günü saat 16 da iha
lesi yapılacaktır. 

2 - Talihlerin 115 lira 50 kuruş teminat makbuzlariyle yevmi 
ınezkarda garnizon krtaaatı komutanlığı artırma ve eksiltme ko
ınisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün öğleden sonra 
JComisyona müracaatları. (1916). 2-5727 

İLAN 

Beher kilo-
sunun mu-

hammen fiatı Teminatı Tutan 
Kr. S. Lira Lira Tonu 

Edime 1200 4262 60240 502 
Kırklareli 12,00 7250 120000 1000 
Çorlu 12,50 2070 27600 240 
Lüleburgaz 11,65 4745 69900 600 
Vize 12,00 6452 104040 867 
l'ekirdağı 11,64 4369 62390 536 

29148 444170 3745 

1 - Üçüncü kor birlikleri ihtiyacı için yukarıda cetvelde gös
terildiği üzere 3745 ton ekmeklik un kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. . · 

2 - Cetvelde yazılı miktarların her biri hizasında gösterilen 
un miktarı o mıntakadaki birliklere teslim edilecek unun yekunu 
olub bu mıntakalarda yine ayrı ayrı garnizonlara un teslim edile· 
cektir. Bu garnizonların mahalli şartnamelerde yazılıdır. 

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

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

ücüncü maddelerindeki belgeriyle birlikte yukarıdaki cetvelde 
her mıntıkaya nazaran yazdı teminatları ve yahut 3745 ton unun 
:. 'Sİn~ birden tali~ ~l~caklar yine her mıntakaya nazaran ayrı 
a' rı fıat verceklerı gıbı kanunun beşinci maddesi mucibince te• 
n .:ıat ve teklif mektublarım ihale saatinden bir saat evvel Çor
lu'da kor satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1891) 2-5841 

Ankara V afiliğinden: 
2901 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 2 numaralr arazi tahrir 

komisyonunun 3. 12. 1936 gününden itibaren Ankara merkezinde 
aşağıda yazılı müteselsil sıra ile mahallatta çalışacakalarından 
alakalılara malumat husuli için keyfiyet ilan olunur. (1983) 
Sumer mahallesi 4 K. evvel 8 3 gün 
Dur-.lupunar mahallesi 8 ,, 12 4 ,, 
Demirtas ,, 12 ,, 16 3 ,. 
İnönü ' ,, 19 ,. 24 4 ,, 
Çimentepe ., 24 ,. 29 4 ,, 
Kurtuluş ,, 29 ,, 1 K. Sani 3 ,. 
Kırğız ,, 1 K. Sani 7 5 ,, 
Altay ,, 7 ,, 12 4 ,, 
Ölkü " 12 •• 16 4 " 
Akbaş ,, 16 ,, 21 4 ,, 
Oğuz ,, 21 ,, 26 4 ,, 
Kılıçarslan ,, 26 ,, 31 5 ,, 

2-5844 

M. M. Vekaleti 
Deniz Merkez Satın aln a Komisyonundan: 

6-11-936 günü kapalı zarfla yapılan münakasasında talibi çıkmt
yan 300 ton dizel mayi mahruku, bu defa pazarlıkla satın alınacağın
dan istekJilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
girmek üzere 10-12-936 perşembe günü saat 14 de (1575) liralık te • 
nıinatları ile M. M. Vekaleti binasında, komisyonumuza müracaat-
ları. (1836) 2-5634 

İş Arıyorum 

Antalya Nafıa 1\lüdürlüğüııden: , 
1 - Eksiltmeye konulan iş: "Antalya lise pavyonu binası kar• 

gir ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaatıdır.,, 
Tahmin edilen bedeli 30209 lira 92 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
C • Hususi şartname 

F - Keşif cetveli hulasası, 
G - Projeler 

İsti yenler bu şartnameleri ve evrakı: Antalya Nafıa müdürlü• 
ğünde tetkik edebilir. 

3 - Eksiltme 23.11.936 tarihinden 14.12.936 pazartesi günü saat 
ıs de Antalya Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktrr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2265 lira 74 kuruş mu· 

vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ğı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine getirilecek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
·Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üftcü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması \'e dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa• 
tılmış olması şarttır. "Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.,. 

__________ (3313) 2- 583_5 ___ _ 

Birinci Mıntaka 
Kiralık 

Apartrmanlar İstanbuldan geldim. Alatur -
ka, alafranga aşçt ustaEıyım. Bon-

Çanli.aya 
Tapu Sicil Muhaf17Jığından: 

Ankara'nın Dikmen deresinde kain olub vcl"ginin gerek 1282 
esas ve ·gerek yeni kaydında Tenekeci Abdullah oğlu Ahmet na-Tamamiyle yeni. 5 oda. Banyo. 

Kalorifer. Ç-0k müsait şartlar. 
Yerıişehir'de Adakale sokağında 
No. 2 ye müracaat. Tel. : 2649 

2-5836 

Kiralık Oda 
Işıklar caddesinde aile ya

nında bir bayan veya karıkoca 
için mobilyalı Telefon: 1420 

2-5831 

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

lıkları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

l{iralıl{ daire 
Havuzbaşmda Kazım

paşa caddesinin methalin -
deki Mükerrem• apartıma -
nında beş büyük oda ve bir 
salonu h avi daire kiralıktır. 
Kalörifer, sıcak su ve bütün 
konforu vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Ki·rahk Ev 
Çankayada Asfalt üzerinde 

Mısır Elçiliği karşısında sekiz 
odalı pan iorlu köşk mobilyalı 
veya mobilyasız olarak kiraya 
verilecektir. 

İstiyenlerin 1115 numaraya 
telefon etmeleri. 2-5805 

Veznedar 
aranıyor 

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

Orman çiftliği müdüriyetine 
müracaat. 2-~604 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

servislerim vardır. İstiyenler 
(2110) telefona müracaat. 

Bolulu Ali Usta 
2-5838 

l(iru1ılc Ev 
M iistakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

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

Muhasip aranıyor 
Akba kitabevine müracaat. 

2-5842 

kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

mına yazılı olan bir kıta' tarlanın tapu s:icillinde kayıtlı bulunma
ması hasebile veresesi tarafından tapuya tescili talep edilmekte
dir. Ne suretle tasarruf edilrliğinin tahkiki için 14. 12. 1936 pazar
tesi gi.inü saat 10 da yerine memur gönderilecektir. Bu yerde be
nim hakkım var diyenlerin ellerind~ki belgeriyle birlikte idare
mize veyahut tayin edilen gi.inde yerine varacak memura baş vur· 
malan bildirilir. (1976 ) 2-5840 ------

Sıhat ve İçtimai muavenet vekaleti 

iskan Umum Müdürlüğünden: 
1 - Orta Anadolu vilayetlerinde yerleştirilen göçmenler için 

fenni şartnamesi dahilinde 5000 adet pulluk imali eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

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

2-5847 

l{ayseri Belediye 
Ba~lianlığından: 

Memleket Hastahanesi polikinliğinde muayene edilecek fakir 
hastalara verilmek üzere Belediyemize muktazi bin üç yüz lira 
bedeli muhammenli 112 kalem ecza 7. 12. 1936 tarihine müsad.if 
pazartesi günü saat 14 de ih.alesi icra kılınmak ü zere açık ek
siltmeye konulmuş olduğundan taliplerin şartnameyi ve ecza lis
tesini Belediye Muhasebesinden istemesi ilan olunur. 

(1990) 2-5845 

Türlciye Cumhuriyet 
1\lerkez Bankasından: 

İnebolu'da İsmet Paşa Mektebi muallimi Bayan Firdevs adına 
yazılı D sınıfından bir hisselik 6961 numarah aksiy on kaybedi!l
diğ~nden artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni 
aksıyon verileceği bildirilir. 2-5843 
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bir şekilde öğrenebilirsiniz • 
ANKARA - Ali Nazmi A p. 
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Halk 
BU GECE 

GRACE MOORE'un 
Sabırsızlıkla beklenen emsalsiz şaheseri 

MARGAElTA 

BUGÜN GÜNDÜZ 

VlY ANA SENi SEVİYORUM 
Rf CHARD T AUBER 

Programa ilaveten : 
EN Yeni Dünya Haberleri. 

BUGÜN BU GECE 
ÇAPKIN MÜLAZIM 

Gu~tav Fröhlich - Lida Barrova 
George Alexendre 

Ümid edilmiyen büyük bir muvaffaki· 
yetle devam etmektedir. 

llaveten : Fox Jurnal 
Halk Matinesinde 

İNSAN KAÇAKÇILARI 


