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Türkiye gazetelerinde, birkaç gün
Clenberi, cidden hakiki manasını an
lamakta güçlük çektiğimiz Sancak 
havadisleri çıkıyor. Bu haberlerden 
anlaşıldığına göre, Sancak türklüğü 
üzerinde, şiddetli bir tazyik her za~ 
mandan fazla hakimdir. Biliyoruz ki 
Sancak türklerinin muazzam bir ek
seriyeti Suriye seçimine iştirak et
mediler. Fakat iğfal veya tehdid yü
zünden sandık başma gelen birkaç 
kişinin reyini, mebus intihabı için 
kafi göstererek, yeni Suriye parla
mentosunda Sancak mümessilleri 
bulundurmak hususundaki ısrar, me
selenin iki devlet arasında veya Mil
letler Cemiyeti vasıtası ile halledil
mesine intizar eden halkın sabrını 
tüketmiştir. 
Kamutayın 28 sonteşrin toplanb

smda, millet mümessillerinin, haklı 
olduğu son vakalarla sabit olan, en· 
C:lişelerine cevah Yerirken, Türkiye 
Dış işler Bakanı Tevfik Rüştü Aras 
demişti, ki: 

.- Söz söyliyen arkada§lan
mın beyanlarının hepsinde acil 
müşterek bir endişe var. O da ls
kenderun ve Antakya ve havalisi 
halkının içinde bulunduğumuz 
müzakere devresindeki emniyeti
dir. Hükümetiniz bu mühim nok
tayı daima göz önünde tutmuştur. 
Sayın Başvekilim, bu ehemiyetli 
mevzua, Fransa büyük elçisiyle 
mülakatında, ehemiyetle temas 
etmiştir. Büyük medisin bu hu· 
susta bugün gösterdiği iztirabı 
bir direktif olarak telakki ettiğimi 
arz.ederim. (BraıJo sesleri) 

Bir ahdin hükümleri ve onun 
neticeleri üstünde Fransa ile 
ınünakaşadayız. Fransa'nm, bu 
ihtilafı Milletler Cemiyeti huzW'UD
da halletmeğe teşebbüs ebnek husu
sundaki teklifini kabul etmiş bulu
nuyoruz. Hükümetimizin kamulaya 
ve Türkiye kamoyuna bu teklifi ter
cih ettirmek için öne sürdüğü delil
ler arasında, bir defa hakkımızdan 
tamamen emin olmaklığnnız, sonra 
da, davanın halline kadar Sancak 
türklüğünün vaziyeti üzerinde hiç 
bir zorlama yapılmıyacağma ve San
cakta hiç bir lait accompli teşeb
büste bulunulmıyacağına itimad et
mekliğimiz başta gelir. Yanılmıyor
sak, iki taraf da ihtilafın hak ve ahid
lere istinaden giderilmesine yardnn 
edecek. ve ayları hareketlerin böyle 
bir halli müşkülleştimıesine asla mü
saade etmiyecekti. Cebir ve tazyik
le, Sancağın yalnız mümessili değil, 
kendi evladı bile addetmediği 
İnsanların Suriye parlamentosun
da bulundurulmuş olmalan, Cenev
re' de vaziyeti tetkik edecek olanlar 
üzerinde bir tesir yapmağa mı ma
tuftur? Fakat, bu tesir, daha evel ve 
tamamen menfi olarak, Türkiye ka
ınoyu üstünde hükmünü gösteriyor 
ve onu, o kadar temin olunan iyi 
niyetin karşılıklı olmasından haklı 
olarak şüpheye düşürüyor. 
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ATATURKUN 
Siyasal Bilgiler oliu1u mezunlarına 

eevabları 
Ankara, 5 ( A.A.) -
Siyasal Bilgiler Okulunun 60 ıncı yıldön°ümü münasebetiy

le dün akşam An.kara Palas'da verilen ziyafette bulunan okul 
mezunlaı·ı namına iç işleri Bakanı ve C. H. P. Genel Sekreteri 
Ray Şükrü Kaya, Atatürk'e, hazunınun derin bağlılık ve tazimle
rini arzetmiştir. Atatürk'iin Bay Şükrü Kaya'ya hitaben okul me
zunlarına verdikleri cevab, Kültür Bakanı Bay Salfet Arıkan ta
rafından okunmuş ve ayakta sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 
Hususile, Siyasal Bilgiler Okulunun tarihçesi hakkındaki ince ıJe 
derin irşat ile okulun cumhuriyet devrine intikaline dair olan kı
sım, büyük bir dikkat ve alaka ile dinlenmiştir. Siyasal Bilgiler 
Okulu mezunları, cevabta, Harbiye mektebinin asırlık tarihçesi 
ile onun yetiştirdiği güzide zabitlerin Memleketin selametini na
sıl bir emniyetle müdafaa ettiklerinden bahsedildikten sonra 
doktorlarla kendilerine de temas edilmiş olmasını, minnetle te
lakki etmişlerdir. 

Cevabın sonund~ geçen seneki direktili tekrar eden "Yük
sek Türk ...•••• , Yüksel: senin yükselmenin hududu yoktur'' hitabı, 
hazır bulunanların bağlılık ve ebedi. minnet hislerini coşturmuş, 
uzun alkışlarla karşılanmıştır. 

FiL01'IUZUN ZiYARETi DOLAYISiYLE 

Ilükümetimizin teşekkiirleri 
Ankara, S ( A.A.) -
Atina elçimiz B. Ruşen Eşref Ün

aydm yunan sularını ziyareti sırasında 
donanmamıza dost ve müttefik yunan 
milleti ve yunan hükümeti tarafından 

gösterilen candan tezahürler ve samimi 
mihmannuvazlıktan ve majeste kıralın 
ızhar buyurdukları yüksek iltifattan 
dolayı majeste kırala ve gösterdiği kıy
metli dostluk eserlerinden dolayı Baş
vekil general Metaksas ile yunan hü
kümetine ve yunan bahriyesine cümhu
riyet hü:.Cümetimin ve türk bahriyesinin 
derin teşekkürlerini iblağa memur edil
miştir. 

*** 
Ankara, S (A.A.) -
Malta seyahatinden anavatan suları

na unutulmaz bir hatıra ve dostluk his
leriyle dönen filomuza Maltada göste
rilen iyi kabulden ~olayı çok mütehas-

sis olan cwnhuriyet hükümetinin teşek· 
kürlerini, Londra ·büyük elçimiz B. Fethi 

Okyar İngiltere Hariciye Nazırına bil

dirmiş ve ayrıca bu hususun Amirote 
ile Malta erkanr bahriye ve mülkiyesi
ne de iblağmı rica etmiştir. 

Sivas · Erzurum 
Tahvill~ri tamamiyle 

satıldı 
Maliye Vekaletinden 

4.Ş milyonluk üçüncü tertib Sivas -
Erzurum istikrazmın suskrips.iyonu 
bugün halkın bu defada göstermiş ol
duğu büyük rağbet ve fazlasiyle taleb 
neticesinde muvaffakiyetle kapatılmış

tır. (Jt • .A..) 

·JSP AN Y A ISY ANI 
Cebhelerde 

devam 
~arpışmalar 
ediyor 

H ükümet kıtaları Burgosa 
45 kilometre kadar yaklaştılar 

Hava bombardımanlarından harah olan Madrid :jehrinde bir caddenin hali 

(Yazısı 6. rncı sayfada) 

Galatasaray Ceki l{arolin ile 
3 3 berabere ı~aldı 

(Yazısı S. inci sayfada) 
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ha;rl;rimi;"-1 Son 
üçüncü sayfadadır 

Mahmud Soydan 
hazin bir törenle 
şehidliğe gömüldü 

Cenazeye yüzden fazla 
çelenk gönderilmişti 

Dün, büyük bir kalabalığrn mezarrna 
tevdi ettiği merhum B. Mahmud Soydan 

. İstanbul, 5 (Telefonla) - Siird Me
busu B. Mahmud Soydan'm cenazesi 
bugün fransız hastahanesinden onbirde 
kaldırıldı. Hastahanenin önünde büyük 
bir kalabalık toplanmıştr. Cenaze, Tak
sim abidesine kadar asker ve mxzıka 

(Sonu 2. incı sayfada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Loııdradaıı geleıı ha
berler ve tefsirleri 

Bluva, 5 (A.A.) - Madam Simpson 
dün akşam saat 20 je otomobille buraya 
gelmiş, bir otele inmiş ve sabah saat 3.20 
de meçhul bir semte hareket etmiştir. 

* . Londra, 5 (A.A.) - Fort - Belve
der'e yaptığı ziyaretten sonra B. Balü.;in 
B. Con Saymeni kabul etmiştir. B. Say. 
men bundan sonra Malkolm Mak Do
nald ve Nevil Çemberleyn görüşmüş~ür. 

* Londra, 5 (A.A.) - B. Baldvinin da-
veti üzerine şimali Irlanda bac;bakanı Vi
kont Kregnaon Londraya hareket etmiş
tir. 

* Londra, 5 (A.A.) - Madam Simp-
sonun İngiltereden aynlmasr, kxrah ha• 
rek:tini değiştirmekte tamamen serbest 
bırakmak istemesi arzusunun bir teza

hürü gibi telakki olunmaktadır. 
Madam Simpsonun kanunu esasi btıh• 

ranının hallinden evvel Londraya dön
mesi beklenmemektedir. 

* Londra, 5 (A.A.) - B. Baldvin diin 
akşam saat 18.0S de Fort • Belveder'e 
gelerek 25 dakika kıralJa görüşmüş ve 
müteakiben derhal Londraya dönmüş.. 

tür. 

Bugünkü vaziyet, lmal ile başbakan 
arasında daim1 münasebetler idamesini 
mecburi Ialmaktadır. Çünkü, ya tahtta 
tebeddülü hazırlamak, yahud avam ka
marasına ve millete hükümdarın karannı 

(Sonu 6. rncz sayfada) 

HATAY HABERLERi 
Hallan gösterdiği birlik onları a}rrılığa 
sürüldemek istiyen leri sasırtb. Mebus 

' ' seçilenlerin hazin halleri • • • 
seçımınm ve 

lstanbuldaki arkadaşımız dün 
telefonla bize sancak hakkında §U 

haberleri verdi : 
Haleb, 5 (Hususi) - Sancak halkı· 

nm seçimde bütün tazyiklere .·ağmen 

gösterdiği birlik karşısında sancağı Su· 
riyenin bir parçası saymak ve bunu son 
mebus seçimi ile teyid etmek istiyen· 

ler şaşırıp kalmışlardır. Bunların şim· 
diki halde yaptıkları iş, 1skenderun'da 
çıkan ve Mendub'un naşiri efkarı olan 
Elliva gazetesi vasıtasiyle halkı oyala
mak, kandırmak· için bir siil'U ilaveler 
neşretmektedir. Bu ilaveler baştan ba
şa yalandır. Sancak halkmm birliğini 
bozmak, onların azimlerini gevşetmek 
için tutulan bu yolun gülünçlüğü san
cak halkı arasında destan haline gir
miştir. 

H"tna, 5 (Hususi) - Antakya'da 
rı.ebus Jr.çim; günü kırk bin ntifus halk· 

Kudüst'en bir görünüş: 

dan ancak yedi müntehibisani seçime 
iştirak etmiştir. Onlar da şunlardxn 
Antakya'dan mebus diye gösterilen 
Mustafa Kusayri, Kusayrinin oğlu, Ku• 
sayrinin kardeşinin oğlu, Kusayrinin 

odabaşısı ve Uç uşağıdır, 
~~* 

Humus, 5 (Hususi) - Sancakta me
( Sona 2. inci sayfada ) 

l{udüstelci tahkik 
komisyonu 

Arab dileklerini reddetti 
Kudüs, 5 (A.A.) - Arablaır şimdiye 

kadar kıral tahkikat komisyonu ile iş .. 
birliğinde bulunmamışlardır. Arablar 
başlıca Uç dileklerinde ısrar edecekler .. 
dir. Bu dilekler şunlardır: 

1 - Yahudi muhaceretinin kati bit. 
şekilde durdurulması, 

(Sonu 5. inci sayfada) 

meşhur Gözy~ı duvarı 



HATAY HABERLER] 1 
Halkın gösterdiği birlik onları ayrılığa 
sürül{lemek isti yenleri şaşırtb. Mehus 

seçiminin ve seçilenlerin hazin halleri 
(Başı 1. inci sayfada) 

buı seçimi günü sureti mabsusada Men
dub ve mahalli otorite tarafından ıi· 
Uhlandmlmış olan taşnak partisi men
IUpları aldıkları emir üzerine Kırık· 

banda rastgeldikleri şapkalı türkleri 
cebirle sandık başına götürmek istemiş
ler, sandık !:.aşına gitmiyenlerin elleri· 
ne kelepçeler vurarak takım takım ha
pishanelere ıevketmişlerdir. Silahlı taş
nakların yaptıkları yetişmiyormuş gi
bi rastgeldik'tri adamların başlarında
ki 93pkaları da çıkarmışlar ve yırtmış-
1ardır. 

••• 
Uzkiye S (Hususi) - Afrin'de 

mebus seçimi günü vatani partisine 

mensub altı kiti yanındaki silahlı kuv· 
vetlerle sandık başına gelmiştir. Ma· 
halli hükümetin emrinde bulunan aske
ri kuvvetle:- de kasabayı çevirm;şle"'."· 

dir. Hüküır.t kürtlerin askerlerle m.ü· 

sademe yapmaları ihtimalini de d!.işü. 

nerek devriyeleri çoğaltmı,, kuvv-:tlerl 
kürtlerin 1.ıuJunduğu sahada biriktir
miştir. Seçime bu suretle başlanm•ştır. 
Mahalli hükümetin namzedi Hüseyin 
Avni elli rey almıf ve mebus seçilmiş
tir. Hüseyin Avninin rakibi olatc4k 
namzedliğini koyan ve kürtler arasın
da fazla nı.lfuza malik olan Reşit ağa 
bu vaziyet netİC"Hinde kırk bet rey al
ml'ŞtIT. Reşit ağanın taraftarlarmm s~ 
~im neticesinden pek ziyade cani vı ıı· 
kılmıf. kızm-ılardır. 

HUKUK iLMiNi YAYMA KURUMU'NUN 

Dünkü konferansı 
Hava ve deniz huku.,darının seyrine bir nazar 

Ankara Hukuk Fakültesi profesör
lerinden Ziraat Bankası hukuk müşa· 
viri B. Mazhar Nedim Göknil; Hukuk 
ilmini Yayma Kurumunca tertib edilen 
konferansların ikincisini Ankara Halke
vinde mümtaz bir kalabalık huzurunqa 
vermiştir. Konferansta Gümrük ve İn· 
hisarlar Vekili Rana Tarhan, mebuslar, 
faklilte dekanı ve profesörler, Temyiz 
ve Şura reisleriyle azaları, Milli Müda
faa Veldleti bava müsteşarı, hikimler, 
avukatlar, hukukla alakalı birçok zat· 
lar bulunmuştur. 

B. Profesör ''hep asrmuzr yaşıyo

ruz'' diye söze başlıyarak havada seyri
.eferin basıl ettiği baş döndürücü te
rakkiye kısaca işaret ettikten sonra tay
yarenin hukuk sahasında açtığı geniş 

meydanı da gözden geçirdi. 

Hukuku hususiye sahasında tayyare
nin kusurundan, pilotun hataamdan, 
mı ve fırtına, yıldırım gibi tabii afet
lerden " daha bagka sebeblerden dola
yı hasıl olan can ve mal ziyaının sakat· 
bğm tazmini meseleleri, avarya sigorta, 
hizmet akti, mal sahihliği mesuliyetle
ri tekevvün ettiğini, "mamelek'" mef
hwmt içine giren bu yeni aletin mülkl
)'~ti, temliki, terbini, takyidi, haczi, 
&ilyedliği meseleleri çıktığmı söyledi. 

Hukuku lmme sahasında hududlan 
aşan tayyare faaliyeti karşısında hava
ların aerbeıtisi, devletlerin hakimiyet
leri, hava zabıtası, karaya veya denize 
fıune, hava yollan, havada ıeyriseferin 
tanzimi, gümrük, posta muameleleri, 
tayyare istasyonları, fenerler, ipretler 
meteoroloji müesseseleri, can ve mal 
eel!metini istihdaf eden murakabe ve 
muayene mecburiyetleri, hava suçları 

ft nihayet milli müdafaaların istilzam 
ettiği takyidat gibi meselelerin tahad
düs ettiğini illve etti. 

Hava hukuku tabirinin pek şamil ol· 
Cluğunu, tayyare, zeplin, helikopter, 
plinör gibi aletlerin ıeyriseferinaen 
bqka telsiz telgraf, telefon, radyo, te
levizyon, telemekanik de bu tabirin içi
ne girebileceğini fakat hava kukuku 
denilince yalnız uçak hukuku kaidele
rini kastettiğini anlattı. 

Bu suretle hava hukukunun en zen
tfn bir hukuk §Ubesi olmağa namzed 
bulunduğunu ve daha şimdiden hemen 
lıer yerde hava kanunları, nizamname 
ile talimatnameleri, mahkeme içtihad
Jarı, ilmi eserleriyle nazan dikkati cel
l>ettiğini ve müteaddid konferanalar ve 
IDon.greierle bu hukukun beynelmilel 
lllahiyet bile aldığını ve hava hukuku
Dml artık üniversitelerde bir ki1rail it
pl ettiğini eöyledL 

Ondan 10nra hava hukukJyle deniz 
liakuku arasında bOyiik bir benzerlik 
olduğunu beyanla ezdlmle gemi kapta. 
iliyle tayyarenin pilotu aramda ,eraiı 
"" mnme takyidJeri hu11JSUndaki ben· 
_,.lifini, gemi ile tayyarenin menkul 
Bal olmak hususundaki mfunaseletinl, 
twnlik, tıerMn " haczinde aynı kaide
.,. rulmelere tlbi bulundulmm, anlattı. 

Haft hukukunda tevhid hareketi en 
Mel amme lıDkuku sahasında silratle 
tahakkuk ettiğini, lrilyük Jtarba nihayet 
Yeren 1919 mukavelesiyle esasları ko
nuldufunu söyliyerek halledilen IDC• 

seleleri birer birer gözden geçirdL 

Hava tabakasında toprak sahibinin 
mülkiyeti ile devletin mülkiyet veya 
hakimiyeti bab,ise mevzu olup olma
dığını tetkik etti. Hava milli mal olma
mak itibariyle mülkiyete mevzu teşkil 
edemiyeceğini fakat devletin ülkesi ü
zerindeki hava sahasında hakimiyeti 
mutlak bulunduğunu anlattL 

Bundan sonra hava hususi huku
kuna geçti. Bu sahada da (hava hu
kuku mütehassısları beynelmilel 
teknik komitesi) diye bir teşekkü

lün wcud bulduğunu ve bunun 
eseri olarak hava nakliyecisinin mcsuli
yetine mütedair 1929 tarihli Varşova 

konferansı, bava sefinelerinin yer yüzün. 
deki üçüncü şahıslara karşı mesuliyeti 
ve tayyarelerin ihtiyati haczi hakkında 
1930. 1933 Roma konferanaarı akdedil
diğini ve kaideler vazolunduğunu an
lattı. Nakliyeciliğin hukuki hususiyeti, 

nakliyecinin mesuliyeti derecesi ve şekli 
hakkındaki kaideleri ve rasimeleri, yer 

yüzünde üçüncü şahıslara karşı mesuli
yetinin mutlak ve fakat mahdud olduğu
bakkındaki esasları, bunun istisnalarını 

üçüncü phıslann zararım kaqlamak il· 
zere amme nizamı olarak mevzu temina
tın ıekil ve nevilerini çok faydalı bir su
rette tafsil etti. 

Bu mevzu kaidelerin henil% daha tam 
ve mükemmel olmadığını kabul etmekle 
beraber buna çalı§ılıdğıru, hava hukukun 
da tekamül ve tevhid faaliyetinin uça
ğın ıüratine yakışacak bir hızla devam 
ettiğini söyledikten 80nra her teYde ol
duğu gibi hukukda da dinami'.zmi "ara
yanlar bava hukukunda bunu bol bol 
bulabilirler'' cümlesiyle sözlerine nihayet 
verdi. 

Çabuk bittiği hissini verecek kadar 
herkesi alikadar eden bu konferans, 
münevver ve güzide kütlenin sürekli al. 
~ları araaruda sona erdi. 

Mahmud Soydan 
hazin bir törenle 
şehidliğe gömüldü 

(Başı 1. inci sayfada ) 

iştirakiyle törenle getirildi. Orada ce
naze otomobiline kondu ve Yeni camide 
namazı kılındıktan sonra şehidliğe gö
müldil. 

Cenazede Ekonomi Bakanı B. CeW 
Bayar; tehrimizdeki bütün mebuslar, 
İstanbul Valisi Muhiddin Ustündağ, 

vilayet ve belediye muavinleri, emni
yet mlldüril, İt Bankaaı Umum Müdürü 
Muammer Erit. umum müdürlük erki· 
m ve İstanbul ıubeei müdürü, banka 
meınurlan ve matbuat mümessilleri, 

malt ve iktısadt kurumların delegeleri 
ve merhmnu seven bilytlk bir kalabalık 
bulumnuıtur. 

Tören'de Ulus tahrir ailesini İltan· 
bul milmeui1İmi% temsil etmif ve gaze
temiz adına bir çe1enk g6nderilmiştir. 

Dün toprağa tevdi ettiğimis arka· 
daşmuzın aziz hatırası Ulus'un çatıaı 
altında her uman yqıyacaktu, 

IST AN BUL TELEFONLARI : .. 
lstanhııl planı hazır

lanıncaya kadar 
Belediyenin aldığı 

tedbirler 
Istanbul, 5 - Belediye şehrin müs

takbel planı tatbik edilinceye kadar ; 

Çıkmaz sokakda yeni bina; 

Bodrum katı dahil beş kattan fazla 
bina; 

Bina cephelerinde 75 santimden faz
la tarasa; 

En az beş metre açıklık birakılmadan 
bina yapılmasını, menetmiştir. 

Parti kongreleri 
İstanbul, 5 - Parti kaza kongrele

ri bitti. Önümüzdeki pazar parti mer
kezinde vilayet kongreleri yapılacak

tır, 

Meyvalı ağaçlar 

fidanlığı kursu 
İstanbul, 5 - ViHiyetin Büyükdere

de açtığı meyvah ağaçlar fidanlığı kur
sunun ilk talebeleri olan altı kız ve o
tuz erkek talebe ameli derslerini bitir
diler ve ihtisas dersleri almaya başla
dılar. Fidanlık bu sene 65 bin aşılı mey
va fidanı yetiştirmiş ve bu fidanlar 
7.5 • 30 kuruş arasında satılığa çıkarıl

mıştır. 

Maarif mmtakalan~ 
İstanbul, 5 - Maarif idaresi, teşki

latına göre şehri on mıntakaya ayırmııı, 
her mıntakada birer sağlık odası kur
muştur. Maarif sağlık müfettişleri bu 
odalarda muallim ve talebeleri daimi 
bir kontrol altında bulunduracaklardır. 

Dilencilik!~ mücadole 
İstanbul, S - İstanbulda dilencilik

le mücadele devam etmektedir. Topla
nan dilencileri mahkeme belediye hiz. 
metlerinde çalıpnaya mahkUın ediyor. 

P. T. T. İdaresinin 
Teıkilat ve mzi/elerine aid 

kanuna ek proje 
Posta ve telgraf ve telefon idaresi

nin tetkillt ve vazifelerine aid kanuna 
ek kanun layihau büdce encümenince 
kabul olunmu§ ve proje meclis ruzna
mesine alınmıştır. 

Tahsili mümkün olnuyan 
alacaklar 

Tahsiline imkan olmıyan muhtelif 
şehirlere aid 3.952.502 lira devlet alaca. 
ğının terkini hakkındaki Bnşvekalet 
tezkeresi meclise verilmiştir . 

DlL KÖŞEŞI : 

"Finlandiyalının aŞ.Çı olması güreş
çiliği itibariyle Peter'e üstündür. Çün
kü bir kere yemek kazanının başında 
ifgüder bir sanatkar demektir." 

lstanbul arkadaşlarımız da, bir müd

dettenberi, bir kör döğüşü manzarası 

göstererek devam eden spor münakaşa

larında spordan bqka her hünere dair 

misaller bulabilirsiniz. işte bu müna

kaplardan birinden aldığımız yakar • 
dalri satırlarda nüktedanlık iddiasında

dır. Nillcte bahsi bertaraf, bu cümlede

ki tlJrkçe batalarım görmek için dil •· 
ilmi olmaya bacet yok. Birinci cümleyi, 

"F. 1 doğru olarak şöyle okuyunuz: ın an-
diyalının ahçı olması, güreşçiliği itiba
riyle Peter'e üstün olması için bir se
bebtir.'' 

"işgüder" kelimesinin dil kılavuzun
da osmanlıca karşzlığı ''maslahatgüzar" 
dır. Burada acaba "işgüzar'' karşılrğrn
da mı kullanılmış? Fakat ''işgüzar" la 
"i§bilir'' arasında büyük bir mana farkı 
vardır. 

--------------~~' 
HABERLER~ 

Umumi ·müfettişler 
toplanbsı 

Toros ekspresinin 6 saat rotarla gel
mesi ve dolayısiyle birinci ve dördüncü 
umum müfettişler B. Abidin Özmen ve 
general Abdullah dün şehrimize geç gel
mişler ve bu münasebetle müfettiş umu. 
milerin toplantısı pazartesi gününe bı
rakılmııtır. 

Toros Ekspresi 
6 saat geç geldi 

Dün sabah saat 7 de Ankarada bu
lunması lazım gelen Toroı ekspresi 6 
saat rotarla gelmiştir. Örendiğimize gö• 

re Toros ekspresi Fevzipaşa • Adaı)a 
hattında Bahçe Mamure istasyonları 
araaruda yağan yağmurdan hasıl olan 
sellerin hattı kısmen bozması dolayısiyle 
bu gecikme olmuş ve Toros ekspresi yol
cuları ancak Mamure istasyonu yakı
nında yapılan aktarma ile yollanna de. 
vam etınişlerdir. 

Yarınki Kamutay 
toplantısının ruznamesi 

Yarınki Kamutay toplantısında ba

zı mebuslarımıza izin verilmesi, devlet 

şurası maliye ve nafıa dairesi reisliği 

ile bir azalık intihabı, hudud ihtilaflannın 

tetkik" ve tesviyesine dair Sovyet Rus

ya ile akdolunan mukavelenin uzatıl· 

masına aid notanın tasdikine dair ka

nun layihasiyle Yugoslavya ile 28 birin

ci teşrin 1936 da imza edilmiş olan ika

met mukavelenamesinin tasdikine dair 

olan layihanın ikinci müzakereleri ya
pılacaktır. 

Maliye Vekaleti bir 
mecmua çıkartıyor 

Maliye Vekaleti "Maliye Vekaleti 

Mecmuası" adiyle bir mecmua çıkarma

ğa karar vermiştir. Mecmua 2 ayda bir 
çıkacak ve münderecatı şunlardan iba
ret olacaktır. Mali etüdler, tercümeler, 
mühim meselelere aid temyiz ve Şt1rat 
kararlarının tahlili, vergi, masraf ve 
nakid işlerine aid istatistikler, malt ka
nun, nizamname, talimatname ve tebliğ
lerin huliaaları, malt iç ve dış haber
ler. 

Kömür yakan 
vasıtalar sergisi 

26 Mart tarihinde 
açılacak 

16 ikinci kanun 1937 de açılınast 

mukarrer olan (Kömür yakan vesait ve 
teshin iletlerinin tesisatı beynelmilel 
sergisi) bazı büyük ecnebi firmaların 
sergiye geniş mikyasta ve faydalı bir 
şekilde iştirak edebilmek için serginin 
açılma tarıhinin yapacakları hazırlık· 

tara müsait bir surette tehiri hakkın· 
daki taleplecı göz önünde tutularak 26 
mart 1937 tarihine tehir edilmiştir. 

Sergi bu tarihten 26 nisan 1937 ta• 
rihine kadar devam edecektir. 

Halkın bir dileği 
Elektrik şirketi bazı evlere evvelce 

kumbaralı saatlar koymuştu. Bwılac 

sarı bronz paralara göre ayar edilmit" 
ti. 

Şimdi ise yeni beyaz on kuruşluklar 

çıkmış, ıarı on kuruşluklar tedavülden 

kalkmaya başlamış olduğundan sarı bu• 

ronz on kuruşlardan bulamıyanlar ka· 
ranlıkta oturmak mecburiyetinde kat .. 
maktadırlar. 

Elektrik ~irketinin bu gibi saatlar 
hakkında bir çare bulması lazımdır. 

Mühendisler Birliğinde 
kongre 

Bugün saat onda mühendisler birli-
ğinde senelik kongre yapılacaktır. A· 
lakah olanların orada bulunması r.ica 
edilmektedir. 

Çağrılar 
T .B.M.M. Orman kanunu muhtelı't 

encümeni 1·JC11·1936 pazartesi saat on
da toplanacaktır. 

• Kamutay vilayetlerin hususi ida· 
releri kanunu layihasını müzakere ede
cek olan muvaklcat encümne 7 • 1111 • 936 
pazartesi günü heyeti umumiyeden son
ra toplanacaktır. 

• Kamutay Dahiliye Encilmen1, 
7-JC11·1936 pazartesi günü saat 10 da top
lanacaktır. 

• Arzuhal Encümeni yıwıa saat o,,. 
da toplanacaktır . ' 

Sayın Halka 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
Kıım artması dolayısiyle ~birde 

bazı odun ve mangal kömürü sabcı
lanrun son günlerde fiatlan arttırdık
lan görülmektedir. Belediyemizce ya
pılan tetkikler kış dolayıaiyle fiatla
rm yükıe!tilmesi için herhangi bir 
sebeb olmadığ01J meydana koymuf
tur. Bunu göz önünde bulundurmak-

aızm fiatlan yübelten odun ve man• 
gal kömürü satıcılan hakkında tid
detli tedbirler almacalmr. Hallmm
zm ihtikir hakkındaki ıikiyetlerini 
derhal Belediyemiz lktısad Müdür
lüğüne (Telefon 2713) bildirmeleri 
rica olunur. 

Düşünüşler: 

Göçmenin minnet duygusu 
Bir göçmen kafilesi 

tarafından, ana yurda a
yak basar basmaz gör
dükleri sıcak kabul ve a
likadp.n doğan minnet ve 
,ükran duygularını ifa· 
de için yazılmış bir mek
tubu 28Zetelerde oku
dwn. Nasıl karşılandık
larını, bunca zamandır 
hasretini çektikleri bay
rağı nasıl göz yaşlariyle 
ısıaltıklarını, kendileri • 
ne. nasıl sıcak yemekler 
ve çorbalar dağıtıldığı
nı, scıf bir içlilikle ince • 
den inceyt anlatan bu 
mektubu okurken, mesud 
bir şekilde sona eren a· 

uklı macerayı onlarla 
bıriikte bir Sn kinde bü
tün tcferruiltiv le yaşa 
mıs gıbi oldum. 

Ana yurd eşii:,im .. ~ ·,ı.: 
maz1Cım gözleri do~: ur • 
muş olan minnet yaşla • 

rının ifade ettiği mana
yı çok iyi ve yakından 
bilirim. Uzun yıllar sür
müş olan hakir, metruk 
ve hatta zelil bir yaşa • 
yıştan sonra, türk bayra
fının 1ı:ölJ?esi altında ken· 
dilerini karşılayan kar-
deş J?Özlerinin tefkatli 
bal<ışı, ve kardeı elleri • 
nin koruyucu okşayışı 
onların üzerinde nasıl 
derin, sarsıcı ve sıcak bir 
tesir yapmış olduğunu 
çok iyi tasavvur edebi • 
livorum: yıllarca "kar
lar ve buzlar diyarında 
asasız ve abasız" dolaş

tıktan sonra birden bir' 
kendilerini sıcak bir o
danın diriltici havası i
çinde bulmuş gibi oldu
lar. Soğuktan donmuş 

sinekleri göz önUne gc. 
tiriniz, sobadan od:ıya 
yayılan hayat nefhasiy-

le nasıl yavaş y&Vlf 
kendilerine ı;elir, kanad
larını kımıldatır ve ne • 
şeyle birden bire bava-
lanıverirler. Onlar da 
öyle oldular: dalllarlarm
da donmuş kaııları ana 
yurd meltemifthl'ıbk etl-
tiyle eridi, rua.ı.rına ay 
yıldızm yaşatıcı bllİ"ate
ti dlodu ve b.u,slar, bir 
daha donm"'alr tbere 
çöriildü. 

O satırlarda qm l'ıır· 
tulmU$ olan binlerce 
türk çocuğunuu değil bQ.. 
tün tür.klükun minnet 
hislerini okur 1ı:ibi ol• 
dum. Yüreklen gledı~i 
için bu derece müessir o
lan o şükrana ben de bil· 
tün benlig0 mle 1 ntıiıvo-
ıum. 
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6 • • t "'lt 'N J 9~ PAZAR -
Fikir pehlivanı mı? vücud pehlivanı mı ? 

Abdülhamid devrinin en korkunç is
tibdad devrini yqıyorduk. Yeni evlen
miıtim. Yüzbafı idim. Yazlı kışlı Bil -
yük Ada'da - iç gUveyi girdiğim köfk
te - oturuyorduk. Yazları Nizam cadde
finde Con Pa,anın köfkünün karşısın
da direkll bir beyaz konakta hazinei 
lıaua nazırı Ohaniı Sakız Paşa oturur
du. Patanın biricik kızı Pariste tahsil
de iken (Ojuery) adında bir fransız 
genci ile ıevişmiı ve evlenmişti. Ojuery 
Sorbon üniversitesinin edebiyat ıubesin· 
de lisansını yapmıt. terbiyeli, çalışkan 
•e tam manaıiyle bir centilmen idi. Yal
nız o devre göre büyük bir kusuru var
dı. Spor meraklısı idi 1 1906 senesi ya • 
.ımda biz bu zatla tanıştık, seviştik ve 
çarçabuk dost olduk. Adada bazı sabah· 
lar kof8r adımla tur yapar, hazan de· 
nizde yüzer, ekseri sabahlar da hazan 
onların evinde hazan bizimkinde iki ar· 
kadq gUleıir, yumrukta,ır, eskrim ya
pardık. 

Ob,anis Sakız damadının bu merakın
dan hiç memnun değildi. Bu okumuf 
)'azmı' ilim adamı narin yapılı, gayet 
tık bir ermeni kibarı idi. Bir gUn onla· 
rm taşlığına hah y;ı!ydık alafranga gü
leı ediyorduk. Paşa da çamlarda sabah 
gezintisini yapmak üzere iki dirhem bir 
çekirdek giyinmiş. tek gözlüğünü tak
IDıf, hezaren bastonunu almış çıkarken 
bizi gördü. Bir müddet fena, fena baktı. 
Sonra bize fransızca o\arak: orta za
lllanda Roma'da dünyaya gelmiş olsay
dınız çok para kazanırdınız 1 dedi. Ar
kadaşım kayın pederinin bu sözlerin • 
den çok müteessir oldu ve hemen ce-
nb verdi: 1 

"- Biz para değil, sıhatimizi kazan
mak için gUleşiyoruz. Utince olarak da 
(Mense sana in corpore sano) salim fi. 
kir sağlam vücudda bulunur" dedi. Pa
ta hiç mukabele etmeden bastonunu ka
ka. kaka köşkten çıktı. 

Ne yazık ki, aradan otuz sene geçti
ği halde bili bugün güle,en veya boka 
Yapan gençlere iyi nazarla bakmıyan, 

hatti onları hakir gören münevverler 
Pek çoktur. Onlara biz yalnız bir nok
taıla hak veriyoruz. Fikir terbiyesini 
talnamiyle ihmal eden, hayatta hiç bir 
baltaya sap olmıyan, bu sporları maişet 
nsıtasr edinen, güleJte veya boksda ye
llne gayeleri hasımlarını yenmek, töh· 
ret kazanmak olan profesyonel veya_ 
sahte amatörlere karşı itirazları pek ye
rindedir. Milletin sırtından geçinen ve 
pehlivanlığı, boksu veya herhangi bir 
lpOru bir kazanç vasıtaar yapan, içtima! 
cldalde bir i'e yar•ya<;.k hiç bir bilgi3i 
hiç bir mesleği olmıyan avarelere !>iz d~ 
hiç bir kıymet vermeyi.o. ve onlara birer 
tufeylt nazariyle bakana. 

Hatti ıpor yilzUnden hiç bir maddt 
IDenfaat görmese, beynelmilel tema• 
larda devletin verdiği yol parasını red 
edecek bir hemaset bile gösterse, fakat 
•porda gayesi her ne pahasına oluna 
olsun birinci çıkmak, rakiblerini mağ • 
lQb etmek olsa, bu gencin hareketini ge
ne takdire pyan bulmayıs. Biz sıhati 

bozuk veya genç yapnda kalbi sakat • 
lanmrı birinciler istemiyoruz f 

Bizim beğendiğimiz pehlivan veya 
boksçu genç, bize pazolarınr gösterir
ken aynı zamanda kafasını da göstere
bilmeli ve ,u sözleri söyliyebilmelidir: 

''On sekiz yatma kadar yani liee 
tahsilimi bitiresiye kadar bir taraftan 
kafama hocalarımın derslerini yerleı -
tirirken, diğer taraftan 'ıer gUn munta· 
zaman işlettiğim vücudumu da mükem-

Yazan: Selim Sırrı TERCAN 

mel terbiye ettim. Uzuvlarımın, :iE;er• 
lerimin, kalbjmin midemin, sinirler· • 
min çok sağlam olduğunu ıu sıbat kar
nemde görebilininiz. Üniversitede ge
çen üç senelik tahsil hayatımda dağ 

ıporlarına heveı ettim, bütün yaz de • 
nizde yüzdüm, kürek çektim. Şimdi fa
lan bankanın muhasebesinde bulunuyo
rum. Oraya kimseden yardım görme
den, bir konkuru kazanarak girdim. 
Yirmi bet yaşındayım. Tütün, içki iç
miyorum, geceleri muntazam saatlerde 
yatıyorum. Her gün duşlarımı yapıyo
rum. Bir senedir boksa heves ettim. 
Haftada üç ~n aktamları saat altıda 
muntazaman kulübe devam edip ekzer
sis yapıyorum üç ayda bir aile dokto -
rumuz beni muayene ediyor. Tansiyo -
numa bakıyor, kalbimi dinliyor. Mem· 
leketime faydalı bir unsur olabilmek i· 
çin çok yafiıllllak ve afiyetli YllfU?Ulk is
tiyorum 1 bu muntazam mesai sayesinde 
akranlarımdan hiç geri kalmıyorum. 

Adalelerim gibi ciğerlerimi de terbiye 
edici harek-'tleri her gün yaptığım için 
soluğum kesilmiyor. Çabuk yorul mu• 
yorum. Beynelmi!el temaslarda birinci· 
ler sırasında olmak ve ırkımın ,erefini 
bir kat daha yük&eltmek istiyorum." 

Bu çeşid sporcular memlekette ye -
tiıtiği gün milletin ve devletin bu U• 

ğurda sarfettiği paralar heba olmamıf 
olur. ÇünkU beklenilen gaye elde edil
miş fikirle beden arasında muvazene te· 
min edilmi' demektir. 

Japonlardar ibret almalıyız. Son ge
len japon illüstrasyonu 1936 Bertin O• 

limpiyadlarında yüzücülükte japon yıl
dızlarının resimlerini ve tercümei hal
lerini yazıyor. Bizi alakadar eden kıs -
mınr işte aynen naklediyorum: 

1 - Shozo Makino: 400 metrelik ser
best yüzmede bu mesafeyi 4 dakika 48 
saniye bir salisede katederek on altı 

rakibi arasında üçüncü olmuştur. Yaşı 
21 dir. Shizuoka eyaletinin Mitsuke li· 
sesini bitirdikten sonra Waseda üni
versitesinin hukuk fUbesine girmiştir. 

Üniversitenin en müsteid bir gencidir. 

2 - Noburu Terada: 1500 metre 
yüzme yarışında muhtelif milletlerden 
iftirak eden 20 genç arasında ikinci gel· 
miştir. 22 yaşındadır. Keio üniversite
sinin fen şubesindendir. 

3 - Shigeo Sigiura: Bu da 800 met
relik takım yarııına girmiı ve bu mesa
feyi 8 dakik!!> elli bir saniye, bet salise
de katederek birinci gelmiştir. Yatı 20 
dir Waseda üniversitesi edebiyat şube -
sindendir. 

Görülüyor ki vücudun idmanı fikir 
terbiyesine mani olmak şöyle dursun, 
onu takviye ediyor ve insanlar medeni· 
yette yükseldikçe bu iki terbiye arasın
da bir muvazene hasıl oluyor. Bunlar • 
dan birini diğerinin zararına iıletmek 
neticesinde ya mar~ mütefekkirler v~ 
ya cahil pehlivanlar yetiıir ki biz ne 
birincisini istiyoruz, ne ikincisint Bl • 
zim sağlam kafalı, sailam vücudlu bir 
gençliğe ihtiyacı var. 

Bodrum parti kongresi 
Bodrum, 5 (A.A.) - Kazamız parti 

kongresi bugün törenle açılmıı ve Be• 

çim itlerinden sonra alkrıtar arasında 

kabul edilen kararlar mucibince Cum

hur Reisi Kemal AtatUrk'e ve idare bü

yüklerine tazimat ve saygı telgraftan 

çekilmittir. 

Londranrn ~t'1ur 1Jina1arından Kristal Pala~ın yandığını ajamlar bahr ver-
mişti. Yuhulaki resim yangın gecesi 
demirden ve camdan inşa edilmişti. 800 

kule$İ 

alrnmıftır. Kristal Palas 1854 tarihinde 
metre/ile bir cephesi ve iki ucunda iki 
vardı. 
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HABERLE 
Sovyetler kanunuesa
si projesi hazırlandı 

FRANSIZ PARLAMENTOSUNDA 

Moskova, S (A.A.) - Evelki gün 
Stalinin başkanlığında, kanunu esast 
tahrir komisyonu toplanmıı ve teklifleri 
ve iliveleri tetkik ile bir kısmını kabul 
ederek kanunu esasi projesinin kati 
metnini tesbit eylemiştir. 

Dış politika görüşmeleri 

Sovyetler kongresi, bugün toplan
maktadır. 

••• 

f sviçrenin yeni aske-
,,. . . 

rı nızamnamesı tat· 
bik ediliyor 

Bern, S (A,A.) - Ancak gelecekse
ne meriyete geçecek olan yeni İsviçre 
askeri nizamnamesi, federal konseyin 
hususi bir kararnamesi ile bugünden i
tibaren tatbik edilecektir. Bu itibarla 
harbiye bakanlığı 1937 senesinden iti· 
haren bir çok yeni askeri tCfkilat kura
bilecek tir. 

••• 

Kısa dış habeler 
• Havr, - Fransız itçileri bu sabah 

amerikan gemilerinin doldurma ve bo
taltma işlerine yeniden başlamışlardır. 

• Lahey, - Hollandanın Burgoa 
hükümetini tanıdığı hakkındaki haber
ler kati olarak yalanlanmaktadır. 

• Annesi, - İçinde İspanyolca be
yannameler bulunan bir büyük alman 
tayyaresi düşmüştür. 

• Brüksel, - Senato ordunun ıala
hı hakkındaki kanun projesini tasvib 
etmiştir. 

* Roma, - Papa hastadır büttin mtl• 
likatlar geri alınmr,tır. 

Prag, - Yeni büdce görütmelerl 
bitmiştir. 

• Rio dö Janeyro, - Brezilya harbi· 
ye bakanı istifa etmi,tir. 

Nankin, - Japon elçisin!n hareke· 
ti görüşmeleri şimdilik imkinırz kıl

mııtır. 

* Helaingfors, - Sovyet ifgilderl 
Moskovada aon gUnlerde yapılan be
yanatların hiç bir suretle Finlandiya
nrn mülkiyet tamlığını istihdaf etmekte 
olmadığını bildirmit ve bunların ancak 
Finlandiya toprakları yolu ile Sovyeler 
Birliğine hücum edecek muhtemel ya• 
bancı milletlere kartı birer ihtar teıkil 
eylemekte olduğunu ilive etmittir. 

SON DAKiKA: 

Parla, S (A.A.) - Hükümetin dlJ po. 
litikaaı hakkında verilen sual takririne 
aid görütmelere parlimentoda saat 9 da 
baflanmııtır. 

Cumuriyetçi federasyona mensub B. 
Gra, fransız politikasının İtalya ile mü
nasebetlerinde, Habeşistanın tanınması 
balwnından emri valili dikkate a1mmuı. 
ru iatemiıtir. Hükümetin İspanya bak
landa tatbik ettiği ademi müdahale poli· 
tikasını tasvib eden B. Gra, buna rağ
men Fransarun kan akmasma mani ol
mak için bir müdahalede bulunmasını ia
temiştir. 

Müstakil cumuriyctçi B. dö Kerillia 
franaız aovyet münasebetlerinden hah· 
setmiıtir. Sovyetlerle sırf askeri bir an
lqmarun lüzumunu tasdik eden B. dö 
Kerillia sovyetlerin Fransayı bir harbe 
atirüldemelerinden de korkmaktadır. Ha
tib, Fransanm, general Frankoya arka 
olarak, Almanyanm temin edeceği ma
nevt ve ekonomik kazançtan elde etme-
8İ lizrm geldiği fikrindedir. B. dö Kerli. 
U. İspanyada 12.000 gönüllü bulundu
ğunu bildirmiıtir. 

B. İvon Delboı B. Kerillisin sözünü 
keserek demiftir ki: 

"- Fazla menfi olan istihbaratınızın 
memleketin menfaatlerini baltalaması 

mümkündür. Bu görüşmede sözlerini 
ölçmenizi sizin vatansever hislerinize hL 
tab ederek rica ederim.,, 

lapanyol ihtilaflarının vahimlCJ!DCsi
ne mani olmak için harcanan yurtsever 
çalıtmayı tükranla anan B. dö Kerillis, 
B. İvon Delboaun dün muhtemel bir si
libsızlanma hakkında sözlerini esefle 
brfılamqtır. Hatib alman kuvvetlerinin 
yüzd~ sekseninin Fransaya kartı yığılı 
oldu&unu ilive etmit, demittir ki: 

"- Komünizm iç barbı doğurmakta, 
fakat fatizm de yabancı bir devletle har· 

be sürüklenmektedir. B. Hitler bir prk 

harbı değil, fakat garbte ani bir muvaffa

kiyet harbi hazırlamaktadır. Bisde ko

pacak olan bir iç barb değildir. Fakat 

eğer bir harb olursa, milli cephe hükü

metin arkasında hepimizin bir tek in

san gibi müttehid olacağımızdan ümidli 

bulunmalıdır.,, 

Meclisin bütün cenahlan tarafmdan 

a1kıflanan dö Kerillla ancak milU banp 

lzmirde bulıınan donanmamız 
şerefine belediye bir ziyafet verdi 

İzmir, 5 (A.A.) - Limanımızda bu- ı pzinoaunda bir tölen verllmiftir. Ş6-
lunan prılı donanmamızm terefine Be- len samimi baabib:allerle ıeç vakte ka-

lediye tarafından bu &ece KültUrpark dar devam etmiftir. 

Fransız parlamentosu komünist grupunun 
dı~ politika hakkındaki kararlan 

Pariı, 5 (A. A.) - Parlamentonun 
komünist partamanter grubu bugün B. 
Torez vaaıtaaiyle, hükümetin dıt poli
tikasını taavib edemiyeceğini, ve bu 
politikanın bilhassa İspanya meselesin
de komünistlerin görüşleri telifi kabil 
olmadığını bildirmiştir. Grub, Katalon· 
ya başkanı Kompanis'in Fransa toprak• 
!arına girmekten menedilmesini de tak
bih etmektedir. Bununla beraber, milli 
cepheyi bozmamak için komünistler hü
kümet aleyhinde rey vermiyecekler, 
yalnızca kad reye ittirik etmekten im· 
tina edeceklerdir. 

Söz alan B. Torez, İspanya bidise· 
terini bahis mevzuu ederek fqiıt mem
leketlere katır hücumlarda bulunmu9 
•e demittlr ki: 

•- B. Musolini Fransanm ıimaH 

Afrika ile olan münakalatmı bozmak 
istemektedir," 

B. Torez bundan sonra B. Hitlerin 

eserindeki naayonal sosyalizmin ırk 

politikası hakkındaki birkaç parçasına 
ifaret ederek demiştir ki: 

"- Fransa, zencileri fransız vatan
cmıtarı yapmıt olmakla iftihar etmekte 
dir." 

B. Torez, İspanyol cümhuriyetçi.le· 
rine silih vermemek bir ademi müda-

hale hareketi değil, fakat habet barbr 
orrasında ltalyaya tatbik edilen zecri 

tedbirlere benziyen bir aanksiyon tet
kil ettiğini aöylemittir. 

B. Torez ıözünU töyle bitirmittir: 

"- Fransa, cUmhuriyetçi ispanyayı 
6ldüren ablokayr kaldırmalıdır ... 

Hükümet tayyarelerinin faaliyeti 
Madrid, 5 (A.A.) - Hükümet tay· ı 

yareleri dUn yaptıktan bir hava taarruzu 
amruınGa, iki isi tayyareyi dütürmüt-

tilr. Dünkü bombardıman neticesinde 150 
ld.Ji ölmüt ve yüz kadar kiti yaralan.mlJ-

tır. 

temin edecek olan hükümete rey verece
ğini söyleyerek sözlerini bitirmittir. 

Lokarnu paktı, Almanya ve 
Sovyeı • Fraıuıs anlatmaaı 
Paria, S (A.A.) - Toplantılann tek

rara batJamaaı üzerine parlimento bq
karu sosyalist, radikal aoayaliat, cumuri
yetçi aoayaliat birliği 'te miiatakil solla
rın hükümete itimad reyi vermesini i• 
tiyen bir takririni okumuttur. 

Cumuriyetçi federasyona menaub B. 
Lui Marcn Lokamo paktı için yapılan 
görütmclerin hangi safhada olduğunun 
alman kuvvetleri franaız hududlannı lf
bğı takdirde Lokamo palrtnıdaki teab
hüdlerin İf)eyip İfleyemeyeceğini 11011o 

mU§tur. 

B. Delbm teminat vererek demiftir 
ki: 

"- B. Eden bu hususta cevab ver. 
mittir.,, 

Bundan başka B. Lui Maren İngilte
re, Belçika ve İtalya ile yapılabilecek it. 
tifaklar hakkında sualler 110rmuftur. 
Sosyalist B. Grumbaı, Sovyetler birli
ğinin sulh istediğine emin olduğunu söy
lemİf ve demiıtir ki: 

"- Fransız • sovyet paktını tatbik 
etmekle sulha hizmet etmiş oluyoruz .• 

Paktın herkese ve Almanyaya açık 
olduğunu hatırlatan B. Grumbq, Al
manyanm ilk günlerdenberi bu pakta it
tirak etmekten geri durduğunu söyle
mİ§tir. Franaız • ingili zanlqmauru Sov. 
yetler birliği ile tam bir anl•I"" ile ta
mamlaıı>11k IUımdrr. Eğer Almanya si. 
lihlanmalanru durdurarak Ccnevreye 
dönmeyi kabul ederse vaziyet düzele
cektir .,, 

B. Grumbaf Almanya ile müzakere
ler yapılmaaına mubalü olmadığım aöy
lemiı ve demi§tir ki: 

"'- Emin delillere dayanarak söyli· 
yebilirim ki, ikinci teırin batında alman 
generalleri B. Hitler nezdinde tctebbile
te bulunarak, alman ordusunun timdiki 
vaziyetiyle bir harbe sürüklenemeyece
ğini söylemişlerdir. Almanya B. Eden ve 
Ruzvelt'in nutuklarmdan da korku du,.. 
mU§tur.,, 

Görüpıelerin sonu saat 1 S e bırak:d
mııtır. 

BerUn mah/illerlnde memnuniyet 
Berlin, S (A.A.) - Berlin politika 

mahfillerinin kanaatine göre, Fransa cbt 
ifleri bakarunm dünkü nutku, maUim o. 
lan fransız delillerine yeni bir unsur i
lbe etmemetkcdir. Almanya ile Fran
arumda artık toprak anlapnazbklan 
bhnadığr için, B. Delboaun bir franau • 
alman anlıpnıama vanlmaıu lizrm gel
diği baklandaki .azteri memnuniyetle 
Jwıılanmqtrr. 

Fransa • İtalya 
münasebetleri 

Roma, S (A.A.) - iyi haber alan il• 
yaıt mahfiller İtalyanın Fransaya kar
tı olan bugilnldl vaziyetinin bir intizar 
siyaseti vaziyeti olduğunu bildirmek• 
tedirler. Bu itibarla B. Delboıun nutku 
büyUk bir alika uyandırmıttrr. Frana
İtalya münasebetlerinde ilan edilen 8'1-
kQnet aiyasetinin inkişafı memnuniyet
le beklenmektedir. 

Nöbetçi eczaneler 
1-11-936 dan 31-12-936 a1qamına kadal 

eczaneler gece nöbet cetveli 
1 - Puar Merkez eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara eczanem 
3 - Sah Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarıamba Halit ve Sakarya 

eczaneleri 
S - Perıembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
7 - Cumartesi İstanbul enaneıl 
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Sağlık Bilgileri : 

TANSiYON 
Vasati Tansiyonlar 

RUZVELT SOLA GEÇECEK MI? -2-

(Maksima) Büyült tazyili - kalbin 
darbesiyle, nabızla münasebettedir. 
yaJnız başına kalb ve damarlar arasın· 
daki muvazeneyi göstermez. 

Şahıslara göre 14 • 16 nadiren 13 • 17 
olur. 

Her şahsa göre ayrıdır demek doğ -
rudur. 

Normal büyük tansiyonu 13 olan bir 
adam 19 da çok yüksek tansiyonlu sa
yılabilir. 

Bilakis normal tansiyonu 17 olan bir 
adam için 19 pek mutedil bir yükselme
dir. 

Yüksek tansiyon 18 den başlar, he • 
kimler pratik işJerinde üç derece yük
ack ,ansiyon tanırlar. 

18 den 20 ye kadar hafif yüksek tan
ıiyon - 21 d:n 25 e kadar mutedil yüksek 
tansi\·on. 

~6 dan 35 e kadar pek yüksek tansi-

yon. 
(Minima) küçük tazyik - damarın 

kendi içinde!(i kana yaptığı tazyikdir. 
Nom1a1 bir adamda 8 • 10 dur. 

8 (13 - 14) maksimaya, 10 (15 - 17) 
rnaksimaya arkadaş olabilir. 

Tazyik farkı; Maksima ve Minima 
arasındaki farktır. 

Tansiyondan alınacak tıbbi. hükmü 
tcsbit eden kıymetli hır ışıktır. 

Şimdi meseleyi biraz da zarar yü
zünden inceJiyeJim. 

Tansiyon yüksekliği görüldüğü za
man en mühim iş ne sebeble yükseldi
iini anlamaktır. Bunu size en mükem
mel tansiyon ileti söyleyemez. Ancak 
dikkatli muayeneler, araŞ;tınnalar son
nunda hekiminiz söyJiyebilir. 

Tansiyon derecelerine anack hekim 
umumi bilgisi ve muayeneleri ile 
kıymet verebiJir. 

Kan tazyikinin yükselmesi çok se -
beblerden gelir. İlk olarak kanın deve· 
ranına karşı koyan sebebleri düşünmek 
mesela böbrek cihetinde bir zorluk 
olup olmadığını aramak mantıki olur. 
Böbrek. vücudumuzdaki zehirleri sil
zen ve çıkaran bu nazik süzgeç, tortu· 
larla kirlenir. Kanın dışarı vereceği su
yu geçiremez olur. Kanın bu su bendini 
söküp geçmesi için tulumbanın kuvvet· 
1i basarak zorlaması lazım gelir. Bu işi 
gören kalbtir. 

Böbrekten başka kanın deveranına 
engel olan sebeb1er yok mudur? En in
ce kan damarları da umumi deverana 
mani sebeb olabilir. Muhtelif tesirler 
altında bu ince damarlar sıkışırlar, çap
ları daha ziyade inceleşir bahsettiğimiz 
mania vücude gelmiş olur. 

İnce damarları sıkıştıran tesirlerin 
birinci derccerie uzviyetimizin her itin
de ve her hareketinde fail olan (büyük 
sempati) sinir tertibatından geldiği dil· 
9ünülmelidir. 

Sempati kalb üzerine de doğrudan 
doğruya tesir ederek sıkma kuvvetini 
arttırır. Darban adedini ziyadeleştire

bilir. 
Hayati faıliyetmizin yüksek müdür ve 

hükümdarı olan uzva yani kalbe tahar -
rüş verebilecek sebeblere gelince; bun-

Dr. Şükrü ŞENOZAN 

tarı saymak için doğuştan beri üzeri • 
mizde olan az çok ehemiyetli hastalık 
es-erlerinden itibaren çektiğimiz had 
hastalıkları, Sifiliz intanları gibi bilu
mum iç hastalıklarını, hayatımız paha
sına mal olan her türlü zehirlenmele -
ri (1) ve hıfzıssıhhaya uymayan her 
giınkü hareketlerimizi göz öniıne ge -
tim1emiz lazım gelir. 

Şimdi düşünelim; tansiyon cihazı • 
nın verdiği rakamla bu kadar karışık 

işin içinden çıkmak mümkün müdür? 
Sebebi ne loursa olsun tansiyon yük -
sektiği kendi kendine korkulu bir arıza 
olamaz mı? 

Evet olur. Mahzurlarını hatta tehli
kelerini gizlemek fikrinde değiliz. 

Bn böyle olmakJa beraber basit tan
siyon yükselmesinde lm mahzurlar ve 
tehlikeler ancak fevka15.de yüksek tan
siyonlarda olabilir. Bundan başka teh • 
like vukuuna imkan vermiyen bir çok 
mukavemet şartlan da vardır. Beden 
makinesi çok mükemmeldir. Gelelim 
faydası cihetine. Yüksek tansiyon na -
diren tehlikeli olsa bile bir çok halier
de iyi cihetleri olduğuna da inanmalı
yız. Bu fikir çok garib görünür, lakin 
doğruluğu garabetinden aşağı derecede 
değildir. 

Kalb alimlerinden birinin sözü: 
"Tansiyon yüksekliği daima bünye

nin tam sıhatte olmadığına delalet eder. 
Fakat bazı uzvi düşkünlükleri karşıla -
mak için tabiatın aşikar bir kuvvet ve 
kudret sarfetmekte olduğunu bildirme
si cihetinden eyi bir işarettir." 

Şu izahata göre anlaşılmıştır ki de
veranın önilnde bir mani mevcud olur
sa kalbin onu sürmesi, yenmesi iktıza 
eder. 

Kalb vazifesini tamam yapmazsa, da
ha kuvvetli bir sıkışla tulumbanın taz • 
yiki maniaya galebe çalmazsa fnea neti· 
celcr görülebilir. 

Diğer bir kalb alimi: 
"Yorgun uzuvlar için yüksek tazyi

kin lüzumu vardır." diyor, şunu da ila
ve ediyor: 

., Bu hakikatı keşfetmem meslek 

hayatımın saadetli günlerinden biri oldu, 
ve hastalarımda tansiyonu indirmek 
için yaptığım tecrübeleri bıraktım.,, 

Türklerin şerefli tıb üstadlarından 

ve kalb bilginlerinden biri: 

"Tansiyonu indirecek ilaç yoktur,, 
diyor ki bünyedeki yüksek müdafaa 
kudretinin inadcı varlığından istifade 
yolunu işaret eden bu hüküm çok doğ· 
ru neticeler verir. 

Şimdi uzviyetin düşkünlük ve aşın· 
masından bas.ka sebebi olmıyan tansi • 
yonları indirmek için hükmünüzü vere
bilirsiniz. 

Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Tan
siyon yüksekliğine karşı mücadeleden 
tamamiyle geri durmak manası çıkarıl
mamalıdır. Bilakis açık surette hasta • 
lık sebeblerine bağlı olan hallerde hu-

( 1) Kimi vicdana dokundu kimi cis
mü cana. 

Zevk namiyle ne yaptımsa perişan 
oldum. Namık Kemal 

7 sonte~rin 1936 tarihli ''The Nation'' gazetcstnden : 
Bay Ruzvelt'in ezici muvaffakiyeti, memleketi mesut ve 

adeta gözü kamaşmış bir vaziyette bıraktı. Gerçi siyasi müşa
hitlerin ekserisi, RuzveJt'in kazanmasına muntazırdı, bununla 
beraber 500 ü aşan bir seçim reyi ve aşağı yukarı dokuz mil -
yonluk bir popüler ekseriyet te şüphesiz ki bir muzafferiyeti 
bile aşar. Bu rakamlar. gerek hazır gerek müstakbel bütün re
aksiyon kuvvetlerine karşı amerikan topluluğunun sarih ve 
şaşmaz cevabını teşkil ediyor. Gerçi yekten insanın, buna ina
namıyacağı geliyor amma, hakikat cidden bu merkezdedir. Söy
le ki her fert, böyle makul ve münasip bir hayat tarzıyla yerli 
yerinde bir alem elde etmek hususunda kendi içinde duyduğu 
arzuyu milyonlarca yurddaşıyle birlikte duymaktan dolayı sa
adet ve sevinç hissetmekten kendisini alamıyor. 

Şimdi bu muzafferiyet acaba kimin? Şüphesiz ki her şey
den evvel Başkan Ruzvelt'in tarihimizin en hırçın ve kin dep
reştiren kampayn "campagne" tarından biri olan bu defaki se
çim mücadelesinin vermiş olduğu şu netice, muhakkak ki Ruz
velt'in hem tam bir devlet adamı olmasından hem de yüzağar
tıcı bri mümessil şahsiyetini haiz bulunmasından ileri gelmek
tedir. Yeniden elde edilmiş olan refah ile iş bakımından kaza
nılmış bulun:ın bazı siyasi faydalara rağmen Ruzvelt'in yerin
de bulunacak olan başka her hangi bir kimse, mutlaka ve pek 
kolayca mağlilb olurdu, hatta muhasrm tarafın gazete ve neş
riyat hücumunun, kızıl tehlike, dinsizlik tehlikesi ve dun üc
ret tehlikesi korkuluklarının ve kendisine karşı açılan şiddet-
li para kampanyının (campagne) gürültüsüne behemehal pa -
puç bırakır ve bunlara kurban giderdi. Halbuki işte Ruzveltin 
taktik ve isabetli hattı hareketi, serd ve izah kabiliyeti, sürek-
li enerjisi, bozulmaz güler yüzlülüğü ve her şeyden üstün ola
rak ta, bütün kampanyı esnasında gösterdiği dikkate değer ter
biyevi faaliyet, kendisine muzafferiyeti hazırlayan esaslı fak
törler olmuşlardır. 

Ruzveltin bu zaferi aynı zamanda, bu seçimden bütün ame
rikan tarihinde şiımdiye kadar ihraz etmemiş olduğu büyük 
bir siyasi prestijle meydana çıkan "labor,, için de bir galebedir. 
Sonra da bu zafer, keza, vasat adamın aklı seliminin ve aldan
mamak kabiliyetinin bir muvaffakiyetidir. 
Şimdi de mağlCıbiyet kimindir? şeklinde bir sual soracak o

lursak şöyle cevab verebiliriz. MağlUbiyet, evvela Bay Lan

donun değildir. Bay Landon, esasen tarihin çıkmazlarından 

birinin bir köşesine sıkışıp kalmış ve "amerikancılık,, ile "hür
riyet,, gibi eskimiş bazı parolaların teşkil ettikleri kirli paslı 
silahlarla kaybolmıya mahkum bir davayı müdafaaya mecbur 
kalını~ bulunan lalettayin bir adamdı. Landon, bundan bir iki 
hafta sonra, cumur başkanlığını istemiş ve muvaffak olamamış 
olmak yolunda unutulmuş bulunacak kimselerin içinde en zi
yade nisyana karışacak olandtr. Amerikan siyasi aleminin nis
yan diyarında ona hususi bir höcre ayırmak, her halde müna
sip olur. Bununla beraber mağlıibiyetin asıl koyusu. onun ar -
kasındaki adamlarla bu adamların temsil ettikleri menfaatlere 
racidir. Bugün Amerika'da "du Ponts" lar, Henry Ford'lar, Al
fred E. Smithler ve Wall Street'in kocaman taburları şeklin -
deki ''Liberty League" cileriyle (hürriyet kurumu) bunların 
müteaddit "alay,, lar halinde teşkilatlanmış bulunarak Ruz -
velt'e karşı şimdiye kadar misli görülmemiş bir kin ve gayzle 
harekete geçen zevceleri gibi zenginler, sızlanıyorlar. William 
Randolph Hearst, Paul Block, Reverend Charles L. Coughlin, 
Reverend 'Gerald Smith ve bunların avenesi gibi suiniyet sa
hibi adamlar da, sizlanıyor. Keza vakitiyle öngörür ve müdeb • 
bir davranamamış olanlar da - ki bu zümreye yolsuz fakat ge
ne neticesiz seçimler yapmakla maruf olan arkadaşımız ''Lite
rary Digest" i de fthal etmekliğimiz lazım - hepsi, sızlanıyor
lar. Evet, bütün bu zevat, hayıflanıp duruyor; fakat onJarın 

bu escfinin, pek de öyle ehemiyeti yok. Esasen Landon akal
Iiyeti, bütün mallaşmış ve kullaşmış akalliyetler gibi, gerek 
adedine gerekse cemiyet hayatı içerisindeki mevkiine nispetle 
aşırı derecede dilli ve dişliydi. Halbuki Ruzvelt ekseriyeti, bil-

t~n alelad~ halk ekseriyetleri gibi, sessizdir ancak ki seçtiği 
kımseye hıtabetmekte yahut ta seçim sandıklarının - ki en mü
himmi de, budur - başına geçmiş bulunsun. 

Diğer taraftan bu seçimin, demokrat partisi için de bir mu
zafferiyet olmadığını da katiyetle söyliyebiliriz. Netekim i tc 
~912 den beri halk, parti zümreleriyle bu derece sevk ve neşe 
ıle oyun oynamamıştı. Bu intihabat, üç başlı bir muzafferiyet
tir: bunlram birincisi-, insan veya şahıs, ikincisi noktai nazar 
üçünciısü istikamet bakımlarıdır. • 

Mevzuu bahis insan veya adam, Ruzvelt'tir. Ortaya koydu .. 
ğu noktai nazar, yani ahval ve işleri telakki tarzı, müterakki 
bir tarz olup e-ittikçe artan bir hükümet mesuliyeti esasına da
yanmaktadır; alınan istikamet ise, sola doğru, yani sosyal ka
nun ve nizam bakımından terakki, iş hukukunun korunması ve 
büyük teşebbüsün frenlenmesi merkezindedir. 

Elhasıl amerikan haJkı, Ruzvelt'e bir vekaletname vermi§
tir. Bu halk 1932 senesinde Ruzvelt'i, ekseriyetle intihab etti
ği zaman, halkın bu intihabı, esas itibariyle, Hoover ile Hoove· 
rin muhtelif iş sahalarındaki idare tarzlarına karşı bir protes
to mahiyetindeydi. 1936 da \se halk, büsbütün azim bir ekseri
yet ile Ruzvelt'i yeniden intihab ettiği zaman tasdik ve tasvi
bini yalnız Ruzvelt'in şahsına değil aynı zamanda muhtelif 
işleri idare ediş tarzına da vermiş oluyordu. Bu suretle halk, 
Ruzvelte bütün kampanyı esnasında radikalizmin yaptığı hü
cumlara mukabil, Ruzvetlin bu idare siyasetinin temdid ve 
temadisini dilediğini bösterdi. Fazla olarak da Ruzveltin Ma
dison Square Gardende verdiği nutukta tekrar tekrar söyledi
ği gibi "biz, henüz mücadeleye başladık,, sözü, çok yerinde w 
isabetli bir söz olmuştur. 

Biz, Ruzvelt'in bu sözünü senet ittihaz etmek isteriz. Zira 
onun bazı muayyen menfaatlere, "holdin" kumpanyalarına, pi .. 
yasa fiatiarı üzerinde oynıyanlara "company unions" lara ( 1) 
ve düşük ücretlere karşı olan mücadelesinin, hakikaten daha 
ilk safhasında olduğunu ve bundan sonra daha da eyi günler 
bekliyebileecğimizi ummak istiyoruz. Fakat aceleci ve tela'"' 
çı olmaktan kaçınalım. Ruzvelt, dört sene müddetle carnur 
başkanlığı mevkiinde bulundu; şöyle ki dört sene gibi bir 
müddet geçince reform arzusu ve iradesi • çok köklü ve çok iyi 
beslenmiş olmazsa - tabiatiyle hızını alır, 2evşer ve tavsar. Bay 
Ruzvelt, yorgun bir adam olmak vaziyetindedir. Aynı zaman• 
da o, çok hassas bir insandır da; sevilmemekten ve kendi züm
resi indinde bir hain ve bir sinsi telakki edilmekten asla hoş
lanmaz. Fazla olarak ta görüşü, - ki bu nokta hepsinden mil .. 
himdir - mazisi, terbiyesi ve sosyal kök ve menşeinin tesiri 
altındadır. Maahaza şimdiki halde mücadelenin açtığı yara vo 
bereleri savdırmak lazımdır ki bu işe, asıl önümüzdeki aylarda 
mutlaka sarılacağız. Her halde şimdi sulh ve sükuna kavuşa • 
lım ve hele herkesin bi:snüniyetini nazarı itibara almak baba .. 
nesine kapılarak muzafferiyetin meyvalarını öteye beriye sa .. 
vurup heder etmiyelim. 

Ruzvelt acaba sola doğru mu gidecek? Geçmiş senelcı, bize 
bu gibi suallerin cevabının Uç çeşit faktöre bağlı olduğunu öğ
retmiştir. Bu faktörlerin birincisi, ekonomik vaziyet ve bu va
ziyetten doğan zaruretler; ikincisi, iktidar mevkiinde bulu· 
nan adamlar ve bu adamların taşıdıkları hayat felsefesi; üçün
cüsü de, işçilerin ve işçilerle beraber olanların kuvvet ve tet
kilatıdır. Bu faktörlerden ilk ikisi, malilmumuzdur. Üçüncü
sü, henüz huslıl bulmakta olup amillerin en mühimmini teşkil 
etmektedir. Şimdi halkın kendisine tevdi ettiği vekaletı önü
müzdeki dört sene müddetçe ifa edebilecek enerji ve irade 
kudretini gösterdi, kabul edelim. Geriye kalan mesele, işçile
rin, çiftçilerin ve liberal orta grupların, Ruzvelt'in bu başarı
sını tahakkuk ettirmeye müsait olan bir zemin hazırlamaları 
lüzumudur. 

(1) "trade - union" la alakası olmıyan muayyen bir işçi 
birliii. 

ıusiyle tansiyonun yükselmesinin bu 

ihtilali yapan sebebelere tesiri olduğu 

zaman hekim tıbbın her türlü vasıtası
nı kullanır. Hastanın bünyesine, hasta-

yonlar da iyi bir tedaviye karşı koya • 
mazlar. 

hud bir rakamdır. Bu rakam kendi ken. 

dine sizi korkutmasın. Çünkü bunun si· 

zin bünyenize normal olmadığını bil • 

meniz mümkün değildir. İşi hekiminize 

bırakınız. O göreceği lüzum üzerine 

aletlerini kullanır, muayenesini yapar. 

Tansiyon cihetinden düşüncesi olursa 
her halde size bildirir, çünkü tedaviniz 
için sizin yardımınıza muhtaçtır. 

lığın şekline göre işini görür. 

Hafif tansiyon yükseklikleri yalnız 

iyi tanzim olunmuş bir yaşayış ve mu
vafık bir rejim ile düzeliverirler. 

Diğer bir kısım çok yüksek tansi -

Hasılı çok yüksek bir tansiyon olur 

ki daha ziyade artmaksızın uzun bir 

varlıkla yürür gider. 

33 tansiyonla senelerce yaşayan bir 

arab bayan gördüm ki akşamları demi
ni de çekiyordu. 

Tansiyon yüksekliği bir arazdır, ya-

s::::======================================================================================================================================================== 
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lKINCI 

CENr~.~l~ ~"~'~'Ala 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

- Bir adam söyledi bana. Şimdi anlıyo
rum ki Buldeo da doğru söyliyebilirmiş. Bü
tün bunlar iyi olmuş beyaz alametli Ha ti; 
fakat ikinci seferde daha iyi olacak, çünkü 
bu sefer bu işi bir insan idare edecektir. Sen, 
beni kapı dışan eden insan sürüsü köyünü 
biliyor musun? Onlar, tenbel, duygusuz ve 
haindirler; ağızlariyle oyun oynarlar, ve on
lar zayıf olanları yemek için değil, keyif için 
öldürürler. Karınları adam akıllı doyunca 
kendi yetiştirdiklerini kınnızı ateşe atarlar. 
Bunu kendi gözümle gördüm. Onların artık 
orada yaşamamaları lazımdır; ben kendile
rinden nefret ediyorum. 

Hati'nin en genç oğlu yerden bir tutam 

ot koparıp onunla ön ayaklarını sildikten 
sonra atarak: 

- Öyleyse öldür, dedi, bu sırada küçük 
kırmızı gözleri bir taraftan bir tarafa bakı -
yordu. Movgli, öfkeli öfkeli cevab verdi: 

- Beyaz kemikler benim ne işime yarar? 
dedi, ben ham bir kafa ile güneşte oyun oy -
nıyacak bir kurt yavrusu muywn? Ben Şir 
Han'ı öldürdüm ve derisini kayaların üzeri
ne gerdim. Fakat Şir Han'ın nereye gittiğini 
bilmiorum; miden gene boştu. Şimdi be
nim düşündüğüm şudur Ha ti: hu köy de 
Cengel'e girsin. 

Baghira titredi ve olduğu yerde sindi. O, 
düşünülen şeyin köyün sokaklarına hücwn 
edilerek sağlı sollu halkın tepelenmesi, tar
laya çalışmaya çıkanların öldürülmesi de -
mek olduğunu anlıyordu. Fakat bütün bir 
köyün insanlar ve hayvanların gözünden si
linmesi ona korkunç geliyordu. Şimdi, Mov
gli'nin Hati'yi niçin çağırttığım anlamıştı. 
Böyle bir harbm planını uzun yıllar yaşamış 
bir fildeıı başka kimse yapamazdı. 

- Bunlar, Burtpor tarlalarındaki insan
ların kacrşı gibi kaçmahdırlar, ta ki ben, 
Baghira ile birlikte Brahmen'in evine yerle-

şeyim; ta ki ilk çift sürme mevsiminde ya -
ğan yağmurların geniş yapraklar üzerindeki 
pıtırdısmı dinliyelim ve karacalar mabedin 
arkasındaki su mahzeninden su içebilsinler. 

Bu köy Cengel'e girmelidir, Hati! 
Ha ti, şüpheli bir tavırla: 
- Fakat ... dedi, fakat bizim bu insanlar 

karf şı hiç bir hıncımız yok; böyle kanlı bir 
çarpışmaya girişebilmek için adamakıllı ka
falar kızmalı. 

- Siz ormanda biricik ot yiyen hayvan
lar mısınız? Sürün milletinizi içeri. Geyik -
ler, domuzlar ve nilgailer bu işe baksınlar. 
Bütün tarlalar kemirilinciye kadar sizin bir 
el ayası kadar derinizi göstermenize bile lü
zu myok. Burası Cengel'e girmelidir, Hati ! 

- Hiç kimse öldürülmiyecek mi? Burt
por işinde benim dişlerim kan içinde kalmış
tı; tekrar o kokuyu duymağa tahammül e -
demem. 

- Ben de öyle. Ben de onların kemikleri 
yer yüzünde yatsın, istemiyorum. Buradan 
gitsinler, kendilerine yeni bucaklar bulsun
lar. Onlar, burada kalamazlar. Ben de insan 
kanını, beni yedirip içirene ve benim yüzüm
den, az kalsın, öldürülecek olan insanın ka -

mm kokladım. Ancak kapı basamaklarında
ki yeni çayırların kokusu, hu kokuyu alıp 
götürebilir. 

Bu koku benim ağzımı yaktı. Burası, Cen
gel'e girmelidir, Ha ti! 

- Ah, dedi, benim sırtımdaki yara da, 
ilk baharda yetişen otların altında köylerin 
ölüşünü görünceye kadar öylece yandı. Şim
di anlıyorum. Senin savaşın, bizim savaşı
mız olacaktıt'. O köyü, Cengelimize kataca· 
ğız. 

Baştan ayağa kadar hınç ve nefretle tit
reyen Movgli'nin nefesini tutmağa bile pek 
vakti yoktu. Baghira, korku içinde kendisi
ne bakıyordu. 

Nihayet siyah pars dedi ki: 
- Beni kurtarmış olan kırık kilit üzerine 

söyliyorum. Sen, herkes genç iken sürüde 
kendi adına konuştuğum çıplak uf ak nesne 
misin ? Cengelin sahibi, benim kuvvetim 
kalmayınca benim, Balu'nun, hepimizin a
dına sen konuş. Biz senin yanında yavrular 
gibi kalıyoruz. Ayak altında kalmış çerçöp 
gibi, yavrusunu kaybetmiş genç giyikler gi-
bi kalıyoruz l (Sonu var) 



Galatasaray Ceki Karolin ile 
3 3 berabere kalch 

İstanbul, 5 (A.A.) -

Bu sabah şehrimize gelen çek pro
fesyonel liğine mensub Ceki Karolin 
takımı ilk maçını öğleden sonra Gala
tasaray birinci futbol takımiyle yaptı. 

Hava çok soğuk olduğu için saha 
tenha idi. Bununla beraber, lstanbulda 
çok sevilen çek futbolünün meraklısı 
olan bine yakın seyirci tribtin ve bal
konlarda yer almış bulunuyordu. 

İki takım sahaya birlikte çıktılar. 

Mor • beyaz forma giymiş bulunan çek 
takımı atlet oyunculardan mürekkebti. 

Galatasaray takrmını şu kadro ile gö
rüyoruz.: 

Avni, Reşad, Lutfi, Salim, Hüseyin, 
Suavi, Necdet, Eşfak, Gündüz, Bülend, 
Danyal. 

Hakem Adil Giray. 

Oyuna çekler başladılar. Kısa pas· 
larla ve ortadan inkişaf eden bir hü
cum Galatasaray müdafaasına kadar da
yandı. Bunu Galatasarayın mukabelesi 
takib etti. Bu akın da çeklerin çok sert 
ve acar iki müdafie malik bulunduğu
nu gösterdi . 

ilk dakikalar müsavi bir oyun oy
nanıyor. Fakat oyunu kendi tempo!a
rına alan çekler yavaş yavaş artan bir 
hakimiyetle ağır basmaya başladılar. 

Galatasaray defansının büyük bir ener
ji ile, biri.birini kovalıyan çek hücum
larına karşı koymaya çalıştığı göze çaı·· 
pıyor. 

Çekler ilk sayı fırsatını on dördün
cü dakikada yakaladılar: sağ açıktan i
leri bir pas alan çek sağiçi, ani bir fır· 
layışla Avninin kalesine yaklaştı. Fa
kat bilhassa fantazi olmasına dikkat e
dilen vole şut, golpostun direğini sıyt· 
tarak avuta gitti. 

Çeklerin Galatasaray defansım aza. 
tni şiddetle zodadtkları sıralardayız, 
on yedinci dakika: sol açık, Salimi at
lattıktan sonra kaleye doğru süzUlme
ye başldı. Reşad, topla inen hasmı kar
şılamak istedi. Fakat çek oyuncu, güzel 
bir diripligle onu da bertaraf etti. Bu 
sefer Lutfi, kaleye girmek üzere olan 
Çekin üstüne çıkmak zaruretinde kal
dı. Solaçığın beklediği de bu idi galiba 
topu, hafif bir vuruşla, tamamen demar
ke bir vaziyette kalan sağiçe geçirdi: 
sl:kı bir şüt ve çeklerin ilk sayısı. 

Bu gol galatasaraylıların maneviya
tını kırmadı. Çek kalesinin Giındüzün 
idare ettiği hücumlarla sıkıştığı görü
lüyor. Sıkışan çek müdafaası sert bir 
oyun oynamıya başladı. Bu sert oyun, 
yirmi dördüncü dakikada çeklerin aley· 
hindeki ilk semeresini verdi. 

.Gündüzden gelen bir pası çeklerin 
ceza çizğisi ü::;tünde yakalıyan Eşfak, 
topla kaleye girmek üzere iken çek sol 
tnüdafiinin sert ve hatalı bir şarjına 
maruz kaldı. Hakem bir penaltı verdi 

\>e Reşad çok sert bir şutla, takımmcl 1 
beraberlik sayısını kazandırdı. 

Oyun muvazeneli bir hale girmiş bu· 

lunuyor. Fakat çekler üstünlüğü ele al
mak için canla başla uğraşıyorlar. Gala
tasaraylılar da aynı enerjiyi sarfettik
leri için ortaya çok canlı bir oyun çıkı
yor. 

31 inci dakika: bugün Galatasaray 
takımının en eyisi olan 'Gündüz sıkı bir 
eşape ile, sert bir şarj yapan çek müda
fiini atlatu ve güzel bir plase yaparak 
takımına bir gol daha kazandırdı. 

Beş - altı dakika gibi kısa bir müd· 
det içinde galibiyetten mağlubiyete dü
şen çekler, sert bir oyunla Galatasaray 
kalesini yeniden sardılar. Sarı-kırmızı
lılarda da bu sertliğe mukabele etmek 
temayülü göze çarpmıya başladığı için 
hakem sık sık ceza kararları veriyor. 

35 inci dakika: çekler Galatasaray 
kalesini adetli muhasara etmiş vaziyette
ler. Avni çok tehlikeli vaziyetleri te· 
sadüfi denecek şekillerde karşılıyor. 

Bu sırada gene solaçıktan bir pas alan 
sağiç, demir gibi bir şütla beraberliği 
kurtardı. 

Hakem oyunlarını idameye muvafık 
olan çekler, tam kık birinci dakikada 
soliçleıi vasrtasiyle üçüncü gollerini de 
yaptılar ve birinci devreyi 3 - 2 faik 

vaziyette bitirmeye muvaffak oldular. 
İkinci devreye galatasarayldarın 

hücwnu ile giriyoruz. Sarı-kırmızılılar, 
bu devrede vaziyeti mutlaka kurtarmak 
istediklerini gösteren bir enerji ile oy
nıyorlar. Fakat çek defansının lüzu
mundan çok fazla sert oynaması ve bu
na ilaveten Eşfakla Necdetin kötü oy
namakta birbirleriyle adeta müsabaka 
yapmaları bu hücumların semere ver
mesine daima mani oluyor • 

Son kısımları oldukça karanlıkta 

geçen bu devrenin yegane hareketi Ga
latasaraym son dakikada attığı gol ol
du ve maç 3-3 beraberlikle bitti. 

Bugünkü oyuna göre çek takımı hak
kında verilecek hüküm şu olabilir : 

Yakından tanıdığımız çek futbol 
sistemini çok iyi tatbik eden bir. takım, 
içlerinde yüksek as yok. Fakat futbolü 
hep beraber ve bir amatör enerjisiyle 
oynuyorlar. Kusur olarak paslaşmayı 

ifrata vardırmalarını ve çok sert oyna
malarını gösterebiliriz. 

Çek takmu yarın ikinci oyununu 
Fenerlıahçe ile oynıyacaktır, 

Bugünkü maçlar 
Ankara Futbol Ajanlığından : 
MUHA'I<'IZ GÜCÜ ALANINDA 

Ankara Gücü - Kırtkkale saat 13 ha
kem: Cevdet 
Muhafız Gücü - Altınordu 14.45 Ha
kem: Ömer. 

ANKARA GÜCÜ ALANINDA 
Gençler Birliği - Demir Spor Saat 13 

Hekem: Nuri. 
Güvenç Spor - Çankaya saat 14.45 Ha
kem: Nuri. 

Not: Ankara muhteliti hazırlanma-

ULUS 

ugünkü at yarış
larının hususiyeti 
Sonbahar at koşularının onuncusu bu

gün saat taın 14 de yap1lacaktır. Koşu· 
ların havanın müsaadesizliği yüzünden 
geri kalması bahis mevzuu değildir. Çün
kü mangallar yanacaktır. Bu suretle pa
zarların en çok sevilen ve büyük bir kala
balığı toplayan hususiyeti olan koşulan 
üşümeden seyretmiş olacağız. 

Bu haftaki koşular gene beş tanedir: 

Birinci koşu yarım ve halis kan arab at

larına mahsustur. Mesafesi 2200 metre 

olan bu koşuya 9 hayvan yazılmıştır. Bu 

hayvanlar, hi!r bir koşu kazanmamış o

lanlardır. Ve ikili bahis bu koşu Ü· 

zerinde yapılacaktır. 

İkinci koşu: 2000 metre olan bu ko
şuya üç yaşındaki yerli halis kan ingiliz 
hayvanlarına mahsustur. İştirak etmiş 
olan üç hayvanm k.ıvveti bir olduğun. 
dan koşu heyecanlı olacaktır. 

Üçüncü koşu: Üç ve daha yukarı yaş

ta halis kan İngiliz atlarına mahsustur. 

Bu koşuya en kuvvetli dört ingiliz atı 

kaydolunmuştur. 3000 metre olan bu 

koşuya, şimdiye kadar bu kadar mesafe· 
yi ko~manuş olan atlar girmektedir. 

Dört ve daha yukarı yaşta yerli ya
rım kan ingiliz atlarına mahsus ve dör
düncü koşu olan handikap koşusuna 6 
hayvan girmektedir. Mesafe 2000 metre
dir. Kilolar handikapör tarafından ve
rildiğinden kuvvetlerde tevazün bulun
muş olmak lazımdır. 

Beşinci koşu, üç yaşında ve 500 lira· 

dan az ikramiye kazanoıış yerli yarım 

kan ingiliz taylarına mahsustur. 1600 

metre mesafeli olan bu ko~uya üç hay· 
van iştirak edecektir. 

kumlu pist ıslakdır. Koşuların netice
lerinin sürprizli olması beklenebilir. 

Kars'm anavatana ilhak 
yıl dönümü 

Kars, 5 (A.A.) - Karsm ana vata· 
na ilhakmın yıldönüm üdün halkevin
de eşsiz merasimle kutlanmıştır. 

İzmir' de üzüm satı§lan 
İzmir, 5 (A.A.) - Bu hafta içinde 

borsamızda 8 kuruştan 22 kuruşa kadar 

15481 çuval üzüm satılmıştır. Mevsim 

başlangıcından bugüne kadar satılan 
üzümler 354624 çuvaldır. Satışlar hara
retini ~uhafaza etmektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen ıbir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, ikisi ölü, 13 kaçakçı, 

2299 kilo gümrük kaçağı, 449 kilo inhi
sar kaçağı, 200 türk lirası, 784 defter, 
sigara kağdı, 2 silah 30 mermi, 215 ki
lo esrar 4 gram eroin ile 38 kaçakçı hay· 
vanı ele geçirilmiştir. 

Jarı şimdilik tehir edilmiştir. Bu hafta· 
ki Jik maçlarının yukarıdaki fikistür 
mucibince devam edeceği bcray,1 maıu
m:ıt bildirilir. 

SAYFA 5 

Romanya'dan gelmekte olan göçmenler arasrnda 300 kadar öğretmen dl' bu
lunacaktır. Bu öğretmenlerin terketmekte bulundukları Romanyada geçmiş öğ-

retmen haklarının muhafaza edilebilmesi gibi bazı hukuki vnziyetlcre dair teşeb
büslerde bulunmak ve alakadar/arla temas etmek üzere öğretmen ve (Hak Söz) 
gazetesi sahibi Bay llabib lbrtılzim Hilmi, Pazarcı/: türk cemaatı reisi B. 1bra
him Cavid ve öğretmen B. Mustafa Emi11'den mürekkeb üç kişilik bir heyet dün 
şehrimize gelmiştir. 

Yukardaki resim soldan sağa doğru BB. Mustafa Emin, Habib Hilmi ve lb
rahim Cavid'i göstermektedir. 

Yurdda hava vaziveti 
Dün her taraf ta yağışlar 

oldu 
Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 

malfunata göre bir kaç gündenberi 
memleketin hemen her tarafında devam 
etmekte olan yağışlı vaziyet dün de de· 
vam etmiştir. Dün yalnız Karadeniz 
kıyılarında yağış olmamıştır. Trakyada 
ve şarki Anadoluda ve orta Anadolu
nun garb kısmındaki yağışlar kar şek
linde olmuştur. Diğer taraflardaki ya· 
ğışlar yağmur şeklindedir. Dün ynğan 
karların toprak üstünde yaptığı kalın
lık en çok Keşan'dadır ve 11 santimi 
bulmuştur. Yağmur yağışı ise en çok 
Bandırmada yağmıştır ve metre murab
baına 65 kilo su isabet etmi~tir. Yağış 
Beyşehirde 47, Manisada 35, Konyada 
28 ve diğer yağış olan yerlerde 1-25 ki
logram arasında su bırakmıştır. En dil· 
şük suhunetler yalnız şarki Anadolu
da sıfırın altına düşmüştür. Diğer yer
lerde gecenin en düşük suhnneti sıfı

rın üstünde kalmıştır. Dün Ankarada 
en yüksek suhunet ancak sıfırm üstün
de 8 dereceye kadar çıkalıilmi§tir. ___ ,. .. ___ _ 
Kısa memleket 

haberleri 
Konya' da 

Konya, 5 (Hususi) - Türk spor ku· 
rumu Konya bölgesi spor ajanları ve ge
nel sekreteriyle muhasebeci ve müfettiş 
seçilerek tasdik olunmak üzere umumi 
merkeze gönderilmiştir. Yeni heyet tas. 
dik edildikten sonra mıntaka ile maçtan 
için bir toplantı yapılacak ve bir prog
ram hazırlanacaktır. 

Karaman' da 
Karaman, 5 (Hususi) - Şehrin ten· 

viratına kafi gelmiyen elektrik istihsalii. 
tının şebekenin genişletilmesi suretiyle 
arttırılması kararlaşnuştır. 

l(ııdiisteki talık.il~ 

.konıisyonu 
(Başı ı. inci sayftıJa) 

2 - Toprak alım ve satımının meni, 
3 - Meşruti ve temsili bir hüküme

tin kurulması. 
Bu üç dilek kabul edilmedikçe arab· 

lar tahkikat komisyonu ile müzakerele
re girişmiyecektirler. Komisyon arab 
isteklerini reddetmiştir. 

Maveraişşeria emici Abdultah, arab 
görüşünü tafsiliylc izah edilmiş oldu· 
ğu bir memorandümü Lord Pil'e ver• 
miştir. 

İrakm siyasi faaliyeti 
Kudüs, 5 (A.A.) - Irak çok geniş 

mikyasta bir diplomatik faaliyet sarfet· 

mektedir. Suud Arabistanı ile bir mua· 

hede imzalamış olan dış işleri bakanı 

Naci - el • assil Bağdad'dan buraya dön· 
müştür. Dış işleri bakanı Suriye ile bir 
serbest mübadele ticaret anlaşması ha· 
zırlamaktadır. 

Prof. K. KÖMÜR CANIN 
Modem ve herk~ elzem 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari malümat ve bankacılık 

İktisad ilmi 
İhtisas muhasebeleri (Şirket, 

kitap lan 
Krş. 

35 

122,50 

105 

87.~ 

sanayi, zı raat, banka) 175 
Ticari ve mali hesap 1.ci kısım 70 

Zihni hesap kaideleri 20 
Logaritma cetvelleri 
(yeni rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (mufassal 
eser) 200 

Mali cebir (istikraz ve 
sigorta hesaplan.) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitapevi 
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Tefrika: No: 103 

BiLiNl\fiYEN iNSAN 
Yazan: Dr. ALEXIS CARREL 

Türkçeye çeviren: NASUH! BAYDAR 

Zayıflar ve noksanlar kalabalığı içinde de 
tamamiyle inkişaf etmiş adamlar vardır. Bu 
adamları dikkatle müşahede altına aldığımız za
man klasik şemaya üstün görünürler. Filvaki, 
bütün kudretleri tezahür etmiş olan ferd her 
mütehassısın tetkik süjesi hakkında edinmiş ol

duğu tipe hiç de uygun değildir. F erd, psikolo

jicilerin ölçmeğe kalkıştıkları bir takım şuur kı
tıntılan da değildir. O, şimik teamüllerde, fonk· 

aiyonel oluşlarda ve hekimlik mütehassıslarının 
aralannda taksim edegeldikleri uzuvlarda da 
tnevcud bulunmamaktadır. Terbiyecilerin konk
re tezahürlerine rehberlik etmeğe teşebbüs et· 
tikleri abstraksiyon da hiç değildir. Social Wor
kes'lerin, hapisane müdürlerinin, ekonomicile -
tin, sosyolojicilerin ve politikacıların tasavvur 
ettikleri ilkel mahlukun o, hemen hemen yaban
cısıdır. Hulasa, mütehassıs bir parcasını tet
kik ettiği bütünü tetkike razı ol~adıkça o, 
lllütehassısa kendini göstermez. F erd, bütün hu· 
8Usi ilimlerin bi raraya getirdikleri mutaların 
)'ckunundan da fazla bir şeydir. Biz onu heye-

ti umumiyesiyle kavrayamamaktayız. Onda bi
linmiyen geniş mmtakalar vardır. Ondaki kud· 
retler çok büyüktür. Büyük tabii hadiselerden 
çoğu gibi bizim için heniiz anlaşılmaz bir ma
hiyeti vardır. Onu uzvi ve zihni faaliyetlerinin 
ahengi iç.inde temaşa ettiğimiz zaman içimızde 
kuvvetli bir estetik heyecan uyandırmaktadır. 
Cihanın yaratıcısı ve merkezi İşte bu ferddir. 

x 
Bir kimse, hem insan ve hem ferddir. - Rea~ 

lizm ve nominalizm.in ilcisi de lüzumludur. 

Modern cemiyet ferdin cahilidir. O ancak 
insanları hesaba katmaktadır; külliyatın hak;ka· 
tine inanmakta ve bizlere birer abstraksiyon 
muamelesi etmektedir. 

Onu en ağır hatalardan birine, insanları 
standardize etmeğe ferd ve insan mefhumları -
nm karışıklığı sevketmiştir. Eğer bunların hep· 

si biribirinin eşi olsaydılar büyük süri.iler halin· 
de, hayvanlar gibi yetiştirmek, yaşatmak ve ça· 
lıştırmak kahil olurdu. Fakat bunlardan her bi

rinin bir şahsiyeti vardır. insana sembol mua
melesi edilemez. Uzun zamandan beri bilindiği 
gibi büyük adamlardan çoğu hemen hemen mü-

cerred bir halde büyütülmüşler, yahud kendile
ri mektebin kalıbına girmemişlerdir. Hakikatte 

mekteb, teknik çalışmalar için elzemdir. Aynı 
zamanda, çocuğun benzerleri ile temasta bulun-

mak ihtiyacına bir dereceye kadar tekabül et
mektedir. Fakat terbiyenin daima dikkatli dav
ranması iktıza eden bir veçhesi vardır. Bu ve~
he çocuğa ancak ana baba tarafından gösterile
bilir. Ancak ana baba ve hususiyle ana, sevk ve 
tevcihi terbiyenin tek hedefi olan fiziyolojik 
ve zihni hususiyetleri, zuhurlanndan beri ço· 

cukta müşahede etmişlerdir. Modern cemiyet, 
en küçük yaştan itibaren mektebi aile yerine 
ikame etmek gibi ciddi bir hatayı irtiknp etmiş-
tir. Buna da kadınların hiyaneti yüzünden mec
bur olmuştur. Bunlar kendi meslekleriyle, sos
yete hayatına aid hırslariyle, tenasüli zevkleriy-

le, edebi veya artistik hevesleriyle uğraşmak ve 
yahud sadece biriç oynamak, sinemaya gitmek, 
zamanlannı meşguliyeti bol bir tembellik içincie 

kaybetmek için çocuklarını kindergartenlere bı
rakmaktadırlar. Bu suretle de kadınlar, çocuk -
larm büyükler arasında ve onlardan bir çok şey-
ler öğrenerek yetiştikleri aile ocağının sönmesi
ne sebeb olmuşlardır. Kendi yaşlarındaki hay • 
vanlarla birlikte büyüyen köpek yavruları, ana 

babalariyle birlikte serbestçe ?..nşl.lp oynayanlar 
dan daha az inkişaf etmektedirler. Çocuk kala
balığı içinde kaybolan ve zeka sahibi büyüklerle 
bir arada yetişen çocuklar hakkında da mesele 

böyledir. Çocuk, fiziyolojik, hissi ve zihni faali
yetlerini muhitinin bu çeşid faaliyetlerine göre 
tanzim eder. Bu sebebledir ki kendi yaşındaki ço· 

cuklardan az bir şey alır ve bir rnelttebde bir f erd 

haline inhisar edince iyi gelişemez. F erd, tcrak· 

ki etmek için nisbi bir yalnızlık ve küçük aile 

çevresinin ihtimamım ister. 
Tıpkı bunun gibi, f erd hakkındaki bilgisiz .a 

liği dolay!siyledir ki modern cemiyet olgunları 
da dumura uğratmaktadır. insan, fabrika ame il 

lesine, kalem memurlarına ve toptan istihsal 

işinde çalışanlara tahmil olunan yaşama tarzına 

ve şekli değişmez çalışmaya :ı.ararsız olarak bo
yun eğemez. Modem şehirlerin büyüklüğü için

de tecrid edilmişçesine kaybolmaktadır. O bir 

ekonomik abstraksiyon, sürüden bir baş hay • 

van gibidir. Ne mesuliyeti ve ne de haysiyeti 

vardır. Ferd olmak hassasını kaybetmiştir. Zen• 
ginler, kudretli politikacılar, büyük hacimde 

haydudlar kalabalık içinde - denizde boğulmayıp 

yüzerek kurtulanlar gibi - kendilerini meydana 

çıkarmaktadırlar. Diğerleri bir toz zerresi gibi "' 

dir. Bilakis, ferd tanındığı bi; topluluğa, nisbi e" 

hemiyetinin daha bi.iyük olduğu, nüfuzlu bir va

tandaşı olacağı bir köye, küçük bir şehre men

sup olursa şahsiyetini muhafaza eder. Ferdiye

tin nazari olarak yanlış tanınması hakikatin de 

kaybolmasını intaç etmiştir. 
(Sonu var) 

• 



SAYFA 6 

Londradan gelen ha
berler ve tefsirleri 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
bildirmek için, çabuk anlaşmalar yapıl
ması elzemdir. 

Kabine bu sabah saat 10 da toplan
mı~tır. Bu toplantıda pazartesi günü 
parlamentoda yapxlacak beyanat hazırla
nacak ve ayni zamanda dominyonlar 
mümessillerinin noktai nazarları tetkik 
olunacaktır. 

Öğrenildiğine göre dünkü kabine 
toplantısının sebebini kıral, Dük dö 
York, valide kıraliçe ve B. Baldvin ara
anıda yapılan konuşmalar sırasında kı
;ralm morganatik bir izdivaç yapması ih
timalini ileri sürmüş, olması teşkil eyle
miştir. B. Baldvin şahsen böyle bir izdi
vaca muhalif bulunuyordu. Fakat der
hal de>minyonlar mümessillerinin fikrini 
almayı çok lüzumlu telakki etmiş ve do
minyonlar mümessilleri ise derhal menfi 
cevab vermişlerdir. Bakanların büyük 
bir ekseriyeti de morganatik bir izdivaç 
aleyhinde bulunmuşlardır. 

Bugünkü kanunu esasi buhranında, 

kıralr, küçük olmakla beraber mühim sL 

yasi ehemiyeti bulunan bazı faal ekalli· 
yetler teşvik eylemektedirler. Öğrenildi
ğine göre bakanlar arasında yalnız BB. 
Kuper ve Saymen kıralı tutmaktadırlar. 

İyi haber alan mahfiller, bir kabine 

değişmesi ihtimaline inanmamaktadırlar. 
Çünkü bu takdirde, buhran çok şiddet
lenecek ve milletin hakemlik etmesi icab 

e~ecektir. 

Ayni mahfiller, parlamentonun mütte
fikan B. Baldvinin sözlerini allaşlamış ol
duğunu kaydetmektedirler. 

* Londra, 5 (A.A.) - "Press Assoti-
ation'' Londradaki buhran hakkında ez
cümle diyor ki: 

"Son üç günün faciası öyle bir mer
haleye gelmiştir ki her türlü uzlaşma 

ihtimalleri kaybolmaktadır. Cumartesi 

sabahı için bir kabine içtimaırun karar
laştırılmış olması vaziyetin ciddi olarak 
devam ettiğini göstermektedir. 

Dün akşam, Kanada başbakanı beya
natta bulunarak demiştir ki: "- lngil. 
tere hükümeti mecburen, tek başına bir 
teşebbüste bulunmaktan ihtiraz edecek 
ve büyük Britanya imparatorluğunun 

bütün hükümetlerinin menfaatlerine mu-• 

tabık bir şekilde hareket eyliyecektir.,, 
Cenubi Afrika birliği kabinesi, vazi

yeti tetkik için muhtemel olarak pek ya
kında toplanacaktır. Başbakan general 
Hertzog, hükümetin istifasını mucib o
lacak bir vaziyet bulunmadığını bildir· 

miştir. 

* 
Londra, 5 (A.A.) - Deyli Telegraf 

gazetesi, acil bir surette karar almması
m istemektedir. Çünkü her taahhür teh
likeli olacaktır. 

Deyli Herald gazetesi de, meselenin 

bir dakika önce başbakan Baldvin tara
fından tavzih edilmesini istemektedir. 
Çünkü mernleektte daha şimdiden suite
fehhümler başgöstermiştir. Bunlar tehli. 
keli olabilecek mahiyette bulunmaktadır.
B. Baldvinin bütün hakikati bildirmesi 
ve İngiltere kabinesiyle dominyonlar 
hükümctlerinin bir izdivaç projesine mu

halefetleri sebeblerin iizah etmeleri el• 
zemdir. 

Deyli Meyl'in fikri ise, bir uzlaşma 
hal sureti bulunması merkezindedir. 
Başbakanın noktainazarı kırala karşıı 

biraz ağır gözükmektedir. Millet, bu 
derece alastekiyetli olan kanunuesasi

nin ikisi ortası bir hal suretini mümkün 
kılabilece ğini ürnid eylemekte idi. 

Deyli Ekspres, kıralın evlenmesine 
taraftardır. Baldviniıı Avam Kamara
sındaki beyanatı, buhranı bir kat daha 
fa.zlalaştırmrştır. Hükümet ktralın iz· 
divaç planlarına karşı aldığı menfi va-

ziyeti değiştirirse bu buhrana bir niha
yet verilebilecektir. 

Nev Kroni~l'in fikri, bugün morga
natik bir izdivaç için kanuni ve huku
ki bir dayan:ş mevcud olmadığı fakat 
kanunların değiştirilebileceği merke
zindedir. 

Taymis gazetesi ise, Baldvinin te-

reddüdlere nihayet v&ren beyanatını al
kışlamaktadır. İşçi partisi ve muhalif 
liberal partisi başkanları hükümetin 
siyasetini makul bulmaktadırlar. Yalnız 
Çörçilin etrafında toplanan muhafaza-

kar mebuslardan mürekkeb bir gurup, l 
parlamentonun bizzat kararını verme
den evvel her hangi kati bir teşebbüsün .. 

yapılmaJ"?asını arzu etmektedir. İşçi 
partisinden bazı mebuslar aynı noktayı 
nazarı gö~teremktedirler. 

* 
Londra, 5 (A.A.) - Taymis gazete-

si diyor ki: "Gelecek hafta başında 
kıratın kararını öğrenmeden evel bir
kaç gün daha tereddüd devresi geçire
ceğiz. Ve yeni mühletin hiç tereddüd
süz kabul edilmiş olması bugün muhak· 
kak surette derin teessür içinde bulu
nan kırala karşı bütün ingilizlerin s~m
patisini göstermektedir. Bununla bera
ber hepimiz şunu ümid etmekteyiz ki, 
hükümdarın vereceği karar kati oh,. , k 
ve herhalde yeniden uzunca mühlet 
taleb etmiyecektir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
''Kıralın kendi şahsı şerefine ve kı

rallığın şerefine en uygun bir tarzd:ı 
hareket edeceğini ümid ederiz. Kabine
nin herhangi bir azasının ve yahut ma
jestenin tebeasından herhangi bir kişi
nin, hükümdarın tahttan feragat etme
sini arzu ettiği hakkında yapılan tel
mihler çok çirkin ve tamamen yalan
dır. Tamters~. herkes hükümdarın taht
tan feragatini büyük bir felaket gibi 
telakki edecektir. 

Deyli Meyl diyor ki: 
"B. Baldvin'in, Sa Majestenin ne ar

zuda bulunduğunu tam surette bildiği 
muhakkaktır. Millet, bu kadar elastiki 
olan kanunu esasimizde bir uzlasma 
şekli bulacağını ümid etmekte<lir. Bu
nunla beraber başbakanın hareket tarzı 
dominyonlar mümessillerinin cevabları 
ile alakalıdır." 

Morning Post diyor ki: 
"Aşkından feragat etmekle kıral yal

nız kendi şahsi saadeti üzerinde fe<la
karlık yapmaktadır. Fakat bu aşktan 
feragat etmemekle milletin istikbalde
ki refahını ve imparatorluğun istikrarı
nı tehlikeye koymaktadır. Kıral kendi 
fedakarlığı ile kendi azmi arasında bi
risini tercih etmelidir. Kıratın kararı
nın bir erkeğe yakışır karar olmıyaca
ğına inanmıyoruz. Ve tahttan feragat
te ısrar edeceğini sanmıye>ruz.'' 

Deyli Ekspres diyor ki: 

''B. Baldvin'in son beyanatı kırata 

doğrudan doğruya bir meydan okuma 
mahiyetindedir. Filhakika ba~akan de· 
miştir ki: "Eğer dün bir buhran var 
idise bugün daha mühim bir buhran 
mevcuddur." Şimdi karşımıza çıkan 

mühim mesele Baldvin kabinesinin kı
ralın izdivacına karşı olan muhalefetin
den vaz geçmesi ile halledilecektir. 

Nev Kronikl'in kanaatine göre, baş
b:kanın dün Avam Kamarasında yap
txgı beyanat buhranı arttırmıştır. 

* 
Londra, S ( A.A..) - Siyasal mahfil· 

Jer B. Vinston Çörçil'in kanunu esasisi 
meselesinin halli için yeni bir kabine 
teşkil edeceği hakkrndaki haberlerin e· 

sassız olduğunu söylemektedirler. Bu 
mahfiller yeni kabinenin parlamento ta
rafından tasvib edilmiyeceği muhakkak 
olduğundan, kıralın bir hükümet buh
ranrnrn baş göstermesini arzu etmedi· 

ğini ~an~akta~ırlar. Diğer taraftan çok 
d~rbın bır jYOlıtika adamı olan B. Çur

çıl umumi seçimleri yalunla§tıracak bu 
kadar tehlikeli bir rol oynaması d -
k 

.. d ~ · a mum 
un egıldir. 

. Bahis mevzuu şayiaların B. Çörçil 
ın kırala karşı olan büyük sevgisind 
d ~d ~ en 

og ugu sanılmaktadır. Fakat bir tek 
saylavrn bile kanunuesasiye muhalif ha· 
rekette bulunmak mesuliyetini kabul 

etmesi meşkuktür. Parlamento mahfil
lerinde başgösteren birici anlaşmazlrk 

da, kırala bir müddet verilib verimeme• 
sini, veya kıralın pazartesi günü kara
rrnı bildirmesi lazrm geldiğinin tesbi
tidir. 

. ~uhafızkBr Vilson ve işçi Vodgvod 
gıbı bazı saylav/ar, karar verilmesi için 

kırala zaman bırakılması fikrindedirler. 
Fakat bıınlarrn parlameto ve kabine ta

raf rndan tutulan hattı hareketi değiştir
miye muvaffak olacakları sanılmamakta· 
dır. 

* 
Londra, 5 (A.A.) Geçen gün, 

Avam Kamarasında kıralın tahtından 
vaz geçmesine mani olmak için lazım 

gelen her şeyin yapılması hakkında 

bir takrir veren işçi saylav B. Grenvud, 

b~r kaçı Kanadadan yollanmış bulunan 
bır çok tebrik telgrafı almıştır. 

* Kanberra, S (A.A.) - kanunu esa-
si buhranı hakkrn(la Londra ile anla§-

ULUS 

ma hali11de buhramn tetkiki için fede· 
ral parlamento 9 birinci kanunda top
lantıya çağrılacaktır • 

lngiltere kırallığının fevkalade ko
miseri ile bir mülakattan sonra başba
kan Lions, B. Baldvine A vusturalya
nın Londra hükümetine her türlü hare
ketinde müzahir olacağını bildirmiştir. 

* Londra, 5 (A.A.) - Kabinenin bu 
sabahki içtimaı 40 dak~!ta sürmüştür. 

* 
Paris, 5 (A.A.) - Figaro gazetesinin 

Londra muhabiri diyor ki : 
İngilterede iki parti meydana gelmek 

üzeredir. Bu partilerden biri kıralı tut
maktadır, bu partide bir kaç işçi, libe· 
ral, muhafazakar mebus vardır. Ve baş· 
ları B. Çörçildir. Lüzumu takdirinde B. 
Çörçil yeni bir hükümet kurabilecek 
ve eger kamoyu İngiltere için en büyük 
tehlikenin Sekizinci €dvard gibi ikti
darlı bir hükümdarın tahtan feragati o
lacağı fikri galiıb gelirse Avam Kaına
rasmda çoğunluğu bile alabilecektir. 
Paı:tilerin ikincisi kabine tarafından, 

muhafazakar mahfilleri tarafından ve 
kilise tarafından tutulan partidir. 

Eko de Pari gazetesinin Londra mu

habiri diyor ki : 
Sekizinci Edvard'ın, her ne bahası

na olursa olsun tahtan feragatini isti
yen siyasi şahıslar ile kilisenin antri· 
katarına kurban gitmekte olduğu fikri 
ileri sürülmeye başlanmıştır. 

Övr de Talbui diyor ki : 
Şurası gittikçe sarahatle anlaşılmak

tadır ki buhranın en mühim amili ay
lardanberi kıralı tahtan feragat ettirmek 
için bin bir çare arayan B. Baldvindir. . . 

* 
Londra, 5 (A.A.) - Dün gece te· 

zahürcüler ''yaşasın kıral, Baldvin aşa
ğıya, diye bağırarak sokakları gezmiş
lerdir. Tezahürcüler, saray önünde ve 
Dövning Stretde de nümayişlerde bu
lunmuşlardır. Tezahürcülerin ellerinde 
üzerinde "kıralı terkedemeyiz" diye ya
zılı bayraklar vardı. Polis tezahürcüleri 
dağıtmak istemişse de tezahürcüler bi
raz ötede yeniden toplanmışlardır. 

* 
Kan, 5 (A.A.) - Madam Simpso-

nun bagajları bu sabah buraya gelmiş
tir. Vakıa bağajların üzerinde "Madam 

burke" ismi yazılı ise de ayni zamanda 
W. W. harfleri de bulunduğundan bu 
hususta şüpheye hiç mahal kalmamak

tadır. 

Polis hafiyeleri tarafından muhafa
za edilmekte olan bagajlar madam Ro· 
gersin villasına gönderilmiştir. Saml· 
dığına göre madam Sirnpson bu villa~ 

ya inecektir. . . ' 

* Londra, 5 (A.A.) - Sanıldığına gö-
re B. Baldvin, bugünkü kabine
yi dün kıral ile yaptığı mülakattan 

haberdar etmiştir. 
Kabine pazartesi saat 11,30 da topla

nacaktır. Bununlaberaber bakanlar haf. 
ta tatilini londra yakınında geçirecek
lerdir. fakat pazartesi gününe kadar va
ziyette bir değişiklik olacağı umulma

maktadır. 

* Vellington, 5 (A.A.) - Kabine vazi
yeti tetkikde devam etmektedir. Resmi 
mahfiller ketum davranmaktadırlar. 
Bununla beraber kamoyun izdivaç aley· 

hinde olduğu sanılma.ktadrr. 

* Londra, 5 (A.A.) - Dün bazı poli
tika şahsiyetleri kanunu esasi buhranı 
hakkında nutuklar söylemişler veya be

yanatta ı:>Ulunmuşlardır. 

İşçi birlikleri başkanr demiştir ki: 
''- Şimdiki meselenin çok büyük 

ehemiyeti ve güçlüğüne rağmen halkın 
rızası ve iradesi ile kendi kendimizi 
idar:: etmemizi temin eden büyük mü

essese olan parlamentonun üstünlüğü
ne karşı hareketlerde bulunamayız. 

Parlamentonun hukuku; her ne pahası
na olursa olsun idame ettirilmelidir. 

Barkvap'da söz alan işçi saylav Ar

nold Vilson Bradford başpapasının 

yüksek siyaset meselelerine karışması-

nı takbih etmiş ve demiştir ki: 
« B . - u mesul olmıyan şahsıyetin 

mütaleaları vaziyeti daha fazla nazik-

leştirmiş ve meselenin hallini çok güç-

leştirmiştir.'' ı 
Sir Arnold Vilson şu sözleri ilave 

etmiştir: 
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çarpışmalar 

ediyor 
Hükümet _kuvvetleri Burgosa kırk 

beş kılometre yaklaştılar 

Cebhelerde 
devam 

Madrid, 5 (A.A.) - Dün saat 12 de 
müdafaa konseyi tarafından neşredilen 
bir tebliğ Madrid, Tad ve Guadarrama 
cephelerinde yeni bir hadise olmadığını, 
buna mukabil Santander cephesinde hü
kümet kuvvetlerinin Emutillayi ve Bu
renayı zabtettiklerini yazmaktadır. 

Hükümet kuvvetleri Burgos vilaye
tine girmi~lerdir. 

Bask cephesinde milis kuvvetleri Ma
zarrato yüksekliklerine kain Lospuinai.si 
işgal etmişlerdir. 

H ükümetçiler Burgos yolunda 
Madrid, 5 (A.A.) - Otuz kadar tay· 

yare dün saat 14 de Rosal ve Arguel 
mahallelerini bombardıman etmişler ve 
bazı res.ml dairelerde tahribler yapmış
tır. 

Madrid cephesinde hiç bir değişiklik 

olmamıştır. 

Bask cephesinde, biler, Vitaria şeh

rini kısnıen terketmişlerdir. 
Cumuriyetçi kıtalar, Burgos eyale

tinde ilerlemektedirler. Kıtalar, Burgo
sa 45 kilometreye kadar yaklaşmıilar. 

drr. 

Asi kaynaklardan gelen haberler 
Salamanka, 5 (A.A.) - Büyük umu

mi karargah bülteninin haber verdiğine 
göre hükilmet kuvvetleri Liskay cephe
sinde Azcotia ve Mondraguda taarruza 
geçmiş, fakat püskürtülerek tak.ib edil. 

mişlerd.ir. 

Alava vilayetinde düşman tazyiki de. 
vam etmektedir. Fakat bu mrutakada da 
düşmana ağır zayiat verdirilmiştir. Ye
dinci fırkanru haber verdiğine göre Gu· 
ôanna ve Somosierra cepheleri mıntaka
lannda hafif topçu ateşi teati edilmiştir. 

İşgal altında bulunan Madrid mahal
lelerinde temizleme ameleyesine devam 
edilmiştir. Son defa zabtedilmiş olan 
mevkiler tahkim edilmişlerdir. 

Guadalamara cephesinde kuvvetleri
miz ilerlemiş ve düşmana zayiat verdir
miştir. Cenub ordusu mıntakasmda ye
ni bir hadise yoktur. Tayyarelerimiz dün 
Madrid üzerinde uçarak şehrin garb kıs
mındaki düşman mevkilerini ve Arkelles 
mahallesini bombardnnan etmişlerdir. 

Kadiks' deki yabancı göniillüler 
ve M adrid mahfilleri 

Madrid, 5 (A.A.) - Kadiks şehrine 
yabancı gönüllülerin çıkanlrnası, bura. 

"- Aman vermeyin neşriyat tesiri
ile kıralın acil bir karar almak mecbu
riyetinde kalması lazım değlidir." 

Liberal lider Arşibald Sinkler Sur
biton'da şu sözleri söylemiştir: 

"- Madam Simpsonun amerikan mil

letine ve burjuva sınıfına mensub olu

şundan dolayı kıralın izdivacı aleyhine 

kuvvetli bir muhalefetin mevcudiyeti 

hakkındaki haberler doğru değildir. 

Hakkında bir karar verilmesi lazımge· 
len tek mesele budur: 

Kıralın evlenmek istediği bayana 

kıraliçeden başka bir mahiyet verecek 

bir kanun yapılması 
müdür" 

* 

acaba mümkün 

Valans Drom, 5 (A.A.) - Madam 

Simpson Vien şehrinde öğle yemeğini 

yemiş, saat 14,45 de oradan hareket ede
rek saat 15.40 da Valans'dan geçmiş ve 
cenuba doğru yoluna devam eylemiş

tir. 

* 
Londra, 5 (A.A.) - Katolik Vest• 

minı:ter Başpeskoposu, Anglıkan Kan
tenburi başpeskoposunun neşrettiği be
yannameye benzer bir beyanname neş
rederek papasları ve halkr, hafta so
nunda, kıral ve memleket i!tin duaya 
da~t etmektedir. 

* Londra, 5 (A.A.) - Bukingham sa-
rayı kapısına asılan bir ilan ile kıralm 
bütün resmi ziyartelerinin geri bırakıl· 
dığı bildirilmektedir. 

da bazı en~eler uyandırmıştır. 
Komünist Mundo Abrero gazetesi di· 

yor ki: 
''Halk, birdenbire zamansız bir nik• 

hinliğe düşmemelidir. Bazı yeni hadise. 
ler, Madridin asiler tarafından alınmaa 
tehlikesini fazlalaştrımış gibidir. Pazulo 
muharebesi, düşmanın kuvvetli bir ta.z.ı 
yikine bir başlangıç olarak telakki ecll .. 
leıbilir.,, • · 

lngilterenin tavsiyeleri 
Londra, 5 (A.A.) - Dış işleri bakado 

lığı, dün İspanyada barb halinde bulu .. 
nan iki tarafa da, ademi müdahale ko-

mitesinin, ademi müdahale anlaşmasının 
tatbikini kolaylaştrracak tekliflerini bil· 

dirmiştir. 

Burgos hükümetine hitab eden nota.. 
yı Hanri Şilton, Valansiya hükümetine 
de ayni notayı ingiliz iş güderi verecek

tir. 

B. Kompanis'in Fransa 
yolculuğu 

Perpingan, 5 (A.A.) - Pazar günil 
Pariste bir mitingde bulunması gereken 
Katalonya generalitesi başkanı B. Kom
panis, Pert Bu'deda hududu geçmiş ise 

de tekrar Barselona dönmüştür. 
Sanıldığına göre fransız .hükümeti, B. 

Kompanisden Fransa ziyaretini sonraya 
bırakmasını rica etmiştir. 

Diğer taraftan Eko dö Pari'nin kay
dettiği şayialara göre, B. Kompanis Pa. 
riste kaldığı müddet içinde Burgos zi· 
mamdadariyle mütareke görüşmelerine 
girişmek niyetinde idi. 

Royter muhabirinin Cebelitta· 
rıkwn verdiği bir haber 

Cebelittarık, 5 (A.A.) - Royter mu• 
habirinin sözüne inanılır bir kaynak• 

tan öğrendiğine göre dün 2500 italyan 

siyah gömlekli faşisti, hiç bir bayrağı 
olınıyan ve bir top çeker himayesinde 
gelen bir gemiden Elcezirede karaya 
çıkarılmıştır. 

.4siler zelıirli gaz kullanmamış'Car 
Lizbon, 5 (A.A.) - Sevil radyo is-

tasyonunda söz söyliyen general Kuipe 
dö Lano, Burgos kuvvetlerinin Madrid 

muharebeleri sırasında zehirli gaz kul
landıkları hakkında hükümetçiler tara· 
fxndan yapılan neşriyatı yalanlamıştır. 

---======:s 
Londra, 5 (A.A.) - Mister Baldvin. 

dahiliye nazırı Sir Con Saymen, do

minyonlar nazırı Malkoln Makdonald, 

mührühas nazın Lord Halifaks ve Kor· 

muay dükalığı umumi valisi bugün ko

nuşmalarda bulunmuşlardır. Lord Ha

lifaks ve Sir Con Saymen öğleden son• 

ra yeniden başbakan Baldvinin nezdin· 

gitmişlerdir. Umumi vali ise, dominyon· 

lar nazırı ile yeniden görüşmüştür. Sa

nıldcğına göre, hukuki vaziyet bahse 
ke>nmuştur. 

Kabine bugün birçok defa kıralla 

temasta bulunmuştur. 

Umumiyetle sanıldığına göre yarın 

müzakerelere devam edilmiyecek ve pa

zartesi günü konu!}tnalara yeniden baş• 
lanaj111.ktır. 

* Londra, 5 (A.A.) - B. Baldvin, kı· 
ral ile görüşmek üzere saat 
Fort Belvedere gelmiştir. 

* 

18.30 da 

Londra, 5 (A.A.) - B. Baldvin 19.30 
da Fort Belvedereden çıkmıştır. 

* 
Nevyork, 5 (A.A.) - Yorgun bulu· 

nan kıral, muhafazakarlığın kuvvetle· 

rine karşı tek başına mücadele etmek

tedir. Fakat halk süratle kırala taraf· 

tar bir vaziyet almaktadır. İşte, kıral 

Edvard'a karşı sempati ile me§bU olan 
ve Londradan gelen bütün telgraflar 
vaziyeti amerikan halkına bu şekilde 
göstermektedir. 
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Hariciye Vekileti Sabn Alma 
Komisyonundan: 

ı - S.tm aJmacak olan ve evsafı tartnamesinde g&terilf'll çl
tekler kapalı arfla miin.abıaya konuhnuftur. 

2 - Tahmin edilen bedel 5500 liradır. Muvakkat teminatı 412 
Ura 50 kuruttur. 

3 - Münakasa 11 Birinci klnun 1936 cuma gUnO saat ıs de 
Ankara Vekllet Satm Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin teminatlariyle teklif mektublanıu mezktr ta
rbıte komisyona tevdi etmeleri ve prtnamaiııi aJmaJıc isteyenle
rin Vekllet Satm Alma Komisyonuna milracaatlan. 

(1894) 2-5698 

V akıllar lJmum Müdürlüğünden: 
Akaratı vakfiyeden Şengill hımamınm Uç 1enelik ican baJdrm. 

da Ankarada Ulus tıtanbulda Cumuriyet 2azetelerinde evelce yapı· 
lan illnlar g8riUeu lüzum ilzerine hilldlmliU addedilerek qalıdald 
eaatar dairesinde yeniden ve kapalı Arf ıaullyle arttırmaya konul
•uttur. 

l - Kapalı zarf uıuliyle arttırmaya konulan Anbrada tOrk o
catz mahallesinde Çocuk sarayı civannda mazbut vakıftan 67 aayı· 
h bdm ve erkeklere mahıuı çifte Şengill hamamıdır. 

2 - Müddeti icar 6 • klnunu evvel - 936 gUnUnden 5 - klnunuev· 
~l • 1939 Riinüne kadar Uç senelik olup 28 • tetriniaani. 1936 gf1 • 
nünden itibaren 20 2iln müddetle kapalı zarf uıuliyle arttırmaya 
konulmuttur. . 

3 - thaleai 18 - kinunu evvel· 1936 gUnUne tesadüf eden cuma 
dnll uat on beştedir. · 

4 - ihale ikinci evkaf apartımanında varidat ve tahıil!t mfldflr
llitlnde yapılaC".aktır. Teklif zarfian muayyen saatinde itbu müdür· 
lafe verilmit olacaktır. 

5 - Hmnamm 1enelik muhammen kiruı 12800 lira olup Gç sene
Uil (38,400) liradır • 

e - İlteklilerden % 7.S muvakkat teminat olarak 960 lira alma
«altır. 
,_,., 7 -Tutmak ve eartlarmı öğrenmek iatiyenler Ankara ikinci ev • 
au apartımanmda varidat müdürlilğüne müracaatları. •z_s753 

[ 
Maliye 

PEK YAKINDA 
MARINELLA 

Vekiletinden: 
1 

30-5-1934 ve 15-lZ-1934 tarih ve 2463, 2614 No. la kanunlar mucl· 
itince basılı Sıva• - Erzurum demiryolunun ln9a11na tahsis edilmek 
tbere çıkarılması kabul buyurulan 30.000.000 liralık istikrum 
4.500.000 liralık Gçlincil tetritibinin kayıt muamelesine 16-11-1936 
~inde bqlanacak ve bu müddet 21 giln devam ederek 5-12·1936 
-tamı bitecektir. 
8d 1- Kayıt muameleıi tahvil bedelinin pefinen Banka giıelerlne 

enıneai mukabilinde aaıl tahvillerin teslimi MU'etiyle yapılacaktır. 
2 - Bu tertip tahviller 
125.000 tanesi 20 ıer liralık 

4.000 taneıi de 500 zer liralık 
•bnaıı tbeıe iki kupürden terekküp eylemektediıı 

3 - Bu tertibin ihraç fiatı 
20 liralık tahviller için 19 

li 500 liralık tahviller için 475 
radır. 

4 - lnikıa ... faı.t yiisde 7 dir. 

1 
5 - Bu latlklua alt ~ n menfaadar 'tiuır'lanan tn1jnmne. 

erde daha etraflı bir surette yuıbdır. 

4 
G - Kayıt muamelesi Türkiye CUmhuriyet Merkez Bankam ile 
da~ Tilrk Ticaret, Türkiye tş, Eml!k ve Eytam, Sümer ve 

Tilt
1 

kiye Ziraat Banblan merkez ve pbeleri tarafından her yerde 
cra olunacaktır. 
l-~!~ --lataabaldald diler baublar a. kayıt IDUllDeleaine 
•U&"ııuı: edeceklerdir. 1-5387 

iktisat Vekiletinden: 
Teşviki sanayi bnanunun 30 uncu maddetd mucibince her 1ene 

:.ermekle ml1kellef bulundukları it cetvellerini fimcllye kadar ıan
dermiyen ... iıda yanlı fabrikalara mezkar kanunun 36 mcı madde
al mucihiıice tahıiıl teblii kifıtlarr a&ıderildiii halde imnh tebel
ltlt ilm&baberteri ftklletimize aelmemiştir. 

Bu ınile11e1elerin it cetvellerini il&nm aetri tarihinden itibaren 
-..ı lJd ay arfmda Villyete tevdi etmeleri ve ftrdilderine dair 
~etten alıcakJan vesikayı vekiletimize ıöndermeleri abl tak -
tirde muafiyet ruhsatnamelerinin istirdat ecllleeeli tahrlrt tıebliiat 
~erine blm olmak &sere ilAn olunur. 

Muafiyet Sahibinin lami 
~tbamellnln 

No. .. 
908 _., 

1968 
2025 
1276 
1473 

Haydar 
Mahmet te Sabtl 
Serattar ade biraderler 
Zeynel Ye Osman 
lımail ve biraderi Dervlt 
Ali Ağa 
Ruilı IJllan 

Dofl'atla 
DenJir malHme 
Dabaiat 
Mukavva kiiıdı 
Un ... 

Mozaik 
~1 

ULUS 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

keıide 11 Birinciklnun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 1?..000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarhk iki adet mükifat vardır-

D İ K KAT: 

Bilet alan herkes 7 Birincikinun 936 günU akşamı
na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - idare ihtiyacı için beheri 15 elemandan mürekkep iki akku 

bataryur ile bu bataryaları prj için bir konvertisör grubu ve teni 
tablosu açık eksiltmeye konmqtur. 

2 - Mub•mmen bedel 1300 muvakkat temniat 195 liradır. 
3 - Eksiltme 18·12-936 tarihine mOsadif cuma glinf1saat15 te 

Ankarada P. T. T. Umum Müdiirlupnde toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremis veznesine teılim edecek ve 
alacakları makbus veya kanunen muteber teminat mektubu ve tart· 
namede yazdı belgelerle yukarda ga.terilen &iin ve saatte komisyo
na müracaat edeceklerdir. 

S - Şartnameler Ankarada Levunn lliidtırlilğilnden btanbul
da Ayniyat muavinliğinden paraıız olarak alınacaktır. (1564) 

2-5249 

ANKARA ASLİYE BtRtNCt HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankarada Askeri Fabrikalar genel direktörlüğünde resaam Se

ratın almış olduğu Çakım soyadınm (Ak kartal) olarak değipe
sine 30-11-936 l[ününde karar verilmiş olduğu ilin olunur. 2-5875 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN : 
Ankarada Yenitehirde Cumhuriyet mahallesinde Uçar Sokak 4 

numaralı evde oturmakta iken balen nerede olduiu belli olmayan 
Ahmet Raaim oğlu Sırnya: 

Karınız Emine tarafmdatı aleyhinize açılan bofanrna davası so
nunda. Boeanmanıza ve kabahatli olduğunuzdan bir aeııe yeniden 
nlenememenise. Küçük Özerin velayet baldmun annesine verilme
aine ve lisin icranın tenaip edeceği yerde kiiçWde haftada bir ker • 
re plıal miJn11ebette buhm1111nıza ve nafaka takdirine mahal olma
dığma ve masarifi muhakeme olan 2572 kurutun sizden tahalllne 
2-12-936 RUnünde karar verilmiı olduğu lllnen teblil olunur. 

2-5878 

U Y A N 1 Ş yerine çıkar 

1891 Serveti fUnUD 
Kunılut 

44 aenedlr durmadan çıkmakta olaıı bu haftalık reslmll p· 
setenin Ankara'da atq yeri A K B A Kitmberidir. S.. 
nelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuru, 

Adliye Vekileti.nden: 
Temyis lmhkemeal ualArile içtima oda1armda balana 100-200 

ebadında 51 yuibane iJe 120 • 220 ebadında OD amu Jd c:eman 61 ma
sa ve yuıhane Dzerlerinı 8 millmetn b1mlıimda takriben 128 met
n murabbamda hakiki kriatal cam &sık ebiltme aaııliyle alınacak
tır. lıteklilerill mnhammen bedeli olan 2688 liranın ya.de 7 buçup 
olan 201 lira 60 kurut teminatı muvakbtealnln 2490 ayılı blumun 
17 inci maddesi mucibince eksiltmenin yapılacalı 7.12.936 puartıell 
ıOnO mt 15 de temyiz mahkemesi binaamda adll,e veWletl ıe... 
nm mGd\\rlilftl odumda toP.l9•cak komisyona makbamnm ibru 
etmeleri ve prtnameılnl latiyeıı bteklilerin ller ala JeıRmn a6o 
dlrlQbe 1Jq wımalan ilin olunur. (18245) a 5600 

KREM BALSAMIN 

Kumral, Sarqm, Em:ner her tene tevafuk eden yegtııe aıhhl 
kremlerdir. Cildi beder, ÇiL Leke ve mvilceleri trimilen izale 
eder. Yarım uırdanberl kibar mahfellerüı takdir ile kullan. 
dıklan sıhhi güzellik krem]eridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKiLDE TAKDİM EDİLİR 
1 - Krem Balamin yallı gece için penbe renkli 
2 - Krem balaamin yalaıs glindtız için beyu renkli 
3 - Krem Balaamfn acı badem gilndlls için beyas renkli 
4 - Krem Batumbl acı badem gece için peabe ıeııkU. 

İNGlLtz KANZUK ECZANESİ, 
Beyoilu • lıtanbul 

Nafia Vekiletinden: 
2 l1rinci.ktnun 937 cmmrte9I gf1nil uat onda Anbrada Mafıa Mbn· 

bfı llalzeme ebiltme komisyonu odamda (3500) lira mnbanwnen 
bedelli bir adet muotlu motorla çalıfır tulmnbanm mtlbaymı aıçıt 
eksiltme suretiyle eksiltmeye koDmaftur. 

Jartneme ve buna milteferri diğer evrak puaag olarak mı.eme 
c1aiftsinden Yerilcektir. 

Muvakkat teminat 262 Ura 50 bruftur. 
1936 aenell için Ticaret Odamda byıt]ı buJandufuna dair ye

ıib ibran mecburidw. 
Ebiltmeye precekJerln 2 lldnclklnun 1937 c-rte.ı IGnCl 

uat 10 da Malzeme Ebiltme Komiannu.da euJu.-ıan ~ 
(1717) l-5480 ~ 

!Elektrik Şirketi Abonele
rinin Nazan Dikkatine : 

.ıo .Ağuatoe. 1933 tarih ve 14826 sayılı ölçüler nizamnamesinin 
25 mc.ı madde~ hükümlerine göre müıteril~- nezdinde mevcut 
elektrik aaatlenndeo. ayar müddeti gelmit o)AnJann muayeneye tabJ 
tutulması icab eyledlfinden prketimis bu gibi uatleri mfifteriterindea 
~elaiz olarak de~rmek ~ecburiyeti kariudlyesindedir • Bu it içba 
muracaat edecek v"aikayı haız firket montörleıine kolaylık ga.tera. 
mesini aym mGtterilerimizden rica ederis. 2-5816 

Merkez Lihoratuvar lan 
Direktör~den: 

llileaese baynnatı için açık ebiltme Ü!\ alınacak 40000 kilo 
arpanm ebiltme miiJdeti 10 gün uzatılmlftır. Şartnamesi dlUdO
riyetten bedelsiz verilir. İhıaleai 14. 12. 193& Pbaıteal günü llat: 
onbqdedir. Muvakkat teminatı 120 lira oJUP•buıb mektubu ve
ya vezne makbuzu ve kanunun tayin ettifi veailr.alarla benbeE 
muayyen gün ve saatte Ziraat Vekileti ~.paebe DirektörlO
iünde toplanan komisyona müracaatları. 

(1967) J 2-5823 

M. M. Vekileti Hava .. "' 
Müsteptlığından: 

Ankara ve Kayaerlde çalqtırılmak 6zere teıt aer Ura iicertle fraa 
araca da bilir ilci almanca terciimanı ile reabrbdreti m~el iki 
reuam alınacaktır. imtihanları yapılmak iiu,4 isteklilerin aptı • 
c1a1d vesikalarla bava zat itleri ıubeaine bq ............ 1,,..., 

I - Bilgilerini bildirir vesikalan. 91 ... ~. 
il - Hüsnü bal lifıtlan J ' 
m - Sthat raporları. 
iV - Aakert vesikalar. 
V - Kendisinin ve eşinin nGfua tezkereleri. 

__ v_ı_-_u_ç_fo_to.....,f_ra_f_1ar_ı. __ <,_2_QO .. s.;.> ____ ,ı...._ı-s884 --·"""?. 
c~ H. P. Genel Sekre~rliğinden: 
Bazı halkevleri için satın alınacak 17 rac1J'onun pazarlık ıure • 

tiyle münaakaaaı birinci kinunun 14. üncü g\\uU Ankara Halkevin .. 
de yapılacaktır. Al!kadarlarm mezk(ir tarihte saat 11 de Ankara 
halkevinde bu it için tqe'kkül eden komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

Satın alınacak bu radyolarm Jronulacaklan yerlerla (lO) -.... 
Alternatif ve (7) sinde daimi cereyan vardır. 

Bu maIOmata ıöre ekailtmeye i§tirak edeceklerin hazırlanma-
ları ayrıca tav.zilı olunur. 2-5880 

Seyhan Posta ve Te]graf 
Haf müdürlüğünden: 

ı - Menine selds mt meafedeld Kepes, Ayıbelenl orman• 
lanndan keaUmek esere evvelce eksiltmeye :çıkarılmıt olup talili 
zuhur etmiyen (4350) adet çıralı çam clir~ ikinci defa olarak 
ve teslim müddeti Nisan 937 nihayetine kadar uzatılarak a,.k 
sarfla eksiltmeye çıkanlmlftır. 

2 - Jıluhamen bedeli beher direk bet Bra w muvakkat temi• 
natı 1631 lira 25 kunıftar. 

3 - Eksiltme ihalesi ıs. ız. 1936 taribıin4• talı glinil saat ıs de 
8e7han -poeta ft tıelpaf telefon 1-fmildürifpf bil'Umd.t topl•ne.. 
cak Jaomisyonda )'llpılacaktır. 

~ - Talihler temiaatmı vezneye tealfill edecek, aJacalrl•n 
makbuzu veya kanun! muteber teminatı ve JU1nam04e yazılı bel· 
gelerle teklif mktubunu ihtiva decek olan.: ikinci kapalı n mu,. 
hiirlii zarf!lannı me.zkOr tarihe müaadif ~ J#Dll uat J.Ş ~ ~ 
makbuz mukabilinde komlaYJ>n .. (d~tiAı ~ edecekler4lr. 
Poatadaki ecikmeler kabul eclllmez. 

5 - Şartnameler bqmüclUri,ette laercün uat 9 - 12 ft 13 • ır. 
Je kadar ıörf11ebWr. 

Ci - llemıl tartnamede taflillt ve isahat olmakla beraber bu 
clireklerin usualubn 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
aanthn olacaktır. Kaim mildde-1 15 JDll't 19$7 tılrpmt bltecekdr. 

7 - Orman mı•ameleilll tekemmlil ~ ~ ketim ormaa 
mWıendiaile beraber buJnnacık ola idarenin fen memurunun .,. 
saretıinde ~pılacaktır. 

lCaim ve toyam iti tamtm1ındıktan IOllN ormanda ldaremls 
4amplarile damgalanacak ve bu damgalı cfftekler tesellüm ma
halJi olan Menin iatM1oıuıada dtqpplan ~k bUa itiru 
bbul edilecektir. (1989) 2---5853 

233 No: in Kalecik Zinıi Kredi 
Kooperatifi Tasfiye 11eyetinden:. 
1470 No. 111 Zirai Kredi Kooperatifleri bdlıltina g8re kurulmq 

olan 233 No. lu Kalecik Z. K. Kooperatifi n.-awelltuu 38ı6 No. ha 
kanuna uydurmata karar vermit olduğundan tasfiyesine bqlanmıt" 
tır. Koperatiften alacaklı olanlarm bu tarihtett- itibamı en çok bir 
sene içinde alacak vesikalarını ve başka surette iddia edebilecekle
ri haldannı heyetimize mUarcaatta kaydettirlheleri, Kooperatif mer• 
kezinde bulunmadıktan takdirde teahhütli biıw mektupla heyeti ti 
mize bildirmeleri lkumu ilin olunur z-5881 

Kayseri Belediye 
BaşkaııJiından: 

Memleket Hutahanesl polikinliğinde ~yene edilecek fakir 
hastalara verilmek üzere Belediyemize mukthi bin üç ytis lira 
bedeli mubammenli 112 kalem ecza 7. 12. D$a tarilaine miludif 
pazartesi gilnii mt 14 de ihıaleai icra kılmP>alr üzere açık eJrr 
ailtmeye konulmuf olclutwıdan taliplerin ~ameyi " ecsa U.. 
teaint Belediye Mubaaebeıinden iıtemeıi iWf olunur. 

(1990) z....a4S 

Kars Valiliğinden: 
1 - Kan lamet Pqa ilk mektebinin ~tı ve Ulve edltecei 

kmnm U..Utı "'18819.3S- lira bectetl ketifte 16.11.1936 tarihinden 
itibaren bir ay mBddetle bpalı nrf mull~ ebiltmeye konalm\lt" 
tur. 

2 - ihale ı&.1ı.t936 tarihine mlladif ~ ı0na mt ıs &1 
Kan lrillrihnet konağında tıoplaalA daimi "'ffimence yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat .. 1411.45" liradır. 
4 - llüaalraaa ~ baauat w fenW~ plln ve ır.. 

tif evrakı Karı Nafıa mildOrlilğünden ~. 
5 - ı.teklllerln 2490 •:rıh U.una uy&QM11arak teklif meırtap. 

larmı ve Nafıa veklletince musad~ yapı l~re aid ehliyet vnl
kaları ile 16.12.936 çaqamba gllnil uat 13 çe Kars villyed en
cümeni daimt reiallliıte makbuz mukabi~rmelerl veya poeta 
Ue cöndermeleri ltln olunur. (3317~ 2--5834 
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SAYFA8 ULUS 6 İLK KANUN 1 !>36 PAZAR 

p ILCO radyolarını bizden rayıu HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

1 ANKARA LEVAZIM AM1RLiG! 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLA~! 

İLAN 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 8000 kilo koyun 

eti 9. 12. 936 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme suretiyle satın 
alınacc.ktır. 

Tutarı 2800 lira olup ilk teminatı 210 liradır. Teminatın Krrık· 
kale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saat
te isteklilerin mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. (1834) 

2-5613 

Dahiliye V elialetinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı için alınacak 350 ton kok kömürünün mü· 

bayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 21. 12. 1936 pazartesi gü11ü saat 15,30 da Ankara 

Yenişehirde Vekalet binasında toplanacak satın alma komisyo· 
nunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 10500 liradır 
4 - Muvakat teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin buna dair olan şartnameyi Vekalet Levazım 

Bürosundan alabilirler. 
6 - İsteklilerin 21. 12. 1936 günü saat 14,30 za kadar teklif 

nıektublarını satın alına komisyonu reisliğine vermeleri ve mak
buz almaları lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannm yukarıda ya
zılı saatta reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecik-
meler muteber değildir (1988) .2-5851 

İzmir Belediyesiııden: 
l - İzmir ve civarında belediye eliyle işletilecek otobüsler için 

ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam dizel motörlü 20 • 24 kişilik ve 
ş,ehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere 6 adet komple otobüs 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni, gümrük, muamele, belediye, 
tabliye ve kordon resimleri belediyeye aid olmak ve İzmir Beledi· 
yesi İtfaiye binası önünde teslim edilmek şartiyle altı bin lira ve 
hepsinin otuz altı bin liradır. 

3 - Mali ve fenni şartnameleri 180 kuruş bedel mukabilinde İz· 
mir belediyesi makine ve elektrik mühendisliğinden tedarik edilir. 
Ta•lradan istiyenler şartname ve posta ücretini peşin göndermeli • 
dirler. ----

4 - İhale 15 4 kanunusani. 937 cuma günü saat !6 da eşhir mec· 
lisinin tasdiki şartına bağlı olarak İzmir Belediyesi daimi encüme-
nince yapılacaktır. · 

5 - Muvakkat teminat iki bin yedi yüz liradır. 
6 - Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihinden asgart bir 

gün evvel Belediyeden alınacak fiş mukabilinde İş Bankasına ya· 
tırılacaktır. 

7 - Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum ka· 
taloğ ve teknik resimlerle broşür plan ve izahnamelerini ve yedek 
parça kataloğunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 

8 - İştirak için 2490 saydı kanunun tarifi dairesinde ihzar edil· 
:rniş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 15 • kanunu sani • 937 cu • 
nıa günü azami saat on beşe kadar İzmir Belediye Reisliğine ver• 
melidir. {1345) 2-5777 

Antalva Nafıa ,, 1\'lüd ürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: "Antalya lise pavyonu binası kar· 

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

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

F - Keşif cetveli hulasası, 
G • Projeler 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı: Antalya Nafıa müdürlü· 

ğünde tetkik edebilir. 
. 3 - Eksiltme 23.11.936 tarihinden 14.12.936 pazartesi günü saat 
15 de Antalya Nafıa müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

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

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

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

6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine getirilecek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönder~lecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmış olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması şarttır. "Postada olacak geı;:ikmeler kabul edilmez.,, 

(3313) 2-5835 

Marmara Üssübahr i Satın Alma 
Komisvonundan: 

ol 

Tahmin tutarı 
Cinsi Kilosu Lira Kur. 
Ekmek 475.000 47500 00 
Komutanlık ihtiyacı için yukarda cinsi, miktarı ve tahmin! tu

~aı:,ı yazılı ekmek 23-11-935 tarihindeki eksiltmesinde talip çıkma
dıgı!1dan aynı şerait dahilinde 21 • ı. kanun - 935 gününde saat 15 te 
İ~mıtte. Tersane kapısındaki Komisyonda kapalı zarf usuliyle ek • 
s~l:ınesı yapılacaktır. Şartnamesi 2 lira bedel mukabilinde verile • 
bılır .. tste~lilerin (3562) lira (25) kuruş ilk teminat ve kanuni bel • 
gele~ı havı mektuplarını muayyen saatten bir saat evveline kadar 
komısyona vermeleri. (1966) 2-5808 

Ankara Sehri imar 
' Müdürlüğünden: 

1. - İmar müdürlü~ü için açık eksiltme Ruretiyle on ton yerli 
malı kok kömürü ve on ton kesilmiş kuru sobalık meşe odunu alına· 
caktır. 

~· - _Kömürün muhammen bedeli 300 lira ve teminatı muvakka
tesı 22 lıra 50 kuruş, odunun muhammen bedeli 200 lira olup temi. 
natr muvakkatesi 15 liradır. 

... 3. --:-. Od.un ve. kömürün teslim yeri imar müdürlüğü dairesi olup 
dort musavı partıde alınacaktır. 

4. - Eksiltme 8·12-936 salı günü saat 15 de imar müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

Taliplerin bu günde muvakkat teminatlariyle komisyona müra· 
caatları. (1860) 2--5653 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 

l - 360 lira muhamen bedel ile 19 palto ve bir kat elbisP. pa· 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 9. 12. 1936 çarşanba günü saat 14 de satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin pazc.rhk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
pey akçasiyle birlikte levazım iclaresine müracaat etmeleri. 

(1991) 2-5854 

Ankara Asliye Lirinci hukuk mahkemesinden: 
Ankaramn Osmaniye mahallesi misafir 4 sayılı evde mukim iken 

hayat ve mematı maçhul bulunan Mustafa oğlu Hüseyin. 
Umumi harbte asker olup 332 senesin1e Ineboludan Çanakkaleye 

hareket eden vapurun torpile çarparak içerisinde bulunan halkla 
birlikte denize batmış olduğunuzdan o tarihten bugüne kadar ha
yat ve mematınızdan bir haber alınamadığından kız·mz Ay~e tara -
fmdan gaipliğ-inize hüküm verilmesi talep edildiğinden bu husus
taki arzuhal sureti yukarıki adresinize usulen tebliğ edilmek üzere 
mübaşire tevdi edilmiş ve ikamctı;ahınızm meçhul bulunmasından 
keyfiyetin ilanen tebliğ-ine ve muhakeme günü olarak ta 14-6-1937 
pazartesi saat 14 e talikine karar verilmiştir. Yukarıda adresi yazılı 
olan Hüseyinin hayat ve mematmdan haberdar olanların mezkur gün 
ve saate kadar Ankara Asliye Birinci Hukuk Jıfahkcmesine haber-
dar edilmesi lüzumu ilan olunur. 2-5877 

Ankara Kadastro Mahkemesi 
Hakimliğinden· 

Düzçenin Şerefiye mah::ıllesinden ve Ankaralı Memiş oğlu Et
hem varislerinden Mahir, Elmas. Emine ve Zihni avukatları Hilmi 
Raşit Yamanın Ankarada İmaret elyevm Osman mahallesinden Me
miş oğlu Ethem karısı Zekiye ve çocukları Muzaffer ve Şerefnur 
aleyhlerine açtığı hissei irsiye ve iptali senet davasından dolayı 
mahkemece namlarına gönderilen davetiyelerin müddei aleyhlerin 
mezkar mahalleden çıkıp gittikleri ve elyevm nerede bulundukları 
bilinemediğinden tebliğat yapılamadığı mübaşir tarafından verilen 
meşrubattan anlaşılmakla davacılar avukatının talebi ve usulün 141 
inci mddesi mucibince ikametgahları meçhul olduğu anlaşılan müd
dei aleyhlere ilanen tebliğat icrasına karar verilerek duruşmaları 
1 kanunusani 937 cuma günü saat 14 de bırakılmış ve namlarına ya
zılan davetiyelerin birer nüshası mahkeme divanhanesine yapıştırıl
mış olduğundan müddei aleyhlerin mezkur gün ve saaatte Ankara 
Kadastro mahkemesinde hazır bulunmaları ,ve gelmedikleri veya ta
raflarından musaddak vekil göndermedikleri takdirde hakların'.la gı
yaben muhakeme yapılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 2-5874 

NAl(LiYAT 
Taş, kum, toprak, kömür, ev 

eşyası ve her türlü nakliye işle
rini çabuk emin ve ehven ücretle 
Yenişehirde Kızılay yanında (İş 
Bürosu) yapar. Telefon: 2027 

2-5872 

NASlRllACl 
KANZUK 

Kiralık Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

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

Veznedar 
aranıyor 

Askerlikle alakası olmayan ve 
yaşı kırktan yukarı bulunmayan 
(ZOOO) lira kefalet verebilecek 
bir veznedar istiyoru.z. 

Orman çiftliği rrıüdi.ıriyctine 
mü,.acaat. 2-;,ö04 

l(iralıl{ daire 
Havuzbaşmda Kazım

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

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

1 ANKARA BELEDİYE REJSLIGJ ILANLARJ 

! LAN 

1 - Ege mahallesinde Kedison soka?;ında 852 inci adanın 5 nu
maralı parselinde belediye malı 62,50 metre murabbaı arsa on beş 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 375 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (28,25) liradır. 

4 - artnamesini görmek isteyenler heı gün yazı işleri kalemine 
ve istkelilerın de 15 - kanunu evvel • 936 salı günü &aat on Lıuçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1969) 2-5812 

İL A. N 

1 - Yenişehirde 1155 inci adada 5 parselde 83 metre murabbaı 
belediye malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (415) liradır. 
3 - Muvakkat temiuatı (31,5) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi • 

ne ve istelı.lilerin de 15 - ka:ıunu evvel • 936 ,ah günü saat on bu -
çukta belediye encümenine müracaatları (1970) 2-5813 

t LAN 

1 - Yenişehirde 1080 inci adada 18 parselde 25,75 metre murab· 
baı Beledi ve malı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (205) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (15,50) liradır. 
4 - Şartnamt:sini görmek istiyenler her gün yazıişleri kalemine 

ve isteklilerin de 15 - kanunu evvel • 936 sah günu saat on buçukta 
Belediye Encümenine- müracaatları (1971) 2- 5814 

Siyasal Bilgiler Ol{ulu S:ıbn 
Alma l(omisyonu Reisliğinden: 

Cinsi 
Miktarı 
En az: 

Muhammen 
En çok Bedeli 

... 

Yerli İskarpin 220 Çift 360 Çift 1808 lira (En 
çok miktara göre) 

Sıyasal Bilgiler okulu talebesi için yukarda yazılı iskarpin açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 10-12-936 perşembe günü saat 11 de Ankara Mektepler 
Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 136 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümunesi her gün Cebe• 
cideki Okul idaresinde görülebilir. (1915) 2-5726 

ACEi .. E DEVREN 

Kiralık Apartıman 
Hamamönünde üç oda bütün konforu havi bir daire devren ve 

acele kiralıktır. Telefon: 2119 2-5879 

Aol{ara J.\:lerkez Hıfzıssıhha 
l\lüessesesi Satııı Alma 

l(omisyonu Riyasetinden: 
Müessese hademe~eri için muhammen bedeli 1334 lira olan 228 

mtere seri geri ile 48 metre 50 santim paltoluk kumaş açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

İstiyenler şartnamesini müessese muhasip mutemetliğ;inden ve 
nümunesini müessesede görebilirl r. 

Eksiltme 19. 12. 936 cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
Pazarlığa girebilmek için isteklinin 100 lira muvakkat teminat 

vermesi lazımdır. (2006) 2-5883 

Dokun1a. Trlliotaj ve Çorap 
İmalathaneleri Sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğnıya 1sta~ 
bul'da 4 üncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu Maddeler lnhisanna 
müracaat ederek dileklerini kaydettirmelri lüzumu ilan olunur. 

3371) 2-5846 
En eski nasırlan bile pek kısa 

bit zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. FRANSIZCA 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Y eni§ehirde kiralık 
Ev 

3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, 
hava gazı, Adakale 18 Tele • 
fon: 2655 2-5855 

Kiralık Ev 
Çankayada Asfalt üzerinde 

Mısır Elçiliği karşısında sekiz 
odah paniorlu köşk mobilvah 
veya mobilyasız olarak kiraya 
veri tecektir. 

!stiyenlerin 1115 numaraya 
teldon etmeleri. 2-5805 

Muhasip aranıyor 
Akba kitabevine müracaat. 

2-5842 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harrirı Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlurı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

iNGiLiZCE 
ALl\ılNCA 

LİSANLARI YALNIZ 

o N 
SERi 

bir şekilde öğrenebilirsiniz 

ANKARA - Ali Nazmi Ap. 
İSTANEUL - 373. İstiklal Cad. 2-5769 

• 
INEMALAR Halk ,, " :aıw Mil&'>+ hd5 • 

BUGÜN BU GECE 
Billur sesli sarışın yıldfa 

Grace Moore'u 

MARGARİTA 
Filminde dinleyecek ve mest 

olacaksınız. 

Programa ilaveten : 
Ekler Dünya Haberleri 

BU GECE 

KARISI 'e DAKTİLOSU 
Jeanne Harlow. Clark Gable • Myrna Loy 

Seyircilerini fevkalade memnun edecek 
bir mevzuda aşki, hissi, çok güzel /bir eser 

BUGÜN GÜNDÜZ 

ÇAPKIN MÜLAZIM 
'Uaveten : Fox Jurnal 


