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Son haberlerimiz 

üçüncü sayfadadır 

ON YEDİNCİ YIL. NO: 5518 ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Sıyasal Biıg·ıer Okalanaa 
·Eski ve yeni mülkiyeliler büyüklerimizle 

&O IDCI 'Yılını 
birlikte kutladılar 

kurulmakta olan :«Mülkiyeliler, 
idealle vücudunuzu memlekete 

yeni Türki.yenin ikbali, şevketi sizin aşkla, 
vakf etmenize bağlıdır.» lımet lnönü'nün dünkü nutkundan: 

Bn~betke 

BiR YILDöNVMtJ 
Falih Rıfkı ATAY 

. Dün, eskiden mülkiye dediğimiz, 
Sıyasal Bilgiler mektebinin altmışın
cı yıldönümünü ku~adık. Altmış se
nedenberi mekteb, ilk defa Ankara
da kendi binasına sahib olabilmişlir. 
Cümhuriyet hükümetinin idare, sıya
aa ve maliye kadrosunu yetiştirmek 
vazifesine artık burada devam ede
cektir. 

Miilkiye adı, osmanh. devrinden 
beri, hususi bir gü-ıideler tipini halı· 
ta g~tirir. ldadilerde yetişen talebe 
sıkı bir müsabaka imtihanından son
ra mahdud mikdarda alındığı ve tah
sil tarafı itinalı tutulduğu için, mül-

. kiyeden sadece basma kalıb memur 
değil, yüksek derece osmanlı mek

. teblerinin hircoklarma üstün münev-
\'erler çıkırustır. . 

Nasıl harbiye osmanlı ordusunun 
alayb ve geri smıfmı tasfiye ederek, 
modern orduyu kuran unsurlanmızı 
Yetiştirmişse, mülkiye dahi, tanzi
tnattan sonra hir türlü salah bulma
Yan osmanlı idare mekanizmasında 
aYnı vazifeyi ~ördü. Fak at cümhuri
Yet devrinin Sıyasal Bilg!ler Mekte
bi gençlerine hazırlamıt olduğu is
tikbal gibi. vüklemP.kte olduğu vazİ· 
fe ve meaulivet ula eskisine benze
mez. Baştımbaşa bir memleket inşa 
ediyoruz. Bu insanın her hususta en 
büyük faalivet hissesi bizzat devle
tin üstündedir. Şehir, kasaba ve köy
leri baymdırmak, memleket ekono
misini. tarım ve endüstrisini yeniden 
Vücuda getirmek hususunda bazen 
\'asrtasız, bazen vasıtalı olarak. ya
parak ve yapanlara rehberlik ederek, 
bütün on dokuzuncu asırda rüyasını 
hile görmediğimiz bir yeni zamanlar 
devleti kurmaktayız. lş ve onun me
ıuliyetleri, bizzat devlet için ne ka
dar büyükse, bu devleti işleten un
surların mükemmel yetiştirilme şart
lanru temin etmek o kadar ehemi
yetlidir. Sayın Başvekilimiz iki de
vir arasındaki f arkm, eski mülkiye 
ile yeni Sıvasal Bilgiler Mektebi ara
ımdaki fark üzerine olan tesirlerini 
dün ne kadar güzel izah etti. 

İnkılab Türkiye'sinin bütün kad
rolarına bildiği kadar yapan, öğren
diği kada!' tatbik eden, nazari oldu
ğu kadar ameli olan genç kudretler 
hakim olacaklardır. Her şubede cüm
huriyet mekteblerind~n çıkanlar, ha
zır bir isin massaı başına değil, bir 
inşa atölyesine, tezgah başına davet 
edilmektedirler. 

Eski miilkiyeli1er yüzüncü yılları
nı da. Ankara'da, gene yirminci as
rın Türkiyesinde kutlıyacaklardrr. 
O Türkiye, bu~nkü nesiller nasıl 
ister, nasıl hazırlar ve nasıl çalışırlar
sa öyle olacaktır. içlerinden birçoğu. 
rıun erişeceklerine şüphe olmıyan 
l 976 Türkiyesinin güzel rüyası, bu
gün smıflannda, yann iş hayatların
da, kendilerinin ıevk kaynağı ol
ıun ! 
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İç sayfalarımızda: 
IKJNCl SAYFADA: 

İç Haberler, Düşünüşler. 
UçONCO SAYFA'DA: 

Dış Haberler - Donanmamız. 

DORDONCO SAYFADA: 
Sihat Bahisleri, Yabancı Gazete
lerde Okuduklarımız. 

BEŞiNCi SAYFADA: 
B. Delbos'un beyanatı. 

Mülkiyenin 60 rncı yıldönümüne aid hatıralar: Başbakanımız konuşuyor - Büyüklerimiz genç mülkiyelilerin ara
sında - Genç mülkiyeli B. Adil; en eski mülkiyeli B. Ahmed ihsan Tokgöz ve direktör nutuklarını veriyorlar. 

Siyasal bilgiler okulunun altmışıncı 

yıldönümü töreni dün mektebte, Anka
ra Palasta ve halkevinde yüksek ve sa
mimi tezahürlerle kutlanmıştır. 

Saat 15.30 da ·mektebin Cebecideki 
yeni binasında güzide bir davetli taba
kası toplanmış bulunuyor?u. Mektebin 
eski ve yeni me~unlarırun teşkil ettiği 
davetliler arasında bütün vekillerle bil
haSsa ayni mektebten yetişen Kamutay 
baş~anı B. Abdulhalik Renda, maliye ve
kili B. Fuad Ağralr, Adliye vekili B. 

· Şükrü Saracoğlu ile devletin yüksek me
muriyetlerinde bulunan bir çok değerli 
zatlar Ziraat, Emlak, belediyeler banka
sı umum müdürleri göze çarpıyorlardı. 
15.30 da mektebi şereflendiren Başvekil 
İsmet İnönü direktörlük dairesinde biraz 
istirahatten sonra talebenin ve da~etlile
rin alkışları arasında konferans salonuna 
geçtiler. 

Saygı ile dinlenen İstiklal marşından 
sonra mekteb direktörü B. Emin davet
lilere teşekkürle söze başhyarak me!cte
bin cumuriyetin merkezi ve türk inki. 

J\fehuslarımız 
Atatürkün 

doğduğu evde 
Selanik, (Arkadaşımızdan Telefon

la) - Mebuslarımız BB. Nuri cönker, 
Salih Bozok, Ali Kılıç, Naşid Uluğ 

Seianik konsolosumuzla beraber Atina 
belediyesince alım muamelesi ikmal e

dilmiş olan Atatürk'ün doğduğu evi zi
yaret ederek bir saat kadar kalmışlardır. ! 
Mebuslarımız pazartesi günü sabahı 

fstanbul'da bulunacaklardır. · 

labırun kaynağı olan Ankara'da kutla
nan bu ilk yıldönümündeki ehemiyeti 

bilhassa tebarüz ettiren şu nutku söyle

di: 

B. Emin'in nutlnt 

_ Sayın Millet Meclisi reisi, Sayın 

Başbakanrmız, Sayın Baylar; 

Okulun altmışıncı yıldönümündeki 

bu toplantıya şeref vererek tedris he
yetine ve talebeye karşı gösterdiğiniz 

büyük iltifat karşısında derin minnet 
ve şükran duyguları içindeyiz. 

Okul, altmış senelik hayatında hiç 
bir zaman yıldönümünü bu kadar özel 

(Sonu S. inci sayfada) 

HATAY HABERLERi 
An.takya, İskenderun ve Bilandan 

halk nıümessilleri Kont de Martel e 
de bir protesto gönderdiler 

lstanbuldaki arkadaşımız bize telefonla şu haberleri bildiriyor : 

Berut, 4 (Hususi) - Seçim müna
sebetiyle Antakya halk mümessilleri 
t<ırafından Kont de Martele gönderilen 
protestonun metni aşağıdadır: 

Kont de Martel, 

Sancak halkının umumi idaresi aley
hine meşru olmıyan vasıtalar kullana
rak hükümetin yapmak istediği mebus 
seçimini tekrar tekrar protesto ettiği· 
miz halde nazarı dikkate alınmadı. 

Seçime iştirak etmifen köyler na
mına seçim sandıklarına sahte pusula
lar atıldı. Birer ikişer reyle hükümetin 
müntehibisani tayin ettiği şahıslar, is
teklerine ve istifalarına rağmen silahlı 
jandarma, milis kuvvetlerile cebren se· 
çim merkezlerine sevkedildi. 

Vicdan hürriyeti namına yüz kıza:-
tacak şiddet ve suiistimallerini bitarıtf
lığına itimat edeceğiniz tahkik heyet-

!eriyle isbat edeceğiz. Bu suretle seçi
len mebusların bizi temsil edemiyecek· 

( Sonu 2. inci sayfada) 

Balkaıı hasın h. li'""• ır ITT. 
~ 

Balkanlılar arasındaki 
dayan~ma yeni bir 
te~ckkül daha kazandı 

16 haziran 1936 da Bükreşte topla
nan Balkan basın konferansında veri· 
len karar mucibince Atinada (Balkaa 
basın birliği türk milli komitesi) .iv
rulmuştur. Merkezi Ankara'da Yenişe· 
hirde Balkan birliği merkezindedir. 

Türk milli komitesi, birlikle tema
sını ve müşterek çalışmasını 11 hazi· 

(Sonu 3. üncü sayfada). 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Londrdan gelen 
haberler 

Londra, 4 (A.A.) - Sabah gazetele
ri yalnız bir tek meseleyi bahis mevzuu 
etmekte ve kıralm Bn. Simpson ile ev· 
lenip evleruniyeceğini soruşturmakta. 

dırlar. Şurası muhakkak olarak gösteril
mektdir ki, dominyonlann bir kı&mı kı. 
ralın izdivaç planlarına kati surette mu
halefet etmektedir. Dominyonlar bakan
lığında büyük bir faaliyet hüküm sürmilf 
ve dominyon delegeleri ancak gece yan
sı bakanlığı terketmi,ıerdir. Delegeler, 
her hangi bir beyanatta bulunmaktan 
kati surette istinkaf etmişlerdir. BB. 
Baldvin, Çemberlayn ve dominyonlar 
bakanı B. Malkolm Makdonald, cenubi 
Afrika birliği delgeleri ve diğer domin
yonlar delegeleri ile bir çok mülakatta 
bulunmuşlardır. Dük dö York ve Düşes 
dö York valide kıraliçe Mari'nin yanın
da akşam yemeğini yemişler ve Marl
borongh şatosunu ancak gece yarısı ter· 

(Sonu 6. rncı sayfada) 

B. Mahmud Sovdan 
Bugün törenle gömülecek 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Ölümünil 
teessiirle bildirdiğim Siird Mebusu B. 
Mahmud Soydan'm cenazesi yarın (bu· 
gün) s~at 11 de fransız hastahanesin· 
den kaldırılacak, merasimle yeni cami· 
ye· getirilecek, namazı orada kılındık

tan ı;onr:1 c .. hi<lliğe gömülecektir. 

B. Mahmud Soydan'ın ölümü Anka
rada büyük bir teessür uyandırmıştır. 

Ekonomi Bakanı B. Celal Bayar dün 
akşam uzun yıllar birlikte çalıştığı B. 

· Mahmud Soydan için yapılacak son 
saygı töreninde bulunmak üzere f stan
bula gitmiştir. lş Bankası rükünl~rin
den birçok zatlar Bakana refakat et· 
mektec!ir. İş Bankası merkez ve şubele
ri bugün kapalı kalacaktır. 

Fıkra: 

A rkadas ölüm Ü , 
Her yıl bir iki arkadaş yası tutmağa 

başladık: Neslimiz eskiyor. Seyrele sey• 
rele bir gün, o da bitecektir. 

O kadar sene beraber çalıştığım 

Mahmudun ölümünde beni en fazla 
isyan ettiren, kaç yıldanberi süregelen 
ihtizar'rdrr. Kaç yıldanberi bütün nele,_ 
leri, yanında bulunanlara, bir sonnefes 
korkusu vermiştir. Hep biribirinden a· 
ğır birkaç hastalığı vardı. insan bir gün 
öleceğini bilir: Fakat ertesi sabah u• 
yanıp uyanmryacağınr düşünerek, ve 

· gene Mahmud kadar sükun ile, o kadar 
· derd yanmaksrzın, .şevk göstermek is· 

tiyerek. nasıl y3§amak azabına katla• 
· na bilir? Belki sekiz seneyi geçiyor. 

Fransa'da kalbini muayene ettireceği 
doktorun yanına, daha evel, avukat Ku· 
dus1 girmişti. Mahmud onu takib etti 
ve profesöre, arkadaşrnrn sıhatı ne hal· 
de olduğunu sordu. Doktor: 

-:-Pek ehemiyetsiz bir şey ... Buraya 
kadar geldiğine zahmet etmiş, hasta 
olan sizsiniz, demişti. 

Mahmud o seyahatten dönüşte bunu 
bize anlattıktan birkaç gün sonra Ku
dus1 öldü. 

Mahmudun yardımına muhtaç olup 
da onun iyiliğini görmiyen .kimseyi 
hatırlamıyorum. Hatırıma gelmiyen 
ikinci şey onda herhangi bir kimse 
için herhangi fena bir hissin devam et• 
miş olmasıdır. 

Son senelerinde hayatı işkence için. 
de geçti. ıstırabı, nihayet, perşembe 

günü, kalbi ile beraber durdu. Arkadaf
Jığınrn hatırasına hürr:net edelim. 

Fa tay 

Türkiye iş Bankası; Mahmud 
Soydan'ın vefatı dolayısile 

bugün kapalıdır. 
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HATAY HABERLERi 
Antakya, İskenderun ve Bilandan 

halk m iimessilleri Kont de M artel e 
de bir protesto gönderdiler 

(Başı 1. inci sayfada) 

!erini beyan eder, memleket halkrnın 

milli iradesine, vicdan hürriyetine ya
pılan bu tecavüzleri protesto ettiğimiz
den Milletler Cemiyetiyle Fransa ve 
Türkiye Hariciye nezaretlerine tebli
ğini rica eyleriz. 

Halk mümessilleri 

Berut. 4 (Hususi) - "Gecikmiştir" 

Seçim münasebetiyle Kont de Marte'le 
lskenderun'dan şu protesto telgrafı 

gönderilmiştir: 

Son Ekselans yüce komiser cenah
larına: 

30 Sonteşrinde yapılacak mebus se
çimine biz türkler iştirak etmiyoruz. 

Ötedenberi medeni memleketlerde hür 
ve serbest olan seçim, yirminci asırda 
medeni fransız hükümetinin mandası 

altındaki bir ülkede şiddet ve tazyikle 

yapılıyor. Bu seçimi medeniyet ve hür
riyet namına protesto ediyoruz. 

Halk mümessilleri 

Berut, 4 (Hususi) - "Gecikmiştir". 

Bilan'dan şu protesto telgrafı gönde
rilmiştir: 

Son ekselans Kont de Martel, 

BERUT 

Ayın 30 unda seçilecek mebus, esa

sen intihab<ıta iştirak etmiyen biz türk

lerin reyile olmadığından nahiyemizi 

Kağıt ihtil{arı 

önleııiyor 
Kağıt fabrikasının memleket kağıt 

ihtiyacını temin edecek bir vaziyette 
olmaması yiızünden piyasada kağıt ih
tikarı yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

İhtikarın önüne geçmek için piyasa
mn ihtiyacı olan kağıdı hariçten ithal 
ederek ucuz fiatla piyasaya arzetmesi 
i~i Sümerbanka verilmiştir. 

Öğrendiğirr.ıze göre, kağıt fabrikası 
gelecek seneden itibaren memlektin ka
ğıt ihtiyacını temin edebilecek bir hale 
gelecektir. 

Madenciler gecesi 
Ankaradaki maden mün

tesibleri arsıulusal maden 
bayraınını kutladılar. 

Ötedenberi lbütün garb madencileri 
tarafından beynelmilel madenci bayra
mı olarak tesbit edilen 4 kanunu evvel 
gecesini kutlamak üzere şehrimiz maden 

müesseseleri müntesibleri ve maden mü
hendisleri ve maden işleriyle yakından 
ilgili büyükler, dün gece şehir lokan
tasında 100 kişilik bir şölen tertib et
mişler ve §iOk güzel bir gece geçirmiş
lerdir. 

Dekorasyon arasında, Ermitaj müze
sinde Altay türklerinin miladdan 5000 
sene evvelki madencilik halini gösteren 
türkün ilk madenci millet olduğunu is
bat eden heykelin büyütülmüş bir ör
neği bilhassa nazarr dikkati celbetmiş-
tir. • 
Davetlilere dağıtılan ve bu gece için 
hazırlanan komik M. T. A. da nükteli 
mUnderecatt ve muvaffakiyetli karika
türleriyle ayrıca bir neşe kaynağı ol
muştur. Toplantı gece geç saatlere ka
dar devam etmiş ve çok eglenceli ge§i
miştir. 

Buğdayı koruma vergisi 
kanunu tatbikatı 

Maliye Vekfileti, yanlaş tatbikata 
meydan verildiği anlaşılan buğdayı ko
ruma vergisinin ne suretle hesab ve is
tifa edileceğine dair defterdarlıklara 

bir ta:nim yapmıştır. Bu tamime göre 
buğday ve çavdar unlarından 72 kilo
lulı: gayri safi siklette birinci nevi un 
için çuval ba§ına 150 kuruı ve bundan 
aşağı ncvideki u.olar için çuval başına 
100 kuruş buğuayı koruma vergisi alı-

nacaktır. 
• 

temsil hakkına malik olmıyacağım arz

ederiz. 
Halk mümessilleri 

Sancak ve f ramnzlar 
Aşağ:ya tercüme ettiğimiz bir kaç sa

tırı Paris'te çıkan La Republik gazete
sinden alıyoruz. La Republik bu yazıyı 
bizim İstanbul miting te~ebbüsü hak
kında giden telgrafın altına yazmıştır: 

Son frans11. - Suriye muahedesinin 
Şam'daki adamların keyfine terkcder 
göründüğü lskenderun sancağındaki 
türkler hakkında Türkiye'de belirmek
te olan vahim ayrrlıkçı heyecana birkaç 
defa işaret ettik. Türk hükümeti, yu
karda bahsi geçen toplantıyı menet
mekle Fransaya karşı nazik bir hare
kette bulunmuştur. Bu hareket, daima 
dostumuz olmuş olan bir halkın hima
yesi hususundaki vazifelerimizı ancak 
daha müstacel kılmaktadır. 

Fransaya cevabi 
notamız gönderildi 

Haber aJdığımıza göre, hükümeti
miz, Fransanın sancak meselesi hakkın
da verdiği son notaya karşı cevabını, 
dün, telgrafla Paris büyük elçiliğimize 
göndermiştir. 

Notamız; dış bakanımızın Kamu tay

daki beyanatı çerçevesi dahilinde ha
zırlanmıştır. 

Vilayetle~de parti 
kongreleri 

ş. Karahisar, 4 (A.A.) - Cumhuri
yet halk partisinin köy ve nahiye kong
releri bitmiştir. Kaza kongresi bugün ya
pılacaktır. 

* * * . Maraş, 4 (A.A.) - Cımıhuriyet 

halk partisi kongrelerine başlanmıştır. 
Vali dün Kurtuluş ocağına gelerek C. 
H. Partisinin memleketin siyasi, içti
mai hayatında takibcttigi yüksek mak
sadı parti ve hükümet beraberliği hak
kında izahat vemıi~, kongrelerde par
tili yurddaşların ıtöz söylemek, seçim 
yapmakta ve dileklerde bulunmakta 
serbest bulunduklarını söylemiş ve ge
çen yıl dileklerinin yapılanlarla yapıl
mıyanları ve seSbeblerini anlatmıştır. 

* * * Bolu, 4 (A.A.) - Üç gündenberi 
devam eden vilayet parti kongresi dün 
bitmiş delegeler ve müşahid sıfatiyle 
kongrede bulunan Aydın saylavı B. Ad
nan Menderes Boludan ayrılmışlardır. 

Kongrenin çalışmaları halk tarafından 
da takib edilmiştir. Kongrede dilekler 
hakkında serbest münakaşa yap:larak 
bunlar hakkında kararlara varılmıştır. 
Büyük Şef Ulu Önder'e ve büyüklere 
kongrenin tazimleri yazıldı. Gece par
ti salonunda yüz kişilik bir ziyafet ve
rildi. Eski idare heyeti yeniden se!ijil
dL 

* * * Erzincan, 4 (A.A.) - Cumhuriyet 
halk partisi vilayet kongresi dün daire 
müdürlerinin de iştirakiyle açılmış

tır. Bu toplantıda senelik faaliyet ra
poru okunmuş, delegelerin dilekleri 
gözden geçirilmiştir. Kongre bugün de. 
çalışmalarına devam edecektir. 

KONFERANS 
Ankara Hukuk Fakültesinde bu yıl 

verilmek üzere tertip edildiğini geçen 
nüshamızda yazdığımız ve bir listesini 
de neşrettiğimiz serbest konferanslar 
pazartesi günleri saat 17,30 da başlzya -
caktır. İlk konferans 7-12-936 pazartesi 
günil Profesör Şe•ket Mcmedali Bilği· 
şin tarafından verilecektir. Mevzu: 
(Sermaye şirketlernide idare mesuli -
yeti) dir. 

~ 

HUKUKi BROŞÜRLER 
Hukuk 1Imini Yayma Kurumu

nun konferansları broşürler halinde 
basılmıştir. On beşer kuru§& Akba'· 
da satılmaktadır. 
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IST AN BUL TELEFONLAR! : • 

Esnaf cemiyetinin 
yardımları 

İstanbul, 4 - İstanbul esnaf cemi
yetleri bu yıl büdcelerindeki gelirden 
%25 ini esnafa yardım için ayırmıştır. 
Bu para ile esnaf hastaları ve buna ben
zer meşru ihtiyaçları temin edilecektir. 
Bu para 30 - 40 bin lira arasındadır. 

Muallimlerin bilgilerini 
artırmak için 

İstanbul, '- - Maarif müfettişleri 

bugünkü toplantılarında muallimlerin 
bilgilerini artırmak için verilecek ders 
ve konferans meselesini halletmişler
dır. Verilen karara göre, ders yılı için
de kurs açılmıyacaktır. Yalnız mesleki 
konferanslar verilecektir. İlk konfe
rans 30 ilk kflnunda İstanbul erkek li
sesindedir. Bu konferanslar broşür ha
linde bastırılarak köylere dağıtılacak

tır. 

Mekteblerde göz 
muayeneleri 

İstanbul, 4 - İstanbul mekteb1erin
de muallimler ve idare memurları da dahil 
olduğu halde göz muayeneleri başlamış
tır. Hastalıklı talebeler tedavi edilecek 
ve bu gibiler sirayet devresi ge~inceye 
kadar mektebe gelmiyecektir. 

Bir çek fut bol takımı 
İstanbulda 

İstanbul, 4 - Çki Karolin isimli pro. 
fcsyonel çek takımı yarın konvansiyon. 
la geliyor. İlk maçını Galatasaray, ikinci 
maçını Güneş, üçüncü maçmı Fenerbah
çe ile yapacak ve sonra iki maç yapmak 
üzere Ankaraya gelecektir~ 

İplikçilerin istekleri 
İGtanbul, 4 - İplik mensucatçıları 

bugün sanayi birlığinde toplandılar ve 
eskiden idhali serbest olan 20 numara
dan ince iplikleri eskisi gibi idhal yahud 
genel idhalat rejimi serbest listesine da
hil edilmesi i§iin birliğin tavassutunu is
tediler. İplikçllerin daha başka istek

lerini de ihtiva eden rapor Ankaraya 
gönderildi. 

B. Mükrimin Halilin 
geçirdiği kaza 

İstanbul, 4 - Üniversite doçentle
rinden B. Mükrimin Halil dün gece ça
lışmak için oturduğu odada mangal yak
mak istemiş, kömür başına vurmuş ve 
merdivenden düşerek yaralanmıştır. 

Maraşta yatı okulları 
.Maraş, 4 (A.A.) - Mar:aşın merkez 

ve mülhak kazalarma bağlı köylerin 
yedisinde köy yatı okuları inşaatı ha
zırlıklarıruı başlanmıştır. 1937 yılı i
.sinde lıu yatılı okulları bitirilerek 

derslere ba !anacaktır 
Maraş Kültür işl erinde de ehemi

yetli hamleler yapılmaktadır. 

DİL KÖŞESi : 

"Birinci hc:murdan mada olan bası 
işlerinde ku1lanılan kagıtların ... , 

Birinci haınuı dan nıada olan bası 
işlerimidir l 

"Halbuki verem mikrobunda tehlike 
yüzde yüı.: ise kapalı bava içinde ya
şamak yüzde bin olduğunu hiç duşun. 
mezler., 

Her ne kadar aşırı bir mübalağa ise 
de verem mıkrobunda mevcud tehlike
nin yüzde yüz olduğunu kabul edelim 
fakat kapalı havada tehlikenin yüzde 
bin olduğunu söylemek ne demektir ? 
yüzde şukadar demek, bir bütünün 
yüz parçasında şu kadar parçasını 

ifade etmek demektir. Şu halde yüz 
parçadan mürekkep bir bütünün içinde 
yüzden fazla parça bulunamryacağr a. 
!jiklrdır. B'.l itibarla yüzde yüz bile 
demek manasrz bir -tabir ıolur. Sonra 
bu tabir de ci1m1ede yanlış kiılltJ.nrl• 

mrşr "kapalı hava irinde yaşamak 

yüzde bin,, nedir l 

l(amutayın diinkü 
toplantısı 

Kamutay dün Fikret Sylay'ın reis
liğinde toplanarak nasıb tarihlerinin 
tashih edilmesini istiyen iki zabit hak· 
kmdaki encümen mazbatalarını kabul 
etmiş ve mühendislik mimarlık hakkın
daki kanuna ek kanun layihasiyle su
bay ve askeri memurların tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan 
yaşları bildiren kanunun değiştirilme
sine dair kanun layihasının birinci mü
zakerelerini yapmıştır. 

Meclisin bugünkü toplantısında na
fıa teknik okulu teşkili hakkındaki ka
nun layihası da müzakere ve kabul e
dilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

Balıkçılar kongresi 
Bugünkü toplantı 

geri bırakıldı 
Balıkçılar kongresinin iki encüme

ni dün muhtelit olarak toplanmış ve 
teşkilat encümeni raporu üzerinde ko
nuşmuştur. Raporların şekli üzerinde
ki müzakereler bitmediğinden bugilne 
bırakılan kongrenin ikinci celsesi te
hir edilmiştir. 

Kongrenin encümenler işlerini bu
gün bitirirlerse pazartesi günü toplana
bileceği umulmaktadır. 

SİVAS - ERZURUM 
istikrazı kupon bedelleri 

Yüzde 7 gelirli Sivas - Erzurum is. 
tikrazına aid ikinci tertib tahvillerin bu 
ayın beşinde vadesi gelen bir numaralı 
kupon bedellerinin Cumuriyet merkez ve 
İş bankalarınca ve bu bankaların şubesi 
bulunmıyan yerlerde mal sandıklarmca 

tesviyesi alakalılara bildirilmiştir. 

Yeni telef on ve telgraf 
hatları 

Posta telgraf idaresi Sivas - Erzu
rum ve Adana • Suriye telefonları için 
hazırlıklanna başlamıştır. Bu hatların 
inşasına ilk baharda başlanacaktır. • 

4 üncü umumi müfettişlik mmtaka
smda yapılmakta olan telgraf hatları

nın inşası da ikmal edilmiştir. 

Nakliye tezkeresi 
olmryan unlar . 

Kurşun mühürlü veya pullu olduğu 
halde nakliye tezkeresi ibraz edilemiyen 
unlar hakkında ne yolda muamele yapıla
cağı hakkında valiliklere bir tebliğ gön
derilmiştir. Bu tebliğe göre buğdayı ko
ruma vergisi kanunundaki memnuiyete 
rağmen nakliye tezkeresi almaksızm 

fabrika ve değirmenlerden un ihraç ve 
nakledenlerle satışa çıkartanlar hakkında 
türk ceza kanununun muaddel 526 ıncı 
maddesine uygun olarak takibat yapıla. 
cak ve unları müsadere olunacaktır. 

Umumi müfetti~ler 
toplanbsı 

İlk içtima saat onda 
Dahiliye Vekilimizin 
reisliğinde olacaktır. 
Umumi müfettişler bugün saat onda 

Dahiliye vekilimiz B. Şükrü Kayanın r& 
isl"~inde ilk toplantılarını yapacaklardır. 

Üıiüncü umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer daha evvelce Ankaraya gelmişler
di lkinci umumi müfettiş general Kazım 
Dink de dün sabah treniyle Ankaraya 
gelmit ve iıotasyonda karşılanmıştır. 

Birinci umumi müfettiş B. Abidin 
Özmen ve dördüncü umumi müfettiş ge-
neral Abdullah Alpdoğan bu sabah şeh· 
rimizde bulunacaklardır. 

Bugünkü toplantıda ruzname tesbit 
edilecek ve gelecek içtimalarda tesbit e
dilen bu ruzname üzerinde konuşmalara 
devam edilecektir. 

Haber aldığımıza göre, içtimalarda 
bilhassa köy kalkınması ve hususi idare
lerle belediyelerin umuınl vaziyetleri 
bahse mevzu olacaktır. 

Bir yunan gemisi 
fırtınadan battı 

Zonguldak, 4 (A.A.) - Buğday ve 
kereste yüklü beşbin tonluk bir yunan 
vapuru gece esen fırtınadan Eregli li· 
manına sığrnmış, limanda evvelden bat· 
mış gemilere çarparak /batmıştır. Gemi 
mürettebatı motörlerle ve müşkülatla 

kurtarılmıştır. 

Kıy af et balosu 
Çocuk Esirgeme Kuru11mnıın 

balosu bu ak§am veriliyor 
Çocuk esirgeme kurumunun bugün 

akşam için hazırladığı kostümlü balonun 
Ankara palas salonundaki hazırlıklan 
tamamlantlll§ tır • 

Tcrtib heyeti, ankaralılann güzel ve 
eğlenceli bir gece geçirmeleri i§iin bil'. 
çok tertibler almıştır. 

Bilhassa, müzik kısmının kuvvetlen
dirı1mesi için Şehir Lokantasının mü
kemel cazı temin edilmiştir. Haber ve
rildiğıne göre, bu münasebetle Karpiç
te h~r cumartesi verilmekte olan danslı 
yemek bu hafta geri bırakılmıştır. 

Büyük telsiz istasyonu 
Etimesudda yapılacak büyük telsb 

istasyonunun ihalesi önümüzdeki ay ba
şında yapılacaktır. -----

Çağrılar 

T. B. M. M. Orman kanunu muhtefit 
encümeni 7-xu-1936 pazartesi saat 10 

da toplanacaktır. 

*"* 
Adliye Encümeni bugün saat onda 

toplanacaktır. 

Kötü yollarda harcanan zekalar 
Pastahaneden şeker 

alıyordum. Kırk yaşla -
rında fakir kılıklı bir a
dam içeri girdi, karşım-
da bulunan tezgahtara 
yirmi para uzatarak bir 
şeker vermesini söyledi. 
Aldığı red cevabı üzeri
ne öyle mahzun bir tavır 
takındı ki insiyaki bir ha-
reketle ellini cebime gö

türerek arzusunu yerine 
~etirmesi için kendisine 
beş kuruş uzattım. 

Parayı avucuna aldr, 
nikel yirmilikle aynı 

boydaki beşliği biraz te• 
reddüdle seyrettikten 
sonra cebine attı ve usul
ca, bir şey söylemeden, 
kapıdan çıktı, gitti. 

Ozaman satıcı daya
namadı: 

- Her gün gelir, de 
di, böyle .kendine acmdı-

rarak milşterilerden pa
ra sızdırır. 

Anlamıştım. 

Bu da, birkaç kötil 
tecrübeden sonra, artık 
tuzaklcı.rma düşmemek 
için çok dikkat etmeye 
karar vermiş olduğum 
dilenci - dolandırıcılar -
dan biriydi. 

Fakat, bu dileniş tar· 
zmoaki harikuladeliğe 
h .. .,. ran olmaktan da ken
dimi alamadım. "İşte sa· 
natında mahir bir artiat" 
dediın. 

Gec;en ~n bir gaze • 
tede bundan daha az us
taca' olmıyan b2şka bir 
hilenin hikayesini oku
dum: Bir manifaturacı • 
nın aynı cins jerse'leri 
rakiblerinden daha ucuz 
bir fiatla satması hayret 
uyandınyonnuş, çünkü 
istediti fiat maliyeti bi -

' 
le karşılayaıruyacak de • 
ıecedeymiş. Adam, bu 
ezici rekabetini idame c· 
debilmek için nasıl bir 
usul bulmuş tahmin ede~ 
bilir misiniz? Meğer, top 
top kumaşları evine gö
türüp maaile iki UCUJl• 
dan çekiştirirl~rmiş., böy• 
lece kumaşın bir topta 
ilı:i metre uzamasına, bu 
itibarla da daha ucuu 
satılmasına imkin baaı1 
oluyormuş. 

Simdi bu iki mi.ul • 
deki buluşların zeki bir 
kafadan çrktiğma §üphe 
edebilir misiniz? 
· Milsbet işlerde kulla-
nılması meinlekct için 
pek faydalı olabilecek 
bu ~ibi zekaların böyle 
kötü yollarda harcanma
sına acımamak elden 
gelmiyor. 

YASAR NABİ 

d 
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Donanmamız lzmirde 
Donanmamız, dün yunan sularından coş
kun ve samimi tezahürler içinde ayrıldı 

At• 4 (AA) Atina AJ·ansı ına, .. -
bildiriyor: 

Averof kruvazörü, dün sabah İzmi
i'e hareket etmiş olan türk donanması
na Fleves'e kadar refakat etmiştir. 

Gazeteler, Atina halkının türk filo
sunun zabitlerine ve mürettebatına kar
tı gösterdiği iyi kabulün samimi ve iç
ten olduğunu kaydediyorlar. Bu iyi ka
bul, yunanlıların türk ulusu için besle
dikleri hakiki temayül ve hisleri mey
dana koymuştur. 

Gazeteler, şevk ve heyecandan ha
kiki bir surette coşmuş olan muhacir
lerin hareketine bilhassa işaret ederek, 

~ 

...... ;i(iiieılini"z, Miljeste Elen Krralmrn 
Şiikrü Okanla ve Majesteyi Yavuzun 

seyrederken 

1 

bu tezahürlerin iki memleketi bundan 
böyle birleştiren dostluk ve tesanüd 
bağlarını tam değeriyle görmeğe imkan 
verdiğini bildirmektedirler. 

Türk filosunun ziyareti vesilesiy
le vuku bulan tezahürler aynı zamanda 
iki memleket arasındaki ittifakın ne ka
dar sağlam olduğunu isbat etmektedir. 

••• 
İzmir, 4 (A.A.) - Donanmarmz bu

gün saat 12.30 da İzmir önünde demir
lemiştir. 

Amiral Şükrü Okan ile İzmir valisi 
ve müstahkem mevki kumandanı arasm.. 
da resmi ziyaretler yapılnuşar. 

Yavuzu ziyaret sıralarında amiralrmız 
güvertesinde türk miili oyunlarını 

göstermektedir. 

Balkan basın birliği J 
(Başı 1. inci sayfada) 

ran 1936 da Bükreşte toplanan Balkan 
basın birliği tarafından kararlaştırrlaa 
llizama uygun .olarak yapacaktır. 

l\.ısa dış haheler 
* Essen, - Krup. geçen seneki kar~ 

dan ameleye pirim verilmesine müsaa
de etmişti!-. 

Milli komite idare heyeti reisliğine 
her sene Türkiye matbuat başmuhar
rir/erinden bir başka arkadaşın intiha· 
bı geçen günkü toplantıda kararlaştı
rılmıştır. ilk idare heyeti şöyle kurul
lıluştur: Birinci başkan Cümburiyet 
başmuharriri Yunus Nadi, ikinci başkan 
Ulus başmuharriri Falih Rrfla Atay, 
umumi katib lransızca Ankara direk
törü Reşad Nuri, azalar Kurun başmu
harriri Asım Us, Tan başmuharrirı Ah
med Emin Yalman ve Son P.osta mu
harrirlerinden Ercümend Ekrem. 

Bugüne kadar milli komiteye kaydo· 
lunan muharrirlerimizin isimlerini 
neşredyoruz. Yenileri de listeler ta• 

marn olunca bildirilecektir: 

* Berlin, - Kültür bakanlığı lise 
tahsil müddetinin on iki seneye indiril
mesini emretmiştir. 

* Berlin, - Yakında Almanya Su
riye ve Lübnan arasında ticari görüş

melere girişilecektir. 
* V arşova, - Lehistan nehir yolla

n hakkındaki notanın cevabı, dün al
man elçisine verilmiştfr. Lehistan hü
kümet: Almanyanın beynelmilel bir mu
kaveleyi birtaraflı bozuştan dolayı de
rin bir teessür duyduğunu izhar etmiş
tir. 

* Varşova, - Gazetelere göre, Ro
manya kıralı Karol, kanunu sani sonla
rında Varşovayı resmen ziyaret edecek· 
tir. 

* Paris, - Mebuslar meclisi mat
buat kanunu hakkındaki görüşmelerine 
devam etmektedir. 

* Viyana, - Finans bakaniyle milli 
banka direktörü pazar günü Cenevreye 
hareket edeceklerJir. 

• Belgıad - B. Helsti, Diyette, Fen
landiya - Rusya hudud meseleleri hak
kında uzun beyanatta bulunmuştur. 

"' Kahire - Ölü Elaskeri paşanın re
fikası ve çocuğu Bağdada gelir gelmez 
tevkif edilmiş ve bir meçhul semte götü
rülmüşlerdir. 

* Buenos -Ayres - Panameriken 
konferansının ihzari komisyonu, daimi 
başkanlığına Saavedra Lamas'ın seçil
mesini teklif etmiştir. 

ULUS SAYFA 3 

HABERLE 
Çin· Japon görüşme
leri kesiliyor mu ? 

ISP ANY A ISY ANI 
Tokyo, 4 (A. A.) - Japonya'nın 

büyük elçisinden gelen son rapo:-lara 
göre, Çin· Japon müzakereleri pek ya
kında kesilecektir. Çin dıı; işleri baka
nı, prensip itibariyle bir anla~aya va
ran meseleler üzerinde dahi müzake· 
reden imtina eylemektedir. Çin dış iş
leri bakam, ayni zamanda, Japon meta
libatı hakkındaki muhtırayı da ret et
miştir. 

Madrid civarında harb 
şiddetle devam ediyor 

Hükü.met kıtalarının bazı yerlerde 
muvaffakıyet kazandığı bildiriliyor 

Domei a1ansına göre, Tokyo'da bu 
hal çok fena biı· hava uyandrrmıştır. Bu
rada söylenildiğine göre, şimdiye ka· 
dar çinde japonya aleyhine yapılmakta o. 
lan tahrikat hakkında japon müşavirleri 
nin tayini üzerinde, çin gümrük rüsumu 
nun indirilmesi bahsinde bir çin • japon 
servisi ihdası hakkında ve çinde oturan 
korellerin tahrikatı bahsinde, prensip 
itibariyle mutabakat hasıl olmuş bulu
nuyordu. Ayni zamanda bolşevizme kar 
şı birlikte :nücadele meselelerinin tet
kiki için hususi bir komisyon kurul
ması da karc..rlaştırlmıştır. 

Domei cljansmın bildirdiğine göre, 
çin, şimdiye kadar varılan anlaşmaları 
kabulden istinkaf ettiği takdirde, ja
ponya görüşmelere nihayet vermeğe 

hazır bulun:naktadır. 
Diğer tac-:ıftan Domei ajansının öğ

rendiğine gfüe, mareşal Çankayşek, 
japonya ile başlamış olan müzakerele
ri, suigolan hadiseleri üzerine kestir
miştir. Nankin, mogolistandaki hadise· 
lerden japo!'lyayı mesul tutmaktadır. 

8. Y oşida {ekildi 
Tokyo, 4 (A.A.) - Gazetelerin 

bildidiğine göre, hükümetin kvntrol 
ofisi direktörü Yoşida çekilmiştir. İs
tifanın seb~bi, ofis ile kabine arasında 
parlamento !slahatı bahsinde bazı ihti
lafların çıkmasıdır 

Domei ajansı bu isifanm çok ehe. 1 
miyetli olduğunu bildirmektedir. Zira 
B. Yoşida, başbakanlrk müsteşarı Fujin
uma ve hukuk dairesi şefi Taugita ile 
beraber, başbakan Hirota'nın en yakın 
iş arkadaşlarından biri idi. 

Fransız liomiinistleri 
Blum'nn dış siyasetini 

tasvib etmiyorlar 
Paris, 3 (A.A.) - Komünist parti

sinin meclis bürosu, B. Torez tarafın
dan Sentetiende iradedilen nutku itti
fakla t.asvib ve bükilmet politikasının 
halk cephesi programına uygun olma
dığını kaydetmiştir. 

Büro, cuma günkü görü.şttıelerde, 
İspanya cumhuriyet hükümetine gön
derilecek silahlar üzerine konulmuş o

lan-ambargonun kaldırılmasını isteme
ye karar vermiştir. 

SON DAKiKA: 

Salamanka, 4 (A. A.) - Neş.redilen 

bir tebliğde deniliyor ki: 

Bask cephesinde .ılil Umet milisleri· 

nin Vila Real mıntakasındaki taz71kle

ri devam etmektedir. Mılisler ağır za· 

yiata uğramışlardır. 

Madrid cephesinde son zamanlarda 

elde edilmiş olan mevziler tahkim edil· 

miştir. Payitahtı çeviren Sierra dağla

rında müthiş topçu düellosu olmu§-tur. 

Asturi'de düşmanın taarruz hareke

ti kuvvetini kaybetmiştir. 

Asilerin warruzu püskürtüldü 

Madrid, 4 (A.A.) - İki gün devam 

eden çetin mücadelelerden sonra Mad· 

rid cephesinde sükun hasıl olmuştur. 

Milisler, siperlerini tahkim etmi~ler

dir. 

Payitahtın cenubu şarkisinde kain 

Vilaverda cephesinde asiler, istikşaf 

taarruzu yapmışlar ise de ricate mec

bur kalmrşlardır. 

Madridin şimali garbisinde asiler 

Korunna yolunu kesmek teşebbüsünü 

tekrar etmişlerdir. Fakat hareket et

miş oldukları mevzilere dönmeğe ruec

bur olmuşlardır. 

" ,, ,, 
Salamanka, 4 (A.A.) - Umumi ka

rargah tarafından dün neşredilen teb

liğde, Biskay cephesinde topçu faaliye

tinin fazlalaşmış olduğunu kaydeyle 

mektedir. Avala cephesinde düşmanın, 

tazyiki hafiflemiş ve Villareal bölge

sinde milisler mühim telef vermişler

dir . 

Madrid önü cephesinde, son günler 

içinde elde edilen mevziler kuvevtlen

dirilmiştir. 

Guadarraına ve Somosierra bölgele

rinde hafif topçu faaliyeti olmuş ve 

Asturies bölgesinde düşmanın tazyiki 

gevşemiştir. 

Franko kuvvetleri, birkaç esir alınış. 

!ardır. Bu esirlerin verdikleri maHlına· 

t.a göre, hükümetçiler, çarşamba günkü 

çarpışmalarda bin kadar ölü vermişler
dir. 

Kıral l{arolun mebuslara verdiği hirnutuk 
Bükreş, 4 (A.A.) - Kırl Karol, ken.. 

disine parlamentonun cevabını 'Veren me
buslara hitaben söylediği nutukta, mem
leketin bütün kuvvetlerinin birleşmesini 
tekrar ettikten sonra teslihat meselesine 
işaret ederek Romanyanın fütuhat eme
linde olmadığım ve fakat sağlam dostluk 
lar temini için kuvvetli olmak istediğini 
kaydeylemiştir. Romanya komşulariyle 

en iyi anlaşma istiyor. 
Kıral bundan sonra küçük anlaşma 

<!evlet reisleri arasındaki g.ahsi temasla
rın siyasi ·değerini kaydederek bunların 
dış siyasasının başlıca gayesi barışın mu• 
hafazasdır. Romanya milletler cemiyeti 
ve küçük anlaşma, Balkan antantı ile ve 
her tarafta banşm tahkimi için teşriki 
mesai edecektir. 

Hükümet I . . tayyare ennın faaliyeti 
Madrid, 4 (A.A.) - Harbiye nezare- \ dirmektedir • 

ti cuınuriyetci tayyarelerin bilhassa Ca- Cumuriyetçi tayyareler, payitahtın 
rabansel mıntakasında asilerin mevzile- üzerinde uçmak teşebbüsündEı buhman 
rini bombardıman etmiş olduklarım bil- . asi tayyareleri koğmuşlardır. 

Asilerin tebliğine göre vaziyet 
Sevil, 4 (A. A.) - Dün akşam neşre

dilen bir tebliğde hükümet milislerinin 
Boadilla mıntakasmda boş yere taarruz. 
da bulunmuş oldukları general Franko
nun tayyarelerinin ise Cuarto - Camlrıos 

Madrid muharebesinin başlangıcm

danberi hükümetçilerin 40 tangı zabte
dilmiştir. 

Ademi müdahale komitesinde 
Londra, 4 (A.A.) - Ademi müda

hale komisyonunun tali komitesi, bu 
sabah, dış işleri bakanlığında toplana· 

rak ispanyaya giden gönüllüler mese

lesi üzerinde konuşmalarda bulurunu§ı" 

tur. 

lngilterenin bir teklifi 
Londra, 4 (A.A.) - Malum oldu· 

ğu üzere ademi müdahale anlaşmasr, 

İspanyaya silah ve mühimmat gönderil
mesini menetmektedir. Bununla bera
ber ingiliz hükümeti, yeni yeni mese
leJerin çtkmasınm önüne geçmek üze
re, ademi müdahale komisyonuna dahli 
memleketlerin, kendi vatandaşları ara· 
sından İspanyaya gönüllü gitmesini de 
menetmelerinin çok iyi olacağı fikrin
de bulunmaktadır. 

H ii.kümeıçilerin mııvaffakıyeti 

Bayonne, 4 (A.A.) - Hükümetçiler 

dün, Avala cephesinde vaktiyle asiler 

elinde bulunan dağlık araziyi zaptet

mişlerdir. Akşama doğru hükümetçi· 

ler, Villareal etrafında cereyan eden 

muharebe sahnelerine hakim bulunan 

Pabe tepesini ele geçirmişlerdir. Hükü

met tayyareleri asilerin mevzilerini 

bombardıman etmiştir. 

Marquina bölgesinde müteaddit a
laylara mensub birçok neferler, hükü
metçilere geçmişlerdir. 

Lişon, 4 (A.A.) -

Salamano'dan gelen bir habere göre, 

asilerin, donanması bir ingiliz vapuru

nu zaptetmiştir. Söylendiğine göre, bu 

vapur Rusya'dan İspanyanın hükümet 

emrinde bulunan limanlara harb malze

mesi nakletmekte idi. 

B. Ruzveltin yeni 
bir nutliu 

Montevideo, 4 (A.A.) - Montevi

deo'da şerefine verilen bir ziyafette 

nutuk söyliyen B. Ruzvelt ezcümle de· 

miştir ki: 

"- Kuvvetli rehberler tarafından 

idare edilmekte olan yeni dünya mil• 

letlerinin, demokrat hükümet nazari

yelerine ve hedeflerine muvafık bir 

tarzda ida::e edilmekte olması mesut 

birhadisedi.r. Cumhuriyetlerimiz ara

sında sıkı irtibat lazımdır. Çünkü bir

birlerinin ayni meseleleri halletmemiz 

icabeylemektedir, 

Konferansın neticeleri ve 
B. Ru~velt 

Boenos • Ayres, 4 (A.A.) - İndiano 

polis zırhlısında seyahat etmekte olan 

B. Ruzvelt, pınameriken konferansı

nın neticeleri hakkında kendisine so. 
rulan bir suale "Bu konferans, büyük 
bir muvaffakiyettir'' cevabını vermit' 
tir. 

~- RMJC,.."tmı..,IJ I 

~ 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
serbest konferanslar serisinden 

ikincisini 

Ankara Hukuk Fakültesi Profe- ~ 

sörlerinden Mazhar Nedim Göknil 

Ankara Halkevinde 5/12/1936 
cumartesi günü saat 15 de verecektir 

Mevzu: 

BB. Falih Rıfkı Atay, N. A. Küçüka, 
Muvaffak Menemencioğlu, Mecdi Say
tnan, N. Artam, Sadri Ertem, Burhan 
Belge, Kemal Ünal, İsmail Müştak, 
kazını Şinasi, Ahmed Emin Yalman, 
Mümtaz Faik Fenik, Muhiddin Bir
gen, Feridun Osman, Asını Uı, Muvaf
fak Sunal, Cevad Fehmi, Burhan Ca
hid, Abidin Daver, Reşad Nuri Dara
go, Bn. Nazh Osman Tuğrul, BB. Yu· 
ll'us Nadi, Ferid Cem Güven, Şevket 

nilgin, N t.:: .. n, Rasim Us, Enis Til, 
İbrahim A !aeddin, Peyami Safa, Se· 
dad Simavi Muharrem Feyzi Togay, 
1. Hakkı, Hıkmet Mtinür, Selim Ragrb, 
keşet Halil Atay, Naşid Uluğ, Nasuhi 
naydar, Ahmed Şükrü, Yaşar Nabi Ce
lnaJ, Samih, Hikmet Tuna, Kemaleddin 
Şük .. ru. 

* Kopenhag, - Seeland ve Folster 
adalarmt biııbirine bağlıyacak olan bü
yük köprünün inşaatı bitmek üzeredir. 1 

ve Üniversite mahallesini müteessir su
rette bombardıman etmiş olduklan bil
dirilmektedir. 

Dün muhtelif noktalarda hükümetçi
lerin bir çok tayyareleri düşürülmüştür. 
Kıtaatnruz Asturies'de kıztllara karşı 

mukabil taarruza geçmişler ve onları 

ağır zayiata uğratmışlardır. 

Hava ve deniz hukuklarının 
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Sağlık bilgileri: 

TANSİYON 
-!-

Damar gerginliği · Kan tazyiki iSPANYA CüMHURIYETÇI KALACAKTIR 
Hekimlere bi!"Çt)k h~ ~ 'dostlan

nın her gün sordukları bir mesele var -
dır: "Amaıı doktor ıtıu benim tansiyon 
indi mi, yükseldi mi bir defa daha mu
ayene edelim. 

Bu korku ne derec:eye kadar ioğnı· 
dur? İki üç derece inmiş veya.1•.ı.d yük
selmiş olmasından çıkarılacak mana • 
ıun Slhi ve ttbbi kıymeti ne olabilir? 

Doğrusu şu ki henüz tansiyonun 
yükselmesinden boş yere korkanlarla 
inmesinden sevinenler arasında işin ha· 
kikatini bılmemek noktasından bir faik 
yok gibidir. Bunun sebebi de biz he
kimlerin hastalara faı:la izah.at !Verme -
ye üşeı:unemize bağlı olsa gerek. Bir 
fransız müellifi bundan bahsederken 
alaycı ve iğneleyici bir dil kullanıyor: 
"'Tansiyon yükselmesi cahillerin ber ve
sile ile ve çok kere yerinde olmıyara'k 
tekrarladıkları ve bazılarının üzüntü 
içinde soruşturdukları şeylerden 'biri • 
dir. Kola sanlarak ince bir boru ile ib
reli tazyik derecesine ba·ğıanan makine
yi hekim kutusundan ~ıkarnıadıkça yü
rekleri rabatlamnaz. Tazyik derecesinin 
üstünde oynayan ibrenin gösterdiği ra -
kam söy1enmeli, "hazan kendileri de ib· 
renin hareketini kontrol etmelidirler ki 
iç1eri ferahlansın. 

Tansiyon biraz yüksek o1ursa can
lan sıkı1cr, ~in türlü dfrşünce içinde lra
lırlar ve belki son günlerine bir adım 

yaklaştıklarını sanırlar. Çünkü damar 
gerginliği, kan tazyiki artmıştır. Bu gi
bi meraklılar bu sabit fikirden, -delfük
ten kolay kolay kl.ll'tulmadar" 

Ben halkımızı tansiyon .meselesine 
ıncrak sardıkları için yukarıya .sözleri
ni aynen yazdığım doktor gibi azarla • 
mak ve hatalı görmekten çok uzak bir 
duygudayım; bu alışmayı sağlık ba1u· 
mından fayda1ı lra'iurum. 

Kilrkuya geline~ onun g1d'Crilmesi • 
ne çalışmak, hastanın şüphelerini dağıt
mak hekimlerin işine bağ11 bir yanrltk· 
tıc. Hekim bmıun için hastasiyle konu· 
şur, hastaya söz kir ederse ne W, :me
rakında ısrar ederse o .zaman sinirleri
ni tedavi eder. O da fayda vermezse 
nefesi tesir!i baska hekimlere sevkeder. 

Hekimlerin elinde kıymetli bir mu
ayene usulü olan tansiyon işinin iı; yü· 
zünü okuyuculanmu.a bildirmek için. 
evelce tansıyon üzerine fiziyolojik ba
kımdan birkaç söz söylememiz lazım

dır. 

En önce dikkat etmeliyiz: damar 
gerginliği yahud kan tazyikinin yü~el
mesi demek arteriosk!eroz, damar katı· 
laşması demek değildir. Bunu ayrıca 

konuşururt. 

Damarlarımızda dolaşan kan kalb 
denilen etten tulumba ile damarların 
içine sılolrr. Kan evvela bu sıkı1ma kuv
veti ile yürür. Kalb her sılrışmda bir 
nıikdar kanı (besleyici hulasa) yı da • 
mara bas.arken damar .kanın tazyiki ile 
içinden dışına doğru gerilir. Kalbin 
sıkması bitince gerilen damar, i9ndeki 
kan üzerine ~~krar bir tazyik yapar onu 
da-:a ileri doğru iterek yürümesine yar
dIID eder. Kan tazyiki, damar gerginli
ği bir manayadır. 

Tefrika: No: 30 

lK1NCl 

Dr. Şükrü ŞENOZAN 

Kalb kanı Uaml!Til sıkınca aniyen du
rup istirahate girerse de bu hakiki bir 
istirahat değildir yeni gelen kam al • 
mak ve tekr •r sıkmak için hazırlan:r.a· 
sı demektir. llu müô<let 'bir saniyemn 
cnda bir"kaçı kadar de •.ım eder. 

Kalbin açılxp kapanmasından ibaret 
olan bu ilci harekete kalb hareketi de • 
niiir. 'Kalbin hareketi -dakikada 72 ka • 
dardır. Biraz daha a~gı ve yukarı ola • 
bilir. İşte kan taıyiki, dediğimiz şey 
kalbin hareketi ib ha":! olan .bir iştir. 
Büyük, "küçük ve tansiyon farkı olmak 
üzere üç tansiyon vardır. 

Büyük tansiyon {Maks1ma~~ her gün 
yükseldiği. araştırılan tansiyondur. 

KüÇiik tansiyon (Minima): 
Kalb sıkmasının tamam olmasmı ya

ni istirahati zamanında damarın kendi 
içindeki kan üstüne yaptığı hafif taz -
yiktir. 

Kolayca anlaşılır ki 'bilinmesi lazım 
olan tazyik bir tazyik -değil büyük ve 
küçük ve bı.mlann aralarındaki tmsi. 
yon farkıdır. 

Tansiyonların kendi aralarındaki 

değiş.ıİJclerinden hekimin işine yarayan 
sağlam ve faydah neticeler çıkar. Q. 

nun için çok kimselerin yaptrkları g~

bi yalnız büyük tazyik ile uğraşmak 
manası.zchr ve yarım ıiş görmektir. 

Gelelim şimdi bu üç tansiyorı rakam· 
farının bize söyliyeceği hakikatlere: 

:Acaba bu rakamları elde ederek bnl· 
duğumuz tansiyonu ka.rşıl.aş.tırmak için 
aşağı yukarı hali tabiiyi gösteren sabit 
bir kontrol derecesi var mıdtr? 

Termometronun srfrr no1ct:ası gibi 
şıır:ası <da~ noktasıdrr deuilebilecek 
umuı:c.i bir nokta tayininde birleşmek 
mi.imkün müdürl Değildir. Aradığımız 
neticeyi bulmak için saha çok geniştir. 
Muhtelif tansiyon aletlerinin biribiri· 
ne uymıyacak dereceler göstermesi bu 
değişikliği yapan başlıca sebeblerden 
biridir. (Poten) cihazı ile iyi bulunan 
bir adam (Paşon) aletiyle normal bu
lunnuyabilir. Bunlarla normal olan 'bir 
adzmm (Vakeı: .LOOri) derecesine göre 
helillaşması Ilımı gelir. Alacağımu: 
rakamları riyazi bir zihniyetle kabul e
demeyiz. Kan tazyiki züppe ve oynak 
bir şahsiyete benzer. Bir hiçten yükse· 
lir veya alçalır. Yemekler, hareketler, 
heyecanların tesirleriyle az çok aşikar 
sıçramalar yapar; bundan şu neticeye 
varılır ki ilri ta.nsiyoıı rab.mından biri
ni ötekine ölçmek için her ikisinin de 
aynı aletle aynı saatte, şahsın aynı va • 
ziyetinde alınması hatta deni1ebilir ki 
aynı hekim tarafmda.n muayene olun
ması .lllımdır, yalruz bu kadar '<kğil. 
Çocukta, gençte, orta yaşta, ihtiyarlık
ta damar tazyiki biribiriııin aynı ola -
tn(l;;!. 

Kadında olduğu gibi erkek için de 
buhran yaşı o1an eUilik teb1ike devre • 
sine gelen insanlarda tansiyon mutad 
üzere yükselmektedir, saçların beyaz -
}anması veyabud dökülmesi nisbetinde 
yükseklik görülebilir. İhtiyarlıkta ba· 
zan yükselme devam eder, hazan da dur
gun kalır. 

- Bitmedi -

Le Populaire gazıetesinae llndre Leroııx yazıyor : 
General Franko 25 temmuza doğru Madriii'e girmek niye

tin3eydi. Ar.adan dört ay geçti ve faşist kıtalar hala Mazanares 
nehrinin sağ kı:yISUUia yerinde &ıyma.ktaclırlar ve nehri ancak 
bir noktada üniversite ınahalJesi tara.fından aaşbilmişlerdir. 

Diğer taraftan Manazares'in sa:ğ kıyısı bile asi kuvvetler için 
emin ve sakin bir yer olmaktan çok uzaktır. 'Bu kryıda, Kaza 
del Kampo parkıntla Madrid müdafaasının ileri karakollan va
zife görmekte den.m ediyorlar. 

'Şehrin cec.up 'Şat'.kı .kısmında hükümet milisleri asileri Mad· 
ridden bfr çok kilometı·eler öteye. Karabanel'e, hatta daha ce
nuba Toledo yoluna doğru sürmüşlerdir. 

Bu itibarla, faşist generaller, üç haftadan beri kendiler}ne 
mukavemet eden hükümet merkezinin u.btr hususunda endişe· 
16' iihar etmev-e bas1-m slardrr. Bu hususta biribirini nakze
den ve netice ktibaciyle de hayal kmşlarmı ve zihni teşevvüş-
lerini meydana vuran haberler vermel<tedi:rle~. ·. 

Burgos'un, Junte'nin pek büyük bir şahsı~eti !arafm.~ 
izah edilmi şolatı tezini e1e a1alrm. Burı;osa gore Madrıdin 
zabtı: asken bir ehemiyeti he.iz değildir( l) Madri<iin harab ol
mıısma meydan vennek istemiyoruz, sehrin ev ev alınması as
kcTle'rimirin kıymetli kanlarım beyhude yere harcamak o. 

lur." 
Bu fikir Sevil tarafından nakzediliyo~. 'Genera:t_ ~ey~ de 

Lan'J bu şehrin radyo istasyonunda_n son. ıhtar dedı~~ şu sozle
ri söylemiştir: "Madrid döğüşmevı tercıh eder~. bız de: ateş 
tc da'hil oldul!;u hatdc ber çareye ba~ vurarak şehrı ele geçı.rme-
sini biliriz." 

Fakat ıAjnas Havasın bir muhabirine göre, General F~an -
ko kütlevi boınbardımanla nizami muhasaradan vaz geçmış ol-
maltla beraber artık umumi bir taarruza da ~~~: 
"baş kumandan, Madriirin etrafına tıükümet ~erk~zı:ıt h:u~ 
cnmla abtetmeyi düşünebilecek kadar iyi teçhız ed.ilı:ru.ş ~ 
ımlcdarda asker ~ıştır. Bununla beraber bu hususta ~ti b!-1' 
karar vecemiyor. Böyle bir hareket, fazla kan d~mesı.. 
ne sebebiyet verecektir. Ve General Franko bunu 1luzamstız 
göxmektedir." 

* '* • 
Madrid önünde Frankonun akamete uğra:masmm. sebel:ilerl 

şunlardır: Faşist kıtalarm zayıflığ: ve cumuriyetçi müdafaası
nın dayamk'iık Te iyi tcşkilatblrğ'ı. 

Oldukça emin malumata göre, General'. Varc~ bu cep
hede 30..000 askeri vardır ki bunların belkı yansı ıclmanlı ve 
harba elverişli askerlerden mürekkebtir: fasl~ ve ~cı 
lejiyonu. Hatti bu meSlektıen askerler arasm~ 'bile 1:umurıy~t
cilerin müdafaası cenkçi harareti oldukça sogutmaktaa:r: Sı : 
vil halkı siıa.hsız işçileri ve az silihlı. az hazttlıltıı mıhsleri 
katliam ;tmek harb etmekten, hakiki bir harba J!irmelrtcn tlaha 
kolaydı. Çünkü İspanyadaki vaziyetin büyük ycniliji !bura -
dadrr~ Hakiki baro daha yeni ba.şlaı:ı:uş.tır. . . . . 

Cumuri~t hiiküı:pcti. Ç()k kolay ve tehlikeli bır. ını~lik 

1armm ara-sınoaki ahenk ve merkezi hükümetin çok şuurlu bi 
idaresi say-esinde bugün bölünmez, bir tek gaye uğrunda 'bir 
leşmiş bir İspanyadır, Katalmıya krtalan:nm lbdrid çephe · 
.ne gön~rilmesi de ~sterir ki bu .İspanya, artık. kendi kuvv 
tiyle yenmek iktıdarına maliktir." 

Bilhassa Katalonyada, endüstriyel reorganizasyon ve haro 
..-asıta1an imalatı husnsunda mahsus terakkiler elde edilmiş
tir. Bask ülkesinde de ehemiyetli neticeler elde edilmiş ve b 
yüzden bu mıntakada cumudyc~ilerin muzafferane taarruzla· 
rı mümkün olmuı:tur. Hükümet aynca topçu zabit ve tayyare 
mektebleri de tesis etmiştir. Birkaç gün önce bir işpaııyol fab
rikası cumuriyet hava kuvvetlerine tamamiyle yerli olarak i
mal edilmiş ilk tayyareyi vermiştir. 

Demek oluyor ki, mücadele ispanyol çerçevesine inhisar et ... 
tiği takdirde neticesinden şüp.beye mahal yoktur. Frankon11 
ardında mahdud mevcutlu bir i~al ordusu vardır. Buna mu • 
kabil, cumuriyet ordusu, İspanyol milletinin ordusudur, bu or-
du hemen tükenmez bir insan kaynağma dayanmakta, ve mem. 
lelretin iktxsadi servetlerinden do'2-rudan doğruya istifade et• 
mekteclir. 

$ * * 
Milletlerarası krtanm kumandanı General Kleber, Niyus 

Kronikl 2Uetesi muhabirine çok nikbin beyanatta bulunmuş. 
tur: ''Noel'e kadar. demiştir, hiler Madrid.den uzaklaşttnla ... 
ca.ktır, elverir ki Almanya ve İtalya işe da.ha fazla \>urunlarnu 
sokmasınlar." 

Biz 'ile eminiz ki., lt.alya ve !Almanya müdalıalelerini :arttır• 
ınaz ve vahimlcştirmederse cumuriyetçi .:İspanya ile Fnriko 
arasındaki düello berikinin mağiü.biyetiyle bitecektir. Londra 
komitesinin son toplantısında, bu hususta müessir lbir kontrOl 
temin etmek için ya,ptlan teklif üç me.trileketin mümessilleri ta.-
rafmdan ~iddetlc tcnlcid edılmişti: İtalya. :Almanya, Portekiz. 

Büyük italyan - alman plinı muhakkak ki cumuriyet ts ... 
panyumm ana merkezlerini kôtüriim1eşrirmek için Katalon
ya ve şark limanlarına taarruz etmektir. 21 son tcş.rin .akşamı 
İtalyan ş;a.zetelerinin hep.si şu başlıkla intişar ediyorlardı: "la-
panya sihillerinin abfobsı için Mayor'ka'&l milliyetçi deniz 
ve hava kunetleri toplanmaılrtadtr ... Geçerken .şana da. işaret 
edClim ki ert~ gün Kartajen'de ~ denizaltı ~si
nin hücumu vaki "Oluyordu. 26 son teşrin tarihli :K.orriycre del
la Sela şunu haber veriyordu: .. Franlı:o donanması ispanyol 
sahillerini bir demir çember içi.ne dacaktır.•• 

Franko .. ruın "elinde bulun.an denlı kuvvetlerinin .Katalonya 
sahillerini ablolca edecek bbiliyettc olmadığı ilk bakışta~ 
çarpar. Asilerin sahib ıOlduklan bir kaç deniz ünitesi Fasla 
münakale}'i temin. Cibralt:ar boğamıda polis vazifesini gör· 
mck, bütün tberya sahillerini kontrol 1:tmek mecburiyetinde 
bulunurlarken bir de ~clip Mayorka'da toplanamular. Ve hatı-ı 
ti toplansalar bile. tek başlarına, ımahdua bir :mmta.ka üttrin ... 
de bile müessir 'bir a.blob. tatbik edemezler. 

Asi bava kuvvetlerine gelince, lladrid b.albnr katliim ctma 
ve aımwiyet hava klnvctlcrinin gitgide artan ta.arruzlama 
mUlcabele 'Ctmclde meşgul bulunurken bunlarm yedcrlni tcrb
dip Nayorlt"aaa toplanabilecekleri hatıra gdemu. 

De:nCk -oluyor ki İspanya ve Ka.talouya'nm dcniı ve hava-. 
dan ablokası. ancak 'ttalya ve t\lmanyaıun doğrudan doğruya 
Te kütle 1h.illnde müd.ah;ileleriyle mümlriin olabilir ki bôyıe 
bir müdahale iki faşist dcY'tcti.n cmnuriyct biikümctine brşt 
harba ~rişmesi demek olur. 

devresinden sonra, bir müddettenberi tnüke~~ hır şekilde 
kendini toplaını.ştU". Şimdiye kadar elde edı~.'Olan ~~ 
ma bir hafta önce hültlimet <tarafından Valansıya da verilmi~ 
olan şu beyanattan Bnlaşılabilir: "Cumuriyetçi ~ proletaryacı 
İspanya, dört aylık bir mücadeleden s~nra tlıluatçıhlı:: ~ewc • 
sinden çıkmış, milislerinin hal1~ı~ emrın~e muntazam bir ordu 
haline J?irdi1Yini. harbçx kudretının arttıgını, tanklannm ve 
tayyarelerinlıı faz1alaştxğmı görmüştür, ve mmt:abvi unsur-================================ 

Bugün Filarmonik Orkestrada 
Max Trapp 

Bugün Cumur Başkanlığı Filarmo
nik orke'Sttası doktor Praroriusun ida
resinde Türkiyede ilk defa olarak, bü

yük alman bestekarı Mu Trappm Op-
24 üncü senfonisini ı;alacaktır. 'Mu 
Trap'P, 1887 de Berlinde d<>ğmuş. Bcr
linde Paul Yuon yanında Kompo%isyon, 
ve Dohn<*ni yanında piyano tahsil et• 

miştit. T2hsilini bitirdikten sonia Ber
tin Benadschen Konservatuvanna piya
no muallimi ve $eminara şef olmuştur. 
1920 de Berlin devlet yüksek Müoıik 
Akademisine atanmış aynı ua:ıantla 
Dortmund KonscrvatuVannm yüksek 
kompozizyon kurlarını idare etmi§tir. 
nk nmanlarda Rihart Strauss'ın tesiri 
altında kalmış ola.n Trapp bu.gün olgun 
ve müstakil bir üslfıb sahibi bir alman 

bestekirıdır. Birçok Piyano, oda müzi
ği ve Orkestra eserleri, kon'Sertolar yu• 
mıştrr. Bugün ça1macalt o'ian dördün
cü senfonisini Alrnanyada ilk defa 1928 
de Furtvenglcr çaldırmıştır. 

ÖLÜM 
Evkaf Umum Muhasebe Müdürü 

Bay İsmail Hakkt'n11n kaynanası ve İş 
Bankası Genel Direktörlülc Şeflerinden 
Bay Şinasi Özdemir'in annesi Bayan 

Zeliha 3 kanun evvel tarihinde nezfi 
dimağı neticesi ansızın vefat etmiş ve 
cenazesi dünkü cuma günü akraba ve 
tanıyanlardan mürekke.b kalabalık bir 
cemaat tarafından kaldırılarak Cebeci

de metfenine defnedilınijtir. 

Ha ti. 

Ankara Radyosu 
ötiLE NEŞRİYATI 

Saat : 
13.30 P1ak halk şarkıları. 
13.S-O Dahm ve harici haberler. 
14.00 Plak hafif musiki. 
14.30 Cumhur Başkanlığı Filormonik'. 

orkestrası üyeler itarafmdan 
konser: (Orkestra şefi Dr. Pro
taryiU). 

AKŞAM NEŞRİYATI 

19.00 Türk musiki~i ve Jıallc şarkıları 
(Ferit Tan ve arkadaşları.) 

19.30 Türk musikw ve halk şarkıları 
(H. Rııza Ses.gör ve arkada§la.n) 

20.00 Konferans (Cafer Tüzel) 
(Kefalet) 

20,20 Plak 
20.40 Ajans haberleri 
21.00 Salihaddinin iştirakiyle F!lad 
21.30 Plik solo Wü muı.iki 

Movgli sordu: 

CENr!~l~ ~e~i~~BI 

Onların konuşmalarını, hainliklerini, 
sonra korkaklıklarını hatırlayınca kan koku
su tekrar burnuna geldi. Planı basit, fakat sa
rihti; Buldeo'nwı ağaç altında söylediği söz
lerden aklına. bir fikir geldiğini hatırlıyarak 
kendi kendine gülümsedi. 

Baghira, kulağına fısıldadı: 
- Ustadca sözmüs.; onlar, mnağın ke • 

narında karınlannı doyuruyorlardı; söyledi
ğim sözlere sanki birer karaca imişler gibi 
itaat ettiler. Bak, nasıl geliyorlar! 

yandan bir yana sallanıyor, oğlan uzun hir 
zaman konuşmadan duruyordu. Nihayet söz 
söylemek için ağ.zmı açınca da Hati'ye değil, 
Baghira'ya hitab etti: 

Movgli dedi ki: 
- Bugün, sizin avladığınız avcının söy -

lediği bir hikayeyi anlatacağım. Bu, tuzağa 
düşen ve sonra zedelenerek üzerinde beyaz 
bir iz kalan akıllı ve ihtiyar bir file aiddir. 

- Peki biçtikten sonra çift sürülmesi? 
Hati: 
- Çift sürülmedi, diye cevap verdi. 
- Yeşil çayırın yanındaki topraklarda 

yaşıyan insanlar? 
- Onlar uzaklaşıp gittiler. 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Gideyim. Eğer Hatl öfkelenec~k olur
sa o zaman kendisine üstadca bir sö.z söyle
neceğini hatırlatırım. Bu da "sessiz mahlfi
ku" sana gelmeğe sevkeder sanırım. 

Baghira, Movgli'yi deri yüzmcğe mah
sus olan bıçağını öfkeli -öfkeli toprağa batı
np çıkarmakla meşgul bırakarak. kalktı, 
gitti. 

Movgli, Mcssua'nm kendini bağlayan 
bağlar üzerine damlamış olan kanını görüp 
kokusunu duyuncaya kadar hiç insan kanı 
görmemişti. Bundan başka Messua kendisi
ne karşı :şefkatli davranmış ,onda sevgi duy
gusu uyandrrnıı~. Messua'yı :şid<letle sev· 
miş, oodan başka insanlardan nefret etmiş
ti. 

Hati ile üç oğlu, adet1eri olduğu gibi hiç 
güıiiltü etmeksizin, geldiler. Nehrin açmur
lan üzerinde henüz kurumamıştı. Hati dişle
riyle koparmış olduğunu çiğneyor, bir taraf
tan da yutuyordu. 

Baghira, kendine mahsus olan bir görüş· 
le, filin geniş vücudundaki her çizgiden, o
nun Cengel'in sahibi olarak değil, insan yav
rusiyle korkarak konuşmağa geldi~ini anlı
yordu. tl'ç oğul, babalarının arkasında sıra
lanmış, duruyorlardı. 

Hati.: 
- Hayirli avlar! dediği zaman Movgli 

pek başını kaldırmadı bile. Fil önünde bir-

Bunu söyledikten sonra Movgli, elini 
Hati'nin bir yanına attı. Orada kızgın bir 
kamçı ile vurulmuş gibi bir iz duruyordu. 

Movgli devam etti 
- Sonra adamlar, onu oradaki tuzaktan 

almak için gelmişler. Fakat o, kuvvetli ol
duğu için iplerini koparıp yarası iyileşince
ye kadar kaçmış. Sonra geceleyin, öfkeli öf
keli, bu avcıların bulunduğu tarlaya gelmiş. 
Şimdi batınına geldi~ine göre bu filin üç ta
ne oğlu da varmış. 

Bu, bir çok yağmurlar önce olmuş, uzak
ta Burtpor tarlalarında. Ondan sonra ekin 
biçerlerken bu tarlalara ne oldu Ha ti? 

- Onları ben ve üç oğlum biçtik, dedi 

- Peki, insanların içinde uyuduktan ku• 
lübeler? 

H:ıti: 
- Onların damlanro parçaladık ve bü· 

tün duvarları cengel yuttu. 
- Daha ne oldu? 
- Ben kendi yürüyüşümle garbtan şar .. 

ka iki gec~ gene kendi yürüyüşümle şimal· 
den cenuba üç gece yüriidüm; bu yürüdü
ğüm yerler cengelin oldu. Beş köyü cenge-
lin içerisine aldık. Şimdi o köylerden, o köy
lerlıi' atrla ve otlaklarından yiyecek yiyip 
geçinen hiç bir insan yoktur. İşte benim o
ğullarımla beraber yaptığım iş bu. Fakat in
san yavrusu, sen bütün bunları nasıl oldu da 
öğrendin? 

(Sonu var) 
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Fransız parlamentosrmda dış politika müzakereleri 

B. Delbos beyanatta bulundu 
Paris, 4 (A.A.) - Meclis, dış sıya

la hakkındaki muhtelif istizahlarrn 
ınUzakeresine başlamıştır. 

B. Pol Reyno, İspanyada hangi hü
kümet olursa olsun ispanyol menfaat
lerinin daima Fransanm menfaatlerine 
tekabül edeceğini söyledikten sonra, 
Fransanın askeri emniyet bakımından 
vaziyetini tahlil ve Almanyaya karşı 

tenkitlerini tekrar etmiştir. 

Hatib diyor ki: 

"- Fransız hükümetinin, Habeşis

tanda İtalyan hakimiyetini tanımaması 
ve bu suretle İtalya ile iyi münasebet
leri bozması teessüfe şayandır. Fransız
ingiliz anlaşması fransız sıyasasının e
sası olmak ve böyle olması da Hizım 

bulunmakla beraber, şurası da kaydedil
melidir ki, İngilterenin bir harb halin
de karada müzahareti cüzidir. Fransa 
§U iki şık karşısında bulunmaktadır: 

Ya Almanya ile umumi bir anlaşma, 
yahut da fransız - sıwyet ittifakının as
keri sahada genişletilmesi. 

Şimdi fransız hükümeti ne birini ne 

de ötekini ynpabilir. Fransız efkarı 

umumiyesi, komünistlere dayanan ve 

onların yardrmiyle yaşryan bir hükü

ınetin Moskova ile müşterek bir askeri 

siyaset takib etmesine muvafakat etmi

yecektir, zira, Sovyetler Birliği ile ü

çüncü enternasyonal bir bütün teşkil 

etmektedir. Hükümet komünistlerin 

müzaheretinden vaz geçerek ekseriye

tin esasını sağ cenaha doğru inhiraf et

tirirse iyi yapmış olacaktır. 

Celse saat 17.10 da tatil edilmiş ve 

17.35 de tekrar açılmıştır. 

Söz alan mebus Düpon, cümhuriyet

çi federasyon adına, hükümeti komü

nist nüfuzuna kapılmak ve muhakkak 

surette harba müncer .Uacak bir siyaset 

takib ettiğinden dolayı muahaze etmiş 
ve demiştir ki: 

"- Fransız milleti, harb vukuunda, 

hududlarmı muhafaza için silaha sarı
lacaktır. Fakat Barselon canileri için 
asla." 

Müteakiben dış bakanı B. Dclbos 
kürsüye gelere.Jr;, Avrupa müşkülatının 
büyük olduğun.u ve ideolojik zıddiyet
lerin Avrupayı iki muhalif safa ayır
maya müteveccih bulunduğunu kaydet
tikten sonra ezcümle demiştir ki: 

"- Bugünkü endiş.e verici vaziyet 

içinde, Fransa hiç bir şiddet hareketine 

müracaat etmemek kiyasetini göster

tnektedir. Fransa kendisini müdafaa 

için kuvvetlidir, fakat daima diğer dev

letlerle ve bilhassa İngiltere ile mütte

hiden hareket edecektir. Fransız - in

giliz münasebetleri hiç bir vakit şimdi

ki kadar samimi olmamrştır." 

B. Delbos, burada B. Eden'in İngil

terenin yardımı hakkındaki sözlerini 
hatıriatarak demiştir ki: 

Tabii İngiltere gibi, Fransa, bütün 

kara, deniz ve hava kuvvetlerini, tah

rik edilmeden bir taarruz karşısında 

bulunduğu takdirde, İngilterenin mü

dafaasına tahsis edecektir. 

Belçika için de böyledir. Fransa ve 

Belçika, esKi Lokarno muahedesinin 

değerini teyid hususunda mutabıktır

lar. Ve Almanyayı, bir zamanlar şebe

kesi olan yeni Lokamoya aynı temi

natla ve aynı sıfatla iştirake davet et
mişlerdir. 

Fransa ile Belçika arasında halen 

yalnız birkaç küçük noktai nazar ihti

lafı mevcuddur. 

Bakan, Buenos Aires nutkundan do~ 

layı B. Ruzvelti tebrik ettiitten sonra 

:Fransanm Sovyetler birliği ile müna

ıebetleri meselesine geçmiş ve Fran

aanın, bir barış paktı olan fransız • so

Yyet paktına sadık kaldığını bildir. 
iniştir. 

Fakat, fransrz siyasetinin esası tıp

kı İngiltereninki gibi, Milletler Cemi
yeti olacaktır. Milletler bu cemiyeti 
barışın mubafazaaı için sağlam bir filet 
haline getireceklerdir. 

Silahların tahdidi meselesine gelin
ce, Fransa, askeri masrafların neşrini 

ve hava kuvvetlerinin tahdidini derpiş 

eden basit ve pratik bir plan teklif ede
cektir: 

Bu defa, sadece nazari bir müracaat 
mevzuu bahsolmıyacaktır. Fransa barı
fın evrensel bir surette tesisinden ilini
dini kesmemektedir. Bunun içindir ki, 
Milletler Cemiyetini terkeden memle
ketlere arkasını çevirmiştir. 

B. Delbos, Fransa - İtalya münase
betlerine temas ederek ve bugün için 
bu miinasebetlerin bozulmuş olduğunu 
kaydetmiş ve fransız - alman münase
betlerine geçmiştir. 

Bakan, Avrupanın yatışması için 
Fransa ile Almanya arasında bir yak
laşma kadar hiç bir şeyin lüzumlu ol
madığını söyledikten sonra demi~tir ki: 

"- Gerçi, iki memleketi ayıran hiç 
bir arazi meselesi yoktur. Fakat anlaşa
bilmek için tehdit ve tahriklerin önü
ne geçmek 15.zımdır. Muahedelerin bir 
taraflı yırtıldığı görüliir ve Fransanın 
diğer memleketlerle olan münasebetle
ri üzerinde hakimlik vazifesi yapılmak 
istenirken, tabii bu tehdit ve tahrikle
rin önüne geçileceği intibaı hasıl ol
mamaktadır. 

Fransa, ekonomik anlaşma ve yeni. 
batı paktı dairesinde bir esas aramak
tadır. Fransa, Fransanm, umumi harb
dan evvelki zamanı hatırladığı için, 
şiddetli takbih ettiği bloklar sıyasasmın 
tehlikesini bertaraf edecek bir anlaş
manın akdini samimi olarak temenni 
ediyor. Bu bloklar siyaseti, Avrupada 
bir dahili harbı intaç edebilir. 

Bundan sonra İspanya meselesine 
geçen B. Delbos, şu beyanatta bulun
muştur: 

Ademi müdahale sryasasına şüphe
sis birçok muhalif hareketler vukua 
gelmiştir. Fakat bu sıyasa sayesinde 

elde edilmiş olan neticeleri de unut• 
mamak icab eder. Fransa hükümeti, at: 
yen bu gibi muhalif hareketlerin vuku
a gelmemesini temine çalışacaktır. 

Diğer taraftan İspanya için gönüllü 

meselesi o kadar büyümüştür ki, bu

nun neticesi olarak hükümetlerin de 

mesuliyetler altına girip girmiyecekle

ri suali zaruri olarak akla gelmektedir. 

İki büyük hükümet Burgos hükü

metini tammrşlarsa da Fransayı kendi 

noktai nazarını değiştirmiye sevkede

cek mühim hiç bir hadise olmamıştır. 

İspanya cümburiyeti hükümeti, Fran

sanm gözünde, yegane meşru hükümet 

olmakta berdevamdır. Fransa Akdeniz

de haklarının ve menfaatlerinin müda

faasını temine devam edecektir. Akde

niz statükosuna yalnız kendisi riayet 

etmekle kalmıyacak, başkalarını da ri
ayet ettirecektir. 

İspanyada dökülmekte olan kanları 
bir an evvel durdurmak için elden gelen 

geri bırakılmamak icab eder. 

B. Delbostan sonra mebus B. Berge

r~ Fransa ve İngilterenin Almanya, İ

talya ve Sovyetler birliği nezdinde müş
terek bir teşebbüs yaparak ecnebi ordu. 

ların İspanyaya gelerek harb etmelerine 

müsaade edcmiyeceklerini bildirmeleri 
talebinde bulunmuştur. B. Bergeri miL 
letler cemiyetinin bu sefer müfit bir su
rette işe müdahale edebileceğini söyle
dilcten sonra, diplomasinin vermek iste
mediği şeylerin nelerse anlan tahdid et
mesi 13zım geldiği mütaleasında bulun
muştur. 

Meclis müzakeratını yarına talik et
miştir. Yarınki müzakereler esnasında 

başvekil B. Leon Blum da söz alacaktır. 

Devlet şurasındaki 
münhallere namzedler 

Meclis Adliye ve Dahiliye enciimen
lerinden mürekkeb muhtelit encümen 
devlet şürasmda münhal bulunan Ma
liye ve Nafia dairesi reisliği ile bir a
zalık için şu namzedlerin umumi heye
te arzını kararlaştırmıştır : 

Reislik için devlet şürası azaların

dan B. Asım Yeğin, B. Süreyya Özek 
B. Şefik Yürekli, azalık için devlet 
şürası azasından B. Cudi Özal, Bile
cik valisi B. Ali" Rıı2a Oskay, Esbak 
vilayetler umum müdürü ve profesör 
B. İbrahim Ali. 

ULUS SAYFA 5 

Siyasal Bilgiler Okulunun altmışıncı yılı 
(Başr 1. inci sayfada) 

bir sevinç içinde kutlamamıştır. Bu 
yıl mektebin ilk defa tnkrJab merke
zinde kendisi için yapılan bir binada 
yerleştiği sıraya tesadüf ediyor. Bi
zim inanımrz odur ki okulun bu yeni 
binada ve hük.ümet merkezinde yerleş
mesi feyizli yeni bir devrenin ba§lan
gıcı olacaktır. 

Sıyasal Bilgiler okulunun şimdiye 
kadar hiç bir zaman kendisi için ya
pılmış bir yurdu olmamıştı. Cümhuri
yet hükümetidir ki bu müesseseyi ilk 
defa bir yurda sahih kıldı. Buna karşı 
bütün Sıyasal Bilgiler okulu mezun
ları ve talebe!eri minnettardır. 

Milli enerjinin toplandığı, dün kur
tuluş savaşının ve inkı15bm ve bugün 
de her sah:ıda kalkınmanın idare edil
diği milli merkezin havası içinde bu
lunma, siyasi bilgiler veren bir mües
sese için yarının devlet idaresinde yer 
alacak gençlr:rini yetiştiren bir mek
teb için bulunmaz yüksek bir talidir. 
Hepimiz bu talii göz önünde bulundu
ruyor, memleket karşısında mesuliye
timizi ona göre ölçüyoruz. Her sene bu 
gün mektebin tedris heyeti ve talebesi 
bu taliden azami istifade edip etmedik
lerini vicdanlarından sormak vazifesi
ni unutmıyacaklardır. 

Okul devlet idaresi hayatında vazi
fesini her şeyden üstün tutan seciyeli 
memur yetiştinn~kle tanınmıştır. Şef
lerimizin iltifatları okulun temiz mazi
si için en büyük delildir. Bu mazi aynı 

zamanda memleketin siyasi, hukuki, 
iktrsadi ilimleri tarihiyle de karışmış
tı. Bu ilimlerin pek çoğu bu okulun sı· 

nıflarmda okutulmak suretiyle mem
lekete girmiştir. Hatta bunların bir kıs
mının türkçede kullanılan adları bura

da okutulduğu sırada konmuştu. Fakat 
gerek seciyeH memur yetiştirmek, ge
rek siyasi, hu.lmlô, iktısadi ilimleri 
memlekete yaytrlak h'ususunda impara
torluk devri ne kadar büyük engeller 
ortaya koyuyor, o zamanki hocaları

mız ne güçlüklerle karşılaşıyorlardı. 

İçeride ve dışarıda hakimiyeti devle
tin varlığının en mühim temeli olarak 
anlatmak ıztırarında bulünan bir dev
letler hukuku profesörünün aynı za
manda memleket statusü olarak kapf

tülasyondan bahsetmesi onun için ne 
acı ve bunu dinliyen talebe için ne e
ziciydi. 

tınar ve medenileşmek heyecanının 

muhitte hatta hükümet mahfillerinde 
kuvvetle duyulmadığı bir zamanda bu 
mektebin her gittiği yeri imar etmeği, 
her cephede kalkınma hareketinin yo
rulmaz bir unsuru olmağı borç bilen 
enerji sahibi gençler yetiştirmesi ne 
kadar güçtü. 

Başvekilimiz; 

Bugün ne bu acı tenakuslar, ne de 
bu güçlükler karşısındayız. Burada 0 • 

kunan hiç bir ders, kahramanı olduğu
muz Lozan nıuahedesinden önce ve son
raki vaziyeti kendi mevzuuna göre te
barüz ettirmrksizin geçemez. Burada 
okunan hiç bir ders yoktur ki mevzu· 
unun icabına göre Cümhuriyet hükü· 
metinin 14 senede elde ettiği ilerleme 
hareketini .;izemği ihmal l!debilsin. 

Bu mekcebin profesörlerine öyle 
canlı levhalar verdiniz ki, öyle siyaset 
ve idare yolu gösterdiniz ki onlar için· 
de yaşatm;ık buradaki gençleri enerji 
ve ideal sahibi yapmak için başlı başı
na yetiyor. 

Baylar; 

Bütün zaferlerin ve feyizlerin kay
nağı Atatürk hepimiz için en yüksek 
şıan şu vecizede çizmiştir: "Her türk 

ferdinin son nefesi türk ulusunun ne· 
fesinin sönmiyeceğini göstermelidir." 
Bizim büyük şefin eserlerine ve söz
lerine bağlıhğımıı: ebedi, saygı ve ta
zim duygumuz sonsuzdur. 

Mektebin Ankaradaki en esk~ mezu
nu Ordu saylavı B. Ahmed İhsan Tok
göz, saltanat devrinin beş asır hükümet 
merkezi olan lstanbulda Beyoğlunda, 
mlıtasarrıflık binası vücuuc getireme
diğini anlatarak cumhuriyetin her ı;a

hada yarattığı varlıklarla küçük bir 
mukayese yaptıktan sonra, mülkiyeli
lerin büyük önderlerinin direktif ve i
şareti ile aştıkları ve aşacakları merha
leleri gösterdi. En eski mezunluğun sÖ7 
söylemek yolunda verdigi hazin mazha-

riyetin kendisi için hüzünlü değil sevinç
li bir hadise olduğuna işaret ederek, 
talebeye en büyük bir ağabey aıfatiyle 
yorulmadan çalıışmak tavsiyelerini tek
rar etti ve bütün millkiye ailesi namı
na bu aileyi en yakından anhyan ve a
lakadar olan bir hami &ıfatiyle Atat ürke 
duyulan bağlılık hislerinin arzını lbaş
vekilden rica ederek sözüne nihayet 
verdi. 

Bu nutku mekteb talebesin~n B. Adi-
lin şu sözleri takib etti.: -

Genç mülkiyeli Adilin nutku 
- Saym Ba~vckil, Saym Baylar, 
Bugün, 4 birinci kanun 1877 de ilk 

yapragı açılan Sıyasal Bilgiler Okulu 
tarihinin, yeni bir sayfasını açarken, hu
zurlariyle sevincimize bir kat daha se
vinç katan, sayın İsmet lnönüne ve biz
lere şeref veren, siz, büyük misafirleri
mize, bütün genç arkadaşlanm namına 
teşekkür ederim. 

Sıyasal ve sosyal inkılablann kaynağı 
olan Ankarada okulumuzun yeni ve fe
yizli bir devreye gireceğine şüphe yok
tur. Ufukları, çok geniş olan bu kartal
lar yurdundan, büyük türk inkılabının 
canlı tablosunu seyrediyor ve bu tablo
dan, yurd için çalışma. vazife uğrunda 
yılmadan yürümenin terbiyesini alıyo
ruz. Bizim için şiar şudur (El işte gönül 
ülküde) 

Şimdi, yüksek huzurunuzda: 

Yurd ve ulus severlikten aynlmıya
cağmuza, namus ve faziletimizden en kü
çillc bir fedakarlıkta bulunmayacağımı
za; blıden istenilen ve beklenilen vazife. 
leri, istenilen ve beklenilenden daha faz
la yapacağımıza, bize emanet edilen in. 
kıJab umdelerini, bizden sonrakilere ay
nen devredeceğimize, bütün varlığımızla 
and içiyoruz. 

Sayın Baivekil; Sayın Baylar, 
Tarih bir akıştır, fakat tarihi devre

leri bil"birlerinden ayıran, hususiyetle
rine gore ilk hız ve is~ti veren, bu 
akışın muayyen dönemeçleridir. Türk ta
rihinin en mühim dönemeç noktası bü
yük zafer ve Lozan'dır. 

Büyük türk milli ruhunu yaratan A
tatürk, yalnız milli bir devlet kurmakla 
kalmadı; hiç bir devlet tarihinin kayde
demediği ve edemiyeceği çok kısa bir 
müddet zarfında, bütün modem zihniyet 
ve teHikki tar1Zlarıru, teknik şekillerini 

yurdumuza yerleştirdi ve kökleştirdi. 
Devletlerin harici hikimiyetleri ve si

yasi rolleri noktasından, ehemiyetlerini 
tebarüz ettiren kritaryüm, onların, siya
si muvazenede, oynadıkları rollerin ma

hiyetidir. 
Düne kadar biz siyasi münasebet-

lerde ve bilhassa siyasi muvazenede, 
değil pasif bir rol oynamak, kendimi
zi, yan müsteınleke olmaktan kurtara. 
mamı~tık. Halbuki bugün, Atatürk Tür-
1..iyesi ve İsmet İnönü Hükümetiyle, 
Avrupa ııiya&i muvazenesinde, bütün 
yurttaşların milli gurur ve onurla
rını şah!andıracak derecede, aktif bir 
rol aldık. İşte bu kı.s.a fakat ince fark 
o ıbüyük türk inkilabının harici bir akı
şı, harici bir aksulamelidir. 

Biz bütün hayatımızca; yoktan var
etıneği bilen önderlerimizin, söz ve eser
lerini en yüksek bir örnek bileceğiz ve 

bundan kuvvet alacağız. 
Biz sıyasal bilgiler mensupları Ata-. 

türk'ün: "Milletimizi ve medeniyeti
mizi muasır millet kadrosunun ve me
deniyet seviyesinin en üstüne çıkaraca
ğız . ., Vecizesini en yüksek bir şiar e
dineceğiz ve hayata atıldığımız zaman, 
müsbet ilim zihniyetiyle ve inkıHib n
teşiyle bu ülküyü t~akkuk ettirmeyi 

en büyük vazife bileceğiz. 

Muvaffak olacağımıza inanc;nuz var 
çünkü muvaffakiyetin parolasını aldık: 

•• Yüksel Türk, senin için yüksekli
ğin hududu yoktur !,, 

Nutuktan sonra, B. Adil Atatürkün 
yolundan ayrılmıyacaklarına and içti. 
Bu and salonu dolduran talebe tara
f ndan tekrar edildi. 

Törenin en kıymetli hatırası, muhak
kak ki, Başvekil İsmet İnönü tarafın
dan söylenen nutuktur. Olduğu gibi 
aşağıya koyduğumuz bu nutukln Baş
vekil, Sıyasal Bilgiler Okuluna hükü· 
metin verdiği ehemiyeti bir kere daha 
canlandırdı. Tefe:;süh etmiş bir salta
natın bütün fenalıklarına rağmen impa
ratorluğun iki asır ayakta durmasının 

eyaletlerdeki iyi iöare elemanlarla hu-

dudlardaki iyi kumandanların vücudu 
ile izahı kabil olduğunu söyliyerek bil· 
tün devlet kadrosunu ıuyasal bilgilerle 
teclıiz etmek azminde olduklarını tek· 
rar etti. Batvekilimizin nutku §Udur: 

ismet lnönü'nün nutku 

- ArkadB§lar, 

Mülkiyeyi 60 ıncı senesinde cumhu· 

riyet merkezinde selamlıyoruz. Mü/. 

kiyenin cumhuriyet merkezine gelmesi. 

ni senelcrdcnberi hasretle bekliyorduk. 

Burıu, yalnrz istikbalinılzi idare edecek 

olan arkadaşla.r11mzın iyi şartlarda, ra• 

hat ve bol malzeme ile çalışmalarını te
min için değil, aynı zamanda cumhuri-

yet merkezinin zihniyetini, anlayı§rnı 

onların genç ve yetişme hayatlarında 

zihinlerine yerleştirmeleri için de istl· 
yorduk. 

Büyük Millet Meclisi, cumhuriyet 

hükümeti, mülkiye mektebine ilk gün

denberi sevgi ile ehemiyet ve kıymet 

veren hususi bir nazarla baknu§trr. E

ğer bu sene sizi rahat çalıştıracak bir 

binaya malik edebildiysek, emin olun 

ki yakın bir zamanda, gene sizin saha

nızda olmak üzere bunun gibi bir ka~ 
bina daha vücude geµreceğiz, 

Mülkiyelileri, idare, maliye ve si· 

yaset sahasında memleketi idare edecek 

olan başlıçtı bir unsur olarak sayıyoruz. 

Bunun içindir ki arzumuz, ya1111 nıem

lcketi idare, maliye ve siyaset sahala-

rrnda idare edecek olanları bir zabit 

gibi en küçük seviyesinden mülkiye 

mezunu olarak başlatıp en yüksek de

recesine kadar yetiştirmektir. Memle

ketin iyi idare olunması, muktedir ve 

faziletli memurlar elinde bulunması# 

o ınemleketin hayatı için en büyük ve 
en mühim teminattır. 

Ark3daşlar, Eğer osmanlı tarihinin 

son asıılarım dikkatle okursanız en az 

son 200 senedenberi merkezde devlet 

idaıesinin kudretsiz, Jiyaka.tsız ve hat• 

ta memleketi talırib etmek irin se~il

mi§ sanılan adsıııJarda.n mürckkeb kal· 

dığrnı gorür ve bu imparatorluğun na

sıl yll:jadığma hayret edersiniz. Akıl ve 

hikmet icabı odur ki, osmanlı impara

torluğundtırı 1700 den so11ra en geç elll 

sene zarfında eser kalmamalz idi. Bu 
kadar çürümüş ve merkezde anlayışz 

bu kadar bozulmuş bir imparatorluk e
ğer daha 200 sene yaşayabilmişse bu, 
vilayetlerinde, hududlarrnda bulunan 
idare adamları ve hudud kumandanları 
sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Ahlakı, anlayı§ı ve iktidarı yerinde~ 
iyi bir idare kadrosu, birçok fenalıkla
ra uzun müddet mukavemet edebilmek 
için bfr teminattır ve eğer memleketin 
bütününü idare eden merkezi siyaset· 
le idare ınakinaSJ eyilikte hemahcnk O• 

lur.<:a, o memleketin az bir zaman için
de en ileri memleketler ve milletler a
rasına geçmesi için bütün unsurlar ve 
şartlar mevcuddur. 

Bundan 100 sene sonra yeni Türki
yenin muazzam ve beynelmilel sahada
ki şanlı yüksek varlığını vücuda geti• 
ren unsurlar mütalea ve tetkik edildi· 
ği zaman, ümid ve temenni ediyoruz ki, 
mülkiye bu varlığı kuran birlikler için
de bilhassa parlryan ayrı bir yıldız ol .. 
sun. 

Bu mektebe girenler, ilk sınıftan 
itibaren kendisini büyük bir ideale vak• 
Jetmiş bir adam zihniyeti ile çalrşnıa
ya başlamalıdır. Bu mektebe idare ve 
siyaset kademelerinin en ufağından 

başlamak arzusu ile girecek olanlar, 
memleketi imar etmek, memlekete hiz
met etmek için, her sabada bütün men
fi unsurlara kıırşı mer.ıleketi müdafaa 
etmek için. hakiki bir kararla, vicdan 
karariyle mücehhez olurlarsa bu mem
leketin edeceği istifadenin hududu 
yoktur. 

Sonra bir şey daha söylemek iste
rim. Çok çetin sert \'e aksi şartlar için• 
de bulunduğu halde bu mekteb, 60 se• 
nedenberi kendisine iyi bir anane yap
mıştır. llk günden itibaren buradan ye· 
ti .. en!erin çoğu, bu mektebe, faziletin, ili,. 
tidar ve sebatın, ideal sahibi iyi ahlak
lı ~·e iyi yürekli olmanın damgalarını 

- Sayfayı çe~·iriniz -
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vurmuşlardır. Bu size kıymetli bir ema

nettir. 
Büyük mektebler sağlam ananeye 

istinat ederek gelişirler. Biz bu anane
yi bilerektir ki, mülkiyeli/erin biç ol
mazsa 20-25 senede bu memleketin bü
tün memur kadrosunu kaplayacak ka
dar zengin bir kütle haline gelmeleri 
için geniş mikyasta mülkiyeli yetiştir
mek hevesine düşmüşüzdür. A~ bir za
manda mülkiyelileri çok artırmayı dü
~ünüyoruz. O suretle ki buradan çık•n
lar yavaş yavaş devletin bütün kadro
larında geniş mikyasta çalışmak ıçın 

saha bulsunlar. Sizin anlayışınız , inkı-
11.bı muhafaza etmek, korumak ve mem
leketi yüksek seviyeye çıkarmak için, 
başlıca bir temel olacaktır. Hocalarrnız 
sizi ona göre hazırlamaya çalışacaklar. 
Siz bütün hayatınızda çok ehemiyetlı' 

sahalarda hizmetler göreceksiniz. 
Arkadaşlar, genç ve kıdemli arkadaş

ların gösterdikleri muhabbet ve söyle
dikleri teşvik ve taltif edici sözler bizi 
çok mütehassis etmiştir. En kıdemliler
den Ahmed Ihsan Tokgöz'e bilhassa te
şekkür ederim. En kıdemsiz arkadaşı
mızın burada, Büyük Millet Meclisinin 
muhterem reisine ve B. M. Meclisinin 
muhterem azalarına ve hepimize karşı 
mülkiyelilerin nasıl bir zihniyetle ha
zırlandıkları hakkındaki sözleri bizi 
ayrıca bahtiyar etmiştir. Bu sözler is
tikbalden iimidlcrimizi teyid etwekteclir. 
Şüphe etmiyorum ki, yarın memleket 
bu sözleri zevkle okuyacak ve aşk için
de yeti~en mülkiyelilere memleketin 
istikbalini emniyet edeceğinden dola
yı vatandaşlar geniş yürekle haz duya
caklardır. 

Atatürk için bütün mülkiyenin, ho
caların eski ve yeni yetişenlerin gös
terdiği hususi muhabbet ve saygıyı 

kendilerine iblağ etmek benim için şe
refli bir vazife olacaktır. 

Miillciyclilcr, kurulmakta olan yeni 
Türkiyenin ikbali, şevketi sizin aşkla, 
idealle, vücudunuzu memlekete vakfet
menize bağlıdır. Mülkiyeliler. çalışmak 
için yarın çok geniş saha bulacaklar
dır. Keneli/eri memuriyet hayatrnda 
belki yüksek refahı, zenginliği hiç bir 
zaman görmiyeceklerdir. Fakat büyiik 
devlet hi?.metlerinde yararlık göster
mekle, mamur bir vatan vücude getir
mekle erecekleri şerefler ve edinecek
leri zevkler ve inşirahlar, insanlara na
sib olabilenlerin en büyükleri ve en tat
lılarr olacaJ;tır!' 

Birçok yerlerinde sürekli alkışlarla 
mukabele gören nutkunun sonunda 
Başvekil, talebe, hoca, mezun bütün 
mülkiye ailesinin Atatürk'e karşı ız

har ettikleri derin bağlılık intibalarını 
Büyük Şef'e bizzat arzedeceklerini 
vaid buyurmuşlardır. 

Davetliler ihzar olunan büfede ve 
mektebin geniş antresinde samimi bir 
aile efradı arasında görülebilece~ ya
kınlıkla bu şerefli günün sevinchıi sa
atlerce tattılar. 

Halkevinde 
Mülkiye mektebi talebeleri dün ak

şam saat 17 de Ankaradaki yüksek tah
sil gençliği şerefine Halkevinde bir 
çay ziyafeti vermişlerdir. 

Genç mülkiyeliler ve misafirleri 
samimi bir hava içinde geç vakte kadar 
eğlenerek mektebin 60 ıncı yıldönümli
nü kutlamışlardır. 

Ankara Pala..,'ta 
Mülkiye mektebi mezunları, dün ge

ce Ankara Palas'ta toplandılar. Meclis 
Reisimiz B. Abdülhalık Renda, Adli
ye, Dahiliye vt Maliye vekillerimiz BB. 
Şükrü Saraçoğlu, Şükrü Kaya ve Fuad 
Ağralı da eski mekteb arkadaşları ara-
11nda bulunuyorlardı. 

İki yüz elliye yakın mülkiyelinin 
bir arada bulunduğu şölen geç vakte 
kadar devam etti ve neşe içinde geçti. 

Jeaner camı 
Türk • alman ticaret ve kiliring an

laşmasına bağlı bir numaralı serbest 
listeye gümrük tarifesinin 502 inci nu
marasından yalnız J eaner camının ilA· 
vesi icra vekilleri heyetince kabul o
lunmuştur. 

)lekteblerde artırma haftmı 
Ayın 12 ainde başlayacak olan yedinci 

artbrma ve yerli malı haftaaında mek
teblerin ne suretle çalışacakları maarif 
vekaletince tesbit olunmu~ ve kültür cli
rektörlükcrinc bildirilmiştir. 

Londradan gelen 
haberler 

( Başı 1. inci sayfada ) 

ketmişlerdir. B. Baldvin dün akşam saat 
21.15 den 22 ye kadar kıra! ile görüş
müştür. Kıra!, saat 22.45 de Marlbo
rongh şatosuna gitmi,, valide kıraliçe i
le bir kaç dakika görüşmüş ve saat 23.25 
de Bukingham sarayına dönmüştür. 

"Dcyli Telegraf" gazetesi bu mesele 
etrafında diyor ki: 

İngilz kabinesinin ve dominyonların 
teşebbuslerine rağmen, kıra! fikrini de· 
ğiştirmemiştir. Bu mesele etrafmda hiç 
bir uzlaşma teklifi ileri sürülınemiştir. 
Kanada, Avusturalya, cenubi Afrika ve 
yeni Zeland bükü.metleri, başbakanları 

vasıtasiyle endişelerini B. Baldvin'e bil
dirmişlerdir. Britanya imparatorluğunun 
hukukça müsavi azası olmak sıfatiyle 

bu hü.kümctler, imparatorluk bakımından 
tehlikeli gördükleri bu vaziyete bir ni
hayet verilmesi hususunda israr etmek. 
tedirler. Dominyonlar hükümetleri, ge
tek kıraliçe olarak gerek kıralın mor
gantik zevcesi olarak Bn. Simpson aley
hindedirler. Her yeni teşebbüsten evvel, 
R. Baldvin, bütün dominyonlar şefleri i
le temasa geçmektedir. İşçi partisi icra 
komitesi dün, hükümetin bu husustaki 
beyannamesi neşre1ilmeden evvel işçi 

partisinin vaziyetini tesbit etmemeye ka
rar vermiştir. İşçi partisi mebuslanna, 
hafta sonu nutuklarında bu meseleye ka
tiyen temas etmemeleri tenbih edilmiş
tir. 

Morning Post gazetesi, bütün impa
ratorluğu alakadar eden bugünkü buh
ran için ancak üç hal çaresi görmekte

dir: 
ı. - Kıral, evlenme projelerinden 

vaz geçebilir. 
2. - Kıra!, parlamentonun Dük dö 

York lehinde kendisinin taht'tan fera
gatini taleb etmek hakkını tanımak su. 
retiyle evlenme projesinde israr edebilir. 

3. - Kıra!, parlamentonun muvafa
katını almadan evlenme projesini file 
koyabilir. Bu üçüncü takdirde milli hü. 
kümet mecburi olarak çekilecektir. 

Siyasi kanaati her ne olursa olsun, 
bütün halk, gerek kıral'a karşı gerek 
Baldvin'e karşı derin bir sempati hisset
mektedir. İki bakan, dahiliye bakanı Sir 
Jon Saymen ve harbiye bakanı B. Duf 
Kuper, hariç olmak üzere, kabinenin bil. 
tün diğer azası, yakın bir zamanda kıral 
tarafından bir beyanname neşredilmezse 
istifa etmeye hazır olduklarını bildirmiş. 
lerdir. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Bn. Simpson, son günlerin verdiği 
heyecan neticesinde rahatsızlanmıştır. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Kıralın izdivaç 

projelerinden bahseden Taymis gazetesi 
diyor ki: 

Sekizinci Edvard, her hangi bir bü
yük Britanya vatandaşı gibi, kendisine 
istediği bir hayat arkadaşuu seçebilir. 
Fakat İngiltere kıralı ve Büyük Britan
ya imparatoru olmak afatiyle, her iste
diğini mevkii file koyamaz. 

Taymis gazetesi, hükümetin bu me
sele etrafında ancak pazartesi günü be
yanatta bulunacağını bildirmekte ve B. 
Baldvin'in muhalefet şefleri ile bugünkü 
temadaruun, almak mecburiyetinde ka
labileı :eği tedbirler için bunların müza
haretini elde etmeyi şimdilik daha istih
daf etmediğini de ilave eylemektedir. 

"Tt:legraf" gazetesi, ne partilerin, ne 
dominyonlann ve ne de milletin böyle 
bir izdivacı arzu etmediklerini yazmak
tadır. 

Deyli Meyi ise, kıratın tahttan fera
gat etmesinin pddetle aleyhinde buluna
rak diyor ki: 

"İngilterenin bugün bu derece şid
detle bir şefe ihtiyacı bulunduğu bir gün. 
de, ingiliz milleti kıralmdan ayrılmak 

veyahud onu hususi hayat menfasına 

yollamayı arzu etmemektedir.,, 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Başvekil, dün 

akşam saat 22.45 de avam kamarasından 
çıkmış ve başvekalet dairesine gitmiftir• 

* 
Berlin, 4 (A.A.) - Havas ajansın-

dan: 
Alman gazeteleri, İngiltercdeki ka. 

nunu esasi buhraru hakkında mütalea -
larda bulunmaktan menedilmiştir. Yan 
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resmi bir yazıda, İngiltere kıralı ile İn
giltere hükümeti arasnıdaki görüş anlaş
mazlığının pek hususi olduğu bilcliril
mektcdir. 

* 
Londra, 4 ( A.A.) - Resmi olaralc 

bildirildiğine göre, kıral saat 12/45 de 
Fort-belvedere'de bu:Unuyordu. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Kıralın otomo-

bili saat 8/35 de Fort-belvedere'den 
Londraya hareket etmiştir. Kıralın o
tomobilde bulunduğu zannedilmekte
dir. 

* 
Pretoria, 4 (A.A.) - Cenubi Afrilca 

birliği muhalefet matbuatı, ingiliz lara
lırun izdivacı meselesinden doğan kanu
nu esasi buhranı münasebetiyle cumuri
yetçi yazılar yazmaktadırlar. 

Hükümet gazetesi olan Rand Daily 
Mail'de mevzuu bahis izdivacın cenubi 
Afrika için kabul edilmez olduğunu bil
dirmektedir. 

Orranj eyaletinde bulunmakta olan 
general Hertzog, Protoria'ya dönmü~

tür. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Kabinenin ka-

nunu esasi ile alakalı vaziyeti müzakere 
için bugün yeniden toplanması beklen
mektedir. 

* 
Londra, 4 ( A.A.) - Anglikar, kilise· 

sinin resmi gazetesi olan Jurj Taymis, 
"kilise ve saltanat" başlıklı netrcttiği bir 
makalede ezcümle diyor ki: 

"Eğer kıral Bn. Siınpson ile evlenir 
ise, kilise ile devlet arasındaki münase
bat bundan çok kuvvetli surette mütees
sir olacaktır. Hatta morganatik bir izdi
vaç takdirinde dahi kilisenin hattı hare. 
keti değişmiyecektir • ., 

* 
Londra, 4 (A.A.) .- Dük dö York'· 

un hususi katibi Sir Erik Mlevil, bu sa
bah saat 10 da Baldvin tarafından kabul 

olunmuştur. 

* 
Londra, 4 ( A.A.) - Bugiinkü buh-

randan bahseden Press Assosiasyon di
yor ki: 

''Bu sabah nikbin bir hava esmekte 

idi. iyi haber alan mahfillerde söylen

diğine göre, kıralın valide kıraliçe ile, 

kardc§leri ile ve başbakan ile yaptığı 

konuşmalar sonunda vaziyet mühim su

rette iyiliğe yüz tutmuştur. Sanıldığı

na göre, halen müzakere edilmekte olan 

bir teklif, bütün alD.kadarlar tarafından 

kabul edilebilir bir mahiyeti haiz bu

lunmaktadır. B. Baldvin bugün yeni

den dominyonlar mümessileri ile görü

şecektir. Maamafih hükümetin bugün 

bir tebliğ neşretmesi mevzuubahs değil

dir. 

* Londra, 4 (A.A.) - Havas ajansnı-

dan : 

Öğrenildiğine göre kıralın, taç ve 

tahtından feragati içtinabi gayri kabil 

bir hale gelmiştir. Kırahn vereceği ka

rar ancak pazartesi günü resmen par

lamentoya bildirilecektir. 

* Nevyot'k, 4 (A.A.) - Nevyork Tay-

ınis gazet'!si, bugünkü vaziyette her hal
de bir uzlaşma çaresi bulunacağını tah
min etmekte ve İngiltere hiikümcti ile 
İngiltere kıralı için saltanattan fera
gatten başka bir çok yolların açık bu
lunduğunu yazmaktadır. 

* 
Londra, 4' ( A.A.) - Kabine, Avam 

Kamarasının içtimaından sonra derhal 
toplanmış ve iki saat müzakereden son
ra saat 12/40 da dağılmıştır. Bakanlar 
her dakika toplanabilmek için bugün 
vermiş oldukları bütün sözleri geri al
mışlardır. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Avam Kamara-

srnda, bugün celse açılır açılmaz, mu
halefet lideri B. Atli, başbakanın ka
nunu esası vaziyeti hakkında bir beya
natta bulunabilip bulunamıyacağı hak
kındaki dünkü sualini tekrar etmi~ir. 

B. Baldvin verdiği cevabta demiştir 
ki: 

"-Dünkü beysnatıma halen hiç bir 
kelime ilave edemem. Bununla beraber 
bu hususta alınacak herhangi bir kara-

rın derhal bildirilmesi lüzumuna kani 
bulunmaktayım. Buna emia olabilirsi
niz..,, 

* 
Londra, 4 (:f\.A.J. - Havaa ajansın. 

dan; 
:»yaai mabfiller, kanunu eaaai bukra .. 

nmm nu.we aıetin:nekte oıaugu heyecan 
dolayıaiyle ac:ı1en haledilmeu lu.ııumu

nu nazırlar tarafmdan kıraJ.a ar:ı:edıimit 
okluğunu ve nazırların bu bahta iki ciin 
zarıında bir karar venneaio.i hukümda
ra bildinııiı olduklarmı beyan ebnekto
dir. 

Bu mahfiller, daha uzun bir mYlıletiıı 
hmunuzluk tevlid edeceii mütaleaaıo.
da -bulunmaktadır. 

Öğrenildiğine aıöre nazırlar, kendi 
nolı:tai nazarlarmm kara! tarafından ka
w'ü takdirinde w mühlet uzablabi.lecek
tir. 

Kanunu csui buhranmm çdaıuı oL 
duiu haberi üzerine dün aabah borsada 
fiatlar maluıua derecede dü§IDÜftÜM'. 

Öğleden aonra fiatlarda biraz salah 
hasıl olmu~tur. 

* 
Dieppc, 4 (A.A.) - Madam Simp-

son, Nevhaven vapuru ile gece mütenek
kiren buraya gelmiştir. Kendisinin va
purda bulunduğundan yalnız kaptanlar
la komiser haberdar bulunuyordu. Zan
nedildiğine göre, Madam Simpsor.. saat 
2.50 de otomobille Kotdazür'e gitmi~tir. 
Saat 4 de Ruen'den geçmiştir. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Kıralm gece va-

lide kıraliçe ile yaptığı görüşmelerden 
sonra, bir tarzı hal şayiası yeniden do
laşmağa başlamıştır. Salahiyettar mah
fillerde toplanan mallımat, bu faraziyeye 
istinad edilemiyeceğini teyid eder mahi
yettedir. 

Parlamento mahfilleriyle iyi malmat 
alan muhitler, vaziyetin dün akşamdan 
beri değişmediği kanatindedirler. Tek
nik bakımdan, kıral hattı hareketini pa. 
zartesi günnüne kadar değiştirebilecek 

mevkide bulunmakta ise de filiyat itiba. 
riyle bu müddet içinde, evvelki kadar 
betbin görünen vaziyette hiç bir değişik
lik olnuyacağı anlaşılmaktadır. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Madam Simp-

sonun Fransaya gittiği teyid edilmekte
dir. Hareketi son derece gizli bir şekil. 
de olınu~tur. Evening Standard Madam 
Simpsonun Kan şehrine giderek dostla. 
rı amerikah Rocers aylesi nezdine misa
fir olacağını y-ızmaktadır. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - B. Baldvin, a-

vam kamarasın 1a beyanatta bulunduk
tan sonra evine dönmüştür. Kendisinin 
hafta tatili esnasında Londrada kalacağı 
zannolunmaktadır. Avam kamarası mü
zakeratın pazartesiye talik etmiştir 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Royter Madam 

Simpsonun bugün V ersaye muvasalat 
ettiğini bildirmektedir. 

* 
Londra, 4 ( A.A.) - Avam Kamara

srnda, pek büyük bir kalabalık huzu
runda beyanatta bulunan B. Baldvin, 
ezcümle ş'uııları söylemiştir : 

"- Bazı gazeteler düc ve bugün 
yaptıkları neşriyatta eğer kıral evlen
mek isterse zevcesinin mutlaka kırali
çe olmasına ihtiyaç olmadığını yazmış
fardır. Bu neşriyat, teşkil.it esasiye nok
tai nazarrnd~n ciddi hiç bir eı;asa isti
nat edemez. 1 ngiletre kanunlarında mor
ganatik evlenme denen şey yoktur. Kı
ra/ da, izdivau kanuni addedilmek için, 
diğer her hangi bir otoritenin müsaade
sine muhtaç değildir •. Jier şekilde ken
disiyle evleneceği kadın, bu izdivacın 
neticesi ol:ırak, zaruri bir surette kıra
/içe olur. Ve !>u mevkiin bütün hakla
rınd;;.n, imtiy3z/arından istifade eder. 
Bu evlenme neticesinde doğan çocuk· 
lar, kıraliyet tahtına doğrudan doğruya 
namzettirler. Böyle bir ihtimaltt mani 
olabilecek yegane çare ise bu hususta 
vaziyeti bir kanun ile halletmekten i
burettir. Hükümet parlamentoya bu hu
susta bir kanun teklif etmek niyetinde 
değildir. Zaten bu yolda yapılacak tadi
lat ancak bütün dominyon/arın muvaf· 
fakatı alındıktan sonra kabili icradır. 

Halbuki sorduğum suallere veril6n ce
vablardan bu muvafakatin kabili istih
sal olmadığrna emin oldum. Avam ka
marası müzakcratını pazartesine talik 
etmezden evvel, pek ziyade yayılmış o-

5 lLKKANUN 1936 CUMAR. ESİ 

lan yanlış bir zehabı taf>lıitı ic;uı bu IJe
yanatta bulunmaya mecbun'yet hisset. 
tim. 

B. Baldvinin bu beyanatından son
ra muhalif parti reisi binbaşı Atlec, 
bugünkü vaziyeti başvekilin beyanatı 

üzerine müzakerede açmayı §ayanr ar
zu bulmadığını söylemiş ve bu beyana
tı muhalefetin lazım gelen ehemiyetle 
karşıladığını ilave etmiştir. 

Avam kanmrası saat 16 da müzake
rat11u talik etmiştir. 

* 
Paris, 4 (A.A.) - Misa Simpsonun 

bugün öğleden sonra Versaya geldiği te
yid edilmektedir. Misıs Simpson dün ak
§3.Dl Londradan hareket etmiş, kanalı 

Nev Haven - Diyep yolu ile geçmiş ve 
Ruana kadar otomobille gelerek geceyi 
orada geçirmiştir. Oradan bugün 12 de 
hareket ederek Veraaya gelmiştir. Ken
disinin Kotdazure gittiği tahmin edil
mektedir. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Baldvin saat 20 

den az sonra kıralın bulunduğu Fort 
Bilvcdiv'e gelmiştir. Yarın sabah saat 
onda kabine toplanacaktır. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Parlamento mah-

filleri, B. Baldvinin kıralın evlenmesine 
açıktan açığa muhalefetininin kıralın is.. 
tifasını içtinab edilmez bir hale koyduğu 
kanaatindedirler. 

* 
Londra, 4 ( A.A.) - lvining Stan-

dard, buhranın kualın çekilmesiyle ne
ticelendiği takdirde memleketin müt
tefikan müetcessif olacağını kaydederek 
diyor ki : 

'' lngiliz milleti, kıralrn de· 
ğişmesine açıktan açığa muhalefet et
mektedir. Milletin kendisine teklif e
dilecek Jıer halefi kabul edeceği de şüp .. 
helidir.,. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - B. Baldvin, do. 

minyonlarla müzakereye tekrar başla
mıştır. Dominyonlar, B. Baldvinin bu
gün avam kamarasında yaptığı beyanat 
hakkındaki fikirlerini bildirmeye davet 
edileceklerdir. 

* 
Faris, 4 (A.A.) - Simpsonun Ver

saya uvasaletini haber veren Le Tan ga
zetesi, kendisinin İngilterenin Paris bü
yük elçiliği erkanından birinin karısı o
lan Ledi Mendleyin villasına indiğini 

bildirmektedir. 

* 
Loııdra, 4 ( A .A.) - B. Baldvin bu· 

gün yeniden muhalefet reiı;i B. Atli ıle 
yeniden temasa geçmiştir. 

Dahiliye nazırr Sir Con Seymen'in 
kabine arkadaşlarile ihtilaf halznde ol
duğuna dair dolaşan şayia kati surette 
tekzib edilmektedir. 

* Londra, 4 - B. Baldvin For Belva• 
derden avdetinde, gazetecilere dahıli· 

ye nazırını yarın sabah saat 10.30 da 
göreceğini ve bu akşam için başka ha
diselere intizar etmek lazım geldigini 
söylemiştir. 

For Belveder de B. Baldvin kıra/ i· 
le 50 dakikftlık biı mül;ikatta bulunmuş4 

tur. 

* 
Londra, 4 (A.A.) - Kıra] lehinde 

liÜmayişler bB§lanııştır. 

Bu gece 300 kadar genç White-Halla 
gitmişler ve Downign-Streetin medha• 
Jinde milli marşlar söyliyerek "Kıralı .. 
mızı isteriz,, diye bağırmışlardır. 

Bayanlar, Baylar : 

Unutmayın ki, kıı fakir, 
öluüz ve kinuuiz çocuklann 
iztirap meo•imidir. Çocukla
rınızın eakiyen veya kulland
mıyan ayakkabı, ıapka ve el
bueleıini Çocuk Eairgeme Kıı· 
rumuna gönderiniz. Böylece 
bir kaç fakir yavruyu yağmur, 
kar ve aoğuğun amanft.z pen
çeainde titreyip donmaktan 
kurtarmıı ve kurunwrmua bu 
hayırlı ifte büyük bir yardım
da bulunma§ olursunuz. 

Çocuk Eıirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

Telefon: 1320-1465 
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Tahlisiye Umum 1\lüdürlüğünden: 
1 _ Kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilmekte bulunan 

Motörlü Cansandahnın idari şartnamesinde bazı tadilat apyılması
na lüzum görüldüğünden buna dair şimdiye kadar neşrolunan ilan· 
lar hükümsüz sayılmıştır. 

2 _ Mevzuubahs .Motörlü Cansandah 6-11-936 tarihinden itiba
ren 45 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

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

AAr:KARA Birinci 1\1 mtaka 
Kadastro l\f üdürlüğünden: 

Yenişehir st:mtinde, Kanlı göl mevkiindeki gayrı menkul
lerden bazılarının hudutları tayin edilmiş ve tasarruf haklarının 
tetkikine başlanmıştır. Tetkikat 24. 12. 1936 cuma günü bitecektir. 
Kimlerin gayri menkulleri tetkik edileceği belediyede yapılan 

ilfuı tahtasında yazılıdır. Mülk sahiblernin ve alakası olanların 
komisyonumuza müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1962) 2-5821 

Ankara Belediye Reisliğinden 
Ankara Su İşleri İşletme talimatnamesine göre su saatlerinde 

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

Saat sandıklarını saman. ot gibi şeylerle doldurmak ve geceleri 
suyu saatten evYel kesmek alınacak tedbirlerin en kolylarıdır. Bu 
tedbirleri alırken su saatlerinin mühürlerinin bozulmamasına bilhassa 
dikkat edilmesi lüzumu ehemmiyetle itan olunur. 2-5764 -

Nafia Vekaletindeıı: 
16. ikinci kanun. 1937 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Nafıa 

Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasır.d' 55640 lira muham
men bedeli 30 parça atelye tezgahının \tapalı zarf usulü ile eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 4032 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara Vekalet Malzeme Mü • 

dürlüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını resmi gazetenin 7. S. 936 tarih ve 

3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletin -
den almmış malzeme müteahhitliği vesi~asi ile birlikte 16. ikincika
nun. 937 cumartesi günü saat 10 a kadar Ankarada Vekalet malze • 
me Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1923} 2-5771 

Aıılcara İnhi~arlar Baş 
Mü ·liirlüğünden:= = 

Başmüdürlüğümüz binası satış ambarr zeminindeki bozuk kisalo
litJerin sökülerek yerine mozayık döşeme yapılacaktır. 

Keşif bedeli (457) Jira (60) kuruştur. Bu işin 7-12-936 tarihinde 
saat 16 da pazarlıkla talibine ihaJesi yapılacağından taliplerin 34 li
ra 32 kuruş teminatı muvakkate akçeleriyle birlikte baş müdürlüğü
müzde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (1855) 

2-5641 

Eskisehir , Şarllaylığından: 
1 - Eskişehir Kaplanlı suyunun Ankarada satışı iki sene müd

detle münhasıran bir müteahhide verilmek üzere yirmi gün müddet
le açık arttırmaya konulmuştur. 
B 2 -:- 10/ K. Evvel/1936 perşembe ~ünü saat on dörtte Eskişehir 

elediyesi encümenince ihalesi yapılacaktır. 
v 3 - Arttırmaya istekliler iki yüz lira muvakkat teminat verme
ge ve ihaleyi müteakip bunu dört yüz liraya iblağa mecburdurlar. 

4 - Buna aid şeraiti öğrenmek istiyenler Eskişehir Belediyesi
ne her zaman müracaatla ~artnameyi ~örebilirler. 

(1931) 2-5747 

~ ~EK YAKINDA 1 
MARİNELLA ----------Tavul\:çuluk Enstitüsü 

Direk: törlüğünden: 
Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 5000 kilo 

mısır, 3000 kilo arpa, 8000 kilo yulaf satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 640 liradır. Şartnameler Cankırı caddesi üzerinde 

bulunan Tavukçuluk Enstitüsü DirektörJÜğünden alınır. 
İsteklilerin 11 Birinci kanun 1936 cuma günü saat 10 da Tica

ret -Odası vesika~ı ve ~8 _liralık ~~vakat teminat makbuzu veya 
banka mektublarıyle bırlıkte Keçıoren yolu üzerinde bulunan To
hum lsUl.h istasyonunda toplanacak komisyona baş vurmaları. 

(1913) 2-5724 

Ankara ValiliWnd en : 
'-

Taşhan karşısında hususi idareye ait kiremitli dükkanların çatı
larının tamiri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 753 lira 10 kuruştur. 
İhale 7-12-936 pazartesi günü saat 15 te vilayet daimi encümenin

de yapılacaktır. 
. Eksiltme~e.girmek iç.in 56 lira 48 klAruşluk muvakkat teminat 
ıtası mccburıdır. 

. İstck_liJerin ihale günü daimi encümene şartnamesini görmek is
tıyenlerın hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1853) 2--5629 

l{ayseıi Belediye 
Başl\:anlığından: 

Memleket Hastahanesi polikinliğinde muayene edilecek fakir 
hastalara verilmek üzere Belediyemize muktazi bin üç yüz lira 
bedeli muhammenli 112 kalem ecza 7. 12. 1936 tarihine müsadif 
P.azartesi günü saat 14 de ihalesi icra kılınmak üzere açık ek
sılt.m~ye ko~ulmuş olduğundan taliplerin şartnameyi ve ecza lis
tesını Beledıye Muhasebesinden istemesi ilan olunur. 

(1990) 2-5845 

ULUS 

1 MILLI MÜDAFAA VEKALETi 
3ATIN ALMA KOMİSYONU t 1 AN t /' T 

Yapı: Kayaşta pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tutarı 
3663 lira 12 kuruştur. Keşif. proje ve şartnamesini parasiylc M. M. 
V. inşaat Ş. den alınır. Pazarlığı 12 • ilk kanun • 936 cumartesi günü 
saat 10,30 da M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır. İlk te· 
minat 274 lira 73 kuruştur. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte pazarlık gün ve saatında M. M. V. satın alma ko' da bulunma-
ları. (1879) 2-5682 

BİL İT 
Yapı: Yahşihanda pazarlıkla bir bina yaptırılacaktır. Keşif tu

tarı 3663 lira 12 kuruştur. 
Keşif, proje ve şartnamesi parasiyle M. M. V. inşaat şubesinden 

alınır. Pazarlıih 12 • ilk kanun • 936 cumartesi günü saat 10 da M. 
M. V. Satın alma Ko. da yapılacaktır. İlk teminat 274 lira 73 kuruş
tur. Pazarlığa girecekJer kanuni teminat ve 2490 sayı1t kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle pazarlık gün ve saatmda 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları. (1880) 2-5681 

BİLİT 
1 - 18750 metre yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeJi 13125 lira olup ilk teminat parası 984 
lira 40 kuruştur. 

3 - İhalesi 19 - birinci kanun - 93G cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye ıgireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektuplarını en 
geç saat ona kadar M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1933) 2-5756 
B1LİT 

1 - Beher kilosuna biçilen ederi 707 kuruş olan 500 kilo saf iyod 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 8 ilk kanun 936 salı günü saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 265 lira 13 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak hergün Ko.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun, 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve 
saatında M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları (1823) 2-5598 

B!LlT 
1 - Hava için dört adet muhtelif fabrika tezgahı kapalı zarfla 

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

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

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

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

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

meye koıımuştur. 
2 - Tahmin ediJen bedeli 31850 lira olub ilk teminat parası 2389 

liradır. 
3 - İhalesi 23 - birinci kanun - 936 çarşamba günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesini almak ve nümunesini görmek istiyenlerin 160 

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

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

BİLİ'T 
Yapı: İnzibat karakolu binasının ikmali inaşası açık eksiltmesine 

istekli çıkmadığından ihalesi 14 • xu • 936 pazartesi günü saat on 
bire bırakılmıştır. Keştf tutarı: (CJ350) lira 6 kuruı:ıtur. Keşif, proje 
ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alınacaktır. 1Ik te -
minatı: 326 lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulu
nanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgeler
le birlikte eksiltme gün ve vaktında M. M. V. satın alma komisyo -
nuna gelsinler. (199'\.) 2-5859 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU lLANLARI 

Kırıkkale de Yapılacak lnıaat : 
Keşif bedeli (132089) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunca 
18-12-936 tarihinde cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile. 
cektir. Şa.-tname (Altı) lira (61). kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan (7854) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarım ınezkür günde saat 14 c kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde -
lerinde yazılı vesaiklc muayyen gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (1903) 2-5770 

Yevmiye 15 • 25 kilo sı~ır eti 
Tahmin edilen bedeli (1006) lıra (25) kuruş olan yukarıda mik

tarı ve cinsi yazılı etin asken fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 21. 12. 1936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (75) lira (47) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (1951) 2-5780 

2 adet aleminyumdan yapılmış 
mükessef hamızı azot deposu: 

Tahmin edilen bedeli (2650) lira olan yukarıda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum :Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunda 18 1. 1937 tarihinde 1'3zartesi günü saat 14 
de açık cksiJtme ile ihale cd~lecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan venlir. Taliblenn muvakkat teminat olan (198) 

lira (75) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

(1952) 2-5781 

Umum 
Müdiiı .. lüğünden: 

1 - 8. 10. 1936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş olan (35022) lira (37) kuruş keşif 
bedelli Bitlis Atölye inşaatı e~siltme günü istekli ~ıkmadığmdan 
yeniden pazarlık suretiyle eksıltmeye konulmustur. 

2 - Pazarlık 16. 11. 1936 ta~ihine raslayan Ç~fl<ID.ba günü saat 
15 de KabatdJ'ta levazım ve mubayaat fUbesindeki alun komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - .Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvc:l İnhisarlar 1nşaat 

§ubesi:ıe gelerek bu gibi işleri :muvaffakiyette yaptıklarına dair 
resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbul'da İnhisarlar 
İnşaat Şubet.inden ve Ankara, Bitlis Başmüdürlüklerinden alı-

nab~li.:_ !steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 l 
Güvenme parasiyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilılıı 
olunur. (3261) 2-5783 

SAYFA 7 

Ankara Birinci ntalia 
Kadastı·o l\iüd~·Iüğündeıı: 

Su tepe mahallesinde at pazarı ve müneccim yokuşunda yedi 
parça gayri menkulün kadastro işleri bitirilerek tesbit şekilJerini 
ve mal sahihlerini gösterir cedveli p15n at pazarında çukur han 
kapusuna asılmıştır. İtirazı olanların iki 'ay içinde kadastro ko-
misvonuna müracaat etmeleri ilan olunur. • fl 90!i) ?.-'i733 

Türk l\iühendisleri Birliği 
Umumi l\ılerkezinden: 

Birliğimizin 11 inci senelik kongresi 6 • Birinci kanun - 936 pa • 
zar günü saat 10 da Ankarada Birlik biansmila mutlak surette topla-
nacaktır. 

Mühendis arkadaşlarımızın aynı jtÜn veı ~atte kongrede bulun· 
malarını dileriz. (1974) 2--5832 

l(ars Valiiiğinden: ' ' ~ 
1 - Temdit edildiği halde talihlisi çıkdi'ayan Kars şehrine 16 

kilometre mesafedeki Borluk menbaından iiğale edilcek su inşaatı 
bu kerre hususi şartnamesi aşağıdaki şartlara göre değiştirilerek 
8. 11. 1936 tarhinden itibaren yeniden 45 eiln müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. •, 

A - Yan paranın bir sene sonra verilmesi şartı kaldırılmış para-
nın peşin verilmesi kabul edilmiştir. ~ 

B - Müteahhit Font boruları yalnız Rusyadan değil istediği mem 
leket malından getirebilecektir. ' 

C • İnşaat bir kül halinde münakasaya, ~konduğu gibi aynı za
manda Kars'da boru ve malzemesi teslimi ayrı, boru ferşi ve diğer 
imalat işleri ayrı olarak da münakasaya konmuştur. §u hale nazaran 
inşaatın heyeti umumiyesine ve vaki olacak teklif kabul edildıği 
gibi tefrik edilen iki kısma da vaki olacak ayrı tekliflerde kabul 
edilecektir. Daimi encümen bu teklifJer arasında muvafık bulduğu 
şıkkı intihaba muhtardır. 

2 - Umum isale inşaatının keşif bedeli (123.062,92 liradır. 
Muvakat teminatı (9229,71) liradır. 
Karsta boru ve malzemesi teslimi işin keşif bede1i ( 47.949.19) 

liradır. 

Muvakat teminatı 3596,18 liradır. 
Mahallinde boruların ferşi ve diğer jmaliit için keşif bedeli 

(75113,73) liradır. 
Muvakkat teminatı (5633,52) liradır. 
3 - İhale 23.12.1936 tarihine m iis dif çarşamba günli saat 15 

de Kars HükGmet Konağında topJanacak daimi encümence yapıla
caktır. 

4 - Umumi ve fenni değişen hususi şartname, 'keşif evrakı ve 
planlar (6,15) lira mukabilinde Kars Nafia Müdürlüğünden veri
lecektir. 

5 - Projelerin musaddak suretleri Ankara. İstanbul, İzmir Na
fia Müdürlüklerinde mevcud olduğundan buradan tetkik edilebilir. 

6 - Boru ferşi ve imlatı smaiye teabhüdünden ehliyet vesikası 
aranacak boru ve malzemesi teslimi teahüdünden ehliyet vesikası 
aranmıyacaktır. 

7 - İsteklilerin 2490 n:ınıaralı kanuna uygun şekildeki teklif 
mektublarım ve ıbu iıılerde ihtisası olduğuna dair Nafia Vekaletin
den alınış olduğu ehliyet vesika&ını ve mali iktidarını mübeyyin 
vesaikle beraber 23.12.1936 sarşamba günü saat 13 e kadar Kars Vi
layeti Daimi Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
veya posta ile göndermeleri iJan olunur. (2993) 2-5576 

Türl{ Hava l{uru mu 
Başkan lığından : 

Örnek ve resimlerine ~öre (6) tahta masa ile saçtan üç dosya 
dolabı ayn ayrı pazarlıkla yaptırılacaktır. İsteklilerin pazarlığa gir
mek üzere teminat para1ariyle 8 ilk kanun 936 salı günü saat on 
dörtte kurum merkezine gelmeleri. 2--5866 

Karac~bey Harası 

Direktörlüğünden : 
Hara mahsuHltmdan 171 bin kilo çeltik l@palı zarf usuliyte art· 

tmnaya konulmuştur. İhale 10.12.1936 petşembe günü saat on beş· 
te Hara merkez binasında yapılacaktır. Çeltiğin beher kilosunun 
muhammen kıymeti on kuruş olup yekGn tutarı on yedi bin yüz li
ra olup muvakkat teminat 1283 liradır. İsteklilerin 2490 numaralı 
kanunun tarifatı dahilinde ihale günü saat on dörde kadar zarflan· 
nı komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
Bursa, Ankara, İstanbul Baytar Direktörlüğüne müracaatları. 

(3056) 2-5676 

Siyasal Bilgiler 01\:ulu Satın 
Alma l(omisyonu Reisliğinden: 

Miktarı • iMuhammen 
Cinsi En az: En çok Bedeli 

Yerli paltoluk kumaş '264 Metre 440 Metre 3960 Lhadır. (En 
çok miktara göre) 

Sıyasal bilgiler okulu talebesi için yukarda yazılı miktarda yer
li paltoluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10-12-936 
perşembe günü saat 10 da Ankara Mektep'ler Muhasebeciliğinde 
toplanan komisyonda yapılacaktır. Muvakiat teminat 297 liradır. 
Şartname ve kumaş nümunesi her gün Ce~deki Okul idaresinde 

• görülebilir. (1914) 2--5725 

Adliye Vek" !etinden: 
Temyiz mahkemesindeki binada Adliye. V-ekaleti devairinde bu· 

lunan yazıhane. dolap. koltuk. vesair mef.ru11attan 176 parça mahal
linde eksiltme ile cila edilecek ve ayrıca ~a5\tnamesinde yanlı evsaf 
fü:erine 1 adet yazıhane ile sekiz maı;anm ayaklarına sekiz adet Taf 
müceddet o1arak yapılacaktır. Bunların mecmuunun muhammen 
bedeli olan 656 liranın yüzde 7 bllçuğu olan 49 lira 20 kuruş temi
natı muvakkatesiyle 2490 No.!u kanunun 17 inci maddesi mucibin
ce isteklilerin e!<siltme ı;inü olan 7 - ız . 1936 'Pazartesi tsaat 15 de 
Vekalet Levazım Müdürlüğü odasında top1anacak olan komisyo-_ 
na ibraz etmeleri ve şartnamesini görmek istiyenlerin mez~r mu. 
dürlüğe müracaatları. (1865) 2- 5633 

Avcılara Kolaylık 
Ankara İıılıisarlar " 

Başmüdür]~Oiinden: 
Atış poligonumuzda av malzemesi sC:tfşma başlanmrftır. AY 

tezkereSini' :gösterCnler ihtiynçlaimi buradiıii da tedarik edebi-
lirler. (1959) ·~ 2-5787 
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1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Erzurum Askeri Hastanesinde yapılacak bir pa~iyon i~e 

koridor keşif resimleri mucibince kapalı zarf usuliyle yemden mu-
nakasaya konmuştur. . . 

2 - Keşif bedeli 25651 lira 6 kuru~tur. İlk temına~ı 1923 h~a 
· ı · · ·· k ısteyen1erın 83 kuruştur. Şartname keşif ve resım erını .g?~e • 

her gün müracaatları. İhale günü olan 12. bırıncı kanun 1936 cu: 
martesi günü saat ı 1 de teklif mektublerını Erzurumda ~skerı 
satın alma komisyonuna vermelerinin veya posta i1e göndermış bu-
lunmaları. (1897) 2-5713 

İLAN . . 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için 30000 kılo yerlı 

· · b. · • k~ 1936 1 g··nu·· saat on beşte leva-toz şekerının 15 ırıncı anun sa _ı u . . _ 
zım amirliği satın alma komisyonunda .kapalı zarfla eksıltmesı ya 

pılacaktır. · 630 1. d 
2 - Şekerin tutarı 8400 lira olup muvak~a~. ~~mınatı ıra ır. 

Şartnam~si her gün komisyonda parasız gorulur. . . . 
3 - İsteklilerin kanuuun 2 ve 3 üncü maddelerındekı ve~ılra ve 

teminat makhuı larınr havi zarflarını belli gün ve saatten hır saat 
~eHnt" kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(1883) 2~5711 

İLAN . 
Samsun garnizonunda.ki hayvanlar ihtiyacı için 352.000 k~lo .. a~: 

pa kaoaiı ıarfla münakasaya konulmuştur. 7. 12. 936 pazartesı g~nu 
•t 11· de ihalesi yapllacaktır. Tutarı 15840 lira ve muvakkat temıntı 
11~8 litadır. . 

tııteklilt:rın mezkur günde ve ihale saatinden bı rsaat evv7l ka• 
ııuni v<:sika ve teminat makbuzları ~le .beraber. zarfl~rını vermı~ bu
lunmalıdırlar. Şartnamesini görm~k ıstı yenler ıhal.:nın _yap~l~cagı yer 
oi&lı Konya tüm satın alma komısyonunda her gun gorebılırler. 

(1833) 2-5612 
İLAN 

t ·- 20000 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 -- T~nmın bedeli on üç bin liradır. 
3 - İlk teminatı 975 liradır. . . . 
<! -- J 2. 12. 1936 cumartesi günü s:ı:ıt 11 d.ed~r: T~l~blerın şart

nıımevi görm~k üzere her gün, münakasaya ıştırak ıçın de muay
yen ğün ·ve saatten bir saat evveline kadaı teklif mektublarını E:
surum'da askeri satın alma komisyonuna vermiş veya posta ıle 
ıöı.dermiş bulunmaları. (1917) 2-5728 

İLAN 
tdareieri 1stanbul levazım amirliğine bağlı müessesat i~in beş 

vilz ton yulafa kapalı zarfına verilen fiat pahalı görüldüğünden 
9." ıı. rıJ6 çarşamba günü saat 14,30 da İstanbulda !ophan:de satı!1 
alına k•ımisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. Tahmın bedelı 31250 lı
ratln. tık teminatı bin üç yüz kırk üç lira yetmiş be~ kuruştur. 

Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin bel-
li giın ve saatte komisyona gelmeleri. (2000) 2-5868 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için dört 

yiiz ton arpa kapalı zarfına verilen fiat pahalı görüldü. 9. 12. 9.36 
çarşamba günü saat ıs de İstanbulda .Topha~ed~ s~tı~ a11!1a .k?n•:.s
yonunda pazarlığ: yapılacaktır. Tahmın bedelı yırmı bı: bı_n ıkı yuzA 
!iradır. İlk teminatı bin beş yüz doksan liradır. İste~lılerın kanunı 
vesi.kalariyle belli gün ve saatte komisyona gelmelerı. (1999) 

2-5867 
İLAN 

Uçüncü kor mıntakasında 30 adet paratöner kapalı zarfla ek-

siltmesi yapılacaktır. 
Beherinin muhammen bedeli 188 liradır. 
ŞartnJmesini ve paratöner yapılacak mahaller hakkında iza~at 

almak için İstanbul ve Ankara levazım amirlikleri satın alma komıs
yonlarına müracaat edilir. İhalesi 24.12.936 perşembe günü sa~t 15 de 
Çorlu'da kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklıler ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evvel komisyona verme-
leri. (1992) 2-5857 

1 ANKARA BEIBDIYE REISUCI ILANI,ARI 1 
1 - Temizlik işlerine aid olup satılması tekarrür eden kestane 

Donundagi 5 yaşında olan at açık artırma ile satılacaktır. 
2 - Teminat bedeli {120) liradır. 

3 - Bu at 19. 12. 1936 cumartesi günü saat tam sekizde Akköp
rüde hayvan pazarında bir komisyoı_ı hu~u~unda satılacaktır .. 

4 _ İstekliler % 7,5 teminatlarıle bırlıkte o saatte komısyona 
müracat etmelidirler. (2002) 2-5873 

Ankara Valiliğinden: 
C t N S t 

931 Modeli Buik markalı oto-
nıobiJ. 

930 modeli Stüdbeker markalı) 
otomobil iki adet lastik ve kol) 
anahtarı beraber. ) 

80 modeli Kreysler markalı oto-) 
mobil. altı kişilik (1 kriko , 1) 
paspas, 1 lastik pompası, 1 las-) 
tik levyesi, 1 kontak anahtarı) 

Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

500 00 

350 co 

Depozit 
mikdarı 

Lira Kr. 

37 50 

26 25 

beraber. ) 300 00 22 50 
Yukarda yazılı otomobiller 1-12-936 tarihinden itibaren pazarlık

la ihale edilmek üzere bir ay temdit edilmiştir. 
Bedeli nokten ve peşinen alınacaktır. İsteklilerin hizalarında 

gösterilen depozito makbuzlariyle pazartesi, çarşamba, cuma günle· 
ri saat 14 de Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

(1980) 2-5849 

DENİZ LEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONUNDAN 
1 - Tahmin edilen bedeli 39657 lira 60 kuruş olan 408000 kilo 

ekmek 21 - B. Kanun - 936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
ll4 de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2974 li:.-a 32 kuruş olup şartnamesi 198 
'liuruş mukabilinde komisyonda her gün verilir. 

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

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat ev· 
veline kada!' Kasımpa'4lda bulunan komisyonumuza makbuz muka· 
bilinde vermeleri. (3375) 2-5855 

Hava Yollan Devlet 
işletme idaresinden: 

İdaremizin İstanbul • Yeşilköy istasyonu küçük ıihhat me
murluğu münhaldir. 

Aylık ücreti (70) liradır. Sıhhat mektebi mezunu olmak Uzere 
taliplerin evrakı müsbiteleriyle Ankarada Genel Direktörlüğe 
müracaatları. (1977) 2-5848 

ANKARA PALAS 

BU Ai\.SAM 
!> 

PAVİYONDA 

BüYül\ GAl~A DiNESl 
YENJ VE IIARlKUl ADE DANSÖZLER 

DÖRT ZAN OFSKILER 
ve 

Lilyan Guy 
İlk geceleri 

Yemek Fiatı 2 Lira Yerlerinizi Tutunuz ... 

Tapu ve l(adastro lJmum 
l\'lüdiirlüğünden: 

1 - 360 lira muhamen bedel ile 19 palto ve bir kat elbisr pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 9. 12. 1936 çarşanba günü saat 14 de satın eılma 
komio;yonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin pazc.rlık için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 
pey akçasiyle birlikte levazım idan.'Sine müracaat etmeleri. 

(1991) 2-5854 

'
7eznedar 
aranıyor 

Askerlikle alaltası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı buiunmayan 
{3000) lira kefalet .. erebilcce~ 
bir veznedar istiyoru1. 

Orman çiftliği müdidy.:tiııe 
müracaat. 2-.>oll4 

ZAYİ 

Bir torba içinde oğlum Yu
suf Ziya'nın hüviyet cüzdanı ile 
kendi hüviyet cüzdanımı; maaş 
senedi resmimi, tatbik mühürü
mü ve kadastro kağıtlarımı kay
bettim. Yenilerini alacağımdan 
eskilerinin hükmü yoktur. 

Ankara İmaret mahallesi 
Cumur sokak No. 29 

evde Ayşe 
2-5863 

Uygun fiatla 

Arsa-Ev 
Apartıman 

Almak, satmak, kiralamak ve 
idaresini devretmek istiyenlerin 
Hacıbayramda icra dairesi karşı
sında GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Tel: 147 5 mal sa -
hiplerine istedikleri şekilde te-
minat verilir. 2-5828 

Kiralık Ev 
Yenişehirde Mimar Kemal 

Mektebi karşısında Bahçeli ve 
garajlı her türlü konforü haiz 
müstakil yedi odalı ev kiralık
tır. Ziraat Bankası idare me
muru B. Cemile müracaat edil
melidir. Ma1Umat almak için 
3872 telefona 2-5786 

Kiralık daire 
Ferah dört oda, bir hol, bir 

hizmetçi odası. Ayrıca servis ka· 
pısı ve mutbakda, banyoda ha· 
vagazı. Alaturka ve Mnyoda ala
franga iki hela. Nezaret ve hava 
mükemmel. önden ve arkadan 
zarif ve geniş iki balkon. Taksi
mat asri ihtivaca göre kullanışlı, 
önü parke kaldırım. Asfalt cad· 
des;nin ve bakıınhklarm vanı ba
şı: Demirtepe, Akbay sokağı. Ki. 
ra ucuz. Sokaktaki kasaba ve ma
lfımat için içindeki bekçiye mü-
racaat. 2-5819 

Kiralık daire 

Kiralık 

Apartnnanlar 
Tamamivle veni. 5 oda. Banyo. 

Kalorifer. Çok müsait şartlar. 
Yenişehir'de Adakale sokağında 
No. 2 ye müracaat. Tel. : 2649 

2-5836 

BESİNCİ İCRA MEMUR -
LUGUNDAN: 

Balrk pazarında yorgancı 
Şemsi tarafından dairemiz vez
nesine yatırılan 13-6-936 tarih ve 
550 numaralı elli liralık teminat 
makbuzunu kaybetmiş olduı?;un
dar. mezkur makbuzun hiikmü 
olmadığı ilan olunur. 2-5865 

MOBİL YE 

ve 

PERDELERİNİZİ 

10 
taksitte 

HARAÇÇI 
Kardeşlerden alınız 

Kınacı Han Pasajı 

Yenişehirde kiralık 

Ev 
3 oda, 1 bol, banyo, elektrik, 

hava gazı, Adakale 18 Tele -
fon: 2655 2-5856 

İşarayor 
Mükemmel türkçe, fransızca., 

almanca az İngilizce bilen, mu
habere ve muhasebeye aşina tec
rübeli bir genç günde 2 - 3 saat 
çalışmak arzusundadır. Evinde 
tercüme ve daktilo işleri de alır. 

''R. V." rumuzuna "ULUS'' 
idaresine müracaat. 2-5864 

ZAYİ 
1106 ve 1107 numaralı beyan

namelerle Ankara gümrüğünden 
çıkardığım eleklerin gümrük 
resmi ve depozito akçası olarak 
yatırdığım (212.37) lira ve 
(309709) numaralı makbuz ile 
(62.55) liraya ait (309715) numa
ralı makbuzu ve (27.21) liraya 
ait (309709) ve ( (19.09) liraya 
ait (309715) numaralı dört kıta 
makbuzu kaybettim. Bu defa mu
saddak suretlerini çıkartaca -
ğımdan eskilerinin hükmü ol -
madığını ilan ederim. 

Baha Seyfi 

1 D. D. YOLLARI VE UMANLAR! UMUM 
MODURLUCU S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

!LAN 

1 
Muhammen bedeli 8986,20 lira olan müfre::iatı aşağıda yazılı olan 

yatak eı;;yası 18. 12. 1936 cuma günü saat 15 de kapalı zarf u~u· 
liyle Ankara'da idare binasında satın ah11acaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 673 lira 97 kuruşluk muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, re:. •• 1i gazetenin 7. 5. 936 
gün 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatnclme da
iresinde alınmış vesika ve tekliflerini ayn. gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şar~nameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Pamuk şilte adet 
Seyyar karyola şiltesi ,, 
Yatak ve yorgan çarşafı ,, 
Kü~ük yastık yüzü ,, 
Büyük ,. ,, ,, 
Küçük yastık ,, 
Büyük yastık ,, 
Cibinlik ,, 
Büyük yastık 

(1953) 
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2-5782 

Bir sene zarfında Haydarpaşa limanına ve deposuna vürut eden 
ve :nuhtelif ameliyeler neticesinde 146384.026 maden ve 11551, 170 
tona baliğ' olan kok kömürünün ton tahmin edilen Haydarpaşa li -
manı ve deposu kok ve maden kömürü tahmil ve tahliye i~ 17113 li
ra 51 kuruş muhammen bedelle ve aşağıda gösterilen eşkal dahilin
deki ameliyelere bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. Eksiltme 10.12.936 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci is.Ietme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 1284 liralık muvakkat teminat, ehliyet ve 
kanunun tayin ettiği diğer vesaik, teklifi muhtevi mazrufları eksilt
meden bir saat evvel komisyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 
Teklif mektuplarında aşağıdaki müfredatın her birine ton ve cins 
itibariyle ayrı ayrı fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas ittihaz e· 
dilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair meş
ruhat verilecektir. Fitaların hatasız ve silintisiz rakkam ve yazı ile 
yazılmış olması lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komis
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vapur anbarından supalan vapmak yani açık va .. 
gon Ü7.erine veya vapuıun güvertesine veya rihtıma getirmek. 

Ameliye B - Vagon üzerinden supalandan açık vagona boşalt
mak. 

C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya anbardan çu
vallı ola~ak alıp vagona boşaultmak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya vago • 
na taşımak. 

E - Her nevi vagondan arka ile elli metre mesafe dahilinde de
poya tahliye veya idare vinci ile gemilerden alıp açık vagonlara 
boşaltmak 

F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yükletmek. 
(1876) 2-5675 

t LAN 
Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek şartname ve 

mukavele projelerinde yazılı 12 türlü ameliye ile tahminen 
228,227,040 ton maden, 5941,281 ton kok kömürü ve 31871,352 ton 
malzeme ve eşyanın tahmil ve tahliye işi 21-12-936 pazartesi günü 
saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 1. inci işletme komis
yonu tarafından ve 22910 lira 25 kuruş tahmin bedeli üzerinden ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 1718 
lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve resmi gazetenin 7-5-936 T. ve 3297 No. lu nüshasında intişar et • 
miş olan taiimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar Haydarpaşada komisyon reisliğine vermeleri ıa
zımdır. Teklif mektubunda 12 ameliyenin her birine ton ve cins itl
bariyle ayrı ayrı fiat gösterilecek ve şartname ile mukavele proje -
sinin tamamen okunup kabul edildiğine dair meşruhat verilecektir .. 
Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada komisyon kal~ 
minden verilmektedir. (1928) 2-5742 

t LAN 
Muhammen bedeli 17854,22 lira olan 677.341 metre mikabı çaın 

azman ve tomruk 21 - 12- 1936 pazartesi günü saat 15,30 da kapa !ı 
zarf usu1ü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1339.07 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 G. 3297 
No .. h nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alırunıı 
vesıka ve te~liflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmirde 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (1982) 2-5850 

Adliye V ekfiletinden : 
30 lira maaşlı Sinop Ceza evi doktorluğu açıktır. Talib olan

ların lazım gelen vesaikle birlikte Adliye Vekaletine müracatları 
ilan olunur. (1995) 2-5860 

Çanal~ale Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Yapılacak iş 
Memleket hastahanesi ka
lorifer ve sıcak su te-

Keşif bedeli Muvakkat teminatı 

sisatı 11443 L. 72 858 L. 30 K. • 
1 - Bu iş 26. 12. 1936 gününden itibaren bir ay içinde pazarlık? 

suretiyle isteklisine verilecektir. 
2 - Keşif, proje ve şartnameleri Istanbul, Ankara ve Çanakka.lo 

Nafia müdürlüklerinde görülebilir. 
3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle Çanakkale 

Daimi Encümenine müracatları (3385) 2-5~69 
Havuzbaşında Kazım

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

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

İmtiyaz aahii>i ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne,riyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlrın caddesi civarıada 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BU GECE 

MARGARİTA 
Baş Rolde : 

GRACE MOORE 
Güzel bir mevzu .• Dünyanın en berrak 

ve pürüssüs 
sesi 

İlaveten : 
EN YENİ DÜNYA HABERLERİ 

BUGÜN BU GECE 

Çapkın Mülaznn 
Guetav Fröh1ich - Lida Barrova 

George Alexendre 
Büyük bir muvaffakiyetle devam 

etmektedir 
Ayrıca: FOX Jurnal. 

Halk Matinesinde 
iNSAN KAÇAKCILARI 


